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Plats Forumsaleni Tranemo 

Tid 08:00 – 16:10 

 

Närvarande Beslutande  

Tony Hansen (S), ordförande 

Lennart Haglund (C), 1:e vice ordförande 

Eva-Karin Haglund (S), 2:e vice ordförande 

Rose Torkelsson (S) 

Anders Brolin (S) 

Erene Bertilsson (KD) 

Caroline Bergmann (MP) 

Ann-Christine Simonsson (C) 

Karin Peterson (M) §§233- 254 

Stephan Bergman (M) 

Ellinor Liljegren-Kalmar (M) §§ 234-264 

Torbjörn Edgren (C) §§ 234 -264 

Gunilla Blomgren (L) 

Fredrik Larsson (C) § 233 

 

Icke tjänstgörande ersättare 

Göran Björk (S) 

Birgitta Forslund (KD) 

Bo Haarala (S) 

Mari Kockali (S) 

Per Simonsson (-) 

Ulf Thifors (S) 

 

Övriga närvarande Anne Steine, processekreterare 

Carita Brovall, kommunchef 

Kajsa Montan, funktionschef 

Lars-Gunnar Karlsson, ekonomichef, §§ 237-264 

Pernilla Kronbäck, sektionschef, §§ 235, 241 

Emma Wallin, kostchef, § 233 

Markus Nyström, samhällsplanerare, § 235 

Karolina Wikmyr, personalchef, § 236 

Annika Loman, fritidschef, § 237 

Solveig Eldenholm, sektionschef, §§ 234, 238-264 

Thomas Tranefors, miljöstrateg, § 241 

                              

Paragrafer  §233-§264 

 

Utses att justera  Torbjörn Edgren (C) 

 

 

 

 

 

Underskrifter 

 

Sekreterare ………………………………………………………….. 

 Anne Steine  
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Ordförande ………………………………………………………….. 

 

 

Justerare ………………………………………………………….. 

 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 

Organ Kommunstyrelsen  

 

Sammanträdesdatum 2018-10-15  

 

Anslaget under tiden 2018-10-18—2018-11-09 

 

Förvaringsplats Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

 

Underskrift …………………………………………………………. 

Anne Steine  
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§ 233 

Återkoppling kost (KS/2018:590)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen 

Ärendet 

Kostchef Emma Wallin återkopplar om servering av kött i kommunens 

verksamheter 

Beslutet skickas till 

Tekniska sektionen  

Status  

Pågående 
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§ 234 

Information vård- och omsorgsboende och trygghetsboende  

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen 

Ärendet 

Sektionschef omsorg Solveig Eldenholm för dialog och ger information om vård- 

och omsorgsboende och trygghetsboende.  

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen  

Status  

Pågående 
 

 

 

 

 

 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

Kommunstyrelsen 

2018-10-15    

 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 5 

§ 235 

Information Utvecklingsplan Grimsås  

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen 

Ärendet 

Samhällsplanerare Markus Nyström informerar om arbetet med 

utvecklingsplanen i Grimsås.  

Beslutet skickas till 

Samhällsutvecklingssektionen  

Status  

Pågående 
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§ 236 

Uppföljning och redovisning av handlingsplan 

Medarbetarenkät 2018 (KS/2018:263)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen 

Ärendet 

Personalchef Karolina Wikmyr redogör för uppföljningen och redovisar 

handlingsplanen för arbetet med medarbetarenkäten 2018. 

Beslutet skickas till 

Personalfunktionen  

Status  

Pågående 
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§ 237 

Regler för bidrag av större karaktär (KS/2018:576)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar ändringar av regler för bidrag till anläggningar och 

byggnadsprojekt av större karaktär. 

• Ändringen gäller från och med 1 januari 2019 

• Bidragsregler ses över och samordnas i kommande beredningsuppdrag 

Ärendet 

Vid samråd med allmänna utskotten, omsorg och folkhälsoutskotten samt 

bildning och kulturutskottet gavs förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna 

för bidrag till Anläggningar och byggnadsprojekt av större karaktär för ideella 

föreningar.  

 

Det som är röd markerat är förändringarna från tidigare regler. 

 

Reglerna har varit ute på remiss hos alla partigrupper där endast ett parti inkom 

med synpunkter. Synpunkten var att förenkla språket i bidragsbestämmelserna. 

Förvaltningen har beslutat att inte göra några förändringar i nuläget.  

Förvaltningen har även fått i uppdrag att se över samtliga bidragsbestämmelser 

och i det arbetet kommer det att se om det går att förenkla språket. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-16 

Regler för bidrag till anläggningar och byggnadsprojekt av större karaktär 

Protokoll AU 2017-06-15 §111 

Protokollsutdrag OFU § 127 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Haglund, (C) föreslår att lägga till att bidragsreglerna ska ses över och 

samordnas i kommande beredningsuppdrag 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller Haglunds 

förslag. 

Föredragning och debatt 

Fritidschef Annika Loman föredrar ärendet 
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Beslutet skickas till 

Samhällsutvecklingssektionen 

Status  

Avslutas  
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§ 238 

Uppdrag - Vård och omsorgsboenden på fyra orter 

(KS/2018:81)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen fastställer att antalet vård- och omsorgsboendeplatser 

ska baseras på ett snitt på 4,5 procent av befolkningen 65 år och äldre 

fram till år 2026. 

• Återkopplar med lokalplan där antalet platser fastställs samt redovisar en 

genomförandeprocess. 

Ärendet 

I oktober 2017 redovisade förvaltningen en utredning om behovet av vård- och 

omsorgsboende för perioden 2017 - 2026. I den utredningen fanns två 

utgångspunkter för beräkning av platser; en motsvarande 4,5 % som är 

kommunens nuvarande platstillgång (antalet 65 år och äldre/antal platser på 

vård och omsorgsboende) och en motsvarande 4,1 % som är rikssnittet av antalet 

platser.   

 

Två olika statistikutfall för åren 2017–2026 (SCB och Statisticon) presenterades i 

utredningen. Med den förväntade befolkningsökningen skulle brytpunkten 

(alltså när får få platser finns kvar) vid 4,5 % uppstå 2019/2020. Om vi istället 

utgår från rikssnittet, att alltså 4,1 % av den äldre befolkningen behöver ett vård- 

och omsorgsboende, skulle vi trots en ökande äldre befolkning ha tillräckliga 

platser (131 stycken) ända fram och förbi år 2026 (överskottet skulle motsvara 4–8 

platser). 

 

Eftersom kommunen har en högre andel äldre befolkning jämfört med rikssnittet 

föreslår förvaltningen att 4,5 % ska vara utgångspunkt. Det ger ett behov av 

ytterligare platser från och med år 2020. År 2026 är antalet platser inklusive 

korttid och växelvård 143 stycken med fördelningen:  

• Dalstorp 32 platser 

• Limmared 24 platser 

• Länghem 27 platser 

• Tranemo 60 platser 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-06 

Utredning vård- och omsorgsboende på fyra orter, KS/2018:81 

Vård- och omsorgsboende, utredning av behov 2017–2026, KS/2017:441 
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Föredragning och debatt 

Sektionschef Solveig Eldenholm föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag på sammanträdet 

Tony Hansen, (S) föreslår att förvaltningen återkopplar med lokalplan där 

platserna fastställs samt att en genomförandeprocess redovisas. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

Hansens förslag. 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen  

Status  

Pågående 
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§ 239 

Svar på motion om framtidens vård och omsorg i Tranemo 

från Lennart Haglund (C)  (KS/2017:564)  

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

• Motionen antas i de delar som avser att: 

o ta fram en plan för ökad digitalisering av vård, men även omsorg. 

o studera ”Emmabodamodellen” en salutogent arbetssätt inom 

äldreomsorgen och göra en plan för hur arbetssättet kan utvecklas 

så att den enskilde får ökade möjligheter att delta i utformningen 

av det stöd hen behöver.  

• Motionen avslås i de delar som avser att: 

o ta fram en plan för hur andra aktörer kan erbjudas att utföra 

tjänster inom vård och omsorg till minst 50 % av den totala 

omfattningen.  

• Motionen anses besvarad vad gäller att: 

o mellanboende eller senior/trygghetsboende anordnas i alla orter 

där det finns efterfrågan. 

o genomföra en fördjupad studie av Länghem  

o nya boendeplatser inom vård och omsorg inrättas först i Länghem 

och sedan i Tranemo. 

o undersöka möjligheten att sälja nuvarande byggnader i 

Limmared, Länghem och Dalstorp. 

o boendena i Dalstorp och Limmared moderniseras på samma sätt 

som gjorts i Tranemo  

o Förvaltningen utreder möjligheterna att anordna ett 

kompetenscentrum.  

o Ger Tranemo Forum i uppdrag att ta fram en handlingsplan om 

utbyggnad av boenden tillsammans med Tranemo bostäder och 

privata aktörerna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tittat på samtliga förslag i den motion som Lennart Haglund 

(C) som representant för Centerpartiets fullmäktigegrupp lämnat in den 11 juni 

2018. Två förslag antas. Fem förslag har bedömts som besvarade då utredningar 

redan pågår. Två förslag avslås; kommunen vill utreda förutsättningarna för ett 

kompetenscentrum innan ett sådant anordnas och kommunen ser att underlaget 

för att lägga en plan för hur andra aktörer kan erbjudas att utföra tjänster inom 

vård och omsorg i dagsläget är alldeles för osäkert.  
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Ärendet 

Lennart Haglund (C) har som representant för Centerpartiets fullmäktigegrupp 

den 11 juni 2018 lämnat en motion om framtidens vård och omsorg i Tranemo. 

Lennart Haglund (C) föreslår att: 

• Mellanboende eller senior/trygghetsboende anordnas i alla orter där det 

finns efterfrågan. 

• En fördjupad studie av Länghem bör utföras om var och hur platserna 

skall organiseras. 

• Nya boendeplatser inom vård och omsorg inrättas först i Länghem och 

sedan i Tranemo. 

• Möjligheten att sälja nuvarande byggnader i Limmared, Länghem och 

Dalstorp undersöks. 

• Boendena i Dalstorp och Limmared moderniseras på samma sätt som 

gjorts i Tranemo  

• En plan för ökad digitalisering av vården tas fram. 

• En plan för hur arbetssättet inom vård och omsorg kan utvecklas så att 

den enskilde ges ökad möjlighet att delta i utformningen av det stöd man 

behöver och att den så kallade ”Emmabodamodellen” studeras. 

• Kompetenscentra anordnas för olika specialområden såsom 

rehabilitering, demens för att säkra god kunskapsnivå och hög kvalitet 

• En plan för hur andra aktörer kan erbjudas att utföra tjänster inom vård 

och omsorg till minst 50 % av totala omfattningen genom att upphandling 

tas fram. 

 

Förvaltningen har varit i kontakt med Lennart Haglund den 23 augusti 2018. 

Lennart Haglund menar att vård- och omsorgsboende ska tittas på i första hand 

när det gäller möjligheten att lägga ut minst 50 % av den totala omfattningen på 

entreprenad. Inom hemtjänsten finns LOV, lagen om valfrihet.  
 

Förslag som antas 

Förvaltningen antar förslaget om att ta fram en plan för ökad digitalisering av 

vård, men även omsorg. 

Förvaltningen antar förslaget att ”Emmabodamodellen” studeras och att en 

översyn görs av hur arbetssättet kan utvecklas så att den enskilde ges ökad 

möjlighet att delta i utformningen av det stöd hen behöver. 

 

Förslag som avslås 

Förslaget om att anordna ett kompetenscentrum avslås. Förvaltningen vill först 

utreda på vilket sätt detta skulle vara möjligt att genomföra i kommunen innan 

något sådant anordnas. 

Förvaltningen avslår förslaget om att fram en plan för hur andra aktörer kan 

erbjudas att utföra tjänster inom vård och omsorg till minst 50 % av den totala 
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omfattningen. Inom hemtjänsten finns idag möjligheten att välja extern utförare 

via lagen om valfrihet, LOV. När det gäller vård- och omsorgsboende bedöms 

förutsättningarna saknas för att ta fram en sådan plan idag. Allt för många delar 

kring framtidens vård- och omsorgsboende i kommunen är under utredning. 

Underlaget för att basera en sådan plan på är i dagsläget alldeles för osäkert. 

 

Förslag som bedöms som besvarade 

På kommunstyrelsens möte den 18 juni lämnades en redovisning av den externa 

utredning som gjorts av lokalerna där trygghetsboendet i Länghem finns, 

KS/2018:269. Förvaltningen gavs uppdraget att till budgetarbetet 2019 redovisa 

en ytterligare bearbetad genomförandeplan för inrättande av vård- och 

omsorgsboende på Solbacken i Länghem. Med hänvisning till att en utredning 

pågår bedöms de förslag som avser; en fördjupad utredning av boendeplatser 

samt att nya boendeplatser inom vård och omsorg inrättas först i Länghem och 

sedan i Tranemo, som besvarade. Det samma gäller förslaget om att 

mellanboende eller senior/trygghetsboende anordnas i alla orter där det finns. 

Dessa delar hänger samman. 

På kommunstyrelsens möte den 18 juni informerades också om att en intressent 

fanns för köp av byggnaderna i Limmared, Länghem och Dalstorp. 

Förvaltningen fick i uppdrag att fortsätta diskussionen, KS/2018:81. Med 

hänvisning till att en dialog pågår bedöms den delen av motionen som besvarad. 

När det gäller modernisering av boendena i Dalstorp (Hjälmå) och Limmared 

(Glimringe) finns redan ett uppdrag för vård- och omsorgsboendet i Limmared, 

ärende KS/2017:564. Förvaltningen fick i uppdrag av fullmäktige den 5 mars att 

projektera och ta in anbud för om- och tillbyggnad av Glimringe. På 

kommunstyrelsens möte den 18 juni 2018, ärende KS/2018:81 fick förvaltningen i 

uppdrag att ta fram ett lokalbehovsprogram för Hjälmå, Glimringe och 

trygghetsboendet i Länghem (fd. Solbacken). Med hänvisning till pågående 

utredning bedöms förslaget som besvarat. 

 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse om svar på motion, 2018-08-22 

• Motion om Framtidens vård och omsorg i Tranemo, 2018-06-11, 

Centerpartiets fullmäktigegrupp via Lennart Haglund 

• Förstudie Solbacken, bsv- arkitekter & ingenjörer ab, KS/2018:269 

• Tjänsteskrivelse om initiativärende vård- och omsorgsboende i Länghem, 

2018-06-12, KS/2018:269 

• Beslut KF § 14 Om- och tillbyggnad av Glimringe, 2018-05-03, KS/2017:564 

• Beslut KS § 164 Vård- och omsorgsboende på fyra orter, 2018-06-18, 

KS/2018:81 
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Föredragning och debatt  

Sektionschef Solveig Eldenholm föredrar ärendet 

Förslag på sammanträdet 

Lennart Haglund, (C) föreslår att utreda möjligheterna att anordna 

kompetenscentrum samt att Tranemo Forum tar fram en handlingsplan 

tillsammans med Tranemo bostäder och de privata aktörerna. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

Haglunds förslag. 

Beslutet skickas till 

Lennart Haglund (C) 

Sektionschef omsorgssektionen 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 240 

Statsbidrag habiliteringsersättning (KS/2018:298)  

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

• Beviljar ökad habiliteringsersättning enligt alternativ 5 från och med 

januari 2018. 

• Verksamhetsområdet Funktionsnedsättning och socialt stöd (daglig 

verksamhet) tillförs budgetmedel motsvarande den merkostnad som 

beräknas för 2018 och ökade kostnader för 2019 tas upp som ett 

tillkommande behov i budget 2019. 

Ärendet 

Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommunerna 

för att höja dagersättningen för de personer som deltar i daglig sysselsättning. 

Dessa medel går enbart att söka för år 2018 och för personer med beslut enligt 

LSS. Tranemo kommun har rekvirerat 350 tkr från Socialstyrelsen vilket ger en 

möjlighet att höja ersättningen med maximalt 74 kr, från 53 kr till 127 kr/heldag. 

Då beräknas 338 tkr av totalt 350 tkr tas i anspråk, vilket lämnar ett litet utrymme 

för nya deltagare alternativt att fler väljer att delta under heldagar istället för 

halvdagar när ersättningen höjs.  Ett annat alternativ är att fördubbla 

ersättningen, från 53 kr till 106 kr/heldag. Vid detta alternativ beräknas 218 tkr av 

totalt 350 tkr i tilldelade medel tas i anspråk. 

 

Bidraget från Socialstyrelsen avser enbart personer med beslut enligt LSS. I 

Tranemo kommun ges habiliteringsersättning även för personer med beslut 

enligt SoL. Av denna anledning finns förslag på att även höja ersättningen för 

denna personkrets. 
 

Alternativ: 

 Ökad habiliteringsersättning för alla deltagare i daglig sysselsättning med 

74 kr/heldag och 44 kr/halvdag (till 127 kr/heldag och 63 kr/halvdag). 

Detta beräknas ge en ökad kostnad med 77 tkr för 2018 och 416 tkr för 

2019. 

 Ökad habiliteringsersättning enligt ovanstående förslag (punkt 1), men 

enbart för deltagare med beslut enligt LSS. Detta beräknas ge en ökad 

kostnad med 0 tkr för 2018 och 338 tkr för 2019. 

 Ökad habiliteringsersättning för alla deltagare i daglig sysselsättning med 

53 kr/heldag och 19 kr/halvdag (till 106 kr/heldag och 38 kr/halvdag). 

Detta beräknas ge en ökad kostnad för 2018 med 44 tkr och 262 tkr för 

2019. 
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 Ökad habiliteringsersättning enligt ovanstående förslag (punkt 3), men 

enbart för deltagare med beslut enligt LSS. Detta beräknas ge en ökad 

kostnad för 2018 med 0 tkr och 2019 med 218 tkr.  

 Ökad habiliteringsersättning för alla deltagare i daglig sysselsättning med 

19 kr/heldag och 11 kr/halvdag (till 72 kr/heldag och 42 kr/halvdag). Detta 

beräknas ge en ökad kostnad för 2018 med 20 tkr och 106 tkr för 2019. 
 

 

Utifrån det ekonomiska läget så är förslag nr 5 att föredra utifrån det blir en 

rättvis höjning för samtliga deltagare oavsett tillhörighet i beslut (LSS el SoL) 

men med endast utbetalning av ökad ersättning under år 2018. Den ekonomiska 

kalkylen för år 2019 oavsett förslag visar att det blir alltför belastande för 

kommunens ekonomi. Om kommunstyrelsen skulle välja en höjning för år 2019 

och framåt borde höjningen vara i paritet med andra kommuner i Sjuhärad dvs 

till 72 kr/dag.  

 

I en omvärldsbevakning hos våra grannkommuner visar följande:  

Svenljunga kommun 

Ersättningsnivå: 12 kr/timme, max 6 timmar per dag. Max 72kr/dag 

Ersättningen ökades 1 kr/timme från 2017, men kommer inte öka pga 

statsbidraget. Kommunen söker inte detta bidrag då framtiden för det känns för 

osäker. 

Ersättningen är lika oavsett om brukaren tillhör LSS eller SoL  

  

Ulricehamn kommun 

Ersättningsnivå LSS: 60kr/40kr (heldag/halvdag)  

Ersättningsnivå SoL 40kr/26kr (heldag/halvdag)  

Ersättningen höjdes från juli-2018 från 39kr för heldag(över 4tim) och 24kr för 

halvdag till nuvarande nivå.  Tanken är att vid årsskiftet skall både LSS och SoL 

ha lika hög ersättning. SoL hade tidigare ingen hab ersättning. 

Kommunen har sökt bidraget för Socialstyrelsen 

 

Marks kommun 

Ersättningsnivå 36 kr/dag oavsett hur många timmar per dag. Alla jobbar efter 

sin förmåga. Nivån är höjd till 75 kr detta året. Alla brukare har fått retroaktivt 

från januari. År 2019 är ersättningsnivån tillbaka till 36 kr om inte kommunen 

väljer annat. 

Samtliga brukare får ersättningen oavsett tillhörighet, LSS SoL 

Kommunen har sökt bidraget är sökt från socialstyrelsen. 

 

Vårgårda 

Kommunen har ingen habiliteringsersättning och kommer inte införa någon.  

Däremot erbjuds alla deltagare med LSS-beslut lunch varje dag.  
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Bollebygd 

Ersättningsnivå idag 46 kr/dag. Kommunen har sökt bidraget från Socialstyrelsen 

och har ett förslag på att höja ersättningen till 86 kr/dag. Beslut tas om 2 veckor. 

Enbart LSS-tillhörighet 

 

Borås  

Ersättningsnivå 70 kr/dag, halvdag 50 kr/dag 

 

Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning i ärendet och ett alternativ har 

tillkommit.  

Diskussion förs om de olika alternativen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-31 

Fördelningsnyckel kommunerna habiliteringsersättning 

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2018 till kommuner för 

habiliteringsersättning 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Solveig Eldenholm föredrar ärendet 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 241 

Regionalt åtgärdsprogram miljömålen 2018-2020  

(KS/2018:592)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Beslutar om åtaganden enligt formulär. 

Ärendet 

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är vårt regionala åtgärdsprogram för 

miljömålen 2017–2020. Programmet är framtaget av Länsstyrelsen och 

Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen.  

 

Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt 

stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Vi 

fokuserar på fyra utmaningar där det finns åtgärder för lokala och regionala 

aktörer i Västra Götaland för att nå miljömålen. Flera åtgärder grundar sig på 

lagkrav medan andra åtgärder till större del är frivilliga. Under programmets 

period stödjer Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen 

arbetet genom att bidra till samverkan, följa upp åtgärderna och sprida goda 

exempel. 

 

Åtgärder inom utmaningen Minskad klimatpåverkan täcks upp av vårt 

deltagande i Klimat 2030, där vi redan 2016 visade intresse för vissa 

fokusområden i Remissvar Förslag på Strategiskt vägval för ett gott liv i ett 

fossiloberoende Västra Götaland KS 2016:530. 

 

Flera åtgärder under Hållbar användning av vatten täcks upp av 

Åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt 2016-2021. Dessa åtgärder är 

lagstyrda.  

Inom övriga områden redovisas inom vilka åtgärder som vi redan jobbar eller 

som återfinns som åtgärder i våra lokala miljömål. Dessutom föreslås nya 

åtgärder som vi finner viktiga för att nå våra lokala miljömål och där vi ser att 

samverkan med andra aktörer underlättar arbetet.  

Åtgärder som är kopplade till tillsynsenhetens arbete redovisas som möjliga 

åtgärder då den nya organisationen inte är på plats och som styrs av deras 

framtida verksamhetsplan.  

I texten nedan förekommande förkortningar hänvisar till åtgärder presenterade i 

”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland” som bifogas handlingarna. 

 

Pågående eller planerade åtgärder 

KL2b,V2a, V4b, SO13, SO16, SO17, SO18, SO19, SO20b, BK1, BK6a  
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Nya åtgärder 

KL4b En enkel informationsinsats som ryms under lokala miljömål Ren luft 

V10b I kommunen finns ett antal fiskevårdsföreningar. Årliga träffar med dessa 

vore värdefullt för att nå lokala miljömål Vatten 

SO2 Runt framförallt Tranemo tätort finns svårskötta strandängar som i år visat 

sig värdefulla när torra marker inte producerat tillräckligt. Detta kommer vara en 

viktig resurs och genom skötsel skapas ett attraktivare samhälle. Åtgärden 

handlar om deltagande i nätverk där dessa frågor diskuteras. Ryms inom lokala 

miljömål Natur 

SO5b Kommunen saknar en strategi för hur skogsmark ska användas. För att nå 

lokala miljömål Natur måste skogsbruket i kommunala skogar minst nå upp till 

god miljöhänsyn genom målbilder. 

SO8b För att ta till vara på rekreation och miljövärden krävs att hyggesfria 

metoder används i högre grad på kommunens mark. Ryms inom främst lokala 

miljömål Natur 

BK4 Vi har under lång tid saknat en politiskt förankrat ställningstagande om hur 

kulturmiljön i kommunen ska ta tillvaratas. Ryms inom lokala miljömål God 

bebyggd miljö 

 

Möjliga åtgärder som kan ingå i senare åtagande. 

KL3a, V5b, BK3  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-13 

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 

Remissvar Förslag på Strategiskt vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende 

Västra Götaland  

Formulär åtagande Tranemo kommun. Regionalt åtgärdsprogram miljömålen 

2018-2020 

Föredragning och debatt 

Miljöstrateg Thomas Tranefors föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssutvecklingssektionen 

vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Formulär åtagande Tranemo kommun. Regionalt åtgärdsprogram miljömålen 

2018-2020 (ange dnr 501-16143-2018) 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Status 

Avslutas 

 

 

 

 

 

 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

Kommunstyrelsen 

2018-10-15    

 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 21 

§ 242 

Preliminär skattesats 2019 (KS/2018:242)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Fastställer skattesatsen för 2019 till 21,50 kr 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska innan oktober månads utgång meddela skatteverket en 

preliminär skattesats för det kommande året. Beslutet är preliminärt, slutligt 

beslut om skattesats tas i kommunfullmäktige den 26 november 2018.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Föredragning och debatt 

Ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet 

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner 

Ekonomifunktionen  

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 243 

Bolagsordning och Ägardirektiv för TUAB 2018  (KS/2018:188)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar bolagsordning för Tranemo Utvecklings AB 

• Antar ägardirektiv för Tranemo Utvecklings AB 

Reservation 

C-gruppen (Lennart Haglund, Ann-Christine Simonsson och Torbjörn Edgren) 

samt M-gruppen (Stephan Bergman och Ellinor Liljegren-Kalmar) reserverar sig 

mot beslutet. 

Ärendet 

Tranemo Forum AB föreslår en förändring i de delar av Tranemo utveckling ABs 

ägardirektiv och bolagsordning som styr huruvida bolaget får arbeta med 

näringslivsfrågor i Tranemo kommun. 

 

Tranemo Forum AB anser att TUAB ska få utökade möjligheter att vara delaktig 

tillsammans med förvaltningen i arbetet med näringslivsfrågor. 

 

Förslag till ändring innebär att  

• ägardirektivets punkt 2 Bolagets verksamhet och ändamål har fått en 

ändrad lydelse 

• bolagsordningens § 3 Verksamhetsföremål och 4 § Ändamålet med 

bolagets verksamhet har fått en ändrad lydelse 

• ägadirektivets punkt 15 Verkställande direktör har förändrats så att 

tillsättning och uppsägning av VD görs av bolagets styrelse i samråd med 

VD för Tranemo Forum AB 
 

Förändringarna är markerade med röd text i de utskickade handlingarna.  

Förslag på beslut på sammanträdet 

Lennart Haglund (C) yrkar avslag. 

Gunilla Blomgren (L) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

bifaller Blomgrens förslag. Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång 

Ja-röst för Blomgrens förlag 
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Nej-röst för Haglunds förslag  

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för Blomgrens förslag och 6 nej-röster för Haglunds förslag 

beslutar kommunstyrelsen bifalla Blomgrens förslag. 
 

 

Omröstning 1  

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Eva-Karin Haglund (S) 

 

  Ja   

Rose Torkelsson (S) 

 

  Ja   

Anders Brolin (S) 

 

  Ja   

Gunilla Blomgren (L) 

 

  Ja   

Erene Bertilsson (KD) 

 

  Ja   

Caroline Bergmann (MP) 

 

  Ja   

Lennart Haglund (C) 

 

   Nej  

Ann-Christine Simonsson 

(C) 

 

   Nej  

Hans Andersson (C) 

Torbjörn Edgren (C) 

 

   Nej  

Karin Peterson (M) 

 

   Nej  

Stephan Bergman (M) 

 

   Nej  

Evy Erlandsson (SD) 

Ellinor Liljegren- Kalmar 

(M) 

 

   Nej  

Tony Hansen (S) 

 

  Ja   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-03-09 

Bolagsordning för Tranemo Utvecklings AB 

Ägardirektiv för Tranemo Utvecklings AB 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen  

Tranemo Forum AB 

Tranemo utvecklings AB 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 244 

Svar på motion om avgiftsfri kulturskola från (MP)  

(KS/2016:204)  

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

• Motionen avslås  

Beslutsmotivering 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att införa differentierad taxa från och 

med höstterminen 2018. 

Ärendet 

Louise Bertilsson har 2016-03-16 lämnat en motion angående motion om 

avgiftsfri kulturskola. Förvaltningen var i kontakt med motionären under 2016 

och meddelade att förvaltningen avsåg att söka medel för att kunna ta bort 

avgiften. Motionären var nöjd och hade inget övrigt att tillägga. Förvaltningen 

avsåg då att gå upp med motionen och anta den. Dock blev det så att 

förvaltningen avvaktade något för att se huruvida lösningen skulle komma att bli 

någorlunda permanent eller bara ett kort lösning. Efter att Kulturrådet ändrade 

förutsättningarna fick sedan förvaltningen i uppgift att se på en differentierad 

taxa. Denna är nu tagen och därmed anser förvaltningen att frågan är klar att 

avsluta. Motionären har haft viss underhandsinformation och kontaktades nu 

igen 2018-08-29 då allt var klart. Motionären hade inga övriga synpunkter.  

 

Under sommaren 2016 kom Kulturrådet ut med anvisningar som gav 

kommunerna möjlighet att ansöka medel för att sänka avgifterna alternativt ta 

bort avgiften till kulturskolan 2017. Förvaltningen ansökte om medel på totalt 1,1 

mnkr och fick 500 tkr. Förvaltningen ansökte även för integrationsfrämjande 

insatser och andra kvalitetshöjande åtgärder. Kulturrådet hade 97 mnkr att 

fördela men fick ansökningar på 226 mnkr därav fick vi en lägre utdelning. Dock 

räckte bidraget för att förvaltningen skulle kunna införa en avgiftsfri kulturskola 

då elevavgifter uppgår till ca 450 tkr. Detta genomfördes under lå 17/18. 

Förvaltningen sökte om nya medel 2018 för att i enlighet med kulturrådets 

prioriteringar bidra till låga avgifter, göra kulturskoleverksamheten mer jämlik 

och förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten. 

Förvaltning fick dessvärre avslag på att använda medlen till att sänka eller ta 

bort avgiften till kulturskolan för 2018. Beviljade medel fick endast användas till 

att bredda kulturskolans verksamhet. 

 

Förvaltningen fick våren 2018 i uppdrag att ta fram en differentierad taxa för 

kulturskolan inför skolans uppstart höstterminen 2018. Taxan ska utgå från ett 
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genomsnittligt kostnadsvärde om 200 kr per elev och termin, samt utifrån det 

genomsnittliga antal elever som medverkat de senaste 3 åren bakåt. Redovisning 

av förslaget presenterades på budgetberedningen i februari 2018. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 som innebär att från och med 

höstterminen 2018 är taxan för kulturskolan enligt nedan:  
 

Taxa: Varje elev betalar 200 kr/termin oavsett hur många ämnen eleven läser eller 

om det finns syskon som läser. (100% ämnesrabatt men ingen syskonrabatt). Det 

beslutades även om ny instrumenthyra med 100 kr per elev och termin. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2018-08-31 

Fördelning av medel till musik- och kulturskolor, 2016/2017. KUR 2016/6268 

(KS/2016:848) 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-06-20 §79 

Motion om avgiftsfri kulturskola – Miljöpartiet 

Beslutet skickas till 

Louise Bertilsson 

Lärandesektionen 

Samhällsutvecklingssektionen 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 245 

Remiss revidering av Västbus riktlinjer  (KS/2018:423)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner förslag till revidering av Västbus riktlinjer 

Ärendet 

Länets 49 kommuner och hälso- och sjukvårdsnämnderna, Styrelsen för beställd 

primärvård samt berörda sektorsråd inom VGR har ombetts inkomma med 

synpunkter på förslag till revidering av Västbus riktlinjer, i det nya förslaget 

benämnt ”Överenskommelse om samverkan barn och unga 0–20 år, i behov av 

samordnade insatser och i behov av tvärprofessionell kompetens från 

kommunen och Västra Götalandsregionen, 2019–2020”. Förvaltningen har gått 

igenom förslaget utifrån skolan och socialtjänstens perspektiv och 

rekommenderar Kommunstyrelsen att tillstyrka förslaget utan särskilda 

synpunkter.  I bilagan ”Sammanfattning av förslag till ändringar i Västbus 

riktlinjer” framgår de viktigaste förändringarna i förslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-03 

Förslag - Överenskommelse om samverkan om barn och unga 0–20 år fd Västbus 

riktlinjer 

Missiv avseende remiss - revidering av Västbus riktlinjer 

Sammanfattning från Lärande- och omsorgssektionen, Västbus riktlinjer 

Sammanfattning av förslag till förändringar i Västbus riklinjer 

Svar på remiss -Västbus riktlinjer 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Solveig Eldenholm föredrar ärendet 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen 

Status  

Avslutas  
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§ 246 

Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgssektionen 

(KS/2017:778)  

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

• Antar Regler för taxor och avgifter inom omsorgssektionen från och med 

1 januari 2019. 

• Inför kommunalt bostadstillägg från och med 1 januari 2019 

Beslutsmotivering/sammanfattning av ärendet 

Reglerna har reviderats för att få bättre följsamhet till rådande lagstiftning och en 

högre rättssäkerhet. Det har tidigare varit oklart vad som har legat till grund för 

nivån på avgifterna inom omsorgssektionen.  

 

De nya reglerna innebär till viss del en sänkning av nuvarande taxor. Detta ger 

därför ett maximalt intäktsbortfall för omsorgssektionen med cirka 575 000 kr. 

Intäktsbortfallet tas upp som ett tillkommande behov i budget 2019. 

Ärendet 

Revideringen av reglerna har tagits fram för att få bättre följsamhet till rådande 

lagstiftning och en högre rättssäkerhet. Det har tidigare varit oklart vad som har 

legat till grund för nivån på avgifterna inom omsorgssektionen. Förslaget på nya 

regler innebär främst följande förändringar: 

 

Livsmedelstaxan sänks för boende på gruppbostad (personer med 

funktionsnedsättning) från 3 200 kr till 2 117 kr per månad. Enligt lagen om stöd 

och service för vissa funktionshindrade får kostnad endast tas ut för råvaran och 

inte för tillagning eller utkörning. Sänkningen av taxan beräknas ge ett 

intäktstapp med cirka 360 000 kr per år.   

Avgiften för dagverksamhet Ringblomman (för personer med kognitiv 

funktionsnedsättning) anpassas till maxtaxenivån enligt Socialstyrelsens 

rekommendation, vilket beräknas ge ett intäktstapp med cirka 25 000 kr per år.  

Omvårdnadsavgift vid korttidsplats anpassas för att matcha socialtjänstlagens 

skrivelse om maxtaxa och öka förutsägbarheten kring hur många som kan betala 

avgiften. Idag lämnas i många fall reducering av avgiften. Det är svårt att med 

exakthet beräkna om och vad det innebär i intäktstapp, men maximalt 30 000 kr 

per år. 

Avgifter för resa med bil har förenklats och utgår från faktisk kostnad enligt 

Skatteverkets rekommendation. Detta förväntas inte leda till något 

inkomstbortfall för kommunen. 
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Kommunalt bostadstillägg 

För personer med funktionsnedsättning kan reducering av avgifter endast ske för 

tekniska hjälpmedel och hälso- och sjukvård. Det är inte tillåtet att jämka 

bostadshyror när inkomstnivån är låg. Däremot kan ett kommunalt 

bostadstillägg införas.  Kommunalt bostadstillägg införs i syfte att uppnå goda 

levnadsvillkor. Det är svårt att med exakthet beräkna vad det innebär i ökad 

kostnad för kommunen, men maximalt 160 000 kr per år. Regler för 

handläggning av kommunalt bostadstillägg tas fram när beslut om införande har 

tagits.  

 

Minskade intäkter 

Totalt förväntas intäkterna minskas i och med de reviderade avgifter och taxorna 

inom omsorgssektionen, som mest med 575 000 kr per år. 

 

För förtydligande av avgifternas förändring se Taxebilagan som beslutas som en 

del av budget 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2018-06-19 

Regler för taxor och avgifter inom omsorgssektionen 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen  

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 247 

Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra 

Älvsborg 2019-2022  (KS/2018:455)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner, Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra 

Älvsborg 2019–2022. Mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna 

i Södra Älvsborg. 

Ärendet 

Under hösten 2017 gavs ett uppdrag från Delregionalt politiskt samråd till Västra 

Götalandsregionen, Boråsregionen Sjuhäradskommunalförbund och 

Närvårdssamverkan att göra en översyn av nuvarande inriktningsdokument och 

ta fram ett förslag på Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra 

Älvsborg 2019–2022. Dokumentet beskriver hur närvårdssamverkan är 

organisatoriskt uppbyggd samt målgruppen för närvårdssamverkan. 

Revideringen har utförts av en arbetsgrupp bestående av representanter från de 

tre ovan nämnda organisationerna. Direktionen beslutade 2018-06-01 att 

rekommendera medlemskommunerna att godkänna inriktningsdokumntet för 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-03 

Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 2019–2022 

Protokollsutdrag § 46 20180601 Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 

Brev Rekommendation om Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 

Ärende för vidare hantering – Inriktningsdokument närvårdssamverkan 

Beslutet skickas till 

info@borasregionen.se 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen 

Status  

Avslutas 
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§ 248 

Politikerluncher 2016 (KS/2016:34)  

Kommunstyrelsens beslut 

Dialog med unga ska ske genom planerade verksamhetsbesök i skolorna 

Dialog med unga ska ske genom elevers deltagande i Brottsförebyggande rådet 

(BRÅ) 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram mål, syfte och förslag på genomförande 

av verksamhetsbesök i skolorna. 

Ärendet 

På kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-18 § 81 lämnades en redogörelse för 

politikerluncher. Det framkom att de flesta luncherna ställdes in och därför fick 

förvaltningen i uppdrag att titta på andra sätt att föra dialog med unga. 

Förvaltningen föreslår två olika sätt att föra dialog med unga. Det ena är genom 

planerade verksamhetsbesök i skolorna och det andra är att det ska finnas 

elevrepresentanter från Tranängskolan och Gymnasiet till brottsförebyggande 

rådet.  

 

Om verksamhetsbesöken i skolorna är planerade kan både politiker och elever 

vara förberedda på olika frågor eller funderingar rörande verksamheterna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-14 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-18, § 81 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Lärandesektionen 

Folkhälsostrateg 

Status 

Avslutas 
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§ 249 

Uppdrag - Utredning införande av ungdomsfullmäktige 

(KS/2017:392)  

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner utredning. 

• Överlämnar till kommande budgetarbete att ta ställning i frågan om 

införande av ungdomsfullmäktige. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige gav 2017-05-08, § 59 förvaltningen i uppdrag att göra en 

utredning angående intresse och eventuellt inrättande av ungdomsfullmäktige.  

 

Förvaltningen har undersökt om det finns ett intresse bland skolelever att inrätta 

ett ungdomsfullmäktige och kommit fram till att intresse finns.  

 

Att inrätta ett ungdomsfullmäktige medför enligt omvärldsbevakning att 

personella resurser behöver tillsättas. Förvaltningen ser att det inte är möjligt att 

finansiera detta inom befintlig ram och därför behöver det i hanteras inom den 

ordinarie budgetprocessen om det skulle bli aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-06-08 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-18 § 59 

Utredning om ungdomsfullmäktige 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 250 

Policy för internkontroll (KS/2018:449)  

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges  

• Antar policy för intern kontroll 

Ärendet 

Kommunrevisionen överlämnade 2018-02-27 en granskningsrapport avseende 

kommunens interna kontrollarbete.  

Revisorerna rekommenderade i sin rapport kommunen att ta fram policy och 

riktlinjer för det interna kontrollarbetet. 

Förvaltningen har tagit fram bifogad policy. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-31 

Policy för intern kontroll 

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner 

Ekonomifunktionen  

Medborgarservice och processtöd 

Personalfunktionen 

Kommunrevisionen 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 251 

Riktlinje för internkontroll  (KS/2018:450)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Anta riktlinjer för intern kontroll, förutsatt att kommunfullmäktige antar 

policy för interkontroll.  

Ärendet 

Kommunrevisionen överlämnade 2018-02-27 en granskningsrapport avseende 

kommunens interna kontrollarbete.  

Revisorerna rekommenderade i sin rapport kommunen att ta fram policy och 

riktlinjer för det interna kontrollarbetet. 

Förvaltningen har tagit fram bifogade riktlinjer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-31 

Riktlinjer för intern kontroll 

Beslutet skickas till 

Samtliga sektioner 

Ekonomifunktionen 

Medborgarservice och processtöd 

Personalfunktionen 

Kommunrevisionen  

Status  

Avslutas 
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§ 252 

Avskaffa riktlinjer - rehabilitering  (KS/2018:568)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att dokumentet Riktlinjer för rehabilitering 

som antogs av kommunstyrelsen 2007-12-03 § 246 upphör att gälla. 

• Dokumentet ersätts med dokumentet Rutin för rehabilitering, som 

upprättas av personalchef. 

Beslutsmotivering 

Arbetsgivarens ansvar i rehabiliteringsarbetet regleras genom lagar och avtal. 

Förändringar av dokument inom personalområdet, från riktlinje till rutin för 

rehabilitering är för att säkerställa uppdateringar utifrån förändringar i lagar och 

avtal. 

Arbetsgivaren ska säkerställa att chefer och medarbetare har kännedom om 

gällande rutiner kring hur arbetet ska utföras. Detta görs genom dokumentet 

rutin för rehabilitering, som upprättas av personalchef. 

Ärendet 

Personalfunktionen genomför en översyn av gällande dokument inom 

personalområdet. Vid översynen konstaterar man att vissa dokument är politiskt 

beslutade. Dessutom behöver flera dokument uppdateras.  

Dokumenten Arbetsmiljöpolicy och Medarbetar- och ledarpolicy är politiskt 

beslutade dokument och dessa utgör tillräcklig grund för övriga rutiner inom 

personalområdet. Övriga dokument kan skrivas som rutiner, då innehållet i 

dessa utgår från texten i lagar och avtal och därmed behöver revideras vid 

förändringar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för rehabilitering upphör, 2018-08-29 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Personalfunktionen 

Status  

Avslutas 
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§ 253 

Avskaffa riktlinjer - lön (KS/2018:568)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att dokumentet Riktlinjer för lön, lönesättning 

som antogs av kommunstyrelsen 2015-08-31 upphör att gälla. 

• Dokumentet ersätts med dokumentet Rutin för lön och lönesättning, som 

upprättas av personalchef. 

Beslutsmotivering 

Arbetsgivarens ansvar i löneprocessen regleras genom avtal. Förändringar av 

dokument inom personalområdet, från riktlinje till rutin för lön och lönesättning 

är för att säkerställa uppdateringar utifrån förändringar i avtal. 

Arbetsgivaren ska säkerställa att chefer och medarbetare har kännedom om 

gällande rutiner kring hur arbetet ska utföras. Detta görs genom dokumentet 

rutin för lön och lönesättning, som upprättas av personalchef. 

Ärendet 

Personalfunktionen genomför en översyn av gällande dokument inom 

personalområdet. Vid översynen konstaterar man att vissa dokument är politiskt 

beslutade. Dessutom behöver flera dokument uppdateras.  

Dokumenten Arbetsmiljöpolicy och Medarbetar- och ledarpolicy är politiskt 

beslutade dokument och dessa utgör tillräcklig grund för övriga rutiner inom 

personalområdet. Övriga dokument kan skrivas som rutiner, då innehållet i 

dessa utgår från texten i lagar och avtal och därmed behöver revideras vid 

förändringar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Upphörande av riktlinjer för lön, lönesättning, 2018-08-29 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Personalfunktionen 

Status  

Avslutas 
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§ 254 

Utredning för risk av vårdskada T10581 (KS/2018:161)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Informationen är mottagen och ärendet avslutas 

Beslutsmotivering 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att 

vidta några ytterligare åtgärder.  

IVO har bedömt att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och 

anmäla händelser som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada. 

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. 

Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen 

Ärendet 

Anmälan handlar om att höger ryggstolpe på patientens rullstol gick av när 

personalen tryckte ner körhandtagen för att passera en tröskel. Patienten kom 

inte till skada och fick låna en rullstol i avvaktan på ny utprovning. 

Arbetsterapeuten hade redan innan händelsen bokat tid för att prova ut en ny 

rullstol, då den befintliga rullstolen var sliten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-14 

Beslut från IVO 2018-08-14 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Patienten 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Kopia på beslutet 

Status  

Avslutas 
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§ 255 

Rapport enligt Lex Sarah T11138+11139+11140  (KS/2018:368)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen 

Beslutsmotivering 

Utredning visar att den rapporterade händelsen inneburit ett allvarligt   

missförhållande. Händelsen anmäls till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för 

Vård och Omsorg (IVO) enligt 24 f § lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) (LSS) den 11 juni 2018. Anmälan kompletteras med 

utredning av händelsen den 2 juli. Den 14 augusti begärde IVO kompletterande 

uppgifter vilka skickades till IVO den 31 augusti. 

Ärendet 

En brukare känner sig sjuk på daglig verksamhet och åker hem. På boendet 

insjuknar hen hastigt i magsjuka. Detta är dock inget ovanligt utan tillhör 

brukarens sjukdomstillstånd. Brukaren får hjälp och sjuksköterska kallas till 

boendet för att ge lavemang. Brukaren ger ifrån sig vid några tillfällen under 

eftermiddagen. Ordinarie personal upplever brukaren som mycket sjuk och vill 

skicka in brukaren med ambulans till sjukhuset. Ordinarie personal aktiverar 

därför akutrutinen, vilket innebär att fler personal kallas till boendet. När 

tillkallad personal kommer till boendet är det lugnt. Ingen av den schemalagda 

personalen möter dem (en ordinarie och en vikarie). Tillkallad personal går 

direkt till brukarens lägenhet och ser att dörren är stängd. Innanför ligger 

brukaren i sin säng med uppkastning och avföring. Brukaren kan ha legat så i 

upp till en timma. Initialt bedömdes att den tiden kunde ha uppgått till 2,5–3 

timmar. Tillkallad personal hjälper brukaren, kollar tempen och ger vätska. Hen 

konstaterar att brukarens tillstånd inte är akut. 

Utredningen av händelsen visar att brister finns i berörd personalen kompetens 

och förhållningssätt. Tydliga rutiner finns på boendet om hur brukarens tillstånd 

ska hanteras. Ett personalärende är startat.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse lex Sarah T11138+11139+11140, 2018-05-22 

Utredning om lex Sarah T11138+11139+11140, 2018-05-22 

Svar på begäran om kompletterande uppgifter, 2018-08-31 

Beslutet skickas till 

Sektionschef omsorgssektionen 

Socialt ansvarig samordnare 
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Status  

Avslutas 
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§ 256 

Ej verkställda beslut 2018  (KS/2018:309)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

• Noterar informationen om att rapporten om ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS har lämnats för andra kvartalet 2018. 

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. 

Ärendet 

Omsorgssektionen har, 2018-08-24, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat 

kvartals- och individrapport över ej verkställda beslut under andra kvartalet 

2018 till Inspektionen för vård och omsorg.  

Enligt rapporten finns 1 beslut inom omsorg om personer med 

funktionsnedsättning enligt SoL som ej verkställts inom 3 månader från 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-12 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Revisorer  

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 257 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2019 

(KS/2018:482)  

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges  

Godkänner de av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, föreslagna 

taxorna för myndighetsutövning för 2019. 

Ärendet 

SÄRF genomförde inför 2017 en utredning hur mycket taxorna för 

myndighetsutövning skulle behöva höjas för att nå kostnadstäckning. 

Utredningen byggde på SKL, Sveriges Kommuner och Landstings 

beräkningsmodell för handläggningskostnad för kommunala taxor avseende 

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lagen (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor (LBE).  

 

Direktionen i SÄRF beslutade 2016-06-29 att den höjning av taxorna som måste 

göras för att nå kostnadstäckning ska spridas över en treårsperiod. 

 

Vid styrelsemöte i SÄRF 2018-06-08 beslutade direktionen att föreslå 

medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 

myndighetsutövning 2019. 

 

För 2019 föreslås timtaxan att höjas från 1 449 kr till 1 767 kr, vilket är 22 % 

höjning. 

 

Grundavgiften föreslås för 2019 höjas från 1 716 kr till 1 767 kr, vilket är 3 % 

höjning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-31 

Taxor myndighetsutövning beslut och underlag 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice och processtöd 

Ekonomifunktionen  

Södra Älvsborgs Räddningsförbund, SÄRF 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 258 

Motioner och medborgarförslag under beredning 2018  

(KS/2018:91)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges  

• Noterar informationen. 

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 2018-09-04, finns 10 motioner och 3 medborgarförslag under 

beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade, 2015-04-27 § 37, att vid redovisningen av 

motioner och medborgarförslag under beredning redovisas vad som 

framkommit i beredningen av motioner och medborgarförslag vars 

beredningstid inte kommer att klara 1års gränsen, samt att kommunfullmäktige 

får möjlighet att avskriva motionerna och medborgarförslagen efter att 

informationen har givits.  

 

Vid avstämningen finns det tre motioner som har passerat gränsen.  

 

Ett medborgarförslag har passerat gränsen. 

 

De motioner som har passerat 1-årsgränsen är: 

Motion om att tillgänglighetsanpassa en badplats – kommer till 

kommunfullmäktige i november. 

Motion om att garantera föreningslivet driftstöd – kommer till 

kommunfullmäktige i oktober 

Motion om att stärka den sociala ekonomins ställning i välfärdsarbetet 

(Överenskommelsen) – Utredning pågår på förvaltningen. Motionen tar upp en 

komplex fråga som kräver djupare utredning – kommer till KF i november. 

 

Det medborgarförslag som har passerat 1-årsgränsen är: 

Medborgarförslag angående väggmålning i järnvägstunneln i Tranemo – 

KS/2017:135 beräknas komma till kommunfullmäktige i november. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-22 

Motioner under beredning 

Medborgarförslag under beredning 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice och processtöd 

Sektionschefer 

Status 

Kommunfullmäktige  
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§ 259 

Delegeringsbeslut  (KS/2018:112)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under september 2018 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 ska redovisas till kommunstyrelsen. De som nu 

anmäls, förutom de som gäller personal och sekretessbelagda beslut, är 

KS/delegation 2018 §§ 280-327, Upphandling 2018 §§ 1-3 samt BAB 

delegeringsbeslut §§ 54-58.  

Status  

Pågående  
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§ 260 

Delgivningar från AU/OFU/BKU  (KS/2018:460)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen 

Ärendet 

Följande delges kommunstyrelsen, 
 

AU § 158 ÅVS Riksväg 27 Tingarör-Ingestorp 

Status  

Pågående  
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§ 261 

Utskottsprotokoll  (KS/2018:2)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av nedanstående protokoll. 

Ärendet 

Följande protokoll redovisas till kommunstyrelsen, 

 

Protokoll allmänna utskottet, 2018-09-13 

Protokoll allmänna utskottet, 2018-09-27 

Protokoll bildnings- och kulturutskottet, 2018-09-13 

Protokoll omsorgs- och folkhälsoutskottet, 2018-09-13 

Status 

Pågående  
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§ 262 

Nämndprotokoll (PN/2018:1)  

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänner redovisningen av nedanstående protokoll. 

Ärendet 

Följande protokoll redovisas till kommunstyrelsen, 

 

Samverkansnämnd personal, 2018-09-05 

Status  

Pågående 
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§ 263 

Information från förvaltningen  (KS/2018:198)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen 

Ärendet 

• Förvaltningen informerar om följande: 

• Ekonomiska läget 

• Befolkningsstatistiken 

• Projekt Nattro 

• Invigningar på VO-college, Förskola Äventyret samt vuxenutbildningen 

• Vattenläckan på Tranängsskolan 

• Samverkan miljö och bygg Giskaved 

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall, sektionschef lärande Thomas Åhman och 

sektionschef Karl-Johan Ohlin föredrar ärendet. 

Status  

Pågående 
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§ 264 

Övrigt - Inriktningsbeslut distributionscentral (KS/2018:648)  

Kommunstyrelsens beslut 

• Livsmedels upphandlingen görs tillsamman med Bollebygd, Ulricehamn 

och Svenljunga 

Ärendet 

Förvaltningen ber om ett inriktningsbeslut från kommunstyrelsen angående 

upphandling av livsmedel. 

Status  

Pågående 
 

 

 

 

 

 
 


