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Plats
Tid
Närvarande

Sid 1 av 32

Forumsalen, kommunkontoret, Tranemo
13.30 – 16.30
Beslutande

Icke tjänstgörande ersättare

Crister Persson (C), ordförande
Claes Redberg (S)
Lars Vesterlund (M)
Rose Torkelsson (S)
Victoria Haraldsson (C)
Jonny Olsson (S)
Marianne Hörnqvist (M)
Marie Kockali (S)
Rune Eriksson (C)
Sture Ernstson (S)
ChrisTina Yngvesson (M)
Erene Bertilsson (KD)
Johanna Gustafsson (V)

Hans Andersson (C )
Ulf Thifors (S)
Jan-Erik Svenningsson (S)
Ulf Nyberg (M)

Övriga närvarande

Annika Hedvall, kommunchef
Tina Haglund, processekreterare
Anders Glemfelt, näringslivschef Borås § 179
Thomas Åhman, sektionschef § 180-181
Lena Adolfsson, sektionschef §181, 196-197
Anna-Clara Ringnes, utvecklingsledare § 181
Ulf Jogbratt, utvecklingsledare § 181

Paragrafer

§ 179 - § 204, § 196 sekretess enligt OSL 36 kap 1 §

Utses att justera

Marie Kockali (S)

Justeringens plats
och tid

Kommunkontoret, Tranemo
fredagen den 23 augusti 2013 kl. 17.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………………………
Tina Haglund

Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………………………………
Marie Kockali (S)

ANSLAG/BEVIS
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-08-19

Paragrafer som anslås

§ 182, 184-188, 190,193-194,196-197 OBS § 196 omfattas av sekretess

Anslaget under tiden

2013-08-27- -2013-09-18

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkontoret

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag
Underskrift

……………………………………………………………………
Susanne Brandt-Andersson
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KS/2012:794

§179 Information om Business Region Borås (BRB)
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommun ingår i Business Region Borås (BRB) som är ett samverkansprojekt för
Boråsregionen för gemensam tillväxt. (Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27 om deltagande i
BRB) BRB verkar för att skapa en professionell organisation, marknadsföra regionen och
samarbeta kommunvis.
Beslutsunderlag
Power Point presentation
Beslutsgång
Anders Glemfelt, näringslivschef i Borås Stad, informerar om BRB.
Status
Avslutad
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§180 Information om skolresultat
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Information ges bland annat om resultaten på senaste nationella prov åk 3, meritpoäng åk 6 och
åk 9. Även meritvärdet för Tranängskolan 7-9 över en 10 års period presenteras.
Beslutsunderlag
Power Point-presentation
Beslutsgång
Sektionschef Thomas Åhman informerar i ärendet.
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§181 Redovisning av genomförd medborgarundersökning
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Under våren gjordes en medborgarundersökning i Tranemo kommun. 57 % av de 500 tillfrågade
personerna besvarade enkäten. Resultatet har nu sammanställts.
Beslutsunderlag
Power Point-presentation
Beslutsgång
Utvecklingsledarna Anna-Clara Ringnes och Ulf Jogbratt informerar om den genomförda
medborgarundersökningen och presenterar valda delar av resultatet.
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KS/2013:445

§182 Bidrag till försköning av tätortsmiljöer
Kommunstyrelsens beslut
• Beviljar Mossebo, föreningen MOVI, 50 000 kronor, ur kommunstyrelsens oförutsedda
medel, för anläggande av lekplats.
•

Beviljar Sjötofta hembygdsförening 25 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda
medel, för renovering av skyltar.

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet behandlade frågan om tilldelning av försköningspengar 2013-06-13.
Utrymmet i budget var 200 000 kronor. Dessa gick med 100 000 kronor vardera till Grimsås
samhällsförening och Limmareds byalag.
Vid ansökningstidens utgång hade totalt sex ansökningar inkommit, från Limmared, Grimsås,
Mossebo, Nittorp, Sjötofta och Uddebo.
Förvaltningen bedömde att samtliga ansökningar uppfyllde de krav som ställs . På grund av att
avsatta medel inte inrymde att samtliga ansökningar beviljades i år, föreslog förvaltningen att
ansökningarna från Grimsås samhällsförening och Limmareds byalag skulle beviljas.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-06-13, § 115
Tjänsteskrivelse 2013-05-27
Förslag till beslut på sammanträdet
ChrisTina Yngvesson (M) föreslår tillägget att Sjötofta hembygdsförening får 25 000 kronor ur
kommunstyrelsens oförutsedda medel, för renovering av skyltar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller både förslaget från allmänna utskottet och
ChrisTina Yngvessons tilläggsförslag.
Beslutet skickas till
Strategisektionen
Ekonomifunktionen
Status
Pågående
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§183 Verksamhetsberättelse Kvinnojouren i Mark 2012
Kommunstyrelsens beslut
• Verksamhetsberättelsen noteras.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-06-13, § 81
Verksamhetsberättelse, 2013-03-28
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-08-19

Sid 9 av 32

KS/2013:772

§184 Ansökan till Socialstyrelsen om förlängd prövolicens för BBIC
Kommunstyrelsens beslut
•
Tranemo kommun ansöker hos Socialstyrelsen om förlängd prövolicens för BBIC
under perioden 2013-09-01 — 2014-08-31.
Sammanfattning av ärendet
BBIC (Barns behov i centrum) är ett verksamhetssystem för den kommunala barnavården
framtaget av Socialstyrelsen i syfte att erbjuda samtliga kommuner ett enhetligt system för
utredning, planering och uppföljning. Den nationella spridningen av BBIC påbörjades 2006 och
det är nu endast en handfull kommuner som inte har ordinarie licens eller prövolicens.
Bakgrunden till BBIC är att regeringen i början av 1990-talet gav Socialstyrelsen i uppdrag att
utveckla och stärka familjehemsvården, då det hade uppmärksammats att den kommunala
barnavården hade haft stora brister. Dessa brister innebar bland annat att de barn som hade varit
i behov av stöd och hjälp inte alltid kommit i åtnjutande av den och i vissa fall hade de insatser
som beviljats haft stora brister, vilket medfört lidande för det enskilda barnet.
BBIC har som sitt visionära mål ”att ge de barn och unga som är föremål för socialtjänstens
interventioner samma chanser i livet som andra barn i samhället” och syftet är att;
•

Stärka barns ställning

•

Öka samarbetet med barnet och dess nätverk

•

Skapa systematik i socialtjänstens arbete och underlätta dokumentation så att
handläggning och insatser lättare kan följas upp

•

Bidra till ökad rättssäkerhet

BBIC innebär dock ett förändrat arbetssätt och är i tid ett omfattande projekt att implementera.
Kommunerna har möjlighet att ansöka hos Socialstyrelsen om en kostnadsfri prövolicens, vilken
gäller i 24 månader med möjlighet till 12 månaders förlängning. De flesta kommuner har ansökt
om förlängd prövolicens, då 24 månader har upplevts vara en kort tid för att ombesörja att
samtliga krav i konceptet till fullo är uppfyllda.
Tranemo kommun har i enlighet med beslut i Kommunstyrelsen ansökt om och beviljats
prövolicens från Socialstyrelsen under perioden 20110901—20130831. Under denna tid har det
pågått ett kontinuerligt implementeringsarbete av BBIC-modellen vilket har lett till att
förhållningssättet och utredningsmetodiken nu är väl förankrad i verksamheten. De
socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsvård har genomgått BBIC:s
grundutbildning samt har erhållit utbildning i systemteori och anknytningsteori.
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Med anledning av Omsorgssektionens omfattande arbete avseende byte av det datoriserade
verksamhetssystemet för biståndshandläggning och utförande inom Vård- och omsorg, har dock
implementeringen av BBIC i det datastödda verksamhetssystemet försenats. Eftersom samtliga
krav i konceptet ska vara uppfyllda för att ansöka om ordinarie licens, svarar Tranemo kommun
därför ännu inte upp mot dessa och kan således i dagsläget inte övergå till ordinarie licens.
Med anledning av denna försening bedöms det därför nödvändigt att prövolicensen förlängs
med 12 månader, så att Tranemo kommun därefter kan ansöka om ordinarie BBIC-licens från
Socialstyrelsen.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-08-08, § 95
Tjänsteskrivelse 2013-07-08
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Status
Pågående
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KS/2013:770

§185 Aktivitetssamordning vid trygghetsboende i Tranemo
Kommunstyrelsens beslut
• Tranemo kommun åtar sig härmed att stå för aktivitetsplanering/bemanning med
personal som i samråd med hyresgäster samt organisationer planerar aktiviteter för ett
fortsatt rikt socialt umgänge i detta trygghetsboende.
Beslutsmotivering
För att entreprenören skall kunna beviljas ekonomiskt stöd hos Boverket krävs att kommunen
garanterar att man ska bedriva aktiviteter i planerade lokaler.
Sammanfattning av ärendet
Åke Larssons Bygg planerar för byggnation av trygghetsboende i centrala Tranemo.
Omsorgssektionen har kontaktats under projekteringsfasen, dels för att ge möjlighet för
sakkunniga inom tillgänglighetsfrågor att uttala sig kring de ritningar som ligger till grund för
byggnationen samt även för att tillförsäkra sig om att kommunala resurser kommer att avsättas
för aktivitetssamordning vid trygghetsboendet.
Enligt lag ska ett trygghetsboende bemannas med personal på vissa tider varje dag för att skapa
kontakt med de boende, erbjuda gemensamma måltider och erbjuda kulturella aktiviteter. Inom
Tranemo kommuns omsorgssektion så har vi ett ansvar för aktivitetssamordning vid de
trygghetsboenden som finns inom kommunen. Detta innebär att en aktivitetssamordnare
tillsammans med hyresgäster planerar gemensamma aktiviteter samt även har ett uppdrag att
samarbeta med föreningar, studieförbund eller andra organisationer för att tillfredsställa olika
behov.
Omsorgssektionen kommer härutöver utifrån den enskildes ansökan och beslutat behov,
ombesörja utförande av hemtjänstinsatser till hyresgäster som har behov av detta. Tranemo
kommun erbjuder utförande av hemtjänst såväl av den egna organisationen men även ett flertal
privata alternativ enligt lagen LOV – Lagen om rätten att välja utförare. Den enskilde väljer själv
utförare, om den enskilde inte gör ett eget val så fördelas uppdraget enligt turordningslista.
Lokalerna kommer även att erbjuda möjlighet till gemensamma måltider, dock kommer ingen
regelrätt daglig matservering ordnas i kommunal regi då det strider mot lagen om offentlig
upphandling, LOU. De hyresgäster som har behov av matleverans dagligen eller vissa dagar,
erbjuds leverans av kyld mat.
2011-12-31 överlämnade Trivsel- och trygghetsberedningen sitt förslag till boendeplan för äldre
till kommunfullmäktige i Tranemo. Denna plan antogs 2012-01-16 av kommunfullmäktige. I
denna plan fastställer man övergripande principer till olika boendeformer som t.ex.
trygghetsboende enligt följande:
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•

I samband med kommunens planarbete bör hänsyn tas till behovet av seniorboende och
trygghetsboende

•

Ett boende för äldre som gynnar aktivitet och socialt umgänge är berikande för alla

•

Kommunen bör i sitt planarbete underlätta för att andra aktörer än kommunen att
uppföra dessa boenden

•

Beredningen anser att byggandet av seniorbostäder/trygghetsboenden bör komma igång
snarast och spridas över kommunen, framförallt finns ett behov i Tranemo tätort

Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-08-08, § 95
Tjänsteskrivelse 2013-06-20
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Status
Avslutad
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KS/2013:783

§186 LIS-plan för Gislaveds kommun
Kommunstyrelsens beslut
• Tranemo kommun anser att Gislaveds LIS-plan är genomarbetad och tydlig.
I övrigt har Tranemo kommun inget att erinra mot föreslagna LIS-områden utan
välkomnar utveckling av landsbygden i regionen oavsett på vilken sida av länsgränsen
utvecklingen sker.
Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommun har fått rubricerad plan för yttrande som grannkommun.
Planen tar upp ett 30-tal områden som de avser att hävda LIS på för att kunna utveckla
kommunen. Ingen sjö delas av kommunerna men 2-4 ligger relativt nära de östra delarna av
Tranemo kommun.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-08-08, § 128
Tjänsteskrivelse 2013-07-11
Förfrågan om synpunkter 2013-06-11
LIS-plan för Gislaveds kommun, juni 2013
Beslutet skickas till
Gislaveds kommun
Strategisektionen
Medborgarservice- och processtöd
Status
Avslutad
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§187 Regional plan för transportinfrastruktur
Kommunstyrelsens beslut
• Tranemo kommun föreslår Sjuhärads kommunalförbund att kommunalförbundets
yttrande kompletteras enligt förslaget i tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen har utarbetat ett förslag till Regional plan för transportinfrastrukturen
i Västra Götaland 2014 – 2025. Förslaget bygger i stora delar på den nuvarande planen som avser
perioden 2010 – 2021. Förslaget har tagits fram under våren i samverkan med
kommunalförbunden. Inom Boråsregionen har inspel till planen gjorts från kommunerna vilka
diskuterats vid ett par möten varefter de gemensamma synpunkterna redovisats för Västra
Götalandsregionen.
Det upprättade förslaget till Regional plan är nu översänt på remiss till berörda parter inom
regionen. Sjuhärads kommunalförbund har utarbetat ett förslag till remissvar.
Strategisektionen har nu berett ärendet och föreslår att remissvaret kompletteras under
rubriken Synpunkter på vägåtgärder inom Boråsregionen med följande punkter:
• Ätradalsstråket Falköping – Falkenberg bör ges en gemensam numrering och ges
beteckningen rv 46. Detta innebär att väg 157 mellan Ulricehamn och Limmared liksom
väg 154 delen mellan Svenljunga och Falkenberg ändras till vägnummer 46. Berörda
kommuner arbetar gemensamt med att utveckla besöksnäringen i Ätradalen. Detta arbete
kommer att understödjas av ett gemensamt vägnummer. En gemensam numrering
underlättar även för transporter till det stora antal småföretag som ligger i stråket.
•

Yttrandet förtydligas genom att andra stycket ges följande lydelse:
”I Boråsregionen finns ett stort antal tillverkningsföretag som ligger på mindre orter och
som för sina transporter och därmed sin verksamhet är helt beroende av att det
sekundära och tertiära vägnätet håller en bra standard. I dag finns det på detta vägnät
stora brister. Dessutom finns i regionen en omfattande skogsnäring som medför tunga
transporter på det mindre vägnätet. Den bristande standarden på det mindre vägnätet
orsakar idag problem för in- och utleveranser till företagen, inte minst blir detta påtagligt
under tjällossningen. Mot bakgrund av detta är det bra med en pott för smärre åtgärder.
Den framtida fördelningen av potterna måste ske i dialog med kommunerna.”

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-08-08, § 129
Tjänsteskrivelse 2013-06-28
Förslag till Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014 – 2025,
remissversion 2013-06-10
Förslag till remissvar på den Regionala planen för transportinfrastruktur 2014 -2025, Sjuhärads
kommunalförbund 2013-06-14
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Beslutet skickas till
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Strategisektionen
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Tjänsteskrivelsen
Status
Pågående
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KS/2013:412

§188 Yttrande över länsstyrelsens förslag till utvidgning av
strandskyddsområden i Tranemo kommun
Kommunstyrelsens beslut
• Tranemo kommun vill att de synpunkter, undantag och påpekanden som framförs i
tjänsteskrivelsen, 2013-08-01, beaktas inför beslut om utökat strandskydd.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har utarbetat ”Förslag till beslut om utvidgning av
strandskyddsområden i Tranemo kommun” som kommunen har möjlighet att yttra sig över
senast den 25 augusti 2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-08-01
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-08-08, § 130
Tjänsteskrivelse 2013-08-01
Länsstyrelsens Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Tranemo
Kommun2013- 04-02
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Strategisektionen
Miljö- och byggfunktionen
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Tjänsteskrivelsen
Status
Pågående
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KS/2013:2

§189 Lokala miljömål
Kommunstyrelsens beslut
• Antar förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och konsekvens som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet
I april 2012 fick Demokrati- och visionsberedningen i uppdrag att utarbeta lokala miljömål för
Tranemo kommun. Beredningen har nu överlämnat sitt arbete och de föreslagna miljömålen
fokuserar på de fem områdena:
Frisk luft
Giftfri miljö
Vatten
God bebyggd miljö
Natur
Miljömålen skulle enligt uppdraget syfta till att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för
samhället och stämma överens med översiktsplanen för kommunen samt kommunens
strategiska plan, i övrigt skulle de grundas på 14 av de regionalt antagna miljömålen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-08-08, § 134
Yttrande från förvaltningen 2013-07-26
Lokala miljömål för Tranemo kommun
Överlämnande av uppdrag 2013-05-30
Yttrande från KF:s presidie 2013-06-19
Gröna Tankar om Tranemo kommun
Nulägesanalys
Idébank från dialoger och samråd
Status
Kommunfullmäktige
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KS/2013:697

§190 Val av ny ledamot i bildnings- och kulturutskottet
Kommunstyrelsens beslut
• Entledigar Rune Eriksson (C) från Bildnings- och kulturutskottet.
•

Väljer Hans Andersson (C) till ordinarie ledamot i Bildnings och kulturutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Rune Eriksson (C) har inkommit med en skrivelse där han begär att från och med 2013-08-31 bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och i Bildnings- och
kulturutskottet. Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-17 att entlediga Rune Eriksson från
kommunstyrelsen i enlighet med hans begäran. Som följd av detta måste kommunstyrelsen utse
en ny ordinarie ledamot i Bildnings och kulturutskottet. Enligt kommunstyrelsens reglemente
väljs ledamöter och ersättare i utskotten av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare
för samma tid som de invalts i styrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2013-06-17, § 96
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden, Crister Persson (C), föreslår att Rune Eriksson (C) entledigas från Bildnings- och
kulturutskottet och att Hans Andersson (C) väljs som ordinarie ledamot i Bildnings- och
kulturutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Beslutet skickas till
Rune Eriksson
Hans Andersson
Medborgarservice och processtödsfunktionen
Personalfunktionen
Status
Avslutad

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-08-19
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KS/2012:1224

§191 Medborgarförslag om landsbygdens fortlevnad
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fungerande IT kommunikation även i landsbygdens utbyar
•

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till de insatser och de åtgärder kommunen
genomför och med hänvisning till de möjligheter som finns för fiberföreningar att
engagera sig i utbyggnaden på landsbygden.

Ökat vägunderhåll på mindre vägar
•

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte har ansvaret för detta
vägunderhåll.

Lokal by-taxi där annan lokaltrafik är gles eller saknas helt
•

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till det arbete som pågår inom Västra
Götalandsregionen vad gäller den framtida kollektivtrafiken på landsbygd.

Varuutlämning
•

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till den utredning som pågår rörande
hemsändningsbidrag.

Värna om lantbrevbäringens fortlevnad
•

Medborgarförslaget antas med hänvisning till den stora betydelse som lantbreväringen
har för servicen på landsbygden. Kommunen ska på de sätt som är möjliga i förhållande
till riksdag och tillsynsmyndighet verka för att denna bibehålls.

Sammanfattning av ärendet
Birgitta Lindqvist har 2012-12-16 lämnat ett medborgarförslag angående landsbygdens
fortlevnad och ökad inflyttning. I sitt förslag pekar Birgitta på följande delar:
 Fungerande IT kommunikation även i landsbygdens utbyar.
 Ökat underhåll på mindre vägar.
 Lokal by-taxi där annan lokaltrafik är gles eller saknas helt.
 Subventionerad varuservice med dagligvaror även ute i glesbygd.
 Värna om lantbrevbäringens fortlevnad.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-06-13, § 116
Tjänsteskrivelse 2013-05-31
Medborgarförslag 2012-12-16
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-08-19
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KS/2013:66

§192 Motion om instiftande av ett årligt folkhälsopris i Tranemo kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen antas
Sammanfattning av ärendet
ChrisTina Yngvesson (M) har lagt en motion i vilken hon föreslår att fullmäktige beslutar att
inrätta ett folkhälsopris i Tranemo kommun.
Omsorgs- och folkhälsoutskottet behandlade ärendet 2013-06-13 och förslaget till
kommunstyrelsen är att motionen anses besvarad.
I motionen pekar ChrisTina Yngvesson på att kommunen årligen delar ut ett antal priser och
stipendier vilka har en positiv inverkan då de lyfter fram och upp muntrar olika områden.
Motionären pekar på att motsvarande pris saknas inom ett så betydelsefullt område som
folkhälsoområdet. Motionären menar att genom att uppmärksamma goda hälsofrämjande
exempel inom kommunen kan fler inspireras att anstränga sig mer för att förbättra hälsoläget
hos sig själv och andra.
Motionens innehåll och fortsatta handläggning har diskuterats med motionsställaren 2013-06-03.
Folkhälsoarbetet i kommunen bedrivs i samverkan och dialog med Hälso- och
sjukvårdsnämnden för denna del av regionen (HSN 8).
Som grund för arbetet finns samverkansavtal mellan kommunen och HSN 8. Det finns en klart
uttalad gemensam ambition hos såväl kommunen som Regionen att genom olika aktiviteter och
åtgärder förbättra folkhälsan. För kommunens del har detta även kommit till uttryck i att
fullmäktige givit trivsel- och trygghetsberedningen i uppdrag att ta fram förslag till en
folkhälsopolicy för Tranemo kommun som syftar till att utveckla den goda hälsa som finns.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-06-13, § 69
Tjänsteskrivelse, 2013-06-03
Kommunfullmäktige, 2013-02-04, §1
Motionen, 2013-01-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Claes Redberg (S) föreslår att motionen antas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer utskottets förslag mot Claes Redbergs förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller Claes Redbergs förslag.
Status
Kommunfullmäktige
Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-08-19
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§193 Avvisning av bygglovansökan

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-08-19

Sid 22 av 32

§194 Avvisning av bygglovansökan

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-08-19
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KS/2013:355

§195 Redovisning om hur anställningsstoppet har utfallit
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-27 att med omedelbar verkan införa anställningsstopp för
samtliga verksamheter och tjänster undantaget personalfunktionen och resursanställningar.
Vidare beslutades om att kommunchefen ska redovisa, den 19 augusti, hur anställningsstoppet
har utfallit.
Beslutsgång
Kommunchef Annika Hedvall redovisar hur anställningsstoppet har utfallit.
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-08-19
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§196 Ansökan om adoption - sekretess enligt OSL 36 kap 1 §

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-08-19

Sid 25 av 32

§197 Rapport om ej verkställda beslut inom socialtjänsten
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS har lämnats för 2a
kvartalet 2013.
Beslutsmotivering
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis, till Inspektionen för vård och omsorg och
kommunens revisorer, rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre
månader från beslutsdatum. Kommunfullmäktige ska erhålla statistikrapporter över dessa beslut
enligt LSS och SoL.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgssektionen har, 2013-07-09, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals- och
individrapport över ej verkställda beslut under 2a kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och
omsorg . Enligt rapporten finns ett beslut inom vård- och omsorgsboende som ej verkställts inom
3 månader från beslutsdatum. Biståndsbeslut som är fattade med stöd av 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, SoL, ska enligt lag verkställas omedelbart. Detta gäller alltså även för beslut om
vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen.
Under de senaste 5 åren har Tranemo kommun alltid haft möjlighet att erbjuda ett boende i
direkt anslutning till beslutet, men på grund av rådande inflyttningsstopp vid Gudarpsgården så
finns det i dagsläget en viss väntetid beroende på den låga omsättningen av lägenhetsbeståndet.
Omsorgssektionen har därför rapporterat ett ej verkställt beslut till socialstyrelsen i juni månad
2013. Behovet av vård och omsorg tillgodoses i dagsläget genom vistelse vid Rehab- och
korttidsavdelningen i avvaktan på att en lägenhet vid vård- och omsorgsboende blir tillgänglig.
Sektionen bevakar ärendet och kommer så snart som möjligt erbjuda ett boende till den sökande.
Beslutsunderlag
Kvartalsrapport nr 1373357860360 avseende 2013-04-01 - - 2013-06-30
Individrapport nr 1373357258002
Beslutsgång
Sektionschef Lena Adolfsson föredrar ärendet
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-08-19

Sid 26 av 32

§198 Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut anmäls:
Anställning
Upphandling
Miljöskydd
Hälsoskydd
Livsmedel
Trafik
Startbesked
Bygglov
Brand explosiv vara
Serveringstillstånd

2013:34, 59, 62-65, 67, 75, 77, 80, 86-88, 100, 105, 107-109,
111, 119-122, 127-128, 130, 132-133, 135-138
2013:2-3
2013: 21-26, 28-59
2013:12-19, 21-23
2013:16-24
2013:1-2
2013:12, 14-16
2013:19 ,25-26, 28-29, 31-33, 36, 38-48, 50
2013:2
2013:3, 5, 7, 9

Delegationsbeslut SoL, Individ och familj
Aktualiseringar, Individ och Familj

967-2186
33-75

Delegationsbeslut LSS

60-72

Delegationsbeslut SoL, socialpsykiatri

6-25

Delegationsbeslut SoL, äldreomsorg
Delegationsbeslut SoL, färdtjänst

362-585
61-120

Delegationsbeslut, bostadsanpassning

23-32

Omsorgs- och folkhälsoutskottets protokoll 2013-04-25

§§ 40-45

Omsorgs- och folkhälsoutskottets protokoll 2013-05-23

§§ 51-59

Omsorgs- och folkhälsoutskottets protokoll 2013-06-13

§§ 69-79

Omsorgs- och folkhälsoutskottets protokoll 2013-08-08

§§ 93-91

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-08-19
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KS/2013:21

§199 Delgivning
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna.
Beslutsunderlag
HANDLINGSPLAN– Digitala vägen till morgondagens välfärd. Handlingsplan för E-samhället
2013-2015– Sveriges Kommuner och Landsting
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-08-19
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KS/2013:21

§200 Delgivning
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna.
Beslutsunderlag
PROTOKOLL – Direktionsprotokoll 2013-04-12 – Sjuhärads kommunalförbund
BESLUT – Styrelsebeslut 2013-05-17- Sveriges Kommuner och Landsting
Beslutsgång
Underlaget delgavs allmänna utskottet 2013-05-30
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-08-19
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KS/2013:21

§201 Delgivning
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna.
Beslutsunderlag
PROTOKOLL – Direktionsprotokoll 2013-05-31 – Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
DELÅRSBOKSLUT- delårsbokslut januari-april 2013 - Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
PROTOKOLL – Direktionsprotokoll 2013-05-30 – Sjuhärads kommunalförbund.
BUDGETUPPFÖLJNING – Budgetuppföljning eter april år 2013 - Sjuhärads kommunalförbund.
PROTOKOLLSUTDRAG – Regionfullmäktige 10-11 juni 2013 § 113 Ansvarsfrihet för
samordningsförbunden för verksamhetsåret 2012 – Västra Götalandsregionen.
Beslutsgång
Underlaget delgavs allmänna utskottet 2013-08-08
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-08-19
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KS/2013:21

§202 Delgivning
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna.
Beslutsunderlag
ÅRSREDOVISNING – Förskolan Tussilago Ekonomisk Förening.
Beslutsgång
Underlaget delgavs bildnings- och kulturutskottet 2013-06-13
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-08-19
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KS/2013:21

§203 Delgivning
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna.
Beslutsunderlag
Utbildning – SKL – Leda för resultat
Beslutsgång
Underlaget delgavs omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-06-13
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-08-19
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KS/2013:21

§204 Delgivning
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna.
Beslutsunderlag
REMISS – Departementspromemoria om En samlad organisation på det
funktionshinderspolitiska området – 2013-06-23
AVTAL – Avtal angående fordonstvätt inom omsorgssektionen – 2013-07-01
BEKRÄFTELSE – Inspektionen för vård och omsorg – 2013-07-02
BREV – Västra Götalandsregionen – 2013-07-01
INBJUDAN – Jämlik hälsa – Sociala investeringar – 2013-06-24
INBJUDAN – Temadag Barnens röst – 2013- 06-25
ENKÄT – Tranemo Brukarenkät våren 2013
SKRIVELSE – Delegation till jourpersonal vid sociala jouren Borås Stad
SAMMANSTÄLLNING – Studieförbunden i Tranemos verksamheter 2012 – 2013-04-04
FÖRANMÄLAN – Tillsyn – kvinnor och mäns arbetsmiljö inom hemtjänst och enheter inom
teknisk förvaltning – 2013-03-01
Beslutsgång
Underlaget delgavs omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-08-08
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

