SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-02-11

Plats
Tid

Sid 1 av 20

Forumsalen, Kommunkontoret, Tranemo
13.30 – 17.00
Beslutande

Crister Persson (C) ordförande
Claes Redberg (S)
Rune Eriksson (C)
Lars Vesterlund (M)
Jonny Olsson (S)
Brigitte Barenfeld (KD)
Victoria Haraldsson (C)
ChrisTina Yngvesson (M)
Marianne Hörnqvist (M)
Jan-Erik Svenningsson (S)
Marie Kockali (S)
Ulf Thifors (S)
Louise Bertilsson (MP)

Paragrafer

§§ 25– 42, § 35 sekretess enligt OSL 36 kap 1 §

Utses att justera

Ulf Thifors (S)

Icke tjänstgörande ersättare
Ulf Nyberg (M)
Hans Andersson (C)
Ana Alvarez (FP) §§ 25 - 35
Johanna Gustafsson (V)
Gunilla Blomgren (FP) §§ 26 - 42

Övriga närvarande
Annika Hedvall, kommunchef
Malin Myrman, processekreterare
Lena Adolfsson, sektionschef § 35
Eero Jensholm , rektor § 25
Jennifer Ellinge, rektor § 25
Lars-Gunnar Karlsson, förvaltningsekonom § 26

alla paragrafer anslås

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande

Justerare

………………………………………………………………………………………
Malin Myrman
………………………………………………………………………………………
Crister Persson (C)
…………………………………….
Ulf Thifors (S)

ANSLAG/BEVIS
Organ

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2013-02-11

Paragrafer som anslås

§ 25, 27 – 42, § 35 sekretess enligt OSL 36 kap 1 §

Anslaget under tiden

2013-02-11- -2013-03-05

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkontoret
Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag

Underskrift

……………………………………………………………………
Susanne Brandt-Andersson
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Ordförandes sign.

Justerares sign.
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Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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Sid 3 av 20

§25 Information om gymnasieval
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Tranemo Gymnasium har utökat antalet förstahandssökande med 20 % avseende årets
gymnasieval. De positiva siffrorna har föranletts av ett gediget arbete.
Beslutsgång
Tranemo gymnasieskolas rektorer Eero Jensholm och Jennifer Ellinge informerar om årets
gymnasieval.

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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Sid 4 av 20

§26 Upphandlingar av skolskjutsar och färdtjänst

UPH/2013:1

Kommunstyrelsens beslut
• Bifogat förfrågningsunderlag antas för att annonseras den 15 februari 2013.
• Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Gällande avtal med Östra Kinds Taxi avseende skolskjutsar löper ut 2013-06-30.
Även gällande avtal för färdtjänst löper ut 2013-06-30.
En gemensam upphandling av skolskjutsar och färdtjänst föreslås för perioden 201307-01 – 2017-06-30.
Utvärdering av anbud kommer att ske på det viset att priset har en vikt av 80 % och
miljö har en vikt av 20 %. Utvärderingen av pris (80 %) kommer att viktas så att
skolskjuts viktas med 60 % och färdtjänst med 20 %.
Östra Kinds Taxi är idag huvudentreprenör och har anlitat underentreprenörerna
Limmareds Buss och Nittorps Buss. Kommunens avtal är med Östra Kinds Taxi.
Östra Kinds Taxi bedriver även taxirörelse i Tranemo kommun. Skolskjuts och
färdtjänst är en stor del av bolagets verksamhet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-01-24, § 14
Tjänsteskrivelse 2013-01-16
Förfrågningsunderlag
Beslutsgång
Förvaltningsekonom Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Omsorgssektionen
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
2013-02-11
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KS/2013:88

§27 Bidrag till kvinnojoursverksamhet

Kommunstyrelsens beslut
• Utöka ersättning till kvinnojourerna från 10kr/invånare och år till 12 kr/invånare och år
from 2013.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för kvinnojouren i Mark, Svenljunga och Tranemo ansöker om ett utökat bidrag
inför verksamhetsåret 2013. Verksamheten har sedan 2007 erhållit 10 kr per
invånare/kommun i kommunalt bidrag och framställer nu om ett bidrag motsvarande 12 kr
per invånare/kommun.
Kvinnojourerna har ett för samhället viktigt uppdrag att stödja och skydda kvinnor samt
barn som utsätts eller riskerar att utsättas för våld i nära relationer. Stödsamtal, praktisk
hjälp och skyddat boende ingår i stödet.
Det förmodas att mörkertalen för våld i nära relationer är höga, därför är kvinnojourernas
utåtriktade verksamhet i form av information på hemsidor, information i skolor och i olika
grupper mycket viktigt.
Samverkan med myndigheter, socialtjänst och andra involverade organisationer är viktigt
för att utveckla och förbättra rutiner för skydd och förebyggande arbete.
Förvaltningens bedömning är att Kvinnojouren är i behov av ett högre kommunalt bidrag för
att framledes kunna bibehålla den verksamhet som utvecklats. För Tranemo innebär det en
ökad kostnad av ca 23 tkr per år.
Det totala bidraget blir ca 140 tkr/år, vilket bedöms kunna inrymmas inom omsorgssektionens
ordinarie budget.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet, 2013-01-24, § 8
Tjänsteskrivelse 2013-01-04
Ansökan
Beslutet skickas till
Kvinnojouren i Mark, Svenljunga och Tranemo
Omsorgssektionen
Ekonomifunktionen
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2012:1208

§28 Rabatterade busskort till studenter
Kommunstyrelsens beslut
• Fortsätter, tills vidare, rabattera halva kostnaden för busskort för heltidsstuderande
vid högskola, med folkbokföringsadress i Tranemo kommun och som dagpendlar till
högskola.
•

Rabatten omfattar även heltidsstuderande vid yrkeshögskola och folkhögskola med
folkbokföringsadress i Tranemo kommun och som dagpendlar till yrkeshögskola eller
folkhögskola.

•

Rabatten kan sammantaget högst omfatta 50 % inklusive redan befintliga busskortsrabatter.

Sammanfattning av ärendet
Systemet med subventionerade resor för studenter som bor i Tranemo kommun har funnits
sedan 2000. Funktionen för medborgarservice och processtöd har under hösten 2012
uppmärksammat att Tranemo kommun inte har fattat beslut i ärendet sedan 2002-01-17 , trots
att kommunen fortsatt att subventionera studenters busskort. Rabatten omfattar halva
kostnaden för busskort för heltidsstuderande vid högskola, med folkbokföringsadress i
Tranemo kommun och som dagpendlar till högskola.
Ansökningar om rabatt för studier vid yrkeshögskola som ger högskolepoäng har under åren
också beviljats.
Dessutom har det framkommit synpunkter från studerande att rabatten även borde gälla för
studerande vid folkhögskolor.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-01-10, § 5
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Medborgarservice- och processtöd
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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§29 Verksamhetsplan för Folkhälsopolitiska Rådet

KS 2013:87

Kommunstyrelsen beslutar
• Godkänner upprättat förslag till verksamhetsplanen för Folkhälsopolitiska rådet
2013 - 2016.
Sammanfattning av ärendet
Varje år görs det en verksamhetsplan som beskriver det kommande årets folkhälsoarbete.
Planen diskuteras fram i samråd med sektionschefer, berörda tjänstemän, folkhälsopolitiska
rådet och representant från hälso- och sjukvårdnämndens kansli. Planen görs för fyra år men
revideras och följs upp varje år.
Under 2013-2016 satsar folkhälsopolitiska rådet på tre målområden med flera
utvecklingsarbeten kopplade till varje målområde.
I och med det nya avtalet med HSN 8 får kommunen numera 12 kronor per invånare (förut
16 kr per invånare). Detta innebär att för varje år under 2013-2016 avsätts c:a 140 000 kronor
från HSN 8 och att kommunen ska medfinansiera arbetet med samma summa.
Verksamhetsplanen finns i sin helhet i akten
Strategiska sektionens förslag är att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplanen för
Folkhälsopolitiska rådet 2013 - 2016.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-01-24, § 7
Tjänsteskrivelse 2012-12-06
Verksamhetsplanen
Beslutet skickas till
HSN 8
Strategiska sektionen
Ekonomifunktionen
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
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KS/2011:1302

§30 Medborgarförslag om finskt förvaltningsområde
Kommunstyrelsen beslutar
• Återremitterar ärendet till förvaltningen
•

Ger förvaltningen i uppdrag att noggrannare utreda och belysa samtliga konsekvenser
som setts i de kommuner som frivilligt eller genom tvång anslutits till ett finskt
förvaltningsområde.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att Tranemo kommun frivilligt skall låta
instifta ett finskt förvaltningsområde. Instiftande av ett förvaltningsområde i enlighet med lag
om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724), berör samtliga verksamheter
inom vilka kommunen bedriver verksamhet. För att bedriva exv. förskoleverksamhet på
finska behöver det finnas underlag för en hel avdelning för att skapa kvalitet i verksamheten.
Efter undersökning av antalet barn med finskspråkiga föräldrar och även med hänsyn tagen
till kommunens geografiska spridning är slutsatsen från utredningen det sannolikt inte finns
ett tillräckligt stort underlag för att skapa en sådan. Äldreomsorg i ett finländskt
förvaltningsområde, innebär att man ska sträva efter att erbjuda boendeplatser med
finsktalande personal helt eller delvis. Efter undersökning av antalet finsktalande medborgare
ställt i relation till ålder och behov av insatser, så är slutsatsen att det sannolikt saknas
underlag för en specialiserad avdelning.
Ärendet har beretts av Omsorgs- och Lärandesektionen gemensamt som nu föreslår att
medborgarförslaget skall avslås.
Beslutsunderlag
Bildnings- och kulturutskottet 2013-01-24, § 1
Tjänsteskrivelse 2013-11-01
Inventering av barn i finsktalande familjer (bilaga 1)
Medborgarförslaget
Beslutsgång
Kommunstyrelsens vice ordförande Claes Redberg (S) yrkar att ärendet återremitteras för
vidare utredning. Kommunstyrelsens ordförande Crister Peresson (C) ställer förslag om
avslag mot Claes Redbergs yrkande. Vid omröstning finner ordföranden att Claes Redbergs
förslag vunnit bifall.
Status
Pågående
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen, Lärandesektionen
Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-02-11
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KS/2012:1050

§31 Medborgarförslag om vindkraft
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Medborgarförslaget anses besvarat.
•

De i medborgarförslaget framförda synpunkterna behandlas inom ramen för
planprocessen.

Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommun har mottagit ett medborgarförslag angående riktlinjer för
vindkraftsutbyggnaden i kommunen.
I förslaget anges att en kommande vindbruksplan bör innehålla följande riktlinje: ”För varje
meter som vindkraftverkets totala höjd är, skall den aktuella höjden multipliceras med 10 för
att skydda närmsta bostads-/fritidshus. Dvs. önskar en intressent uppföra ett vindkraftverk
med en höjd på 150 meter blir skyddsavståndet 1500 meter”.
För närvarande pågår arbetet med att ta fram en vindbruksplan för kommunen.
Vinbruksplanen utgör ett s.k. tematiskt tillägg till översiktsplanen och har därför en
planeringsprocess som motsvarar framtagandet av en översiktsplan.
Ett förslag till vindbruksplan var under 2011 utställt för samråd. Utifrån detta förslag och efter
att ha behandlat de inkomna synpunkterna har nu utarbetats ett reviderat förslag som ska
ställas ut för granskning. Detta sker under perioden 2012-11-21 – 2013-01-22. Under
utställningstiden har alla invånare i kommunen jämte en rad organisationer, myndigheter och
andra intressenter möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.
De sypunkter som redovisas i medborgarförslaget ska därför lämnas och redovisas inom
ramen för den planprocess som pågår vad gäller vindbruksplanen. De under utställningstiden
framkomna synpunkterna ska därefter vägas samma och bedömas inför ett slutligt förslag till
vindbruksplan som troligtvis kommer att antas av kommunfullmäktige under senvåren 2013.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets beslut i ärendet 2013-01-24, § 13
Tjänsteskrivelse 2012-11-12
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2012:1056

§32 Medborgarförslag om bevarande av tyst natur
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Medborgarförslaget anses besvarat.
•

De i medborgarförslaget framförda synpunkterna behandlas inom ramen för
planprocessen.

Sammanfattning av ärendet
Ett antal fastighetsägare har lämnat in ett medborgarförslag där man i första hand vill att
kommunen håller fast i att bevara ett stort tyst område runt Dräggsjön – Gräsken . I andra
hand att krav ställs på högre avstånd och ljudnivå i s.k. tysta områden.
För närvarande pågår arbetet med att ta fram en vindbruksplan för kommunen.
Vinbruksplanen utgör ett s k tematiskt tillägg till översiktsplanen och har därför en
planeringsprocess som motsvarar framtagandet av en översiktsplan.
Ett förslag var under 2011 utställt för samråd. Utifrån detta förslag och efter att ha behandlat
de inkomna synpunkterna har nu utarbetats ett reviderat förslag som ska ställas ut för
granskning. Detta sker under perioden 2012-11-21 – 2013-01-22. Under utställningstiden har
alla invånare i kommunen jämte en rad organisationer, myndigheter och andra intressenter
möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.
De synpunkter som redovisas i medborgarförslaget ska därför lämnas och redovisas inom
ramen för den planprocess som pågår vad gäller vindbruksplanen. De under utställningstiden
framkomna synpunkterna ska därefter vägas samma och bedömas inför ett slutligt förslag till
vindbruksplan som troligtvis kommer att antas av kommunfullmäktige under senvåren 2013.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-01-24, § 12
Tjänsteskrivelse 2012-11-19
Medborgarförslag
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-02-11

Sid 11 av 20

KS/2012:1083

§33 Medborgarförslag om belysning på cykelväg mellan
Tranemo och Hyltegärde (gamla Limmaredsvägen)
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommun har fått in ett medborgarförslag angående att anlägga gatljus mellan
Limmared och Tranemo. I förslaget framställs dels att trafiksäkerheten blir bättre, tryggheten
ökar samt att andelen cyklande ökar om gatljus sätts upp.
Tekniska sektionen har berett ärendet. De redogör för att det finns två alternativa möjligheter
för gatljus för cyklister mellan Limmared och Tranemo. De anser dock att det inte finns
utrymme i budgeten för något av alternativen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-01-24, § 16
Tjänsteskrivelse 2013-01-18
Medborgarförslag

Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KS/2012:1117

§34 Medborgarförslag om belysning på cykelväg Hyltegärde, Tranemo
– Rosenlund
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

•

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommun har fått in ett medborgarförslag angående att anlägga gatljus mellan
Tranemo och Rosenlund. I förslaget anges att det är väldigt mörkt att cykla den vägen.
Tekniska sektionen har berett ärendet. De redogör för att det finns två alternativa möjligheter
för gatljus för cyklister mellan Limmared och Tranemo. De anser dock att det inte finns
utrymme i budgeten för något av alternativen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-01-24, § 17
Tjänsteskrivelse 2013-01-18
Medborgarförslag
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KS/2012:538

§35 Ansökan om adoption - sekretess enligt OSL 36 kap 1§

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-02-11

Sid 14 av 20

§36 Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut anmäls:
Anställningar
Bygglov
Startbesked
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
Anläggnings och samlingslokalstöd

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

2013:6,
2012:70-71, 2012:75 - 78
2013:17
2012: 76- 79
2013:2-4
2013: 3-5
2013:22
2295 - 2579
414 - 419
81 - 103
62 - 65
937 - 977
206 - 233
75
E1:3
2013:91, 2102:1-2

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-02-11
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KS/2013:21

§37 Delgivningar
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.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-02-11
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KS/2013:21

§38 Delgivningar
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

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-02-11
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KS/2013:21

§39 Delgivningar
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

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-02-11
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KS/2013:21

§40 Delgivningar
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.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-02-11
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§41 Delgivningar
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
• Notera rapporten om ej verkställda beslut.
Beslutsunderlag
RAPPORT - Ej verkställda beslut inom Socialtjänsten 2012-2012Q4.
Enligt socialnämndens rapport finns ett (1) beslut inom individ- och familjeomsorgen som ej
verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
PROTOKOLL – CESAM 2013-02-05
Beslutsgång
Rapporten insänd till Socialstyrelsen 2013-01-11.
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2013-02-11
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§42 Delgivningar
Kommunstyrelsen beslutar
• Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna.
Beslutsunderlag
PROTOKOLL – CESAM 2013-02-05
SKRIVELSE – Nittorps IK (NIK) inkommen 2013-01-20
Beslutsgång
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet.
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

