SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-01-18
Plats
Tid

Forumsalen i Tranemo
13:30 - 17:30

Närvarande

Beslutande
Crister Persson (C)
Tony Hansen (S)
Rose Torkelsson (S)
Göran Björk (S) §§ 1-5
Bo Haarala (S)
Anders Brolin (S)
Viktoria Haraldsson (C) §§ 1-6
Hans Andersson (C)
Marianne Hörnqvist (M)
Erene Bertilsson (KD)
Gunilla Blomgren (FP)
Louise Bertilsson (MP)
Evy Erlandsson (SD)

Övriga närvarande

Icke tjänstgörande ersättare
Torbjörn Edgren (C)
Jonas Blank (V)
Madde Lind (S)
Ulf Thifors (S) §§ 6-24
Marie Kockalis (S)
Jonas Kristiansen Adelsten (S) §§ 1-6
Ann-Christin Simonsson (C) §§ 7-24
Stephan Bergman (M)
Birgitta Forslund (KD)
Lars Vesterlund (M)
Caroline Bergman (MP) §§1-6
Per Simonsson (SD)

Annika Hedvall, kommunchef
Anna Carlsson, processekreterare
Thomas Åhman, sektionschef lärande §§ 1-4
Annika Loman, fritidsintendent § 3
Solveig Eldenholm, sektionschef omsorg § 6
Karl-Johan Ohlin, sektionschef tekniska § 6
Lars-Gunnar Karlsson, sektionschef ekonomi §§ 16-17
Kajsa Montan, kommunjurist §§ 16-17

Paragrafer

§§ 1-24

Utses att justera

Rose Torkelsson

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………………..
Anna Carlsson

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………..
Rose Torkelsson (S)
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Justerares sign

Sekr sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-01-18

ANSLAG/BEVIS
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-01-18

Anslaget under tiden

2016-01-22-2016-02-15

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunkontoret, Tranemo

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag

Underskrift
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………………………………………………………….
Anna Carlsson
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§ 1 Information om Skolinspektionens planerade inspektion 2016
(KS/2015:181)
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§ 2 Tillfällig ändring av 15h allmän förskola (KS/2013:430)

6

§ 3 Investerings och upprustningsbidrag 2016 (KS/2015:223)
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§ 4 Etapp 3 Röda huset - Behov av lokaler för Tranäng F-6 (KS/2015:150)
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§ 5 Information om integrationsfrågor
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§ 6 Förvärv av fastighet (KS/2015:864)
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§ 7 Information om förvaltningens organisation
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§ 8 Medborgarförslag om gatulampor över Skateparken i Limmared
(KS/2015:552)
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§ 9 Medborgarförslag angående komplettering av belysning på GC-väg.
(KS/2015:600)

15

§ 10 Motion om att bli Håll Sverige Rent-kommun (KS/2015:6)

16

§ 11 Motion om att ta fram en bostadsförsörjningsplan (KS/2015:763)

18

§ 12 Förslag Samverkansavtal Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 20162018 (KS/2015:764)

20

§ 13 Remiss - reviderat Regionalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings
län (KS/2015:745)
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§ 14 EU och kommunernas bostadspolitik (KS/2015:651)
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§ 15 POSOM Handlingsplan (KS/2015:55)
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§ 16 Koncernbildning (KS/2015:822)
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§ 21 Utskottsprotokoll (KS/2015:285)

34

§ 22 Nämndprotokoll (KS/2015:286)
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§ 23 Övriga protokoll (KS/2015:289)

36

§ 24 Val av representanter till gymnasie/vuxenutbildningsgrupp för
Boråsregionen (KS/2016:56)

37
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-01-18
§1

Information om Skolinspektionens planerade inspektion
2016 (KS/2015:181)

Kommunstyrelsens beslut


Noterar informationen

Ärendet
Sektionschef Thomas Åhman informerar om Skolinspektionens planerade
inspektion 2016.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-01-18
§2

Tillfällig ändring av 15h allmän förskola (KS/2013:430)

Kommunstyrelsens beslut


Noterar ordförandebeslutet.

Beslutsmotivering
I enlighet med delegeringsordningen punkt 1.1.3 och 6 kap. 36 § KL har
kommunstyrelsens ordförande rätt att besluta i ärende som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Ärendet
I en skrivelse daterad 2015-11-16 föreslås det att reglerna för 15 h förskola
tillfälligt förändras till att endast gälla 3 timmar per dag. Anledningen till detta är
att situationen i verksamheterna upplevs som ytterst ansträngd. De nuvarande
reglerna fastställdes i och med besvarande av motionen om att landsbygdssäkra
förskolan (KF § 3 2014-02-21; 2013:430). Förvaltningen föreslår ett tillfälligt
upphävande av reglerna till och med höstterminen 2016 (2016-06-30).
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, 2015-12-21
Protokollsutdrag BKU §115, 2015-12-17
Tjänsteskrivelse, 2015-12-10
15 – timmarsbarn i förskola, 2015-11-16
Protokollsutdrag KF § 3, 2014-02-17
Motion om att landsbygdssäkra förskolan, 2013-04-15
Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Status
Avslutad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-01-18
§3

Investerings och upprustningsbidrag 2016 (KS/2015:223)
Kommunstyrelsens beslut



Fördelar ytterligare 10 % i investerings- och upprustningsbidrag till en
summa av totalt 70 780 kr.
Bidragen tas inom befintlig budgetram avsatt för föreningsbidrag 2016.

Beslutsmotivering
Totalt 651 117 kr har avsatts för investerings- och upprustningsbidrag. Bidragen
tas inom befintlig budgetram för föreningsstödet för 2016. Förvaltningen grundar
förslaget till fördelningen på gällande bidragsbestämmelserna.
Ärendet
Sammanlagt 11 bidragsberättigade föreningar har sökt investerings- och
upprustningsbidrag för 2016. Totalt uppgår föreningarnas planerade projekt till
en beräknad kostnad om 1 779 793 kr. Bidraget utgår efter särskild prövning från
fall till fall till anläggningar samt samlingslokaler som är tillgänglig för
föreningar och allmänhet.
Föreningen skall ha upprättat en underhållsplan som sträcker sig 5 år framåt för
att ha rätt att söka bidraget.
Bidrag prioriteras för investeringar som främjar:
 Ökat nyttjande av anläggningen och ökad tillgänglighet för alla.
 Åtgärder som främjar utveckling av barn- och ungdomsverksamhet.
 Jämställdhetsskapande åtgärder
 Miljö och energieffektiviseringar
Förvaltningen kan därmed konstatera att ansökningarna i stort följer
prioriteringarna och att behovet av stöd för investeringar och upprustning av
anläggningar och samlingslokaler ligger på en fortsatt hög nivå.
Beslutsunderlag
Förslag fördelning Investerings o upprustningsbidrag 2016 151204
Uppföljning föreningsbudget 2015 samt förslag till fördelning föreningsbudget
2016
Bidragsbestämmelser investerings och upprustningsbidrag
Förslag till fördelning av investerings och upprustningsbidrag för 2016
Beslut om fördelning av Investerings o upprustningsbidrag 2016 151217
Ansökningar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-01-18
Beslutet skickas till
Lärandesektionen, som skickar beslutsprotokoll och information till berörda
föreningar.
Föredragning och debatt
Fritidsintendent Annika Loman föredrar ärendet och svarar på frågor.
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Bilaga Förvaltningens förslag till fördelning av investerings- och
upprustningsbidrag för 2016
Status
Avslutas
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§4

Etapp 3 Röda huset - Behov av lokaler för Tranäng F-6
(KS/2015:150)

Kommunstyrelsens beslut



Ger förvaltningen i uppdrag att iordningställa plan 2 i Röda huset till
undervisningslokaler.
Förvaltningen för ändamålet får ianspråkta 1 800 000 kr ur
investeringspotten.

Beslutsmotivering
Då det från och med läsåret 2016-2017 kommer att behövas ytterligare klasser
inom Tranängskolan F-3 behövs det ytterligare undervisningslokaler.
Efter samråd mellan sektionsledning och verksamhet ser förvaltningen det som
det bästa alternativet att fullfölja renoveringen av Röda skolan och där
iordningställa ytterligare två klassrum.
Ärendet
Beslut fattades 2014-03-17 att ge förvaltningen i uppdrag att iordningställa Röda
huset vid Tranängskolan till permanent verksamhet för Träningskolan. Projektet
delades in i 3 etapper där etapp 1 omfattade första plan.
Vid projektering konstaterades att även etapp två, omfattande tak, fönster och
fasad var nödvändig att genomföra då dessa var i mycket dåligt skick.
Etapp 3 som inte startades omfattar lokalerna på plan 2 inklusive hiss.
Etapp 1 och 2 är klara för inflyttning vecka 8 2016 och entreprenören har
möjlighet att fortsätta även med etapp 3.
Förvaltningen föreslår nu att 1 800 000 kr får tas från investeringspotten för att
fullfölja renoveringen med att iordningställa två klassrum inklusive grupprum
och lärararbetsplatser, och genom detta lösa behovet av lokaler med målet att det
skall vara klart till läsårstart i augusti 2016.
Upphandlingen sker genom förhandling om utökat uppdrag med den
entreprenör som gjort arbetena på plan 1
Renoveringsarbetena omfattar nya ytskikt, nya elinstallationer samt anpassning
av VVS-installationerna.
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2016-01-18
Fråga har ställt om hiss behövs till plan 2. Lokalerna har tidigare använts som
undervisningslokaler, vilket är den senaste användningen. Från verksamheten
görs bedömningen att det fungerar tillfredställande utan hiss. Vårt huvudförslag
är därför i nuläget att endast renovera lokalerna med nuvarande utformning med
mindre justeringar.
Detta skulle fungera bra utifrån de behov som finns för den planerade
verksamheten.
Om hiss skall installeras blir åtgärden mer omfattande med högre kostnader.
Lokalerna är idag utformade på ett sådant sätt att det i framtiden går att
komplettera byggnaden med en hiss men då måste ny projektering och
upphandling genomföras och då kan lokalerna tidigast vara tillgängliga under
första halvåret 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AU § 3, 2016-01-07
Tjänsteskrivelse, 2015-12-23
Protokollsutdrag KS 2014-03-17, § 68
Föredragning och debatt
Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Tekniska sektionen
Ekonomifunktionen
Status
Pågående
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§5

Information om integrationsfrågor

Kommunstyrelsens beslut


Noterar informationen.

Ärendet
Kommunchef Annika Hedvall informerar om kommunens integrationsarbete.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-01-18
§6

Förvärv av fastighet (KS/2015:864)
Kommunstyrelsens beslut






Tranemo kommun köper fastigheten Tranemo 2:114 i Tranemo för
köpeskillingen 780 000 kr för att bedriva boende för ensamkommande
barn.
Ombyggnadsåtgärder utförs för att anpassa fastigheten till en beräknad
kostnad av 420 000 kr.
Finansiering av investeringskostnad sker genom skattefinansierad
investeringspott.
Förvaltningen får i uppdrag att informera berörda grannar om boendet
för ensamkommande barn.

Ärendet
Förvaltningen har ett stort behov av boende för ensamkommande barn (se
bilaga). En av de prioriterade åtgärderna är att köpa fastigheter som kan
användas för ändamålet. Efter att verksamhetsföreträdare och områdeschef
fastighet har tittat på objektet har de konstaterat att fastigheten kan med fördel
användas för ändamålet. Fastigheten behöver anpassas för brandsäkerhet,
ventilation och personalutrymme. Förvaltningen har varit i kontakt med
mäklaren för intresseanmälan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AU § 4, 2016-01-07
Tjänsteskrivelse 2015-12-22
Bilaga Behov boende ensamkommande barn
Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Omsorgssektionen
Ekonomifunktionen
Status
Pågående
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§7

Information om förvaltningens organisation

Kommunstyrelsens beslut


Noterar informationen.

Ärendet
Kommunchef Annika Hedvall informerar om förvaltningens organisation.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2016-01-18
§8

Medborgarförslag om gatulampor över Skateparken i
Limmared (KS/2015:552)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Medborgarförslaget avslås.

Ärendet
Daniel Backe som är kontaktperson för flera skateåkare har 2015-07-27 lämnat ett
medborgarförslag angående gatulampor över skateparken i Limmared.
Förslagsställaren anser att de vill kunna använda skateparken mer under den
mörka delen av året.
Förvaltningen var i kontakt med Daniel Backe 2015-11-30 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.
Bakgrunden till skateparkens uppkomst var det avtal som upprättades,2011-0711, mellan kommunen och Föreningen 1740 i och med kommunens investering i
vad som skulle bli Glasets hus. I samband med byggnationen av Glasets hus
anlades också skateparken. I arrendeavtalet framgår det att föreningen ansvarar
för skötsel av byggnader och utvändig mark och för investeringar utöver de 20
miljoner kronor som kommunen investerat.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AU § 237, 2015-12-17
2015-11-16 Svar på Medborgarförslag om gatulampor över skateparken i
Limmared.
Medborgarförslaget
Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-01-18
§9

Medborgarförslag angående komplettering av belysning på
GC-väg. (KS/2015:600)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendet
Lili-Ann Henriksson har 2015-08-31 lämnat ett medborgarförslag angående
Medborgarförslag angående komplettering av belysning på GC-väg.
Förslagsställaren anser att gång och cykelvägen mellan polishuset/
Jönköpingsvägen och Trelleborgsvägen samt delen av banvallen mellan
Medborgarhuset och Trelleborgsvägen behöver gatljus för barn som använder
vägen till och från skolan under den mörka årstiden.
Förvaltningen var i kontakt med Lili-Ann Henriksson 2015-11-16 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.
I samband med projekteringen med att flytta byggprogrammet inom
gymnasieskolan till Tranehallen har även belysning för gångstråk inräknats i
projektet. Den komplettering som förslagsställaren har önskat har
iordningsställts och är drifttagen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AU § 238, 2015-12-17
Tjänsteskrivelse, 2015-11-16 Svar på Medborgarförslag angående komplettering
av belysning på GC-väg
Medborgarförslaget
Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-01-18
§ 10

Motion om att bli Håll Sverige Rent-kommun (KS/2015:6)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Motionen antas.

Beslutsmotivering
Ett medlemskap i Håll Sverige Rent visar att kommunen engagerar sig i
miljöfrågor. Tranemo kommun, tekniska sektionen bedömer att det är mycket
viktigt att ta till vara på vår vackra natur och dess omgivningar, med anledning
av detta samtycker tekniska sektionen förslagsställarens önskemål om ett
medlemskap. Tekniska sektionen har seden ett flertal år erbjudit skolor,
föreningar etc. som önskar delta i ”Skräpplockardagar” att kostnadsfritt avlämna
det utsorterade avfallet på Återvinningscentralen Returen. Medlemskapet
innebär att kampanjmaterial såsom säckar samt handskar erhålls kostnadsfritt
från föreningen inför dessa dagar. Däremot måste hämtning/transport till
Returen ordnas av de som utför skräpplockningen, skälet är att något avtal med
nuvarande entreprenör om denna typ av tjänst inte finns upphandlad.
Tekniska sektionen vill dock betona att resurser saknas inom sektionen för att
starta och genomföra diverse övriga arrangemang eller deltagande i kurser,
studieresor mm som Håll Sverige Rent anordnar. Samtliga resurser inom
renhållningen arbetar kontinuerligt med att förbättra och uppnå lokala och
regionala mål, samt skapa ett framtida miljömässigt och säkert omhändertagande
av vårt avfall.
Däremot finns det naturligtvis möjlighet för övriga kommunala sektioner som är
intresserade att engagera sig i Håll Sverige Rent och dess projekt.
Medlemskap kommer att sökas fr.o.m. 2016.
Ärendet
Louise Bertilsson har 2015-01-05 lämnat en motion om att Tranemo kommun
borde bli en Håll Sverige Rent-kommun. Förslagsställaren anser att Tranemo
kommun redan deltar i en del av de aktiviteter föreningen Hålls Sverige Rent
arbetar med. Med hänvisning till att kommunen antagit en ny vision där man
trycker på att Tranemo kommun är naturskön tycker Miljöpartiet de Gröna i
Tranemo att det vore lämpligt att Tranemo kommun valde att bli en Håll Sverige
Rent-kommun. Medleskapet skulle kosta Tranemo kommun ca 5000:- kr plus
moms per år. Förutom kunskaps- och erfarenhetsutbyte så blir det ytterligare en
grön ”fjäder i hatten” som tydligt visar på kommunens intentioner.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AU § 239, 2015-12-17
Tjänsteskrivelse 2015-11-23
Motion 2015-01-05
Status
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-01-18
§ 11

Motion om att ta fram en bostadsförsörjningsplan
(KS/2015:763)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Motionen anses besvarad.

Beslutsmotivering
Förvaltningen arbetar redan med att ta fram riktlinjer för
bostadsförsörjning/bostadsförsörjningsplan.

Sammanfattning av ärendet
Rose Torkelsson har den 2015-11-12 lämnat en motion angående
bostadsförsörjningsplan för Tranemo kommun. Förvaltningen var i kontakt med
Rose Torkelsson 2015-12-03 för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag.
Förvaltningen arbetar med att ta fram en bostadsförsörjningsplan.
Förvaltningens förslag är att bostadsförsörjningsplanen sträcker sig från 20162020 då planen skall i enlighet med lagen antas på nytt under nästkommande
mandatperiod.

Ärendet
Rose Torkelsson har den 2015-11-12 lämnat en motion angående
bostadsförsörjningsplan för Tranemo kommun.
Rose Torkelsson anser att Tranemo kommun ska:
 ta fram en bostadsförsörjningsplan fram till år 2025
 kartlägga behoven av och tillgång till olika kategorier av bostäder som
behövs i Tranemo kommun. Dessutom föreslå hur behov av och tillgång
till bostäder kan balanseras så att resultatet blir bra bostäder för
invånarnas bästa
Förvaltningen var i kontakt med Rose Torkelsson 2015-12-03 för att ge
motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Hon hade inget ytterligare att
tillägga.
Förvaltningen arbetar med att ta fram en bostadsförsörjningsplan.
Bostadsförsörjningsplanen skall dock ta hänsyn till den, ännu inte beslutade,
Strategiska planen för Tranemo kommun. Förvaltningens förslag är att
bostadsförsörjningsplanen sträcker sig från 2016-2020 då planen skall i enlighet
med lagen antas på nytt under nästkommande mandatperiod.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2016-01-18

I Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) meddelas att
varje kommun ska planera för och ange riktlinjer för bostadsförsörjningen i
kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för
bostadsförsörjningen ska antas under varje mandatperiod.
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska särskilt grundas på en analys av den
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för
särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Riktlinjerna för
bostadsförsörjningen ska minst innehålla:
 Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet,


Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och



Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AU § 240, 2015-12-17
Svar på motion om bostadsförsörjningsprogram, 2015-12-02
Motion om att ta fram en Bostadsförsörjningsplan KS/2015:763

Status
Kommunfullmäktige
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§ 12

Förslag Samverkansavtal Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
2016-2018 (KS/2015:764)
Kommunstyrelsens beslut


Noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Närvård är ett funktionellt paraplybegrepp som inkluderar den hälso- och
sjukvård, övrig vård och omsorg som befolkningen erbjuds i sitt geografiska
närområde. Under perioden 2010 – 2014 har närvårdssamverkan i Södra
Älvsborg reglerats av dokumentet Inriktning av närvårdssamverkan i Södra
Älvsborg 2010-2014 med ytterligare ett års förlängning under 2015. Efter en
revidering finns nu förslag till nytt samverkansavtal för närvårdssamverkan i
Södra Älvsborg 2016-2018. Finansiering av närvårdssamverkan är en del i varje
huvudmans uppdrag där regionens parter står för 50 procent och kommunerna
för 50 procent av kostnaderna. Kommunens kostnader fördelas utifrån
folkmängd föregående år. Tranemo kommuns kostnad 2016 blir 68 894 baserad
på folkmängden 11 640.
Ärendet
En välfungerande närvårdssamverkan ska för den enskilde patienten innebära
närhet, kontinuitet, trygghet och tillgänglighet i kontakter med vården. Det
betyder att den enskilde inte ska påverkas när ansvaret för vården delas, eller går
över från en vårdgivare till en annan. Närvårdssamverkan ska också genom
förebyggande arbete motverka framtida vård- och omsorgsbehov för invånarna.
Koncernkontoret i Västra Götalandsregionen har tillsammans med
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund haft uppdraget av det delregionala
politiska samrådsorganet att samordna och leda arbetet för att utveckla modellen
för närvårdssamverkan och ta fram nytt förslag på inriktningsdokument för
perioden 2016-2018. Målgruppen är de patienter och grupper i befolkningen som
samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både
kommun och region.
I det nya förslaget omfattas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund,
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn och Vårgårda, Koncernkontoret VGR, Närhälsan, Södra Älvsborgs
Sjukhus (SÄS), Enhet Tandvård, Habilitering och hälsa, Praktikertjänst AB,
Cityläkarna Borås AB och Vårgårda Rehab.
Alingsås lasarett, Alingsås och Lerums kommuner har inte för avsikt att fortsätta
vara med i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg efter 2015-12-31.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-01-18

Närvårdssamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom
ramen för detta ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar också för kostnader för
ett närvårdskansli där förslaget innebär en fördelning mellan Södra Hälso- och
sjukvårdsnämnden och de samverkande kommunerna med 50/50. Denna
kostnadsfördelning skiljer sig mot det tidigare avtalet där fördelningen innebar
60 % från regionen och 40 % från kommunerna. Förslaget till nytt avtal om
närvårdssamverkan 2016-2018 omfattar inte längre Alingsås lasarett och
kommunerna Alingsås och Lerum. Genom den föreslagna kostnadsfördelning
50/50 så innebär detta en ökad kostnad från 55 130 kr till 68 894 kr som innebär
en kostnadsökning för Tranemo motsvarande 13 764 kr för år 2016 . Uträkning
baseras på folkmängd per den 2014-12-31, 11 640 invånare.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag OFU § 241, 2015-12-17
Tjänsteskrivelse, 2015-11-13
Kostnadsfördelning, 2015-11-12
Massiv, 2015-10-23
Förslag inriktningsdokument, 2015-10-09
Förslag samverkansavtal NVS SÄ 2015-10-23
Bilaga uppdrag och bemanning, 2015-10-20
Föredragning och debatt
Sektionschef Solveig Eldenholm föredrar ärendet och svara på frågor.
Beslutet skickas till
Boråsregionens sjuhärads kommunalförbund, Info@borasregionen.se
Omsorgssektion, Solveig Eldenholm
Status
Avslutad
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§ 13

Remiss - reviderat Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Jönköpings län (KS/2015:745)
Kommunstyrelsens beslut


Noterar det insända yttrandet.

Yttrande
Ett regionalt trafikförsörjningsprogram skall enligt lag innehålla en redovisning
av alla former av regional kollektivtrafik i regionen, både trafik som bedöms
kunna utföras på kommersiell grund och trafik som den regionala
kollektivtrafikmyndigheten (Landstinget i Jönköpings län) avser att ombesörja på
grundval av allmän trafikplikt. Föreliggande trafikförsörjningsprogram beskriver
inte vilken trafik som kan utföras på kommersiell grund. Det saknas en analys i
trafikförsörjningsprogrammet över vilken trafik som bedöms kunna utföras på
kommersiell grund (kollektivtrafiklagen punkt 2). Ett av huvudsyftena för
Trafikförsörjningsprogrammet bör rimligtvis vara att undersöka marknadens
förmåga att tillgodose behovet av kollektivtrafik. Om förutsättningar för
kommersiell trafik saknas kan myndigheten besluta om allmän trafikplikt och
upphandla trafik.
Det är glädjande att se Gislaved-Tranemo-Borås som ett utpekat storregionalt
stråk. Stråket utgörs av den statligt regionala riksvägen 27 samt Kust till
kustbanan. Det är viktigt att Kust till kustbanan ges utrymme i programmet
vilket inte är fallet nu. Västtrafik anger i sin Genomförande plan 2020 att
regionaltåg kommer att börja trafikera sträckan Borås-Värnamo redan 2017.
Detta, nyss nämnda, tillsammans med att en ÅVS fordras på sträckan VärnamoBorås (Kust till kustbanan) bör redovisas i trafikförsörjningsprogrammet (kan
med fördel redovisas på s. 38 under kapitel 6.2 Infrastruktur).

Ärendet
Region Jönköpings län har utarbetat en remissversion av ett reviderat regionalt
Trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län. Avsikten med remissen är att ge
information och möjlighet till påverkan avseende behov och målsättningar för
kollektivtrafiken i Jönköpings län fram till år 2025. Det reviderade programmet
bygger i stor utsträckning på det program som nu gäller. Synpunkter på
remissen lämnas senast den 2015-12-23.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AU § 235, 2015-12-17
Tjänsteskrivelse 2015-11-30
Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län
Beslutet skickas till
Näringsliv och strategisektionen
lanstrafiken@jlt.se (Jönköpings Länstrafik)
Status
Avslutad
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§ 14

EU och kommunernas bostadspolitik (KS/2015:651)
Kommunstyrelsens beslut


Godkänner följande yttrande:

Tranemo kommun anser att mot bakgrund av rådande flyktingsituation så är
resonemanget om Bostäder för nyanlända inaktuellt (kapitel 4.9.3). Tranemo
kommun har, i likhet med landets övriga kommuner, en mycket ansträngd
situation på bostadsmarknaden. Tranemo kommun ställer sig tveksamma till
betänkandets konstaterande att; i glesbygdskommuner kan det finnas tillgängliga
bostäder. Så är icke fallet i Tranemo kommun.
Ärendet
Tranemo kommun är en av flera remissinstanser gällande
Näringsdepartementets betänkande EU och kommunernas bostadspolitik (SOU
2015:58). Remissvaret är frivilligt och skall inkomma till Näringsdepartementet
senast den 2015-12-11.
Regeringen beslutade den 13 juni 2013 att uppdra åt en särskild utredare att
utreda de EU-rättsliga förutsättningarna för kommunal bostadspolitik. Utredaren
har utrett behovet av stöd till bostadsföretag på svaga bostadsmarknader,
kommunernas förutsättningar att bedriva en bostadspolitik som möjliggör att
alla kan efterfråga en bostad av god kvalitet och behovet av mer förmånliga
kreditgarantier för hushåll som vill investera i egna hem på landsbygden.
Förvaltningen anser att mot bakgrund av rådande flyktingsituation så är
resonemanget om Bostäder för nyanlända inaktuellt (kapitel 4.9.3). Tranemo
kommun har, i likhet med landets övriga kommuner, en mycket ansträngd
situation på bostadsmarknaden. Förvaltningen ställer sig tveksamma till kring
betänkandets konstaterande att; i glesbygdskommuner kan det finnas tillgängliga
bostäder. Så är icke fallet i Tranemo kommun.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AU § 226, 2015-11-26
Tjänsteskrivelse 2015-11-17
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Beslutet skickas till
Näringsliv och strategifunktionen
Näringsdepartementet
Maria.edlund@regeringskansliet.se
n.registrator@regeringskansliet.se
Status
Avslutad
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§ 15

POSOM Handlingsplan (KS/2015:55)

Kommunstyrelsens beslut


Antar handlingsplan för POSOM i Tranemo kommun.

Ärendet
POSOM betyder Psykologiskt och Socialt Omhändertagande och utgör kommunens
resurs avseende krisstöd till drabbade och anhöriga vid större olyckor och
katastrofer. Inom Tranemo kommuns geografiska område har POSOM till
uppgift att samordna det psykologiska och sociala stödet till drabbade som
behöver stöd, men som inte är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. POSOM
ersätter inte normal stödjande verksamhet för människor i kris utan är en
organisation för särskilda tillfällen när samhällets ordinarie resurser inte räcker
till.
För att arbetet med POSOM ska fungera vid större olyckor och katastrofer
behövs en handlingsplan. Tidigare gällande handlingsplan från 2008 behövde ses
över och revideras, därför har en ny version skapats.
Organisatoriskt är POSOM knutet till kommunstyrelsen och består av en
ledningsgrupp, stödpersoner samt resurspersoner. POSOM är underställd
krisledningsstaben och aktiveras först efter godkännande krisledningsstaben.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AU § 224, 2015-11-26
Tjänsteskrivelse 2015-11-09
Handlingsplan för POSOM i Tranemo kommun

Föredragning och debatt
Kommunjurist Kajsa Montan föredrar ärendet och svarar på frågor. Diskussion
förs.

Beslutet skickas till
Samtliga sektioner

Status
Avslutad
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§ 16

Koncernbildning (KS/2015:822)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


















Bildar ett moderbolag med ett aktiekapital på 6 mnkr.
Utser två folkvalda revisorer med två suppleanter att vara revisorer i
moderbolaget.
Ger de folkvalda revisorerna i uppdrag att upphandla revisorstjänster åt
moderbolaget.
Utser ägarrepresentant på moderbolagets bolagsstämma.
Utser kommunstyrelsens allmänna utskott till styrelse för moderbolaget.
Utser ordförande och vice ordförande i moderbolagets styrelse.
Överlåter aktierna i Tranemobostäder AB, org.nr. 556449-1966, till
moderbolaget för en köpeskilling av 5 mnkr.
Överlåter aktierna i Tranemo Utvecklings AB, org.nr. 556662-4952, till
moderbolaget för en köpeskilling av 6 mnkr.
Godkänner föreslagna aktieöverlåtelseavtal.
Ingår ett borgensåtagande till fördel för moderbolaget på 75 mnkr.
Godkänner en låneram för moderbolaget på 75 mnkr.
Godkänner föreslagen bolagsordning för moderbolaget.
Godkänner föreslaget ägardirektiv för moderbolaget.
Beslutet av bildande av moderbolag innebär att bolagsordning och
ägardirektiv för så väl Tranemobostäder AB och Tranemo Utvecklings AB
ska revideras.
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förtydligande om hur
samverkan mellan förvaltningen och bolagen ska stärkas.
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med former för hur
kommunstyrelsens insyn i bolagen ska utformas.

Reservation
Evy Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Kommunfullmäktige gav förvaltningen 2015-11-23 i uppdrag att ta fram
ytterligare beslutsunderlag i syfte att bilda ett moderbolag som tillsammans med
Tranemobostäder AB och Tranemo Utvecklings AB bildar en kommunkoncern.
Det är av betydande vikt att styrelsen i moderbolaget består av ledamöter som
även är ledamöter i kommunstyrelsen. Lämpligt kan vara att ledamöterna i
kommunstyrelsens allmänna utskott blir styrelse i moderbolaget. På så sätt
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förstärks kopplingen mellan kommunen och bolagen och medvetenheten om
kommunens mål och direktiv säkerställs. Om moderbolaget ges rollen som
koncernledning blir det i sig ett medel för kommunen att säkerställa att bolagens
verksamheter bedrivs med perspektiv på kommunens helhetssyn.

Konsekvenser av bolagsbildningen:














Kostnader i moderbolaget för exempelvis räntekostnader, borgensavgift
får täckas av intäkter för administration som kan debiteras dotterbolagen
i form av administrationsbidrag.
Bildandet av ett moderbolag och skapandet av en koncern skapar
merkostnader avseende bokföring, årsredovisning, administration,
revisionsarvode och arvoden till styrelsen.
Genom att organisera ägandet i ett moderbolag skapas ett forum för
kommunen att samordnat hantera ägarfrågorna. Det leder till en bättre
styrning och mer kontrollerad inriktning av de kommunala bolagens
verksamheter och då uppstår kostnadseffektivitet och kommunens
resurser används på bästa sätt.
Genom att moderbolaget får till uppgift att utöva ägarstyrning över
dotterbolagen förstärks kopplingen mellan kommunen och bolagen och
medvetenheten om kommunens mål och direktiv säkerställs.
Möjlighet finns att lämna koncernbidrag mellan bolagen i koncernen,
dock ska beaktas att möjligheterna är starkt begränsade vad gäller
Tranemobostäder AB, eftersom det är ett allmännyttigt kommunalt
bostadsaktiebolag och lyder under lag om allmännyttiga bostadsbolag.
I Tranemobostäder AB finns ett skattemässigt underskott enligt
inkomstdeklarationen för inkomståret 2014 om 7 881 tkr. Enligt
inkomstskattelagen får bolaget inte utnyttja underskottet vid
ägarförändring till den del underskottet överstiger dubbla ersättningen
för aktierna. Eftersom föreslagen köpeskilling är 5 mnkr så är
beloppsgränsen 10 mnkr för utnyttjande av underskottsavdrag.
Underskottsavdragen påverkas alltså inte såvida inte Tranemobostäder
gör en skattemässig förlust inkomståret 2015 överstigande 2 119 tkr.
Tranemobostäder kan inte kvitta sina gamla skattemässiga underskott
mot intäkter i form av koncernbidrag från moderbolaget under fem år
efter försäljningen av aktierna. Däremot kan Tranemobostäder kvitta sina
underskott mot egna upparbetade överskott.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AU § 6, 2016-01-07
Tjänsteskrivelse 2015-12-04
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23 § 164
Utredning koncernbildning 2015-10-12
Bildande av moderbolag och kommunkoncern 2015-12-04
Aktieöverlåtelseavtal Tranemobostäder AB
Aktieöverlåtelseavtal Tranemo Utvecklings AB
Förslag till bolagsordning i moderbolaget
Förslag till ägardirektiv för moderbolaget
Remissvar socialdemokraterna
Remissvar Vänsterpartiet
Föredragning och debatt
Sektionschef Lars-Gunnar Karlsson och kommunjurist Kajsa Montan svarar på
frågor. Diskussion förs.
Status
Kommunfullmäktige
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§ 17

Uppdrag att se över bolagsordning och ägardirektiv samt
TUABs framtida roll (KS/2015:359)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige



Antar föreslagen förändring av bolagsordning för Tranemo Utvecklings
AB i enlighet med förslaget i genomförd utredning.
Antar föreslagen förändring av ägardirektiv för Tranemo Utvecklings AB
i enlighet med förslaget i genomförd utredning.

Ärendet
Allmänna utskottet gav, 2015-04-30, förvaltningen i uppdrag att se över
bolagsordning och ägardirektiv samt TUABs framtida roll.
Syftet med översynen är dels att innehållet i bolagsordningen och ägardirektivet
bättre ska harmonisera med varandra samt dels att ägarens vilja med och
uppdrag till bolaget tydligare ska framgå.
Ärendet har varit vilande i avvaktan på beslut om eventuell koncernbildning.
Då utredningen om koncernbildning nu också är klar kan även detta ärende
behandlas.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AU § 7, 2016-01-07
Utredning 2015-08-18
Förslag på ny bolagsordning
Förslag på nytt ägardirektiv
Remissvar från Sverigedemokraterna

Föredragning och debatt
Sektionschef Lars-Gunnar Karlsson och kommunjurist Kajsa Montan svarar på
frågor. Diskussion förs.

Status
Kommunfullmäktige
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§ 18

Information från förvaltningen

Kommunstyrelsens beslut


Noterar informationen

Ärendet
Kommunchef Annika Hedvall informerar om aktualiteter inom förvaltningen.
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§ 19

Delegeringsbeslut (KS/2015:79)

Kommunstyrelsens beslut


Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under novemberdecember i enlighet med utskickade handlingar.

Ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och
tjänstemän delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens
delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen
De som nu anmäls, förutom sekretessbelagda delegeringsbeslut och de som
gäller personal, är KS/delegation §§ 393-440, §§451-472.
Status
Pågående
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§ 20

Delgivningar (KS/2015:12)

Kommunstyrelsens beslut


Noterar informationen

Beslutsunderlag
PROTOKOLLSUTDRAG – Budget 2016 – Överförmyndare i Samverkan
BILAGA – Budget 2016 – Överförmyndare i Samverkan
PROTOKOLLSUTDRAG – Verksamhetsplan för 2016 – Överförmyndare i
Samverkan
BILAGA – Verksamhetsplan för 2016 – Överförmyndare i Samverkan
CIRKULÄR 15:34 – Hyreshöjning fr.o.m. 1 januari 2016 för lokaler med avtal
knutna till konsumentprisindex, KPI. – Sveriges Kommuner och Landsting
PROTOKOLLSUTDRAG - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Gislaveds kommun
– Gislaveds kommun
RIKTLINJER – Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2015-2030 – Gislaveds kommun
BILAGA – Underlag till Bostagsförsörjningsriktlinjerna ÖP 16 – Gislaveds
kommun
RAPPORT – Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 – Lotteriinspektionen
PROTOKOLLSUTDRAG – Protokollsutdrag § 71, Nytt handlingsprogram 20162019 – Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
PROGRAM – Handlingsprogram 2016-2019 – Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Status
Pågående
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§ 21

Utskottsprotokoll (KS/2015:285)

Kommunstyrelsens beslut


Godkänner redovisningen av nedanstående protokoll

Ärendet
Följande protokoll redovisas till kommunstyrelsen;
Protokoll allmänna utskottet, 2015-11-26
Protokoll allmänna utskottet, 2015-12-17
Protokoll omsorgs och folkhälsoutskottet, 2015-12-17
Protokoll Bildnings och kulturutskottet, 2015-12-17
Status
Pågående
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§ 22

Nämndprotokoll (KS/2015:286)

Kommunstyrelsens beslut


Godkänner redovisningen av nedanstående protokoll

Ärendet
Följande protokoll redovisas till kommunstyrelsen;
Protokoll samverkansnämnd personal, 2015-11-25
Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-01-18
§ 23

Övriga protokoll (KS/2015:289)

Kommunstyrelsens beslut


Godkänner redovisningen av de protokoll som förtecknas nedan

Protokoll Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2015-12-11
Direktionsprotokoll Boråsregionen sjuhärads kommunalförbund 2015-12-11
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§ 24

Val av representanter till gymnasie/vuxenutbildningsgrupp
för Boråsregionen (KS/2016:56)

Kommunstyrelsens beslut


Utser Marianne Hörnqvist (M) och Rose Torkelsson (S) som
representanter för Tranemo kommun.
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