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Tid
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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)
Hans Andersson (C)
Sture Ernstson (S)
ChrisTina Yngvesson (M)
Brigitte Barenfeld (KD)
Louise Bertlisson (MP)

Lennart Haglund (C )
Göran Björk (S)
Stephan Bergman (M)
Johanna Gustafsson (V)

Övriga närvarande

Paragrafer

§ 262 - § 294

Utses att justera

Rose Torkelsson (S)

Justeringens plats
och tid

Kommunkontoret, Tranemo
torsdagen den 10 oktober 2013 kl. 12.00

Annika Hedvall, kommunchef
Tina Haglund, processekreterare
Niklas Anemo, funktionschef §§ 263, 268, 270

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

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

ANSLAG/BEVIS
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-10-07

Paragrafer som anslås

§ § 262, 264-169, 271-276 samt 293

Anslaget under tiden

2013-10-11- -2013-11-04

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkontoret

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag
Underskrift

……………………………………………………………………
Susanne Brandt
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KS/2013:910

§262 O-Ringen 2015
Kommunstyrelsens beslut
• Godkänner avtalet mellan Föreningen O-Ringen Borås 2015/Svenska
Orienteringsförbundet och Tranemo kommun
Sammanfattning av ärendet
Sedan ett antal år tillbaka har orienteringsföreningarna i Boråsregionen och Borås Stad agerat för
att få arrangera O-Ringen. Efter flera års försök så tilldelas Borås och Boråsregionen
arrangemanget 2015.
Den andra etappen arrangeras i Tranemo kommun den 20 juli 2015 på arena vid Givarp i
Länghem.
Enligt förslag till avtal svarar Tranemo kommun för:
• Infrastruktur motsvarande 100 000 kronor
• Etappvärdskap för etapp 2 motsvarande 100 000 kronor.
• Kostnad för hyra av Arena motsvarande 25 000 kronor.
• Del i kostnad för gemensamma profilprodukter motsvarande 25 000 kronor.
Sammanlagd kostnad för Tranemo kommuns åtagande: 250 000 kronor
O-Ringen är världens största orienteringstävling och förväntas attrahera ca 20 000 deltagare.
Dessutom förväntas lika många medföljare till de tävlande, vilket motsvarar ca 40 000 människor
totalt. Deltagarna är i alla åldrar mellan 5 – 95 år och varje år deltar ca 5000 internationella
deltagare. Tävlingen arrangeras varje år v 30, men på olika platser runt om i Sverige. Det är en
tävling med fem etapper där alla etappers kombinerade resultat räknas.
Utöver de möjligheter till profilering och marknadsföring av Tranemo kommun som
arrangemanget i Givarp ger, planerar förvaltningen att genomföra olika aktiviteter i anslutning till
Etapp 1 och 3-5. Förvaltningen har för avsikt att ta fram informationsmaterial som kan lämnas ut
före och under O-Ringenveckan.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 152
Tjänsteskrivelse 2013-09-13
Avtal O-ringen Borås 2015
Etappvärdskap vid O-Ringen Borås 2015
Beslutsgång
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag.
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Beslutet skickas till
Kommunchefen
Strategisektionen
Tekniska sektionen
Service- och näringslivssektionen
Ekonomifunktionen
Status
Pågående
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KS/2013:355

§263 Budgetuppföljning 2 och tertialbokslut 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Godkänner rapporten.
•

Uppmanar förvaltningen till fortsatt återhållsamhet.

Sammanfattning av ärendet
I Tranemo kommun upprättas kommun-/koncernövergripande budget- och
verksamhetsuppföljningar med ekonomiska prognoser i april samt augusti varje år.
Tertialrapport/delårsbokslut har nu upprättats per den sista augusti och omfattar ekonomisk
översikt, resultat- och balansräkning samt prognos avseende årets ekonomiska utfall.
I årets första ekonomiska prognos för kommunen, per 2013-04-30, prognostiserades ett
ekonomiskt resultat för 2013 uppgående till -23,2 mkr (koncernen: -20,8 mkr).
Verksamheterna räknade i april med underskott mot beslutad driftbudget med 13,3 mkr.
Idag pekar beräknat utfall på en budgetavvikelse om – 10,6 Mkr för verksamheterna för 2013, en
förbättring relaterat tidigare prognos om drygt + 2 Mkr.
Avseende investeringar prognostiseras inte hela budgeten ianspråktas. Prognosen pekar på att
investeringsutfallet förväntas landa på cirka 72 Mkr (56,4 mkr skattefinansierat samt 15,6 Mkr
taxefinansierat) under 2013. Avsatt för året var 124,9 Mkr totalt.
Kommunen beräknas, tack vare återbetalning av försäkringspremier från AFA, uppnå
balanskravet för 2013, men uppnår inte sina egna ekonomiska mål.
Beslutsunderlag
Budgetberedningen 2013-09-24, § 21
Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2013, 2013-08-31
Beslutsgång
Funktionschef Niklas Anemo föredrar ärendet och svarar på frågor.
Status
Kommunfullmäktige
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§264 Budgetjusteringar inom omsorgssektionen – budget 2013
Kommunstyrelsens beslut
• Överföring av budget från verksamhetsområde gemensam till myndighetsutövning
avseende biståndshandläggning, 2.931 tkr.
•

Överföring av budget från verksamhetsområde funktionsnedsättning till
myndighetsutövning avseende bostad barn/ungdom LSS, 100 tkr och lägervistelse LSS,
30 tkr.

•

Överföring av budget från verksamhetsområde vård och omsorg till
myndighetsutövning avseende utskrivningsklara, 20 tkr.

Beslutsmotivering
En justering av budget för biståndshandläggning är av stor vikt för att få en tydlighet i
organisationen med en samlad myndighetsutövning.
Sammanfattning av ärendet
Under 2013 har en omorganisation inom Omsorgssektionen genomförts, i syfte att skapa en
tydlighet mellan myndighetsutövning och verkställighet. Med anledning av detta önskas
följande budgetjusteringar:
Överföring av budget från verksamhetsområde gemensam till myndighetsutövning avseende
biståndshandläggning, 2.931 tkr.
Överföring av budget från verksamhetsområde funktionsnedsättning till myndighetsutövning
avseende bostad barn/ungdom LSS, 100 tkr och lägervistelse LSS, 30 tkr.
Överföring av budget från verksamhetsområde vård och omsorg till myndighetsutövning
avseende utskrivningsklara, 20 tkr.
Beslutsunderlag
Budgetberedningen 2013-09-23, § 20
Tjänsteskrivelse 2013-09-09
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Ekonomifunktionen
Status
pågående
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KS/2012:837

§265 Budgetjusteringar – budget 2013 – flytt mellan
anslagsbindningsområde
Kommunstyrelsens beslut
• 51000 kronor avseende nystartsjobb hos arbetsmarknadsfunktionen, överflyttas för att
användas för att rekrytera förstärkning till handläggargruppen vid individ- och
familjeomsorgen fr.o.m. november 2013.
•

Finansiering sker via kontot för kommunstyrelsens oförutsedda medel.

•

Tjänstetillsättningen inrättas som en visstidsanställning och skall före tillsättandet prövas
i enlighet med beslut om anställningsstopp.

•

Beslutet anmäls till kommunfullmäktige.

Beslutsmotivering
En justering av budget för ett intensifierat arbete avseende nystartsjobb ses som önskvärd för att
ytterligare förbättra arbetet inom detta område.
Sammanfattning av ärendet
Avseende nystartsjobb prognostiseras ett positivt reslutat då antalet platser ej är tillsatta. För att
åtgärda detta krävs ett intensifierat arbete i samverkan, mellan arbetsmarknadsfunktionen och
IFO. De medel som avsattes för nystartsjobb för 2013 har inte använts fullt ut, då de klienter som
varit aktuella inte har uppfyllt kriterierna för att erhålla en sådan tjänst.
Samtidigt har ärendemängden ökat inom individ- och familjeomsorgens familjegrupp, vilket
medför att det inte funnits utrymme att arbeta intensivt med långvariga kostsamma ärenden.
Med anledning av ovanstående anser förvaltningen att budgetjusteringar avseende viss del av
medel avseende nystartsjobb 2013 kan överföras till omsorgssektionen för att snabb rekrytering
till handläggargruppen skall kunna genomföras.
Beslutsunderlag
Budgetberedningen 2013-09-24, § 22
Tjänsteskrivelse 2013-09-10
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Arbetsmarknadsfunktionen
Ekonomifunktionen
Status
Pågående
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KS/2013:837

§266 Budgetjusteringar – budget 2013 – utöka budgeten för
omsorgssektionen
Kommunstyrelsens beslut
• Utöka budgeten för omsorgssektionen, för individ- och familjeomsorgsverksamheten
med 3 miljoner kronor.
•

Medlen tas från kontot för kommunstyrelsens oförutsedda medel.

•

Beslutet anmäls till kommunfullmäktige.

Beslutsmotivering
Mot bakgrund av budget- och verksamhetsuppföljningen 2013-08-31 där det prognostiseras ett
stort underskott för individ- och familjeomsorgen görs en justering under innevarande år.
Beslutsunderlag
Budgetberedningen 2013-09-24, § 23
Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2013, 2013-08-31
Beslutet skickas till
Omsorgssektionen
Ekonomifunktionen
Status
Pågående
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KS/2013:393

§267 Skattesats 2014
Kommunstyrelsens beslut
• Fastställer preliminär skattesats för 2014 till 20:57.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska innan november månad meddela en preliminär skattesats för det
kommande året.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Crister Persson (C) föreslår att den preliminära skattesatsen för 2014 behålls på
samma nivå som för 2013 det vill säga 20:57.
Beslutsgång
Lars Vesterlund (M) yrkar bifall till Crister Perssons förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Status
Pågående
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KS/2013:732

§268 Utredning om upphandling och inköp
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar förvaltningens utredning ”Angående arbetet med upphandling och inköp”.
• Noterar de åtgärder som förvaltningen vidtar.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen fick 2012-11-05, i samband med den politiska behandlingen av budget 2013, i
uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda arbetet med inköp och upphandling, bland annat
när det gäller avtalstrohet och avtalsvård. Ett mål för utredningsarbetet är att det ska
utmynna i förslag som sänker nettokostnaderna med 1,5 mkr på årsbasis.
Det kan konstateras att Tranemo kommun har befintliga ramavtal med de allra flesta större
leverantörer. Förvaltningens bedömning är därför att det kan vara en alltför tuff målsättning
att det ska vara möjligt att sänka nettokostnaderna med 1,5 mkr på årsbasis. Det är dock svårt
att bedöma, med enbart leverantörsstatistik som underlag, hur ett förändrat
upphandlingsförfarande, med fler upphandlade ramavtal än idag, påverkar kostnaderna.
Ambitionen bör vara att genomföra ett antal upphandlingar under hösten i samarbete med en
eller flera andra kommuner. Därefter går det att återkomma med en bedömning av hur
kostnaderna påverkas av förändrade upphandlings- och inköpsrutiner.
Kommunen köper in varor och tjänster för relativt betydande belopp, där det finns anledning
att ha ett annat upphandlingsförfarande än vad som är fallet idag. Främst är det fråga om
tjänster som avropas av den tekniska verksamheten – till exempel elarbeten och elmaterial,
måleri, golv, asfalt, ventilation, arkitekt, projektledning, konstruktör mm.
Vid analysen av inköpen under 2012 kan det även konstateras att det görs ganska många små
inköp på olika håll i organisationen, inte alltid hos den ramavtalsleverantör som kommunen, i
förekommande fall, tecknat avtal med. Det finns anledning att göra en översyn av rutiner,
med fokus på vissa avtalsområden.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-05, § 144
Tjänsteskrivelse 2013-08-12
Utredning ”Angående arbetet med upphandling och inköp” 2013-08-12.
Beslutsgång
Funktionschef Niklas Anemo föredrar ärendet och svarar på frågor.
Status
Avslutad
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KS/2013:947

§269 Bidrag till Nätverk Sverige- Lettland
Kommunstyrelsens beslut
• 41 000 kronor av kommunstyrelsens oförutsedda medel ianspråktas till att genomföra
Lettisk vecka, 25 oktober-3 november 2013.
Sammanfattning av ärendet
En ansökan på 41 000 kronor, för att genomföra en Lettisk vecka i Tranemo kommun har
inkommit. Sökande är Nätverk Sverige-Lettland som även samverkar med Kultur 1740,
Svenljunga-Tranemo Tidning och Tranemo kommun.
Nätverk Sverige-Lettland arbetar med att stödja kontakt- och projektverksamhet inom främst
sociala och kulturella områden. De samordnar och sprider information till organisationer,
privatpersoner och myndigheter i lettlandsfrågor. De samverkar med organisationer och
föreningar för att utveckla kontakterna med Lettland.
Arrangemanget Lettisk vecka är en kultursatsning som är mycket bred och innehåller både
frukostmöte för näringslivet, lärarkonferens, utställningar, workshops, matupplevelse,
glasblåsning mm, allt med syfte att lära känna Lettland, dess kultur och historia.
Syftet är att minska främlingsfientligheten samt skapa nätverk för vidare utveckling och
samarbete inom kultur historia och design.
Förvaltningen ser det som en möjlighet att lyfta vikten av historia och nutid, samtidigt som det
är ett bra tillfälle att marknadsföra kommunen och dess verksamheter.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 165
Tjänsteskrivelse 2013-09-18
Ansökan 2013-09-18
Projektbeskrivning
Budget
Beslutsgång
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet. Lars Vesterlund (M) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv. Ersättaren Stephan Bergman (M) deltar istället i
handläggningen.
Beslutet skickas till
Nätverk Sverige-Lettland
Lars Vesterlund
Ekonomifunktionen
Status
Avslutad
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KS/2013:494

§270 Översyn av ägardirektiven för de kommunala bolagen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Tranemo kommuns Vision och Strategiska plan läggs som bilaga till ägardirektiven för
Tranemobostäder AB och Tranemo utvecklings AB för att ytterligare tydliggöra
ägardirektiven.
•

Ägardirektiven för Tranemobostäder AB kompletteras med följande
direktavkastningskrav:
Bolaget skall över tid generera en avkastning om sex procent på fastighetsinnehavets
marknadsvärde. Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets resultat,
exklusive ränte- och avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet
under perioden.

•

Ägardirektiven för Tranemo Utvecklings AB kompletteras med följande
direktavkastningskrav:
Bolaget skall över tid generera en avkastning om nio procent på fastighetsinnehavets
marknadsvärde. Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets resultat,
exklusive ränte- och avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet
under perioden.

•

Ägardirektiven för Tranemobostäder AB justeras avseende nivån på borgensavgiften:
Bolaget skall betala en borgensavgift om 0,40 % på låneskulden. Kreditbeloppet per den 1/1
respektive år ligger till grund för det årets borgensavgift.

•

Ägardirektiven för Tranemo Utvecklings AB justeras avseende nivån på
finansieringsavgiften:
Bolaget skall betala en finansieringsavgift om 0,60 % på nya lån upptagna efter 2014-01-01 eller
från den tidpunkt det ges möjlighet till omförhandling.

•

Besluten om förändringarna i ägardirektiven gäller från 2014-01-01.

Beslutsmotivering
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag reglerar att sådana bolag ska bedriva
verksamheten enligt affärsmässiga principer. Därmed görs ett undantag från
kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte.
Syftet med bestämmelsen är att undvika risk för snedvridning av konkurrensen.
Lagen om vissa kommunala befogenheter reglerar att kommuner får tillgodose små företags
behov av lokaler i kommunen under förutsättning att verksamheten inriktas på
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företagarkollektivet i allmänhet. Även i Lagen om vissa kommunala befogenheter regleras att
sådan verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar konsekvenser av lagstiftningen om
kommunala bostadsaktiebolag mm i cirkulär 10:66. Här redovisas innebörden av kravet på
affärsmässighet med utgångspunkt från hur det beskrivs i författningskommentarerna:
”De kommunala bostadsaktiebolagen ska inte erhålla villkor som gynnar dem ekonomiskt i förhållande
till privata konkurrenter, till exempel kommunala garantier utan att avgift tas ut eller avstående från
marknadsmässiga avkastningskrav…”
Kravet på affärsmässighet innebär sammanfattningsvis, att kommunerna ska ställa
marknadsmässiga avkastningskrav på sina bostadsaktiebolag, att kommunerna ska ta ut
marknadsmässig avgift när de ingår borgensåtagande för sina bostadsbolag och att
kommunerna ska ta ut marknadsmässig ränta på lån till sina bostadsbolag.
Att införa marknadsmässiga avkastningskrav och att göra en justering av nivå på
borgensavgiften som de kommunala bolagen erlägger innebär positiva ekonomiska effekter för
kommunkoncernen som helhet. På grund av skatteeffekter sparar kommunkoncernen 120 tkr per
år om borgens- och finansieringsavgifterna justeras enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet beslutade i maj 2013 att ge förvaltningen i uppdrag att se över och
presentera förslag till nya ägardirektiv med utgångspunkt från kommunens vision och
strategiska plan.
Vid en muntlig avstämning med allmänna utskottet den 13 juni diskuterades uppdraget,
bland annat mot bakgrund av de förändringar i lagstiftningen om allmännyttiga bolag som
infördes från och med 2011. Den nya lagstiftningen innebär att det behöver tas beslut om
marknadsmässigt avkastningskrav, samtidigt som regleringen i ägardirektiven av
ränta/borgensavgift behöver ses över så att villkoren blir marknadsmässiga även i denna del.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 148
Tjänsteskrivelse 2013-08-29
Utredning ”Översyn av ägardirektiven för de kommunala bolagen” 2013-08-29.
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Andersson (C) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare
utredning.
Claes Redberg (S) föreslår att den föreslagna finansieringsavgiften för Tranemo utvecklings AB
tas ut på nya lån upptagna efter 2014-01-01 eller från den tidpunkt det ges möjlighet till
omförhandling.
Lars Vesterlund (M) yrkar bifall till utskottets förslag.
Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-10-07

Sid 15 av 41

Beslutsgång
Funktionschef Niklas Anemo föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ordföranden meddelar att motförslag till Anderssons förslag är att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer Anderssons förslag mot att ärendet ska avgöras idag och finner att
kommunstyrelsen bifaller att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer Redbergs förslag mot utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller utskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst = röst på utskottets förslag
Nej-röst = röst på Redbergs förslag
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster på utskottets förslag och 7 nej-röster på Redbergs förslag beslutar
kommunstyrelsen att bifalla Redbergs förslag. 2 ledamöter avstår från att rösta.
Se omröstningsbilaga 1
Status
Kommunfullmäktige
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KS/2013:1033

§271 Tranemo kommuns borgensåtagande för Tranemobostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Tranemo kommun ingår borgen, såsom för egen skuld, för Tranemobostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 175 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Sammanfattning av ärendet
I samband med översyn av ägardirektiven har det uppmärksammats att det föreligger behov av
att uppdatera beslutet om kommunal borgen till Tranemobostäder AB. Ett borgensåtagandet
preskriberas efter 10 år. Detta medför att ett borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år när lån
beviljas. Det senaste beslutet om borgen till Tranemobostäder AB är fattat i kommunfullmäktige
under 2005.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 148
Tjänsteskrivelse 2013-08-29
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-10-07

Sid 17 av 41

KS/2013:100

§272 Benämning av attestanter
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar de åtgärder som förvaltningen vidtar.
•

Justering av de felaktiga benämningarna görs vid nästa tillfälle då beslut om attestanter
tas.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att kommunstyrelsen tog beslut om attestanter 2013-03-11 uppdrogs åt
förvaltningen att se över benämningar i listan så att dessa överensstämmer med nuvarande
organisation.
Respektive sektion kommer nu att göra en översyn av de verksamhetsbenämningar som är
angivna för den egna sektionen. När det är dags för kommunstyrelsen att ta förnyat beslut om
attestanter kommer underlaget att vara uppdaterat och överensstämma med nuvarande
organisation.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 149
Tjänsteskrivelse 2013-08-29
Protokoll KS 2013-03-11
Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Ekonomifunktionen
Status
Avslutad
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KS/2012:740

§273 Rökfri arbetstid
Kommunstyrelsens beslut
• Inför rökfri arbetstid från och med 1 januari 2014 enligt förslag till regler daterat
2013-09-11.
•

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma, senast 2014-04-01, med riktlinjer för
hanteringen av e-cigaretter .

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet beslutade 2013-03-14 (§ 56) följande:
Förvaltningen får i uppdrag att i samråd med fackliga representanter, ta fram regler för rökfri arbetstid
med stöd i föreslagen processmodell.
Personalfunktionen har enligt processmodellen tagit fram ett förslag till regelverk. Under
framtagningen har man jämfört regelverk fån andra kommuner för att få ett tydligt och enkelt
regelverk. Det framtagna förslaget har presenterats för de fackliga organisationerna i Centrala
samverkansrådet. Vid rådets möte 2013-09-10 (§ 52) godkändes förslaget.
Det pågår en inventering av medarbetarnas rökvanor som visar att hälften av dem som röker
kan tänka sig att sluta. Ca en tredjedel av dessa vill gärna ha hjälp med rökavvänjning.
Informationsmöten och erbjudande om rökavvänjningskurs planeras därför under hösten. Ett
beslut om rökfri arbetstid bidrar till att fler slutar att röka och därmed förbättras hälsan för våra
anställda.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 150
Tjänsteskrivelse 2013-09-13
Regler för rökfri arbetstid 2013-09-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Crister Persson (C) föreslår att utskottets förslag, om att e-cigaretter inte ska tillåtas,
tas bort och att förvaltningen istället får i uppdrag att återkomma, senast 2014-04-01 med
riktlinjer för hanteringen av e-cigaretter .
Beslutsgång
Kommunchefen redogör för fackens synpunkter genom att läsa upp § 61 ur protokollet från
Centrala samverkansrådet 2013-10-01.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller hans förslag.
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Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Personalfunktionen
Status
Pågående
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KS/2013:736

§274 Remissyttrande över regional avfallsplan
Kommunstyrelsens beslut
• Tranemo kommun har inget att invända mot föreslagen regional avfallsplan.
Sammanfattning av ärendet
Avsikten med den regionala avfallsplanen har varit att lägga en grund för ett ökat gemensamt
samarbete mellan kommunerna i Boråsregionen när det gäller avfallsfrågor. Avfallsplanen ger
en samlad bild hur avfallshanteringen fungerar i de olika kommunerna samt vilka möjligheter
till samarbete som finns för att utveckla avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 151
Tjänsteskrivelse 2013-08-06
Protokoll sjuhärads kommunalförbund 2013-05-30 § 38
Regional avfallsplan 2012-2020
Beslutet skickas till
Sjuhärads kommunalförbund Boråsregionen
Tekniska sektionen
Status
Avslutad
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KS/2013:1027

§275 Lokal avfallsplan
Kommunstyrelsens beslut
• Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en lokal avfallsplan.
Sammanfattning av ärendet
I anslutning till att det nu har arbetats fram en regional avfallsplan är kommunen i behov av en
lokal plan som överensstämmer med den regionala.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 151
Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Status
Pågående
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KS/2012:1209

§276 Antagande av detaljplan Hyltegärde 2:2 och del av 2:3
Kommunstyrelsens beslut
• Godkänna särskilt utlåtande
• Anta detaljplan Hyltegärde 2:2 och del av 2:3
Beslutsmotivering
Antagande av detaljplan enligt kap 5 § 27 2010:900
Sammanfattning av ärendet
2013-03-14 beslutade AU att sända detaljplan för Hyltegärde 2:2 och del av 2:3 på samråd enligt
reglerna för enkelt planförfarande § 7 . Samrådet har föranlett en mindre ändring av text i
planbeskrivning gällande in- och utfarter samt en trafikräkning enligt yttrande från Trafikverket.
Det enkla planförfarandet gör det nu möjligt att anta planen.
Detaljplanen syftar till att omvandla parkmark till industrimark med möjlighet för lätt industri
och fritidsverksamhet i mindre omfattning. Kommunen har tidigare sålt en del av fastigheten 2:2
till bouleklubben som bedriver sin verksamhet inom det planerade området. Dessa ska få
fortsätta sin verksamhet, samtidigt som övrig mark kan användas av lättare industri, hantverk
och verksamheter.
Genom planens genomförande kan en fastighetsreglering ske, så bouleklubben förvärvar även
mark till sin byggnad. Inga ingrepp ska behöva ske i mark och vegetation då enbart
användningen ändras.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 153
Tjänsteskrivelse 2013-09-10
Plankarta 2013-02-26
Plan- och genomförande beskrivning
Behovsbedömning 2013-03-10
Särskilt utlåtande 2013-06-01
Beslutet skickas till
Strategisektionen
Status
Avslutad
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KS/2013:962

§277 Utvärdering av städorganisationen
Kommunstyrelsens beslut
• Uppdragsbeskrivning 2013-09-19 för utvärdering av ny städorganisation fastställs
•

Utvärderingsarbetet bedrivs i huvudsaklig överensstämmelse med uppdragsbeskrivning
2013-09-19

•

Rapport över utvärderingsarbetet redovisas i januari 2014

Sammanfattning av ärendet
Sedan den 1 november 2012 utförs kommunens lokalvård av en entreprenör; V-Städ AB.
Under hösten 2013 skall, enligt tidigare beslut, den nya städorganisationen utvärderas av en
extern utvärderare.
Utvärderingen skall omfatta såväl processen fram till övergången till V-Städ som resultatet
därefter. Vilket innefattar både upplevelsen av städkvalitet och hur kommunen framåt skall
säkerställa en ren inomhusmiljö för verksamheterna.
Förvaltningen har nu tagit fram ett förslag på uppdragsbeskrivning för utvärderingen av den
nya städorganisationen. Uppdragsbeskrivningen finns i sin helhet i akten.
Förslaget är att utvärderingen genomförs bland annat genom enkäter och intervjuer samt
genomgång av befintligt material kring upphandlingen av städentreprenaden.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 160
Uppdragsbeskrivning 2013-09-19
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-10-07

Sid 24 av 41

KS/2013:930

§278 Sammanträdestider för 2014
Kommunstyrelsens beslut
• Antar föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen och för budgetberedningen
2014.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Antar föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2014.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till mötesplan för sammanträdestider 2014.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdestider som omfattar kommunfullmäktige
(rosa markering), kommunstyrelsen (ljusgrön markering), budgetberedningen (mörkgrön
markering) och för utskotten (gul markering med blå ram avser samtliga utskott, gul markering
avser endast allmänna utskottet).
Förslaget är att kommunstyrelsen sammanträder följande måndagar:
20/1, 17/2, 17/3, 7/4, 19/5, 2/6, 18/8, 15/9, 6/10, 3/11 samt 1/12
Förslaget är att budgetberedningen sammanträder:
19/2, 17/3, 11/4, 14/5, 21/5, 18/8, 22/9, 23/9, 24/9, 9/10 samt 10/10
Förslaget är att kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar:
17/2, 10/3, 7/4, 5/5, 16/6, 8/9, 27/10, 24/11 samt 15/12
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 164
Mötesplan 2014- Kalenderöversikt
Mötesplan 2014 – Text
Tidsplaner 2014 för budgetprocessen
Status
Kommunfullmäktige
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KS/2013:60

§279 Medborgarförslag om bowlinghall i Tranemo
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag skrivit av Adrian Johansson Grimsås, Anton Wallenberg Grimsås, Joakim
Berg Tranemo, samt Fredrik Åkerlund Tranemo har inkommit till kommunen. Förslagsställarna
vill att kommunen på olika sätt arbetar för att en bowlinghall kommer tillstånd i kommunen.
Man ser det som ett sätt att skapa en mötesplats och samtidigt skapa arbetstillfällen i
kommunen. Förvaltningen har varit i kontakt med förslagsställarna och de vill precis som de
skriver att kommunen arbetar för att en bowlinghall kommer till stånd, men de har i övrigt inget
att tillägga.
Kommunen vill verka för att Tranemo ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i, och ställer
sig generellt positiv till initiativ från föreningar eller näringsidkare som vill starta verksamhet
som på olika sätt höjer kommunens attraktivitet. Kommunen kan med stöd av kommunallagen
enligt nedan på olika sätt stödja initiativ.
Kostnaden för att anlägga 4-6 bowlingbanor uppgår enligt en av de största leverantörerna till 1,6
-2,2 miljoner kronor. En förutsättning för att få ekonomin att fungera för den som skall driva
hallen är enligt leverantören att serveringstillstånd beviljas för restaurangverksamhet i
anslutning till hallen.
Enligt TUAB och tekniska sektionen finns det i dagsläget inga lediga lokaler inom tätorten utan
det skulle i så fall innebära en nybyggnation av en hall. Schablonkostnaden för nybyggnation
enligt Tekniska sektionen skulle uppgå till 6,5 miljoner kronor.
Förvaltningen ser i dagsläget ingen möjlighet att inom befintlig budgetram finansiera
anläggandet av en bowlinghall.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-09-19, § 109
Tjänsteskrivelse, 2013-08-27
Medborgarförslaget, 2013-01-21
Status
Kommunfullmäktige
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KS/2013:61

§280 Medborgarförslag om bostäder till asylsökande
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutsmotivering
Kommunen har ingen möjlighet att påverka asylsökandes boendeplacering i det akuta läget.
Kommunen kan dock genom samverkan med bostadsföretag och Migrationsverket såväl påtala
som att verka för att lämpliga lägenheter erbjuds på orter med närliggande service.
Sammanfattning av ärendet
Emma Larsson, Johanna Jammeh och Alexandra Karlsson har 2013-01-21 lämnat in ett
medborgarförslag om bostäder till asylsökande.
Medborgarförslaget tar upp problematiken med att asylsökande i Tranemo kommun har
placerats på olämpliga orter, där det saknas kommunikationer, tillgång till service och närhet till
sjukvård och skolor. Detta försvårar de asylsökandes möjligheter att leva ett drägligt liv och är
enligt förslagsställaren såväl omänskligt och oacceptabelt.
Förslagsställarna påtalar också svårigheten för de asylsökande att skaffa körkort, bil etc. och
ställer sig frågande till om det är så att kommunen anser att det är för dyrt att placera
asylsökande i centralorten. De hänvisar till vikten av att de for bo centralt med gångavstånd till
nödvändig service.
Medborgarförslaget ger uttryck för medmänsklighet och en god vilja för människor som är
skyddslösa och lever under en hög press under väntan på beslut om uppehållstillstånd, vilket
ligger helt i linje med Tranemo kommuns förhållningssätt när det gäller flyktingmottagande.
Förvaltningen har varit i kontakt med förslagsställarna genom att sända dem förvaltningens
förslag till beslut via mail under beredning av ärendet.
Under asylprocessen har Migrationsverket ansvaret för boendet och ordnar detta genom
kontakter med såväl kommunala bostadsbolag som med de privata. I denna process deltar inte
kommunen som en intressent, vårt ansvar inträder när personen får tillfälligt eller permanent
uppehållstillstånd.
Kommunen har dock ett stort intresse av att de asylsökande personer får ett bra mottagande
under asylprocessen och försöker därför att påverka detta genom regelbundna möten med
Migrationsverket. Vid dessa möten påtalas vikten av att Migrationsverket anordnar bostäder
centralt nära till service. Kommunen framför även önskan att i god tid få information om
planerade boendeenheter i vår kommun, för att på bästa sätt förbereda orten, skola, Närhälsa etc.
om att det kommer nya personer till vår kommun.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 110
Tjänsteskrivelse 2013-09-06
Medborgarförslaget, 2013-01-21
Status
Kommunfullmäktige
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§281 Medborgarförslag om Skateboardramp i Månstad
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Avslå medborgarförslaget.
Beslutsmotivering
Inom Tranemo kommun finns en inriktning att fritidsanläggningar i huvudsak anläggs och drivs
av föreningar. Förvaltningen hjälper på olika sätt till och stödjer initiativet genom kontakter
med föreningar i Månstad och genom att visa på vilka bidrag som finns att söka för att möjligöra
att en ramp anläggs i Månstad.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in av Dexter Lindström från Månstad. Han vill att en
skateboardramp anläggs vid lekplatsen i Månstad.
Förvaltningen har i beredningen av ärendet kontaktat förslagsställaren och byalaget i Månstad.
Byalaget ställer sig positiva till att se om möjlighet finns att med gemensamma krafter anlägga
en ramp vid lekplatsen. Föreningar har möjlighet att söka bidrag av olika slag t.ex.
försköningspeng, PUF-bidrag, Allmänna Arvsfonden.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-09-19, § 111
Tjänsteskrivelse 2013-08-21
Medborgarförslag 2013-01-23
Status
Kommunfullmäktige
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KS/2013:619

§282 Medborgarförslag om belysning på skolgård
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Medborgarförslaget antas med hänvisning till tidigare beslut om utebelysning på
förskolor, KF 3013-02-04, §11 (KS/2011:1243).
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att komplettera belysningen på skolgården i Limmared har inkommit.
Det har tidigare inkommit liknade förslag från Miljöpartiet om belysning på förskolornas
lekgårdar, se motion KS/2011:1243. Denna motion antogs av kommunfullmäktige 2013-02-04,
§11.
Limmareds skolgård utnyttjas också av den nya förskolan i Limmared. Därför är det lämpligt att
även ta med denna yta när belysning sätts upp på övriga förskolor där behov finns. Finansiering
av tillkommande belysning på förskolor behandlas i budgetarbetet för 2014 enligt beslut.
Investeringskostnaden för två belysningspunkter på Limmareds skolgård beräknas bli 60 000
kronor med en årlig elkostnad på ca 1300 kronor.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 154
Medborgarförslag 2013-05-25
Protokollsutdrag KF 2013-02-04
Status
Kommunfullmäktige
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§283 Medborgarförslag om skulptur
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Noterar informationen om stölden av skulpturen.
• Medborgarförslaget anses besvarat.
• Förvaltningen får i uppdrag att kontakta Trafikverket för att förhandla om möjligheten
att smycka rondellen med en skulptur samt kontakta konstnären för en offert på en ny
gjutning av skulptur i samma form som den förra skulpturen.
Sammanfattning av ärendet
Stig I Johanssons har, 2012-09-16, lämnat ett medborgarförslag där han föreslår att skulpturen
som tidigare stod utanför Tranängskolan åter ska placeras där.
I samband med utformningen av rondellen vid Willys tog konstnären Björn Bergsten fram en
skulptur i brons som skulle smycka rondellen. Dåvarande Vägverket ansåg att skulpturen
utgjorde fara för trafiksäkerheten. Därför placerades skulpturen utanför Tranängskolan.
När Tranängskolan renoverades behövde byggentreprenören plats för byggbodar och
materialhantering. Skulpturen mellanlagrades då vid kommunens förråd där den skulle förvaras
under 1,5 år. När renoveringen avslutades konstaterades att skulpturen var stulen.
Förvaltningens föreslår att om det är möjligt att återskapa skulpturen skulle kommunen kunna
inleda samtal med Trafikverket om att placera skulpturen i rondellen och inte som
förslagsställaren anger på sin forna plats vid Tranängsskolan.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 155
Tjänsteskrivelse 2013-09-02
Medborgarförslag 2012-09-16
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-10-07

Sid 31 av 41

KS/2013:465

§284 Medborgarförslag om belysning i Tåstarp
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Medborgarförslaget anses besvarat
Beslutsmotivering
Det pågår ett arbete med att ta fram en belysningsstrategi för Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Åsa Lundin, 2013-04-16, att gång- och cykelvägen utmed
grusplanen i Tranemo, som har sin sträckning från Telegatan till Stafettgatan, ska belysas.
Tranemo kommun har tidigare fått in ett antal medborgarförslag om att belysa cykel- och
gångbanor som innebär en utökning av belysningsbeståndet. Enligt allmänna utskottets beslut,
2013-08-08 §127, har förvaltningen fått uppdraget att ta fram en belysningsstrategi vad gäller
belysning av vägar, gator och av allmänna platser. Belysningsstrategin ska presenteras i januari
2014. Förvaltningen föresår därför att medborgarförslaget ska avslås.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 156
Tjänsteskrivelse 2013-09-02
Medborgarförslag 2013-04-16
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-10-07

Sid 32 av 41

KS/2013:58

§285 Medborgarförslag om belysning på banvallen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutsmotivering
Det pågår ett arbete med att ta fram en belysningsstrategi för Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommun har 2013-01-21 fått ett medborgarförslag från Emma Nors, Josefin Johansson,
Jonathan Kindlund, Mikael Gustafsson och Marina Huskic. De föreslår att banvallen mellan
Månstad och Tranemo ska belysas.
Tranemo kommun har tidigare fått in ett antal medborgarförslag om att belysa cykel- och
gångbanor som innebär en utökning av belysningsbeståndet. Enligt allmänna utskottets beslut,
2013-08-08 §127, har förvaltningen fått uppdraget att ta fram en belysningsstrategi vad gäller
belysning av vägar, gator och av allmänna platser. Belysningsstrategin ska presenteras i januari
2014. Förvaltningen föresår därför att medborgarförslaget ska avslås.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 157
Tjänsteskrivelse 2013-09-02
Medborgarförslag 2013-01-21
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-10-07

Sid 33 av 41

KS/2013:63

§286 Medborgarförslag om fler papperskorgar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Medborgarförslaget avslås.
Beslutsmotivering
En utökad ambitionsnivå när det gäller papperskorgar och hundlatriner ryms inte inom
nuvarande budgetram.
Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommun har 2013-01-21 fått in ett medborgarförslag av Ida Segerqvist, Julia Ekdahl
och Julia Berghällen. De föreslår att det sätts upp fler papperskorgar/hundlatriner i
småsamhällena i Tranemo kommun.
Kommunen har i nuläget endast ett fåtal papperskorgar utmed gångvägar/lekplatser. Detta är en
medveten strategi för att hålla nere kostnaderna inom parkskötsel. Att utrusta alla samhällen
med papperskorgar blir väldigt kostsamt. I dagsläget har kommunen grönyteskötsel i 11
samhällen/byar i kommunen. Om man sätter upp 4 papperskorgar i snitt, på dessa 11 platser,
genererar detta en investeringskostnad på cirka 130 000 kronor. Skötseln av dessa beräknas kosta
50 000 kronor per år. Kostnaden motsvarar att klippa 20 000m3 gräsyta under en säsong.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 158
Tjänsteskrivelse 2013-08-27
Medborgarförslag 2013-01-21
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-10-07

Sid 34 av 41

KS/2013:64

§287 Medborgarförslag om övergångsställe utanför simhallen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Medborgarförslaget avslås
Beslutsmotivering
Det finns två övergångställen tillgängliga på den aktuella vägsträckan samt reducerad hastighet
under skoltid till 30 km/h. Om ytterligare ett övergångställe skulle anläggas innebär det en starkt
begränsad framkomlighet för fordonstrafiken på en viktig huvudled som reducerar
genomfartstrafik genom centrala Tranemo.
Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommun har 2013-01-21 fått in ett medborgarförslag från Andreas Carlssons. Han
föreslår att det ska anläggas ytterligare ett övergångställe vid sim- och sporthallen, mellan simoch sporthallen och Willys.
I dagsläget finns det två möjligheter att ta sig över Limmaredsvägen mellan sim- och sporthallen
och Willys. Dels vid cirkulationsplatsen vid Willys, dels strax norr om sim- och sporthallen. De
båda övergångställena är placerade för att knyta gång- och cykelbanor till en säker övergång.
Trafikverket är väghållare för aktuell vägsträcka och det är en huvudled som minskar
genomfartstrafiken genom centrala Tranemo. Det är viktigt att finns en framkomlighet för alla
trafikantgrupper vilket innebär att det ska finnas en balans mellan att ta sig över gatan och att
komma fram med sitt fordon. Om det anläggs ytterligare ett övergångställe på sträckan
reduceras framkomligheten i hög grad för fordonstrafiken.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 159
Tjänsteskrivelse 2013-09-02
Medborgarförslag 2013-01-21
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-10-07

Sid 35 av 41

KS/2011:980

§288 Motion om heltid
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen avslås
Sammanfattning av ärendet
Eva-Karin Haglund (S) har lämnat in en motion, om att samtliga kommunalt anställda ska få
välja tjänstgöringsgrad, till kommunfullmäktige 2011-08-17.
Förslag till motionssvar var uppe vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-08-27 men ärendet
återremitterades och förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en mer omfattande utredning och
analys.
Förvaltningen har nu utrett frågan och föreslår att motionen avslås.
Utredningen i sin helhet finns i akten.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 161
Tjänsteskrivelse 2013-09-10
Motion 2011-08-17
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-10-07

Sid 36 av 41

KS/2012:1169

§289 Motion om utredning kring tillsvidareanställningar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen antas
Sammanfattning av ärendet
Monica Fredin (S) har lämnat in en motion, om att Tranemo kommun ska utreda hur
timanställningar kan omvandlas till tillsvidareanställningar, till kommunfullmäktige 2012-11-21.
Förvaltningen har nu utrett frågan och föreslår att motionen därmed antas. Utredningen finns i
sin helhet i akten.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 162
Tjänsteskrivelse 2013-09-10
Motion 2012-11-21
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-10-07

Sid 37 av 41

KS/2013:121

§290 Motioner och medborgarförslag under beredning
Kommunstyrelsens beslut
• Noterar informationen
Sammanfattning av ärendet
Enligt antagna riktlinjer för hantering av medborgarförslag och motioner (KS 2012-01-23 § 19)
skall kommunstyrelsen redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna medborgarförslag
och motioner. Detta ska göras två gånger per år, i april och oktober, till kommunfullmäktige.
Vid avstämningen 2013-09-11, finns 8 motioner och 17 medborgarförslag under beredning.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 163
Tjänsteskrivelse 2013-09-11
Lista över motioner och medborgarförslag under beredning 2013-09-11
Status
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-10-07

Sid 38 av 41

KS/2013:21

§291 Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna.
Beslutsunderlag
CIRKULÄR 13:45 – Redogörelse för ändringar i allmänna bestämmelser – Sveriges kommuner
och Landsting
INBJUDAN – KFi-dagen – Kommunforskning i Västsverige
INBJUDAN – Klimatanpassningsdagen 2013 – Länsstyrelsen Västra Götalands län
INBJUDAN – Konferens om alkohol, maskulinitet, idrott och våld - Länsstyrelsen Västra
Götalands län
INBJUDAN – Trygghetsvandring – Tranemo kommun
PRESENTATION – Arvsfondens nya projekt september 2013 – Arvsfonden
RAPPORT 2013:63 – Bostadsmarknadsanalys - Länsstyrelsen Västra Götalands län
INBJUDAN – Temadag om bemötande – FoU Sjuhärad och Boråsregionen
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-10-07

Sid 39 av 41

KS/2013:21

§292 Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
•

Delgivningen lämnas till kommunstyrelsen för kännedom

Sammanfattning av ärendet
a)

KVALITETSARBETE – Prästkragens förskola

b)

KVALITETSARBETE- Prästkragens fritidshem

c)

UTVECKLINGSPLAN- Prästkragens förskola

d)

CIRKULÄR- SKL

e)

BILAGA- Cirkulär SKL

f)

INBJUDAN- socialt hållbar ekonomi

g)

TIDSPLANER- Ombyggnation

Beslutsgång
Underlaget delgavs Bildnings- och kulturutskottet 2013-09-17
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-10-07

Sid 40 av 41

KS/2013:21

§293 Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
• Efter att ha tagit del av ärendet lägga detta till handlingarna.
Beslutsunderlag
Konferensinbjudan – Sigtuna kommun – ”Jobb istället för bidrag!”
Cirkulär 13042 (samt bilaga ) - Socialstyrelsen – ändringar i socialtjänstlagen, 1 juli 2013, som
gäller ekonomiskt bistånd
Konferensinbjudan – Västra Götalandsregionen - ”En socialt hållbar ekonomi”
Konferensinbjudan - Västra Götalandsregionen – ”Samling för social hållbarhet”
Konferensinbjudan – Kommunakuten – ”Kan äldreomsorgen förbättras genom bättre
upphandlingar och avtal?”
Beslut – Inspektionen för vård och omsorg – Beslut i ärende avseende anmälan enligt Lex Sarah
Rapport – Närvårdssamverkan Södra Älvsborg – ”Måluppfyllelse och indikatorer för mest sjuka
äldre 2012 - 2013”
Beslutsgång
Underlaget delgavs Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-09-19
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-10-07

Sid 41 av 41

KS/2013:435

§294 Permutation av stiftelsen Bengt Claessons minnesfond
Kommunstyrelsens beslut
• Ansöker, hos Kammarkollegiet, om permutation av stiftelsen Bengt Claessons
minnesfond för att göra avsteg från den församlingsindelning som är avsedd att gälla för
Tranemo församling från och med 2014-01-01. Den församlingsindelning som i
fortsättningen ska gälla för stiftelsen Bengt Claessons minnesfond är den som gäller för
Tranemo församling till och med utgången av 2013.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens upptagningsområde är samma som Tranemo församlings område. Idag består
Tranemo församling av orterna Tranemo, Uddebo och Rosenlund. Från och med 2014-01-01 blir
Tranemo församling större i och med att den utökas med orterna Ambjörnarp, Sjötofta och
Mossebo. Det finns en stark önskan hos donatorerna att behålla stiftelsens upptagningsområde
så som det är idag. Ärendet har tidigare behandlats i kommunstyrelsen 2013-05-27 och i
kommunfullmäktige 2013-06-17.
I en skrivelse har nu Kammarkollegiet begärt en komplettering, ett nytt beslut av
kommunstyrelsen som är stiftelsens förvaltare om att ansöka om permutation. Vidare anger
Kammarkollegiet att det av beslutet måste framgå att det är den nuvarande Tranemo församling
som fortsättningsvis ska utgöra det geografiska område som bestämmer mottagarna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kammarkollegiet 2013-09-30
Beslutsgång
Ordföranden Crister Persson (C) redogör för skrivelsen från Kammarkollegiet angående
kompletteringar i ärendet.
Beslutet skickas till
Kammarkollegiet
Lärandesektionen
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

