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Plats
Tid

Forumsalen, kommunkontoret, Tranemo
13.30 – 17.00

Närvarande

Beslutande

Icke tjänstgörande ersättare

Crister Persson (C), ordförande
Claes Redberg (S)
Ulf Nyberg (M)
Rune Eriksson (C)
Lars Vesterlund (M)
Jonny Olsson (S)
Brigitte Barenfeld (KD)
Victoria Haraldsson (C)
ChrisTina Yngvesson (M) ej § 86
Hans Andersson (C) § 86
Rose Torkelsson (S)
Marie Kockali (S)
Sture Ernstson (S)
Louise Bertilsson (MP) § 43 - § 79
Göran Björk (S) § 80- §98

Jan-Erik Svenningsson (S)
Ulf Thifors (S)
Charlotta Paulsson (S)

Paragrafer

§ 43 - § 98

Utses att justera

Sture Ernstsson (S)

Justeringens plats
och tid

Kommunkontoret, Tranemo
onsdagen den 20 mars 2013 kl. 10:00

Övriga närvarande

Annika Hedvall, kommunchef
Malin Myrman, processekreterare
Thomas Åhman, sektionschef § 43
Pernilla Kronbäck, sektionschef §§ 44, 77, 79
Lars-Gunnar Karlsson, förvaltningsekonom § 45

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………………………
Malin Myrman

Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………………………………
Sture Ernstsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-03-11

Paragrafer som anslås

§ 43- 98

Anslaget under tiden

2013-03-20- -2013-04-11

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkontoret

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag
Underskrift

……………………………………………………………………
Susanne Brandt-Andersson
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KS/2013:124

§43 Lärandesektionens lokalsituation
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktige 2012-11-19 beslutades om ny skolstruktur för Tranemo kommuns
skolor vilket kräver en verkställighet avseende ett flertal lokalfrågor. Parallellt med detta finns
samtidigt ett flertal andra behov att beakta främst i centralorten men även på andra orter på
grund av ett ökat tryck inom barnomsorgen. Det är viktigt att det skapas en fullständig bild
kring lokalfrågan. I ärendet beskrivs totalt sex lokalsituationer och behov. Dessa listas i
punktform nedan:
- Barnomsorgen i Limmared
- Träningsskolan
- Förskolan i Uddebo
- Tranängskolans särskilda undervisningsgrupp
- Relaterat till skolstrukturbeslutet: Sjötofta, Ambjörnarp, Ljungsarp samt folkbiblioteket
- Gudarp 12:1 ”Samhallsbyggnaden”
Beslutsgång
Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 4 – samråd med allmänna utskottet
Tjänsteskrivelse 2013-02-04
Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Status
Avslutad
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§44 Information om arbetet kring varumärke för kommunen
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
I samarbete med näringsliv, turism- och landsbygdsutveckling, intresseorganisationer,
föreningar och Tranemo kommun pågår sedan ett år ett arbete om att ta fram ett varumärke för
Tranemo.
Sammanslutningen verkar i formen av en ekonomisk förening som kallar sig Glastronomin.
Beslutsgång
Sektionschef Pernilla Kronbäck föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Servicesektionen, medborgarservice och processtöd
Status
Avslutad
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KS/2013:165

§45 Årsredovisning 2012
Kommunstyrelsens beslut
• Årsredovisning 2012 överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till årsredovisning för Tranemo kommun 2012.
Årsredovisningen innehåller även en koncernredovisning som visar det totala ekonomiska
resultatet inklusive Tranemo Bostäder AB och Tranemo Utvecklings AB.
Det ekonomiska resultatet för 2012 uppgår till 5,6 mkr, vilket är en resultatförbättring med
24 mkr jämfört med förra året. Större delen av resultatförbättringen förklaras dock av en stor
jämförelsestörande engångskostnad 2011 på 21,8 mkr till följd av ändrad diskonteringsränta för
beräkning av pensionsskulden. Resultatet 2012 påverkas positivt av en återbetalning på 11 mkr,
av försäkringspremier från AFA. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 5,4 mkr, vilket är en försämring med 8,8 mkr jämfört med året innan.
Vidare meddelas att revisorernas berättelse lämnas efter kommunstyrelsens sammanträde den
11 mars.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens beslut 2012-02-20, § 3
Årsredovisning 2012
Beslutsgång
Förvaltningsekonom Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet.
Handlingar som följer beslutet
Årsredovisning 2012
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.
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KS/2012:837

§46 Ombudgeteringar av 2012 års investeringar
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
• Ombudgetera i enlighet med bilaga ”Ombudgeteringar av 2012 års investeringar”

Sammanfattning av ärendet
Enligt upprättat förslag till ombudgeteringar av 2012 års investeringar ska totalt 42,8 mkr
överföras till 2013. Tillsammans med 2013 års investeringsbudget innebär detta en
investeringsvolym på 121,8 mkr.
Strax över hälften av den totala investeringsbudgeten (63,5 mkr) är fördelad på de fem största
investeringarna:
Ombyggnad vårdcentralen
Dalstorps reningsverk
Ombyggnad Gudarpsgården etapp II
Energibesparande åtgärder
Ombyggnad Dalstorps skola

16,4 mkr
15,9 mkr
13,3 mkr
10,9 mkr
7,0 mkr

Enligt erfarenheter från tidigare år är det inte troligt att hela investeringsbudgeten på 121,9 mkr
kommer att förbrukas under 2013 (2012 förbrukades 43,2 mkr av budgeten, motsvarande 47 %).
Vid första tertialuppföljningen kommer därför en mer ingående analys av tidplaner och
kostnader för de största projekten att göras. I budgetarbetet för 2014 bör hänsyn tas till hur stor
del av investeringsbudgeten som ej beräknas förbrukas under innevarande år.
På tekniska sektionen finns ca 20 investeringsprojekt som är färdigställda, slutredovisning av
dessa beräknas ske under april månad.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens beslut 2013-02-20, § 2
Tjänsteskrivelse 2013-02-13
Förslag till ombudgeteringar av 2012 års investeringar
Meddelas till
Samtliga sektioner
Handlingar som följer beslutet
Förslag till ombudgeteringar av 2012 års investeringar
Status
Kommunfullmäktige
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KS/2012:837

§47 Prioriterade mål för verksamheten 2013 - 2015
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
• antar ”Resultatmål för verksamheten 2013-2015” och ”Prioriterade resultatmål
2013”.
• noterar att uppföljningen under 2013 av de övergripande målen och den
strategiska planen kommer att ske genom uppföljning av ”Prioriterade
resultatmål 2013”. Dessa mål, tillsammans med de finansiella målen, utgör
Tranemo kommuns mål 2013 för god ekonomisk hushållning.
Beslutsmotivering
Det pågår arbete med att utveckla kommunens verksamhetsstyrning och kvalitetsarbete. I
budgetdokumentet ska det anges prioriterade mål för verksamheten för den kommande
planperioden – mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Det har under 2012 utarbetats förslag avseende resultatmål. Dessa resultatmål är
konkretiseringar av övergripande mål och strategisk plan. Förslaget har initierats av, och
under hand förankrats i, kommunstyrelsen. De resultatmål som har utarbetats föreslås nu
fastställas att gälla från och med budget 2013 och vara de som ligger till grund för
verksamhetens planering och uppföljning.
I syfte att ge en överskådlig bild av verksamhetens resultat är det angeläget att några av
dessa mål prioriteras före andra. De mål som sätts upp ska stå i relation till de ekonomiska
resurser som ställs till förfogande. Målen för verksamheten ska vara realistiska, men bör
ändå innebära en utmaning.
De mål som anges för verksamheten ska ligga till grund för verksamhetsplaneringen och
för vilka aktiviteter som ska prioriteras. Målen ska följas upp i årsredovisningen, och om
möjligt också i samband med budget- och verksamhetsuppföljning under året.
Sammanfattning av ärendet
I det budgetdokument som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2012 lämnades
följande uppdrag till kommunstyrelsen:
”Kommunstyrelsen ska, under våren 2013, återkomma med förslag till kommunfullmäktige
avseende ett begränsat antal, mer konkretiserade, prioriterade mål för verksamheten 2013-2015.
Kommunfullmäktige bör senast kunna fatta beslut om dessa mål i samband med
kommunfullmäktiges vägledande budgetdebatt i april 2013.”
Kommunstyrelsen avsatte en heldag den 21 januari 2013 för att bland annat diskutera vilka
mål/mått för verksamheten som bör prioriteras 2013-2015. Med utgångspunkt från
diskussionen i kommunstyrelsen har förvaltningen nu utarbetat ett förslag till prioriterade
mål för verksamheten 2013-2015. Målen är konkretiseringar av övergripande mål och
strategisk plan. Uppföljningen av de övergripande målen och den strategiska planen
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kommer att ske genom uppföljning av ”Prioriterade resultatmål 2013”. Dessa mål,
tillsammans med de finansiella målen, utgör Tranemo kommuns mål 2013 för god
ekonomisk hushållning.
Målen framgår i sin helhet av akten.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens beslut 2013-02-20, § 4
Tjänsteskrivelse 2013-02-11
Prioriterade mål för verksamheten 2013 – 2015
Prioriterade resultatmål 2013
Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Ekonomifunktionen
Kommunchefen
Handlingar som följer beslutet
Prioriterade mål för verksamheten 2013 – 2015
Prioriterade resultatmål 2013
Status
Kommunfullmäktige
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§48 Åtgärder för att anpassa verksamheten till beslutade ramar
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
• De ekonomiska ramarna för 2013 justeras enligt redovisat underlag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om budget 2013.
I budgeten har gjorts vissa justeringar av de ekonomiska ramarna, vilka kräver ytterligare
hantering i förvaltningen och kommunstyrelsen.
Utöver sådana justeringar är de ekonomiska förutsättningarna förändrade för delar av
verksamheten.
Förvaltningens samlade bedömning är att det, med utgångspunkt från fattade beslut och
aktuella förutsättningar saknas finansiering med 1 180 000 kronor. En viktig orsak till det
beräknade underskottet är att städverksamheten beräknas gå med ett tillfälligt underskott under
2013. Detta med anledning av att ett antal lokalvårdare valt att inte gå med över till
entreprenören vid verksamhetsövergången.
Beslutsunderlag
Budgetberedningen 2013-02-20, § 1
Allmänna utskottet 2013-01-31, § 22
Tjänsteskrivelse 2013-01-29
Justerade ekonomiska ramar 2013
Handlingar som följer beslutet
Justerade ekonomiska ramar 2013
Status
Kommunfullmäktige
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KS/2010:307

§49 Brandskydd Solbacken
Kommunstyrelsens beslut
• Beviljar tilläggsanslag, till investering 9221 Brandskydd Solbacken, med 470 000 kronor
ur 2013 års skattefinansierade investeringspott för att bekosta föreslagen sprinkler- och
brandlarmsanläggning.
Sammanfattning av ärendet
I tidigare beslut (KS 2010-11-01 § 182) avsattes 1 400 000 kr till sprinkleranläggning på Solbacken.
Då det beräknade priset sedan blev 850 000 kr flyttades resterande belopp till
sprinkleranläggning på Hjälmå i Dalstorp (KS 2012-03-05 § 77).
I maj 2013 kommer Solbacken i Länghem helt och hållet övergå till att vara ett trygghetsboende.
Nuvarande brandlarm på Solbacken är kopplat till personsökare hos personalen som inte
kommer att vara kvar i verksamheten då detta blir ett trygghetsboende. Det finns alltså ingen
som kan ta emot brandlarmet vilket är ett krav från räddningstjänsten.
I den entreprenad som just nu pågår med sprinkler finns därför behov av att kunna komplettera
alla lägenheter med anslutning till det allmänna brandlarmet. Det finns en samordningsvinst i
att göra detta i samband med installation av sprinkleranläggningen då man ändå göra hål och
dra in rör. Kompletteringen beräknas kosta 230 000 kr.
Kostnaden för sprinkleranläggningen har p.g.a. nytt regelverk dessutom blivit 100 000 kr högre
än beräknat. Den ej avdragsgilla momsen är inte medräknad för sprinkleranläggningen vilket
medför ytterligare en kostnad på 140 000 kr.
Totalt saknas alltså 470 000 kronor för brandskyddsåtgärderna på Solbacken.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet, 2013-01-31, § 21
Tjänsteskrivelse 2013-01-23
Meddelas till
Tekniska sektionen
Ekonomifunktionen
Status
Pågående
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§50 Attestanter
Kommunstyrelsens beslut
• Antar förslag till attestanter tillsvidare.
• Uppdrar åt förvaltningen att se över benämningar i listan så att dessa överensstämmer med
nuvarande organisation.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomifunktionen har upprättat ett förslag till attestlista som avser att gäller tillsvidare.
Flera förändringar har skett sedan senaste attestlistan antogs, varför bifogad reviderad attestlista
bör antas.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet, 2013-02-07, § 27
Tjänsteskrivelse 2013-01-28
Bilaga – attestlista
Meddelas till
Samtliga sektioner
Status
Avslutad
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§51 Beslut om bidrag för enskild pedagogisk verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
• Beviljar Familjedaghemmet bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 25 kap 10-14 § ska kommunen ge bidrag till enheter som bedriver
enskild pedagogisk omsorg, som är godkänd av kommunen att bedriva verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till enskild pedagogisk omsorg.
Ärendet
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommunens egna enheter för pedagogisk
omsorg får i kommunens resursfördelning. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 11
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-02-07
Meddelas till
Lärandesektionen
Familjedaghemmet
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Status
Avslutad
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§52 Beslut om bidrag för enskild pedagogisk verksamhet Familjedaghemmet
Kommunstyrelsens beslut
• Beviljar Familjedaghemmet bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 25 kap 10-14 § ska kommunen ge bidrag till enheter som bedriver
enskild pedagogisk omsorg, som är godkänd av kommunen att bedriva verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till enskild pedagogisk omsorg.
Ärendet
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommunens egna enheter för pedagogisk
omsorg får i kommunens resursfördelning. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 12
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-02-07
Meddelas till
Lärandesektionen
Familjedaghemmet
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.
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§53 Beslut om bidrag för enskild pedagogisk verksamhet Familjedaghemmet
Kommunstyrelsens beslut
• Beviljar Familjedaghemmet bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 25 kap 10-14 § ska kommunen ge bidrag till enheter som bedriver
enskild pedagogisk omsorg, som är godkänd av kommunen att bedriva verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till enskild pedagogisk omsorg.
Ärendet
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommunens egna enheter för pedagogisk
omsorg får i kommunens resursfördelning. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 13
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-02-07
Meddelas till
Lärandesektionen
Familjedaghemmet
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 17 av 62

KS:2013:177

§54 Beslut om bidrag för till enskild förskola/fritidshem –
Kommunstyrelsens beslut
• Beviljar enskilda förskolan/fritidshemmet bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 25 kap 10-14 § ska kommunen ge bidrag till enheter som bedriver
enskild pedagogisk omsorg, som är godkänd av kommunen att bedriva verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till enskild pedagogisk omsorg.
Ärendet
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommunens egna enheter för pedagogisk
omsorg får i kommunens resursfördelning. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 14
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-02-07
Meddelas till
Lärandesektionen
Familjedaghemmet
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 18 av 62

§55 Beslut om bidrag till enskild förskola/fritidshem 2013
-

KS/2013:178

Kommunstyrelsen beslutar
• Beviljar bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 8 kap 21-23 § ska kommunen ge bidrag till enskilda
förskolor/fritidshem som är godkända av kommunen att bedriva verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till enskilda förskolor/fritidshem.
Ärendet
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommunens egna förskolor/fritidshem får i
kommunens resursfördelning. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 15
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Förskolan
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 19 av 62

§56 Beslut om bidrag till enskild förskola/fritidshem 2013
-

KS/2013:180

Kommunstyrelsen beslutar
• Beviljar bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 8 kap 21-23 § ska kommunen ge bidrag till enskilda
förskolor/fritidshem som är godkända av kommunen att bedriva verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till enskilda förskolor/fritidshem.
Ärendet
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommunens egna förskolor/fritidshem får i
kommunens resursfördelning. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 16
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Förskolan
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 20 av 62

§57 Beslut om bidrag till enskild förskola/fritidshem 2013
-

KS/2013:181

Kommunstyrelsen beslutar
• Beviljar bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 8 kap 21-23 § ska kommunen ge bidrag till enskilda
förskolor/fritidshem som är godkända av kommunen att bedriva verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till enskilda förskolor/fritidshem.
Ärendet
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommunens egna förskolor/fritidshem får i
kommunens resursfördelning. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 17
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Förskolan
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 21 av 62

§58 Beslut om bidrag till enskild förskola/fritidshem 2013
-

KS/2013:182

Kommunstyrelsen beslutar
• Beviljar bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 8 kap 21-23 § ska kommunen ge bidrag till enskilda
förskolor/fritidshem som är godkända av kommunen att bedriva verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till enskilda förskolor/fritidshem.
Ärendet
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommunens egna förskolor/fritidshem får i
kommunens resursfördelning. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 18
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Förskolan
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 22 av 62

§59 Beslut om bidrag till förskoleklass och grundskolor 2013
-

KS/2013:183

Kommunstyrelsen beslutar
• Beviljar skolan bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 8 kap 21-23 § ska kommunen ge bidrag till enskilda
förskolor/fritidshem som är godkända av kommunen att bedriva verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till enskilda förskolor/fritidshem.
Ärendet
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommunens egna förskolor/fritidshem får i
kommunens resursfördelning. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 19
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Skolan
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 23 av 62

§60 Beslut om bidrag till förskoleklass och grundskolor 2013
-

KS/2013:184

Kommunstyrelsen beslutar
• Beviljar skolan bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 8 kap 21-23 § ska kommunen ge bidrag till enskilda
förskolor/fritidshem som är godkända av kommunen att bedriva verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till enskilda förskolor/fritidshem.
Ärendet
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommunens egna förskolor/fritidshem får i
kommunens resursfördelning. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 20
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Skolan
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 24 av 62

§61 Beslut om bidrag till förskoleklass och grundskolor 2013
-

KS/2013:185

Kommunstyrelsen beslutar
• Beviljar bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 8 kap 21-23 § ska kommunen ge bidrag till enskilda
förskolor/fritidshem som är godkända av kommunen att bedriva verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till enskilda förskolor/fritidshem.
Ärendet
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommunens egna förskolor/fritidshem får i
kommunens resursfördelning. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 21
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Skolan
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 25 av 62

§62 Beslut om bidrag till fristående gymnasieskolor 2013
-

KS/2013:186

Kommunstyrelsen beslutar
• Beviljar bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående gymnasieskolor
som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor.
Ärendet
För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola erhåller den
fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna budgeterade kostnader för
respektive program. För program som kommunen inte själv tillhandahåller tillämpas en
riksprislista som innehåller programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets
kommuner. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 22
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Gymnasieskolan
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 26 av 62

§63 Beslut om bidrag till fristående gymnasieskolor 2013
-

KS/2013:187

Kommunstyrelsen beslutar
• Beviljar gymnasieskolan bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående gymnasieskolor
som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor.
Ärendet
För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola erhåller den
fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna budgeterade kostnader för
respektive program. För program som kommunen inte själv tillhandahåller tillämpas en
riksprislista som innehåller programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets
kommuner. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 23
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Gymnasieskolan
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 27 av 62

§64 Beslut om bidrag till fristående gymnasieskolor 2013
-

KS/2013:188

Kommunstyrelsen beslutar
• Beviljar gymnasiet bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående gymnasieskolor
som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till enskilda fristående gymnasieskolor.
Ärendet
För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola erhåller den
fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna budgeterade kostnader för
respektive program. För program som kommunen inte själv tillhandahåller tillämpas en
riksprislista som innehåller programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets
kommuner. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.

Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 24
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Gymnasiet
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 28 av 62

§65 Beslut om bidrag till fristående gymnasieskolor 2013 –

KS/2013:189

Kommunstyrelsen beslutar
• Beviljar gymnasiet bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående gymnasieskolor
som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor.
Ärendet
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommunens egna gymnasieskolor får i
kommunens resursfördelning. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 25
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Gymnasiet
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 29 av 62

§66 Beslut om bidrag till fristående gymnasieskolor 2013 –

KS/2013:190

Kommunstyrelsen beslutar
• Beviljar bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående gymnasieskolor
som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor.
Ärendet
För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola erhåller den
fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna budgeterade kostnader för
respektive program. För program som kommunen inte själv tillhandahåller tillämpas en
riksprislista som innehåller programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets
kommuner. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 26
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Gymnasiet
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 30 av 62

§67 Beslut om bidrag till fristående gymnasieskolor 2013 –

KS/2013:191

Kommunstyrelsen beslutar
• Beviljar bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående gymnasieskolor
som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor.
Ärendet
För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola erhåller den
fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna budgeterade kostnader för
respektive program. För program som kommunen inte själv tillhandahåller tillämpas en
riksprislista som innehåller programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets
kommuner. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 27
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Gymnasiet
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 31 av 62

§68 Beslut om bidrag till fristående gymnasieskolor 2013 –

KS/2013:192

Kommunstyrelsen beslutar
• Beviljar bidrag för år 2013 enligt fastställt
bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående gymnasieskolor
som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor.
Ärendet
För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola erhåller den
fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna budgeterade kostnader för
respektive program. För program som kommunen inte själv tillhandahåller tillämpas en
riksprislista som innehåller programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets
kommuner. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 28
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Gymnasiet
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 32 av 62

§69 Beslut om bidrag till fristående gymnasieskolor 2013 –

KS/2013:193

Kommunstyrelsen beslutar
•
Beviljar bidrag för år 2013 enligt fastställt bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående gymnasieskolor
som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor.
Ärendet
För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola erhåller den
fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna budgeterade kostnader för
respektive program. För program som kommunen inte själv tillhandahåller tillämpas en
riksprislista som innehåller programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets
kommuner. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 29
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Gymnasiet
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 33 av 62

§70 Beslut om bidrag till fristående gymnasieskolor 2013 –

KS/2013:194

Kommunstyrelsen beslutar
•
Beviljar bidrag för år 2013 enligt fastställt bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående gymnasieskolor
som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor.
Ärendet
För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola erhåller den
fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna budgeterade kostnader för
respektive program. För program som kommunen inte själv tillhandahåller tillämpas en
riksprislista som innehåller programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets
kommuner. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 30
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Gymnasiet
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 34 av 62

§71 Beslut om bidrag till fristående gymnasieskolor 2013 –

KS/2013:195

Kommunstyrelsen beslutar
•
Beviljar gymnasiet bidrag för år 2013 enligt fastställt bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående gymnasieskolor
som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor.
Ärendet
För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola erhåller den
fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna budgeterade kostnader för
respektive program. För program som kommunen inte själv tillhandahåller tillämpas en
riksprislista som innehåller programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets
kommuner. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 31
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Gymnasiet
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 35 av 62

§72 Beslut om bidrag till fristående gymnasieskolor 2013 –

KS/2013:196

Kommunstyrelsen beslutar
•
Beviljar bidrag för år 2013 enligt fastställt bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående gymnasieskolor
som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor.
Ärendet
För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola erhåller den
fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna budgeterade kostnader för
respektive program. För program som kommunen inte själv tillhandahåller tillämpas en
riksprislista som innehåller programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets
kommuner. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 32
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Gymnasiet
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 36 av 62

§73 Beslut om bidrag till fristående gymnasieskolor 2013 –

KS/2013:197

Kommunstyrelsen beslutar
•
Beviljar Gymnasiet bidrag för år 2013 enligt fastställt bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående gymnasieskolor
som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor.
Ärendet
För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola erhåller den
fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna budgeterade kostnader för
respektive program. För program som kommunen inte själv tillhandahåller tillämpas en
riksprislista som innehåller programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets
kommuner. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 33
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Gymnasiet
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 37 av 62

§74 Beslut om bidrag till fristående gymnasieskolor 2013 –

KS/2013:198

Kommunstyrelsen beslutar
•
Beviljar Gymnasiet bidrag för år 2013 enligt fastställt bidragsbelopp.
Beslutsmotivering
Enligt skollagen 2010:800 16 kap 52-55 §, ska kommunen ge bidrag till fristående gymnasieskolor
som undervisar elever som är folkbokförda i Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor.
Ärendet
För de program som Tranemo kommun själv tillhandahåller i sin gymnasieskola erhåller den
fristående skolan ett grundbelopp baserat på kommunens egna budgeterade kostnader för
respektive program. För program som kommunen inte själv tillhandahåller tillämpas en
riksprislista som innehåller programkostnader baserade på redovisade uppgifter från landets
kommuner. Bidraget ska bygga på budgeten för 2013.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 34
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Bidragsberäkning 2013-01-16
Handlingar som följer beslutet
Bidragsberäkning 2013-02-07
Besvärshänvisning
Meddelas till
Lärandesektionen
Gymnasiet
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 38 av 62

KS/2013:202

§75 Taxa för tömning av fettavskiljare
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Taxa för tömning av fettavskiljare införs från och med 2013-05-01.
• Taxa 0,1 – 4 kbm, 645 kronor/tömning exkl moms.
• Taxa tillägg över 4 kbm, 96:50 kronor/kbm exkl moms.

Sammanfattning av ärendet
Fett från fettavskiljare klassas som hushållsavfall enligt miljöbalken 15 kap § 2.
Det är kommunens skyldighet att erbjuda tjänsten tömning av fettavskiljare och i gällande
renhållningsordning finns inskrivit att tömning ska ske så att fett inte tillåts medfölja
avloppsvattnet till kommunens avloppsnät. Frekvensen anpassas till anläggningens användning,
typ och storlek.
Vid upphandling av ny slamentreprenör framkom att ett flertal verksamheter inom Tranemo
kommun haft tömning av fettavskiljare, denna tjänst har utförts och debiterats kunden direkt av
entreprenören. Eftersom även detta avfall ingår i det kommunala ansvaret ska tjänsten och
kostnaden till kunden regleras i renhållningstaxan.
I nuvarande renhållningstaxa finns taxa för sophämtning samt tömning av enskilda avlopp
däremot saknas taxa för tömning av fettavskiljare
Tekniska sektionen kommer i skrivelse att informera aktuella kunder att beställning och
debitering kommer att skötas av Tranemo kommun.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet, 2013-03-07, § 42
Tjänsteskrivelse 2013-02-15
Taxebilagor
Handlingar som följer beslutet
Taxebilagor enligt beslut
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 39 av 62

KS/2013:203

§76 Taxa för tomter i Hofsnäsområdet
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Priset, 2013, för en tomt i Hofsnäsområdet sätts till 125 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommun köpte 2011 mark i Hofsnäs av Borås kommun.
Marken utgörs av fritidshustomter som upplåts med tomträtt alternativt kan friköpas. En taxa
för tomter i Hofsnäs måste antas innan försäljning kan ske.
Den av kommunfullmäktige beslutade taxan för tomter för egnahem är framtagen främst för
tomter inom tätorter, och innefattar gatubyggnadsbidrag samt VA-anslutning. Priset för en
normalstor villatomt enligt taxa 2013 är ca 200 000 kronor inkl VA-anslutning och
gatubyggnadsbidrag.
För Hofsnäsområdet är förutsättningarna inte samma som i kommunens tätorter. Här finns
varken kommunala gator eller VA-nät. Den övervägande delen av fastigheterna används
dessutom som fritidsboende. Borås kommuns taxa för försäljning av tomt 2011 var 125 000
kronor och tekniska sektionen föreslår att Tranemo kommun, för 2013, antar samma pris för de
aktuella tomterna i Hofsnäsområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-02-18
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet, 2013-03-07, § 43
Tjänsteskrivelse 2013-02-15
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 40 av 62

KS/2012:1201

§77 Ansökan från Länghems hembygdsförening om ekonomiskt bidrag
Kommunstyrelsen beslutar
• Avslår ansökan
Beslutsmotivering
Utrymme för bidrag till större investeringar ryms inte inom befintlig budget för
kulturföreningsbidrag.
Sammanfattning av ärendet
Länghems hembygdsförning har 2012-12-10 inkommit med en ansökan till
Tranemo kommun om ekonomiskt bidrag. Ansökta medel om 150.000 kronor
avses användas till att flytta Grälåsa stuga till Pettersberg för att samordna de
kulturhistoriska byggnader som föreningen ansvarar för och för att öka
tillgängligheten och aktiviteten kring kulturarvet.
Länghems Hembygdsförening fick år 2012 8.500 kr i kulturföreningsbidrag från
Lärandesektionen/Allmänkultur. Bidraget avser förvaltande och underhåll av
byggnader/lokaler och till offentlig verksamhet för att levandegöra Tranemo
kommuns lokala kulturarv.
Beslutsgång
Thomas Åhman föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 10
Tjänsteskrivelse 2013-02-08
Ansökan från Länghems hembygdsförening 2012-12-10
Meddelas
Lärandesektionen
Länghems hembygdsförening
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 41 av 62

§78 Tillgänglighetspolicy för Tranemo kommun

KS/2012:1206

Kommunstyrelsen beslutar
• Antar förvaltningens yttrande som sitt eget
Sammanfattning av ärendet
Trivsel och trygghetsberedningen gavs i januari 2012 (KF 2012-01-16 § 6) i uppdrag att ta fram en
tillgänglighetspolicy för kommunen. Beredningen har arbetat utifrån given uppdragsbeskrivning
med medborgardialog och kunskapsinhämtning som huvudsakliga verktyg.
En genomgående ambition har varit att se på tillgänglighet utifrån ett så brett perspektiv som
möjligt. Resultatet av beredningens arbete presenteras därför i flera format för att ytterligare
förstärka tillgänglighetsaspekten.
Beredningen har utifrån medborgardialogen identifierat fyra värden som kännetecknar den goda
tillgängligheten i Tranemo kommun. Vilka är: tillhörighet, trygghet, självständighet och
delaktighet.
Beredningen konstaterar vikten av att kommunen nu i nästa steg konkretiserar arbetet. Man
kommer därför att återkoppla identifierade funktionshinder genom en särskild fotoutställning som
görs i samarbete med Tranängskolan och Europeiska socialfonden.
Policyn är nu färdigställd och överlämnad antagande samt för fortsatt beredning av
förvaltningen.
Beslutsunderlag
Tillgänglighetspolicy, 2013-01-22
Tjänsteskrivelse, 2013-01-22
Presidiets yttrande, 2013-02-18
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 42 av 62

§79 Lokal för förskoleverksamheten i Limmared

KS/2013:125

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
• 2013 års investeringsbudget utökas med 1,8 miljoner kronor.
•

Finansieringen sker genom att ianspråkta rörelsekapitalet.

•

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra föreslagen renovering av A-huset på
fastigheten Limmared 41:1 i enlighet med redovisad kostnadsberäkning.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser A-huset med byggnads-id 1-2198786 på fastigheten Limmared 41:1.
Behovet av barnomsorgsplatser ökar i Limmared på grund av stora barnkullar. Från vårterminen
2013 har alla 5-åringar flyttats till tillfälliga lokaler på Limmaredsskolan då barnen inte längre
ryms på Parkhagen.
Verksamheten har sett över sina lokaler och ser ingen möjlighet att rymma förskola i nuvarande
lokaler. På skolgården till Limmaredsskolan ligger något som kallas A-huset en tegelbyggnad i
ett plan på 185 kvm och är en av skolan lokaler. Då byggnaden tillhör skolan och står på
skolgården anser verksamheten att det är en mycket lämplig lokal. I direkt anslutning till
byggnaden finns en lekplats.
En lokalplan har tagits fram för att visa på de behov som behöver uppfyllas för att bedriva
förskola i lokalen. En schablonberäkning har tagits fram med kostnader för en helrenovering av
lokalen. Båda bifogas i akten. Det är sedan tidigare klart att tekniska sektionen har för avsikt att
reparera en mindre fuktskada som uppkommit av ett sönderfruset rör samt att dra in fjärvärme i
byggnaden.
Beslutsgång
Thomas Åhman föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 5 - samråd med Omsorgs- och folkhälsoutskottet
samt Allmänna utskottet 2013-03-07, § 41
Tjänsteskrivelse 2013-02-04
Schablonberäkning 2013-01-24
Lokalplan 2013-01-18
Meddelas till
Lärandesektionen
Status
Kommunfullmäktige
Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 43 av 62

KS/2013:110

§80 Synpunktshantering
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
•

Nuvarande synpunktshantering (kallat ”Åsikten”) och tjänstegarantier upphör att
gälla.

•

Synpunkter hanteras, från och med 2013, som en del i det kommunövergripande
verksamhetssystemet Stratsys.

•

Uppföljning av denna modell för synpunktshantering görs på något av allmänna
utskottets sammanträden i september 2013.

Sammanfattning av ärendet
Det system för synpunktshantering (kallat ”Åsikten”) och tjänstegarantier som funnits i
kommunen sedan kommunfullmäktiges beslut 2005-11-21, föreslås ersättas med det
systematiska kvalitetsarbetet i kommunen där synpunktshantering ingår som en del i det
kommunövergripande verksamhetssystemet Stratsys.
Registrering av synpunkter är en viktig del för att systematiskt ta del av medborgarnas syn på
den kommunala servicen, och i arbetet med att utveckla kommunens verksamheter.
Diskussioner förs om hur Tranemo kommun bättre ska kunna ta emot och systematiskt behandla
och åtgärda alla former av synpunkter, klagomål, felanmälningar och beröm som kommer in
från allmänheten. Synpunkter ska kunna tas emot på följande sätt: via telefon, besök, mail, brev,
formulär via hemsida, personligt möte och mobilapp. Det finns redan nu möjlighet att lämna
synpunkter via hemsidan, mobilapp är under utveckling. Övriga möjligheter är vedertagna
sedan längre tid tillbaka.
Det nya systematiska kvalitetsarbetet har tydligt fokus på medborgarperspektivet där
verksamhetens resultat gentemot medborgaren följs upp och analyseras. Detta ersätter det förra
systemet med tjänstegarantier vars syfte var att garantera en viss kvalitetsnivå på verksamheten.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet, 2013-02-07, § 25
Tjänsteskrivelse 2013-01-30
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 44 av 62

KS/2013:4

§81 Yttrande från Tranemo kommun gällande förslag till ändringar i
inkomstutjämningar för kommuner och landsting
Kommunstyrelsen beslutar
• Tranemo kommun yttrar sig i enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
I en promemoria föreslår regeringen att utjämningskommitténs förslag i huvudsak genomförs.
Sveriges Kommuner och Landsting är positiva till att staten finansierar en föreslagen förändring
jämfört med kommitténs förslag. Förslaget innehåller följande tre förändringar i jämförelse med
Utjämningskommitténs förslag (SOU 2011:39):
Sänkt kompensationsgrad i inkomstutjämning för kommuner och landsting med en skattekraft
över 115 procent av rikets skattekraft
Införande av ett strukturbidrag till kommuner och landsting med en skattekraft under 115
procent av rikets skattekraft
Ändring av kostnadsutjämningens delmodell Barn och ungdom med utländsk bakgrund
Tranemo kommun är remissinstans. Remisstiden löper ut den 22 mars 2013.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-02-07, § 28
Tjänsteskrivelse 2013-01-21
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
Ekonomifunktionen
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Tjänsteskrivelse 2013-01-21
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11
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KS/2013:86

§82 Intern kontrollplan
Kommunstyrelsen beslutar
• Återremitterar ärendet till förvaltningen för att komplettera dokumentet Förslag Intern
kontrollplan 2013 vad gäller hur verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
säkerställs.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde år 2005, Kf § 74, ett reviderat reglemente för intern kontroll.
I reglementet anges bland annat att respektive nämnd årligen skall anta en särskild plan för
uppföljning av den interna kontrollen – en intern kontrollplan. En konsekvens av den
förändrade nämnds- och förvaltningsorganisationen är att kommunstyrelsen, som enda
verksamhetsnämnd, beslutar om en årlig intern kontrollplan som avser hela kommunens
verksamhet.
Arbetet med intern kontroll är en väsentlig del av kommunens ledningssystem och
kvalitetsutveckling. Det ledningssystem som nu är under uppbyggnad syftar till att ha sin
utgångspunkt i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen, som ska brytas ner
till mätbara kvalitetsmål och nyckeltal. Det är mot dessa verksamheten sedan årligen ska
utvärderas. Ett ledningssystem enligt denna modell bygger på att organisationen dels får en
bekräftelse på måluppfyllelsen och kvaliteten, men också en bild av de eventuella
kvalitetsbrister som förekommer. Dessa kvalitetsbrister ska vara föremål för verksamheternas
och organisationens årliga förbättringsarbete.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-02-14, § 33
Tjänsteskrivelse 2013-01-30
Förslag till intern kontrollplan för 2013
Meddelas till
Förvaltningschefen
Status
pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 46 av 62

KS/2013:260

§83 Yttrande över Målbild tåg 2035
Kommunstyrelsen beslutar
• Tranemo kommun yttrar sig i enlighet med förvaltningens förslag
Sammanfattning av ärendet
Sedan våren 2011 har utredningsarbetet med att ta fram en ny målbild för den regionala
tågtrafiken i Västra Götaland pågått. Löpande har lägesrapporter med möjlighet att lämna
synpunkter och ställa frågor getts till kollektivtrafikråden, där samtliga kommuner är
representerade. Enligt de beslutade samverkansformerna är det de delregionala
kollektivtrafikrådens ansvar att samla in och väga samman kommunernas synpunkter.
Strategisektionen har berett ärendet och lämnar nu förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-03-07, § 47
Förslag till yttrande 2013-02-21
Samrådsunderlag 2013-02-01
Målbild Tåg 2035
Beslutet skickas till
Västra Götalandsregionen, kollektivtrafikssekretariatet
Strategisektionen
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Förslag till yttrande 2013-02-21
Status
pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11
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KS/2013:101

§84 Årlig avstämning av regionalt trafikförsörjningsprogram och förslag
till inriktning för Västtrafik 2014-2015
Kommunstyrelsen beslutar
• Tranemo kommun yttrar sig i enlighet med förvaltningens förslag
Sammanfattning av ärendet
Enligt de beslutade samverkansformerna ska trafikförsörjningsprogrammets strategiska
inriktning tas fram i samråd med kommunerna. Därefter ska en avstämning av programmet ske
årligen, genom en remiss till kommunerna, till dess att programmet revideras.
Trafikförsörjningsprogrammet revideras vart fjärde år.
Trafikförsörjningsprogrammet fastställdes av Västra Götalandsregionen i september 2012. I år
blir därmed första gången en uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet och inriktning för de
närmsta åren remitteras till kommunerna.
Strategisektionen har berett ärendet och lämnar nu förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-03-07, § 48
Förslag till yttrande 2013-02-26
Remiss 2012-01-31
Beslutet skickas till
Västtrafik
Strategisektionen
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Förslag till yttrande 2013-02-26
Status
pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 48 av 62

KS/2013:257

§85 Yttrande över West Swedens framtida inriktning
Kommunstyrelsen beslutar
• Tranemo kommun yttrar sig i enlighet med förvaltningens förslag
Sammanfattning av ärendet
West Sweden Ideell Förening beslutade på den extra föreningsstämman den 9 november 2012 att
ge styrelsen i uppdrag att, till ordinarie stämma 2013, presentera ett beslutsunderlag rörande
West Swedens framtida organisation i enlighet med inriktningsbeslutet och framtida finansiering
av verksamheten. Slutlig behandling i ärendet sker på ordinarie föreningsstämma den 31 maj
2013.
Styrelsen för West Sweden Ideell Förening har dessutom tagit fram förslag på tre olika scenarier
för framtida organisation och verksamhet, samt ett förslag om avveckling av verksamheten.
Scenario 1 och 2 utgår från en oförändrad serviceavgift och scenario 3 innebär en halvering av
serviceavgiften.
På den extra föreningsstämman beslutades det att styrelsen särskilt skulle beakta att en aktiv
dialog förs med medlemmarna för att förankra kommande förslag.
Strategiska sektionen har berett ärendet och lämnar nu förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-03-07, § 49
Förslag till yttrande 2013-02-25
Remiss 2013-02-06
West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering 2013-02-06
Scenario 2013-02-06
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Förslag till yttrande 2013-02-25
Beslutet skickas till
West Sweden
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11
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KS/2011:1168

§86 Yttrande över bearbetningskoncession Grimsås mosse
Kommunstyrelsen beslutar
• Tranemo kommun yttrar sig i enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ett bolag ansöker om täkt för energitorv på Grimsås mosse. Det planerade koncessionsområdet
omfattar 130,3 ha. Mossen delas av järnvägen, i ansökan och MKB åsyftas den del av mossen
som ligger norr om järnvägen. Vid full verksamhet bedöms den årliga produktionen uppgå till
50000 m3 torv. Ansökan avser verksamhet under 25 år. Verksamheten på Grimsås mosse
kommer innebära dikning, bärgning, mellanlagring samt utlastning av torv till externa
transporter. Bärgning av torv kommer ske med hjälp av stycke- och/eller frästorvmetoden.
Bärgning av torv sker från april/maj till oktober. Den huvudsakliga utlastningen av torven sker
under vintermånaderna.
Ett tidigt samråd genomfördes 9 nov 2011 i Forumhuset med efterföljande fältbesök.
Skyddsåtgärder för påverkan på omkringliggande vatten, störning på grund av damm och buller
diskuterades. Brandrisk och risk för kemikaliespridning, samt risker kopplade till deponi på
Nexans område tydliggjordes.
Den 9 feb 2012 hölls ett samråd där alla boende 500 m från Grimsås mosses täktgräns,
markägare, intresseorganisationer, Tranemo kommun samt länsstyrelsen var inbjudna. Syftet
med samrådet var att i ett tidigt skede fånga upp synpunkter från de som berörs av den
planerade verksamheten. Bl.a resulterade samrådet att utfartsväg för transporter flyttades norrut
samt att skyddsavståndet till deponi, järnväg utökades.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-03-07, § 50
Tjänsteskrivelse 2013-02-27
Förslag till yttrande 2013-02-27
Beslutsgång
ChrisTina Yngvesson, M, anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Under punkten tjänstgör Hans
Andersson, C.
Beslutet skickas till
Miljöskyddsenheten, Länsstyrelsen Västra Götalandslän
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Förslag till yttrande om bearbetningskoncession Grimsås mosse 2013-02-27
Status
Avslutad
Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11
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KS/2013:268

§87 Utvärdering av busslinje 700
Kommunstyrelsen beslutar
• Tranemo kommun ställer sig bakom förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning av ärendet
I december 2010 träffades överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen, Jönköpings
länstrafik och berörda kommuner om inrättande av snabbusslinje mellan Värnamo och Borås.
Linjen inrättades som ett pilotprojekt under tre år. Enligt överenskommelsen ska en utvärdering
ske efter halva tiden. Eftersom trafiken startades upp i mars 2011 har arbetet med utvärderingen
nu startats upp.
I samband med utvärderingen har kommunen möjlighet att ge sin syn på linjen. Detta genom att
svara på fyra frågor
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-03-07, § 53
Tjänsteskrivelse 2013-03-06
Synpunkter utvärdering 2013-03-05
Beslutsgång
Sektionschef Arne Willhammar föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Strategisektionen
Västtrafik: hilda.bengtsson@vasttrafik.se
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Synpunkter utvärdering 2013-03-05
Status
Avslutad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11
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KS/2012:470

§88 Motion om tillgänglighet
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
• Uppdrar åt förvaltningen att se över och aktualisera nu gällande uthyrningspolicy, samt
återkomma med redovisning om eventuella begränsningar i densamma.
Beslutsmotivering
Den i motionen föreslagna utredningen är i enkelt genomförbara delar vidtagen av
förvaltningen. Utkomsten framgår av tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Ledamot Viktoria Haraldsson har lämnat in en motion angående tillgänglighet.
Motionären vill veta hur tillgängligheten ser ut för våra kommuninvånare i
kommunägda fritid/sportanläggningar (även utarrenderade) som ishall,
konstgräsplaner, idrottshallar och simhall. Motionären önskar att vi belyser ålder, kön
och öppettider för allmänheten.
Mot bakgrund av genomförd utredning föreslår lärandesektionen att motionen antas.
Förvaltningen har försökt att belysa tillgängligheten för Tranemo kommuns invånare
avseende ishall, konstgräsplaner, idrottshallar och simhall utifrån ålder, kön och
öppettider för allmänheten.
Förvaltningen har tittat på både föreningarnas och allmänhetens tillgänglighet.
Sammanfattningsvis bedömer vi att tillgängligheten för våra föreningar är god i samliga
idrottshallar och att kommunens policy vad gäller prioritering av tider för barnungdomsverksamheten följs. När det gäller fördelning av tider till tjej- respektive
killverksamhet så tillgodoses föreningarnas önskemål i stort sett helt. När det gäller
ishallen så sköter Nittorps IK uthyrning en och fördelning av tider i ishall. Man har
ingen uthyrningspolicy men man anger att barn och ungdomsverksamheten är
prioriterad vid fördelning av tider. Tranemo IF Fotboll och Dalstorps IF sköter
uthyrning och fördelning av tider på konstgräsplanerna och har en gemensam
uthyrningspolicy där det framgår att ungdomsverksamheten, tjej respektive killfotboll
skall få tider efter önskemål.
I kommunens bokningssystem går det i dagsläget inte att urskilja ålder och kön på dem
som använder hallarna. Det är upp till varje förening att fördelar tider inom sin förening
och i de fall man har både tjej och killverksamhet så anser bokningsansvarig på
kommunen att fördelningen sker rättvist. Samtliga föreningar får i stort sett de tider de
önskar vid säsongsbokningarna.
Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11
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Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-02-21, § 21
Tjänsteskrivelse 2013-02-07
Brev från Dalstorps IF
Brev från Tranemo IF Fotboll
Brev från Nittorps IK
Gemensam policy för uthyrning av konstgräsplaner
Kommunens policy vid fördelning av tider i idrottshallarna
Motionen 2012-05-01
Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11
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KS/2012:365

§89 Svar på medborgarförslag om belysning utmed gång/cykelvägen vid
gamla banvallen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Medborgarförslaget avslås
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fått in ett medborgarförslag angående att belysa banvallen mellan
centrum och Dalsgatan i Tranemo.
Förslagsställaren anser att belysningen är viktig för att barn/ungdomarna ska våga använda
banvallen till skolan och inte cykla på trottoaren utmed Storgatan.
Banvallen i Tranemo ingår inte i kommunens cykelplan som antogs av kommunstyrelsen
2010-09-13 § 141. Storgatan med en befintlig gång- och cykelbana med belysning går, 150 meter
därifrån, parallellt med den del av banvallen som avses i medborgarförslaget. Kostnad för
investering av en belysningspunkt ligger på ca 18 000 kr och är beroende på avstånd och
markförhållanden. Driftkostnaden blir ca 650 kr/stolpe och år. För att belysa den föreslagna
sträckan av banvallen behövs 16 belysningsstolpar. Detta skulle ge en totalkostnad för
investeringen på ca 288 000 kronor med kapitalkostnaden på 24 000 kronor/år samt en
driftkostnad på 10 000 kronor/år.
Med hänvisning till att banvallen inte ingår som ett prioriterat stråk i den antagna cykelplanen,
närheten till befintlig gång- och cykelbana och till kostnaderna är förslaget att
medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2012-02-21, § 36
Tjänsteskrivelse 2013-02-12
Medborgarförslag 2012-04-04
Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-11

Sid 54 av 62

KS/2011:965

§90 Svar på medborgarförslag om egenproducerad el med solceller
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Medborgarförslaget antas vad gäller att utreda användning av solvärme på simhallen.
•

Medborgarförslaget avslås i övriga delar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fått ett medborgarförslag angående kommunens möjlighet att
producera elkraft med hjälp av solceller. Förslagsställaren vill att kommunen producerar sin
egen el och på så vis blir en förebild på området.
Enligt Tranemo kommuns energimål ska elförbrukningen minska med 20 % till 2020. Tekniska
sektionen har berett ärendet och anser att för att nå målen bör viljan finnas att testa nya
möjligheter angående förnyelsebar energi mm. Ett förslag kan vara en försöksanläggning på
gymnasiet, med el- programmet som ansvarig för drift och utvärdering. Tekniska sektionen
anser att man även ska räkna på möjligheter vid nybyggnation av fastigheter när det gäller
solceller och solvärme. Särskilt intressanta fastigheter är de som har kylbehov under
sommarhalvåret typ vårdcentralen och Gudarpsgården i Tranemo.
Kostnadsexempel utan bidrag för att bygga en anläggning med solcellsmoduler beräknas till ca
40.000kr+moms för 10m² solcellsanläggning och med bidrag beräknas kostnaden till ca 27.000kr.
10m² solcellsyta genererar ca1000 kwh el /år som motsvarar 210 kg pellets eller 100 liter olja.
Normalfastighet i kommunen har effektbehov på ca 100w/m² och år.
Kapitalkostnad: 3600kr (1600kr+2000kr) per år.
Inom tekniska sektionens nuvarande budgetram finns inget utrymme för byggnation av någon
solcellsanläggning, utan detta bör i så fall tas med i kommande budgetförslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2012-02-21, § 35
Tjänsteskrivelse 2013-02-12
Medborgarförslag 2011-09-01
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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KS/2013:121

§91 Motioner och medborgarförslag under beredning 2013
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Notera informationen
Sammanfattning av ärendet
Enligt antagna riktlinjer för hantering av medborgarförslag och motioner (KS 2012-01-23 § 19)
skall kommunstyrelsen två gånger per år, i april och oktober till kommunfullmäktige
redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna medborgarförslag och motioner.
Vid avstämningen 2013-02-11, finns 9 motioner och 12 medborgarförslag under beredning.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2012-02-21, § 38
Tjänsteskrivelse 2013-02-11
Lista över motioner och medborgarförslag under beredning 2013-02-11
Status
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
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KS/2013:

§92 Återrapportering angående fritidsgård i Glasets Hus
Kommunstyrelsen beslutar
• Ger förvaltningen i uppdrag att vid kommunstyrelsesammanträdet i april återkomma
med information om integrationsambitionen avseende fritidsgård i Glasets Hus.
Sammanfattning av ärendet
Glasets Hus har nu varit i drift i ett drygt halvår. I samband med uppförande och renovering av
byggnaden fördes dialog om att integrera fritidsgård i Glasets Hus. Kommunstyrelsen önskar nu
uppföljning i denna del.
Status
Pågående
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§93 Handlingsplan för införlivande av Barnkonventionen

KS/2013:

Kommunstyrelsen beslutar
• Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för införlivande av FNs
barnkonvention.
Sammanfattning av ärendet
Barnkonventionen eller Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter är en traktat
som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och utgör en del av folkrätten. 193
länder har ratificerat konventionen, däribland Sverige.
Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter barn har, och stipulerar vad
som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett
kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter.
Varje människa under 18 år räknas som barn, om inte han eller hon blir myndig tidigare enligt
den nationella lagstiftningen.
Status
Pågående
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KS/2013:

§94 Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut anmäls:
Kurser/konferenser
Upphandling
Miljöskydd
Hälsoskydd
Livsmedel
Parkeringstillstånd
Delegationsbeslut SoL, Individ och familj
Aktualiseringar, Individ och Familj
Delegationsbeslut LSS

2013:1
2013:2
2013: 6-8
2013:2
2013: 5-6
2013:22
1 - 68
1 - 25
1-4

Delegationsbeslut SoL, socialpsykiatri
Delegationsbeslut SoL, äldreomsorg
Delegationsbeslut SoL, färdtjänst
Delegationsbeslut bostadsanpassning
Avstängningar förskola/fritidshem

711– 821
104 - 123
206 - 233
1 - 11
E1:3
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KS/2013:21

§95 Delgivningar
Kommunstyrelsen beslutar
•

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

Beslutsunderlag
MISSIV – SKL 2013-01-31- Information om statliga stimulansmedel i överenskommelser som har
inriktning på socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård
PROTOKOLL – CESAM – 2013-03-05
Beslutsgång
Underlagen delgavs omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-02-21.
Status
Pågående
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KS/2013:21

§96 Delgivningar
Kommunstyrelsen beslutar
•

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

Beslutsunderlag
DOM – 2013-01-28 - Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 5973-12
DOM - 2013-02-06 - Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 294-13
DOM - 2013-02-08 - Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 6241-12
Beslutsgång
Underlagen delgavs omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-02-21.
Status
Pågående
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KS/2013:21

§97 Delgivningar
Kommunstyrelsen beslutar
•

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

Beslutsunderlag
DOM – 2012-12-21 – Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 6322-12E
DOM - 2012-12-04 - Förvaltningsrätten i Jönköping - Mål nr 4498-12
DOM - 2013-01-22 - Förvaltningsrätten i Jönköping - Mål nr 4498-12
Beslutsgång
Underlagen delgavs Bildnings- och kulturutskottet 2013-01-29.
Status
Pågående
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KS/2013:21

§98 Delgivningar
Kommunstyrelsen beslutar
•

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

Beslutsunderlag
STYRDOKUMENT – Verksamhetsplan och budget för SKL år 2013
Beslutsgång
Underlagen delgavs Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21.
Status
Pågående
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