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Plats
Tid

Forumsalen, kommunkontoret, Tranemo
13.30 – 17.00

Närvarande

Beslutande

Icke tjänstgörande ersättare

Crister Persson (C), ordförande
Jan-Erik Svenningsson (S)
Sture Ernstsson (S)
Rune Eriksson (C)
Lars Vesterlund (M)
Jonny Olsson (S)
Brigitte Barenfeld (KD)
Victoria Haraldsson (C) §§ 99 – 112, §§ 114 - 118
ChrisTina Yngvesson (M)
Rose Torkelsson (S)
Marie Kockali (S)
Louise Bertilsson (MP)
Hans Andersson (C) §§ 113, §§ 119 - 122

Gunilla Blomgren (FP)
Ulf Nyberg (M)
Johanna Gustavsson (S)

Paragrafer

§ 99 - § 122

Utses att justera

Rose Torkelsson (S)

Justeringens plats
och tid

Kommunkontoret, Tranemo
onsdagen den 18 april 2013 kl. 10:00

Övriga närvarande

Annika Hedvall, kommunchef
Malin Myrman, processekreterare
Lena Adolfsson, sektionschef § 112
Anders Lindauer, Coompanion § 99
Adam Josefsson, Frame § 100
Alfred Hultin, Frame § 100
Emma Karlsson, Frame § 100
Julia Sandquist, Frame § 100
Tina Haglund, processekreterare

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………………………………
Rose Torkelsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-04-15

Paragrafer som anslås

§ 99- 122

Anslaget under tiden

2013-04-19- -2013-05-10

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkontoret

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag
Underskrift

……………………………………………………………………
Susanne Brandt-Andersson
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Information från Coompanion

Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Coompanion Sjuhärad är verksam i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn och Vårgårda. Coompanion ägs och styrs lokalt av sammanlagt 900 medlemmar som
verkar för ett demokratiskt företagande. Man erbjuder rådgivning om affärsidé, samarbetet, val
av företagsformer och finansiering, all rådgivning är kostnadsfri.
Beslutsunderlag
Powerpointpresentation, 2013-04-15
Beslutsgång
Verksamhetsledare Anders Lindauer föredrar presentationen.
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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§100

Sid 5 av 30

Föredragning från UF-företaget Frame

Kommunstyrelsens beslut
•

Noterar informationen och lyckönskar företaget vid årets SM.

Sammanfattning av ärendet
UF-företaget Frame från Tranemo har vunnit ett flertal UF-utmärkelser, bland annat utsågs de
till Älvsorgs bästa UF-företag, och kommer att delta vid SM för unga företagare vid
Älvsjömässan i år. Företaget är idag aktiebolag och har haft stora försäljningsframgångar
nationellt.
Frame besöker kommunstyrelsen för att presentera företaget, dess bakgrund, vision och framtida
planer.
Beslutsunderlag
Powerpointpresentation
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2013:276

§101

Årsredovisning 2012 för Sjuhärads samordningsförbund

Kommunstyrelsens beslut
• Tranemo kommun tillstyrker att styrelsen i Sjuhärads samordningsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Sammanfattning av ärendet
Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund har fastställt årsredovisningen 2012 och
revisorerna har lämnat sin revisionsberättelse. Förbundsstyrelsen har beslutat att
förbundsmedlemmarna var för sig skall pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för
det gångna året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-03-21
Årsredovisning 2013-02-12
Revisionsberättelse 2013-02-28
Protokollsutdrag 2013-02-12
Allmänna utskottet, 2013-03-28, § 65
Beslutet skickas till
Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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§102
Ombyggnad av Västergården för att inrymma fler
boendeplatser för ensamkommande barn

KS/2013:312

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
• Investeringsbudget 2013 utökas med 1 200 tkr för ombyggnad av Västergården till utökat
boende för ensamkommande flyktingbarn.
Sammanfattning av ärendet
I Västergården finns boende för ensamkommande flyktingbarn på andra våning. Till hösten
kommer antalet platser att öka vilket innebär att det finns behov av att bygga om även första
våning till flyktingboende. I nuläget finns resursskolan i dessa lokaler, för att ombyggnation ska
kunna utföras måste resursskolan inrymmas i någon annan lokal.
För att första våning ska kunna användas som boende måste lokalerna brandcellsindelas samt
kompletteras med kök och handikappanpassade toaletter. Nytt ventilationsaggregat behöver
också installeras.
År 2012 färdigställdes andra våningen till en kostnad av 1,2 miljoner. Då första våningen skall
utformas på samma sätt som andra våningen så beräknas kostnaden till densamma .
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-03-19
Avtal om mottagande av ensamkommande barn, december 2012.
Budgetberedningen, 2013-03-28, § 6
Beslutsgång
Budgetberedningen diskuterar ärendet och inser komplexiteten i lokalfrågan, att beslut måste tas
i ärenden skilda från varandra, men önskar, för att få en bättre uppfattning om totalkostnader för
lokalfrågorna få löpande återkopplingar om kostnader för vardera del.
Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Ekonomifunktionen
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2013:356

§103

Byte av kylanläggning för serverrum i Tranemo kommun

Kommunstyrelsens beslut
• Bevilja 280 000 kr från den skattefinansierade investeringspotten.
• Driftbudgeten utökas med 23 000 kr för ökade elkostnader.
• 27 000 kr överförs från kommunstyrelsen oförutsett för ökade kapitalkostnader.
Beslutsmotivering
Drifttemperaturen i serverrummet behöver säkerställas.
Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa driften för Tranemo kommuns alla datorer så är det viktigt att man har rätt
temperatur i serverrummet. Kommunens anläggning är idag något för liten för att klara
uppställda krav på 22 grader och det finns inte någon reservkapacitet i händelse av driftbrott i
kylningen.
Önskemål från IT-chef Fredrik Nilströmer är att se över möjligheterna till en säkrare och bättre
drift avseende kylan i serverrummet.
Förvaltningen har fått in offerter och rådgjort med konsulter och fått fram en lösning. Lösningen
innebär att man byter ut befintligt kylanläggning samt en reservkylning i händelse av fel.
Dessutom ger lösningen möjlighet att sända ut temperaturlarm.
Man vill också minimera risken för sabotage på utomhusdelen genom att stängsla in den.
Hela paketet med dessa åtgärder ligger på 280 000 kr.
Projektet finns med i den skattefinansierade investeringspotten. För kapitalkostnader för projekt
i investeringspotten finns avsatta medel under kommunstyrelsens oförutsedda.
Kapitalkostnaden för serverrummet beräknas bli 27 000 kr under 2013, dessa medel bör
överföras från kommunstyrelsen oförutsett till tekniska sektionens driftbudget.
Ökningen av elkostnader beräknas bli ca 23 000 kr under 2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-03-25
Budgetberedningen, 2013-03-28, § 7
Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Ekonomifunktionen
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2013:355

§104

Budget 2013, prognos – fördjupad redovisning

Kommunstyrelsens beslut
• Notera informationen.
Sammanfattning av ärendet
I ambition att nå en bättre budgetföljsamhet håller budgetberedningen ett extrainsatt möte för
avseende mer detaljerad budgetuppföljning för 2013 investeringar i samband med
budgetuppföljning 1 och 2. De avvikelser eller risker för negativ avvikelse relaterat budget som
redan nu ses i respektive verksamhet föredras. Budgetprognosen för driften innevarande år
pekar på underskott om 7,2 milj SEK.

Vid budgetberedningens möte den 28 mars 2013 gavs förvaltningen i uppdrag att presentera en
fördjupad redovisning av investeringar för 2013 vid budgetberedningens sammanträde den 10
april.
Detta underlag redovisas.
Beslutsunderlag
Powerpointpresentation, tekniska sektionen, 2013-04-10
Budgetberedningen, 2013-03-28, § 5
Powerpointpresentation, omsorgssektionen, 2013-04-10
Powerpointpresentation, servicesektionen, 2013-04-10
Budgetberedningen, 2013-04-10, §§ 8-9
Beslutsgång
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2013:326

§105

Folkhälsopolitiska rådets verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsens beslut
• Godkänner verksamhetsberättelsen och budgetredovisningen för 2012.
Sammanfattning av ärendet
Varje år görs det en verksamhetsberättelse med budgetredovisning över Folkhälsoarbetet i
Tranemo kommun. Verksamhetsberättelsen beskriver alla aktiviteter som genomförts och hur
mycket pengar det gått åt.
Verksamhetsberättelsen återfinns i sin helhet i akten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2013-02-25
Verksamhetsberättelse, 2012-06-27
Omsorgs- och folkhälsoutskottet, 2013-03-21, § 31
Beslutet skickas till
Folkhälsopolitiska rådet
Folkhälsosamordnaren
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2011:1319

§106

Rapport intern kontrollplan 2012

Kommunstyrelsen beslutar
• Godkänner redovisade rapporter gällande Intern kontrollplan 2012.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde, 2012-01-23 § 27, en plan för intern kontroll 2012.
I bilagda dokument lämnas rapport om förvaltningens arbete inom de fem områden som lyfts
fram i kontrollplanen för det gångna året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-03-04
Rapport- Hantering av enskilda avlopp 2013-01-15
Rapport- Extraordinära händelser 2013-01-15
Rapport- Översyn av Tranemo kommuns säkerhetsarbete 2013-01-15
Rapport- Översyn av organisation och ansvarsfördelning för anskaffning och skötsel av
personbilar 2013-03-19
Rapport- Kommungemensamma dokument samt dokumenthantering 2013-01-15
Allmänna utskottet, 2013-03-28, § 62
Beslutsgång
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet
Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Kommunchefen
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2013:86

§107

Intern kontrollplan 2013

Kommunstyrelsens beslut
• Fastställer intern kontrollplan för 2013 i enlighet med redovisat förslag.
• Avstämning av den interna kontrollplanen görs i kommunstyrelsen i november.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-11 att återremittera ärendet till förvaltningen för att
komplettera dokumentet Förslag Intern kontrollplan 2013 vad gäller hur verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut säkerställs. Denna komplettering är nu gjord.
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.
Förslaget är att arbetet med intern kontroll 2013 bör vara inriktat på att utveckla organisation
och former avseende ägarstyrningen av de kommunägda bolagen. Det finns också behov av
att göra en översyn av systemet för intern kontroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-03-22
Förslag till intern kontrollplan för 2013, 2013-03-22
Allmänna utskottet, 2013-03-28, § 63
Beslutsgång
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Kommunchefen
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2013:333

§108
Förslag till yttrande avseende ”Strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014-2020
Kommunstyrelsens beslut
• Tranemo kommun ställer sig bakom det förslagna yttrandet avseende ”Strategi för
tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020” som tagits fram av Sjuhärads
kommunalförbund.
Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen har efter beslut av Beredningen för hållbar utveckling, BHU inbjudit
kommunalförbunden och kommunerna i Västra Götaland att inkomma med synpunkter på
förslag till ”Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020”. Förslaget är
framtaget i samverkan av VGR och de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland. Sjuhärads
kommunalförbund har representerats i flertalet så kallade skrivargrupper med tjänstemän från
både kansliet och medlemskommunerna.
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 8 februari 2013 att ett förslag till
remissyttrande skulle tas fram av Sjuhärads kommunalförbund inför medlemskommunernas
behandling av ärendet. Som underlag till förslag till yttrande har en workshop med politiker och
tjänstemän genomförts. Vid workshopen deltog representant från Tranemo kommun.
Medlemskommunerna ska senast 8 maj inkomma med beslut i ärendet till Sjuhärads
kommunalförbund.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-03-22
Remiss ”Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020” 2013-02-01
Förslag till yttrande 2013-03-18
Allmänna utskottet, 2013-03-28, § 66
Beslutet skickas till
Sjuhärads kommunalförbund
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2013:101

§109
Årlig avstämning av regionalt trafikförsörjningsprogram och
förslag till inriktning för Västtrafik 2014-2015
Kommunstyrelsens beslut
• 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
Förslag till yttrande 2013-02-26
Remiss 2012-01-31
Allmänna utskottet, 2013-03-21, § 48
Beslutet skickas till
Västtrafik
Handlingar som följer beslutet vid expediering
Förslag till yttrande 2013-02-26
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-04-15

Sid 15 av 30

KS/2013:176

§110

Kartläggning av hälsoindikatorer 2012

Kommunstyrelsens beslut
• Godkänner kartläggning av hälsoindikatorer 2012.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Tranemo kommun och Västra Götalandsregionens Hälso- och
sjukvårdsnämnd i Sjuhärad (HSN 8) upprättade 2009 ett avtal om samverkan i lokalt
folkhälsoarbete. Avtalet gäller under tiden 2009-2012.
Under avsnittet ”Kommunens åtaganden” står det beskrivet att kommunen förbinder sig att
”varje avtalsperiod göra minst en kartläggning alternativt Välfärdsbokslut som ska innehålla
ålders- och könsuppdelade uppgifter om kommuninvånarnas socioekonomiska förhållanden,
hälsa, levnadsvanor och livsstil.
Denna kartläggning grundar sig i kommunens åtaganden enligt avtalet. Ambitionen var att göra
en kartläggning med en enkel analys.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-02-25
Kartläggning av hälsoindikatorer 2012, 2013-02-10
Omsorgs- och folkhälsoutskottet, 2013-03-21, § 32
Beslutet skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad (HSN 8)
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2013:111

§111

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Kommunstyrelsens beslut
• Återremitterar ärendet till förvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande lokala hälsoskyddsföreskrifter för Tranemo kommun antogs 1984 utifrån
hälsoskyddslagen(Dnr: KF § 164/1984). Föreskrifterna reviderades sedan 1991(KF § 73/1991).
Mycket har förändrats inom miljö och hälsoskyddsområdet sedan dess, bland annat medför
miljöbalkens införande 1999 att dessa inte är lämliga att utgå ifrån vid prövning.
Därför anser miljöverksamheten att föreskrifterna behöver uppdateras och anpassas bättre till
dagens samhälle.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen diskuterar detaljrikedomen i de lokala föreskrifterna samt frågan om vilka
delar som är obligatoriska att anta.
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) ställer proposition om återremiss. Vid
omröstning finner han att propositionen vunnit bifall.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-02-06
Lokala föreskrifter 2013-02-06
Kartor 2013-02-05
Skillnadsbeskrivning 2013-02-25
Allmänna utskottet, 2013-03-21, § 33
Status
Servicesektionen, miljö- och byggfunktionen

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2013:177

§112

Slutrapport från projektet välbefinnande vid 65+

Kommunstyrelsens beslut
• Godkänner slutrapport från projektet välbefinnande vid 65+.
Sammanfattning av ärendet
Hösten 2009 drog Tranemo kommun ihop med flera föreningar igång ett arbete kring att
utveckla informella mötesplatser för äldre.
Mötesplatserna skulle gynna den sociala gemenskapen samt i förlängningen ge möjligheter till
ökad fysisk aktivitet. Projektets resultat blev inte som förväntat och arbetsprocessen var tyngre
än vi trodde. Vi har dock fortfarande förhoppningar att projektet kommer att ge ett ökad
mervärde framöver.
Omsorgs- och folkhälsoutskottet efterlyste i sitt beslut bättre beskrivning och utredning av de i
slutrapporten aktualiserade lokalerna, denna revidering har nu gjorts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2013-02-25
Slutrapport från projektet välbefinnande vid 65+, 2013-03-28 – reviderad version
Idébank, 2013-03-20
Omsorgs- och folkhälsoutskottet, 2013-03-21, § 33
Beslutet skickas till
Folkhälsosamordnaren - för fortsatt handläggning
Status
Avslutad
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KS/2013:279

§113
Handlingsplanen ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra
Götaland”

Kommunstyrelsens beslut
• Godkänner handlingsplanen ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland” med
fokus på de mest sjuka äldre.
Beslutsmotivering
Sjuka äldre har ett stort behov av en individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och
omsorg, vilket ställer stora krav på helhetssyn och samarbete över yrkes- och
organisationsgränser. Ett gemensamt antagande av planen Det goda livet skapar förutsättningar
för det fortsatta gemensamma arbetet och ger även en möjlighet för kommun och region att ta
del av statliga stimulansmedel som avsatts för de mest sjuka äldre.
Sammanfattning av ärendet
Under 2012 har VG-regionen arbetat med att ta fram en handlingsplan för de mest sjuka äldre.
Arbetet med att ta fram planen har skett i samverkan, för att åstadkomma en bred kartläggning
av förbättringsområden. Planen är antagen av VG-regionen men saknar hitintills förankring hos
kommunerna. Planen har diskuterats i Närvårdssamverkan och det finns ett pågående arbete att
gemensamt kartlägga prioriterade områden, som är av särskilt stor vikt att samverka kring i
nuläget.
Antalet äldre personer ökar och idag finns det ca 285 000 personer som är 65 år och äldre i Västra
Götalands län. Fram till 2020 är beräkningen att antalet personer 80 år och äldre ska öka med ca 8
%. För att äldre personer med bristande hälsa i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv,
fordras att vård och omsorg är sammanhållen dvs. att äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård
och sjukhus samverkar kring de sjuka äldre. Målet är att den enskilde ska kunna känna trygghet,
värdighet och välbefinnande och ha tillgänglighet till den vård och omsorg hon behöver oavsett i
vilken del av vårdkedjan som hon/han befinner sig.
Planen beskriver viktiga delar och processer i en sammanhållen vård och omsorg. Före handlar
om det förebyggande arbete samt att identifiera personer med risk och skapa kontakt.
Under, handlar dels om den nära vården dvs. den som erbjuds av primärvård, kommunen och
öppen specialiserad sjukvård samt även slutenvård vid sjukhuset när så behövs.
Efter handlar om vikten av uppföljning, av registrering i kvalitetsregister samt framförallt att
utvärdera och återföra resultat till såväl individer som till systemnivå för analys och
förbättringar.
Områden som har identifierats som viktiga för att nå målsättningen är:
Före
•
•

Tillgänglig och samordnad information
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet på vårdcentral
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• Riskidentifiering, proaktiv vårdplanering och hälsostyrning i samverkan
Under
• Övergripande och samordnad individuell vårdplan för individer som har insatser från en
eller flera vård- och omsorgsgivare
• Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg. Här beskrivs den nära vården som
finns tillgänglig dygnet runt. För personer som är registrerade i kommunal hemsjukvård
så är detta redan en realitet. I planen beskrivs en målbild som innebär att dessa insatser
ska komma alla äldre till del, vilket ställer stora krav på primärvårdens medverkan i
dygnetrunt- verksamhet. Här framhävs vikten av samarbetsavtal mellan kommun,
primärvård och ambulanssjukvård för ett optimalt resursutnyttjande.
• God och säker läkemedelsbehandling
• God vård vid demenssjukvård
• God nutrition samt mun och tandhälsa, för att förebygga sjukdom och skada
• God och samordnad rehabilitering
• Specialistsjukvård i hemmet samt god vård i livets slutskede
• Direktinläggning på sjukhus
• Processen för samordnad vårdplanering, där rutiner för teamarbete skapas som leder till
minskade återinläggningar inom 30 dagar
Efter
• Uppföljning och återkoppling på individnivå och organisationsnivå
• Samverkan och kompetens, gemensam ledning och styrning samt fortbildning
Inom flertalet av identifierade områden så pågår redan nu aktiviteter, såväl gemensamma samt
inom varje huvudmans ansvarsområde. Tranemo kommun arbetar aktivt med samverkan när
det gäller de mest sjuka äldre och har redovisat ett gott resultat avseende antal registreringar i
kvalitetsregistren under 2012.
Inom vissa områden är kommunen beroende av att annan huvudman gör sin del, för att vi ska
uppnå de bästa resultaten dvs. i arbetet gentemot de mest sjuka äldre är vi beroende av varandra
för att nå det bästa resultatet. Det viktigaste arbetet ligger i att utvärdera och att använda
resultatet för ett förbättringsarbete som kommer målgruppen till del.
Västkom rekommenderar kommunerna att ansluta sig till förslagen i handlingsplanen och
menar att den inte på något sätt föreslår förändringar av ansvarsgränser mellan huvudmännen.
Det fortsatta arbetet får därför präglas av öppenhet, dock med en medvetenhet över
huvudmännens ansvarsområden enligt det grundläggande hälso- och sjukvårdsavtalet mellan
region och kommun.
Ärendet
Missiv från Västkom angående Regional handlingsplan med fokus på mest sjuka äldre kom via
mail 2013-01-29, för handläggning i kommunstyrelse alternativt ansvarig nämnd. Ärendet har
beretts av omsorgssektionen.
Arbetet med genomförandeplan för hantering av handlingsplanen har påbörjats i
Närvårdssamverkans styrgrupp samt i diskussion med den lokala närvårdsgruppen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2013-03-10
Missiv handlingsplan mest sjuka äldre, 2013-01-25
Handlingsplan mest sjuka äldre slutversion, 2013-01-25
Omsorgs- och folkhälsoutskottet, 2013-03-21, § 36
Beslutet skickas till
Sjuhärads kommunalförbund
Status
Avslutad
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KS/2013:180

§114
Återrapportering av utvecklingsmedel år 2011; stärkt stöd till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Kommunstyrelsens beslut
• Lämnar slutrapport till Socialstyrelsen för beviljade utvecklingsmedel till kommunerna
för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommun sökte, tillsammans med Mark och Svenljunga kommuner samt kvinnojouren,
medel från Länsstyrelsen 2011 och beviljades 450 000kr hösten 2011.
Projektet startade 2011-12-16 och avslutades 2012-12-31. Målet med tilldelade medel var att
utbilda person samt att anställa personal vid KIM, Kvinnojouren i Mark.
Under året har totalt 6 anställda från samverkansområdet, 2 från respektive kommun, genomgått
en vidareutbildning som gruppledare för verksamhet inriktat att leda grupper för män som
utövar våld. Metoden har inte enbart varit användbar för gruppverksamhet utan också i möten
med människor.
Anställda i kommunen har också erbjudits möjlighet till vidareutbildning inom området
funktionsnedsättning genom konceptet Dubbelt Utsatta, förmedlat av Amphi produktion.
En person har anställts vid Kvinnojouren vilket har lett till kvalitén på jouren har blivit högre.
Lekverksamhet för barnen samt trygghet i vardagliga situationer för de kvinnor som behövt
skydd hade inte kunnat upprätthållas utan denna insats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2013-02-22
Återrapport, 2013-02-22
Omsorgs- och folkhälsoutskottet, 2013-03-21, § 37
Beslutet skickas till
Socialstyrelsen
Handlingar som följer beslutet vid expediering
Återrapport, 2013-02-22
Status
Avslutad
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Förslag till reviderade riktlinjer Västbus

KS/2013:278

Kommunstyrelsens beslut
• Godkänner de reviderade riktlinjerna för Västbus.
Beslutsmotivering
De gemensamma riktlinjerna för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan
avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik antogs
första gången av Västkom och Regionstyrelsen under 2005. Barn med sammansatt problematik
är beroende av huvudmännens gemensamma insatser och samverkan, för att i ett tidigt skede få
ett behovsanpassat stöd som skapar förutsättningar för kvarboende i det egna hemmet så långt
det är möjligt. Riktlinjerna ska även genom förtydliganden, stödja beslutsfattare till att samverka
och utifrån sina respektive ansvarsnivåer verka för att inget barn hamnar mellan stolarna.
Ett godkännande av riktlinjerna innebär att implementeringen omgående kan startas upp inom
ramen för den lokala närvårdsorganisationen.
Sammanfattning av ärendet
De reviderade riktlinjerna har tidigare varit remitterade till medlemskommunerna och blev vid
detta tillfälle kritiserat på ett antal punkter. Tranemo kommun valde då att inte godkänna
handlingen, då materialet inte hade anpassats efter den nya närvårdssamverkan och därför var
svårtolkat. Det fanns även andra tveksamheter som till viss del har justerats i materialet.
Kvarstående reservation gäller definitionen av ansvaret gällande specialistnivån, vilket beskrivs
på sidan 3 under rubrik Ansvar basnivå/specialistnivå. Texten anger att såväl socialtjänstens
individ- och familjeomsorg samt socialtjänstens stöd till personer med funktionsnedsättning
enligt LSS är specialistfunktioner. Enligt SKL är definitionen av basnivå kontra specialistfunktion
sådan att öppenvård som konsultativa funktioner, information och hänvisning,
rådgivningstjänster, föräldrastödsarbete, utbildningar, gruppverksamhet för barn och ungdom
ex ART, COPE och Komet, råd och samtalsstöd, vissa behandlingar enskilt eller i grupp samt
fältverksamhet – uppsökande arbete, exempel på första linjen dvs. basnivå. Kommunala insatser
enligt LSS till barn med funktionsnedsättningar är inte definierade som specialistinsatser, de är
stöd och serviceinsatser och ska så långt det är möjligt stödja det enskilda barnet att kunna leva
som andra. Regionens råd- och stödinsatser, utredningsinsatser etc. via ex. habilitering är
exempel på specialistfunktioner.
Individ- och familjeomsorgens specialistuppdrag är t.ex. familjehemsutredning, beslut om hem
för vård och boende, familjebehandling, kontaktfamilj, socialpedagogiska insatser samt
kvalificerat nätverksarbete och enskilt samtalsstöd. Förvaltningen anser dock att det inte finns
något hinder för att godkänna dokumentet, riktlinjerna måste vara ett levande dokument där det
finns utrymme för en fortsatt diskussion och framförallt ett gemensamt lärande över tid.
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Ärendet
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde den 8 februari
2013 att godkänna riktlinjerna samt att rekommendera medlemskommunerna att besluta om nya
riktlinjer för Västbussamarbetet. Missivet ankom till Tranemo kommun 2013-03-07 via mail.
Ärendet har kommunicerats med Lärandesektionen i Tranemo kommun, för ett gemensamt
yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Missiv, Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund, 2013-03-07
Protokollsutdrag, Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund, 2013-03-07
Tjänsteskrivelse,
Förslag till riktlinjer för barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykriatisk och social
problematik, 2013-03-07
Förslag till riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga
Omsorgs- och folkhälsoutskottet, 2013-03-21, § 35
Beslutet skickas till
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Handlingar som följer beslutet vid expediering
PM angående definition av vilka verksamheter som ingår i specialistnivå.
Status
Avslutad
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Val av ersättare i omsorgs- och folkhälsoutskottet

KS/2013:102

Kommunstyrelsen beslutar
• Utser Karin Ljungdahl (C) till ersättare i omsorgs- och folkhälsoutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Petersson (C) har inkommit med en skrivelse där hon begär att bli entledigad från alla
sina politiska uppdrag i Tranemo kommun, ett av de uppdrag som berörs är ersättare i omsorgsoch folkhälsoutskottet.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) ställer proposition om val av Karin Ljungdahl
(C) som ersättare i omsorgs- och folkhälsoutskottet. Vid röstning finner han att propositionen
vunnit bifall.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2013-03-04, § 29
Avsägelse 2013-02-05
Meddelas till
Medborgarservice och processtöd
Personalfunktionen
Status
Akten
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KS/2013:354

Gemensamt arrangemang för kommunens alla invånare

Kommunstyrelsen beslutar
• Förvaltningen får ianspråkta 55 000 kronor av kommunstyrelsens oförutsedda, till ett
arrangemang på Parkudden den 18 maj 2013.
Sammanfattning av ärendet
Parkudden ägs av Tranemo IF skidor och Tranemo IF fotboll till lika delar. För att utveckla
Parkudden till en stark symbol och samlingsplats för alla invånare i Tranemo kommun, har
”Parkudden-gänget” skapats med mandat från Tranemo IF att ta fram utvecklingsförslag för
Parkudden. Målsättningen är att ta fram förslag till utformning och finansiering av ”Nya”
Parkudden med verksamhet som gynnar samhället och idrottsföreningens långsiktiga ekonomi
och verksamhet utan att belasta idrottsföreningen.
Som ett led i denna satsning har Tranemo IF, genom Parkudden-gänget, bokat
Melodifestivalfinalisterna State of Drama för en spelning på Parkudden den 11 maj. Tre av
medlemmarna i bandet har sitt ursprung i Tranemo kommun och förväntningarna är att
arrangemanget ska locka en stor publik. Tranemo IF har föreslagit att kommunen deltar i
arrangemanget, både i utformningen av programmet och med finansiering. Förvaltningen ser
det som en möjlighet att lyfta fram kommunens duktiga ungdomar, samtidigt som det är ett bra
tillfälle till att marknadsföra kommunen och dess verksamheter.
Förslaget är att programmet den 11 maj delas in i två delar, där Tranemo kommun ansvarar för
eftermiddagspasset, förslagsvis kl 17,00-20,00. Då spelar förutom State of Drama olika
Tranemoband på uppgång, bland annat DLarge och Scream of Bermudas. Dessutom har
kommunen för avsikt att lyfta fram våra duktiga UF-företagare samt eventuellt andra ungdomar
som utmärkt sig på olika sätt. På eftermiddagen finns också möjlighet att visa kommunen och
dess verksamheter. Tranemo IF står för allt praktiskt kringarrangemang, samt för försäljning.
Tranemo kommun ansvarar för programmet. Under eftermiddagspasset tas inte ut något
inträde. Kl 20,00-21,00 stängs Parkudden, för att återigen öppnas kl 21,00, då helt och hållet i
Tranemo IF:s regi. Huvudattraktionen är då State of Drama. All eventuell vinst från kvällens
inträde och försäljning går tillbaka till Parkudden-projektet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-03-22
Allmänna utskottet, 2013-04-01, § 68
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) föredrar ärendet.
Status
Avslutad
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Anmälan av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut anmäls:
Anställning
Upphandling
Bygglov
Startbesked
Miljöskydd
Hälsoskydd
Livsmedel
Parkeringstillstånd
Delegationsbeslut SoL, Individ och familj
Aktualiseringar, Individ och Familj
Delegationsbeslut LSS

2013:27, 2013:30
2013:3
2013:9, 2013:13
2013:5
2013: 6-8
2013:10-18
2013: 11-14
2013:22
69 - 110
26 - 32
5 - 59

Delegationsbeslut SoL, socialpsykiatri
Delegationsbeslut SoL, äldreomsorg
Delegationsbeslut SoL, färdtjänst
Delegationsbeslut bostadsanpassning

822– 825
124 - 214
234 - 268
12 - 23

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-04-15

§119

Sid 27 av 30

Uppdrag till förvaltningen – översyn av taxa

KS/2013:429

Kommunstyrelsens beslut
•

Ger förvaltningen i uppdrag att se över taxan för kanalisation för såväl med som utan
fiber.

Sammanfattning av ärendet
Frågan om påkoppling samt nyttjande av befintliga ledningar lyfts på mötet.
Beslutsgång
Rune Eriksson (C) yrkar att kommunen låter utreda taxorna för kanalisation. Kommunstyrelsens
ordförande Crister Persson (C) ställer proposition på Rune Erikssons (C) yrkande. Vid röstning
finner han att yrkandet vunnit bifall.
Status
pågående
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KS/2013:21

§120

Delgivningar

Kommunstyrelsens beslut
•

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

Beslutsunderlag
MÖTESINBJUDAN – Europeiska veckan för lokal demokrati
CIRKULÄR FRÅN SKL – Frågor och svar kring uttolkning av lärares arbetstidsavtal
Beslutsgång
Underlagen delgavs bildnings- och kulturutskottet 2013-03-21.
Status
Pågående
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Delgivningar

Kommunstyrelsens beslut
•

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

Beslutsunderlag
CIRKULÄR – SKL – 2013-03-19
INBJUDAN – FoU – 2013-03-21
INBJUDAN – Regionförbundet södra Småland – 2013-03-13
ÅRSREDOVISNING 2012 – Kommunassurans Syd Försäkrings AB – 2013-04-15
Status
Pågående
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Delgivningar

Kommunstyrelsens beslut
•

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

Beslutsunderlag
PROTOKOLL – CESAM – 2013-03-05
Beslutsgång
Kommunchef Annika Hedvall föredrar protokollet.
Status
Pågående
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