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§ 19

Mötet öppnas
Ordföranden Anders Wilander (M) förklarar mötet öppnat.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Besök av Science Park
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har bjudit in Science Park för att informera om deras
verksamhet. Fredrik Göransson ansvarig Science Park informerade och
presenterade olika projekt som pågår inom Science Park och dess
verksamhet, ” Gör något stort med dina ideér”.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Årsredovisning 2016
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna Årsredovisning 2016 och lägga informationen till
handlingarna

att

fastställa resultat och balansräkning

att

enlighet med kommunrevisorernas förslag bevilja
kommunstyrelsen, övriga styrelser och nämnder samt de enskilda
förtroendemännen i dessa organ, ansvarsfrihet för 2016 års
verksamhet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna Årsredovisning 2016 och lägga informationen till
handlingarna
att fastställa resultat och balansräkning
att enlighet med kommunrevisorernas förslag bevilja kommunstyrelsen,
övriga styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendemännen i dessa
organ, ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Diariet

Bakgrund

Ekonomichef Malin Wolf redogör för årsredovisningen för år 2016.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Omfördelning av särskilda statsbidraget för flyktingmottagande
budget 2017
Kommunstyrelsen beslutar
att

-kommunstyrelsen tilldelas 400 tkr
-socialnämnden tilldelas 2300+300=2600 tkr, de extra 300 tkr
skall stötta så att det finns full täckning för boendesamordnare.
-kultur och fritidsnämnden tilldelas 1350+150=1500 tkr
-barn och utbildningsnämnden tilldelas 1500 och inom denna
ramen lägga 200 tkr på sommarskola
-resterande 70 tkr läggs till kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att KS tilldelas 470 tkr
att SN tilldelas 2300+300=2 600 tkr de extra 300 tkr skall stötta så att
det finns full täckning för boende samordnare
att KUFN tilldelas 1350+150= 1 500 tkr
att BU tilldelas 1 500 och inom denna ramen lägga 200 tkr på
sommarskolan
att resterande 70 tkr läggs till KS
Expedieras till:
Malin Wolf
Diariet

Bakgrund

Från föregående år blev det 520 tkr kvar av de utfördelade medel som
skulle ha används under 2016. Föregående år beslutades att inför en
sommarskola under sommaren 2016 det var ett gemensamt beslut av
barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med kultur- och
fritidsförvaltningen. Beslutet var att erbjuda sommarskola för de
ungdomar som går språkintroduktion och som är bosatta i Tranås
kommun. I planeringen inför detta deltog även representant från
socialtjänsten då denna förvaltning har ansvar för de ensamkommande
ungdomar som kommunen tagit emot.
En arbetsgrupp bestående av representanter från ovan nämnda
förvaltningar arbetade fram ett program som bestod av såväl
undervisning som fritidsaktiviteter.
Jag föreslår att Sommarskolan även skall utföras under sommaren 2017
och att vi kan använda de medel som blev över från föregående års
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Omfördelning av särskilda statsbidraget för flyktingmottagande
budget 2017
fördelning till att finansiera detta. Det finns 520 tkr som skulle kunna
beviljas att användas för Sommarskola 2017.
Utfallet för 2016 avseende sommarskolan hamnade på 321 tkr och
fördelningen mellan nämnderna var 192 tkr för BU och 129 tkr för Kultur
och fritid.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Dnr 326/2017

Ägardialog Tranås Energi
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Vd Niklas Johansson och ordförande David Hultman (C) presenterade
Tranås Energi AB:s pågående och kommande projekt utifrån gällande
ägardirektiv.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr 325/2017

Ägardialog Tranåsbostäder
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Vd Sören Carp och ordförande Krister Rydholm (M) presenterade AB
Tranåsbostäders pågående och kommande projekt utifrån gällande
ägardirektiv.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Investeringar/ projektplaner kommunkoncernen
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att bjuda in Sören Carp till
kommunstyrelsen för att ge information kring kommande projekt.
Expedieras till:
Sören Carp
Diariet

Bakgrund

Sören Carp VD för Tranåsbostäder presenterar pågående och kommande
projekt för Tranåsbostäder. För mer specificerad information se bifogade
bilagor.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Näringslivsfrågor
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares sign

punkten utgår då det inte finns någon ny information att delge på
dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr 250/2017

Lokalsituation och kostnader BU
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

lägga informationen till handlingarna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att bjuda in barn och
utbildningsnämndens ekonom Leif Carlsson samt förvaltningschef Peter
Tuvberger till nästa sammanträde med kommunstyrelsen

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Barn och utbildningsnämnden
Diariet

Bakgrund

Utbildningschef Peter Tuvberger och ekonom Leif Carlsson redogjorde för
kostnader och planerad lokalanpassning utifrån elevunderlag under
perioden 2014-2022. Arbetet är utifrån målet 20 000 invånare 2025. Den
redovisade planen ligger som bilaga till ärendet
Barn och utbildningsnämndens bokslut för 2016 är färdigt och visar ett
underskott motsvarande 600 tkr. Förvaltningschef Peter Tuvberger samt
ekonom Leif Andersson bjuds in till arbetsutskottet på egen begäran. De
önskar en diskussion kring lokalsituationen och vill informera om att
bristen på lokaler genererar ökade hyreskostnader samt kostnader för
skjutsning av elever.
Orsaken till försämringen av förvaltningens ekonomi är skenande
skolskjutskostnader som kan härledas till transport av elever som deltar i
förberedelseklasserna och i modersmålsundervisningen. Inför hösten
2016 genomfördes ett försök att effektivisera skolskjutsarna genom
införandet av färre och fasta avgångar, Åtgärderna har inte gett det
önskade resultatet utan kostnaderna har istället ökat mot år 2015.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr 179/2017

Rapport från möte med SJ
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
lägga informationen till handlingarna.
Expedieras till:
Anders Rosén
Diariet

Bakgrund

Bakgrunden till kommunens överläggningar med SJ var ett projekt som
bedrevs under 2005 mellan kommunerna Sävsjö och Tranås samt
regionförbundet F-län syftande till att förstärka den så kallade
fjärrtågstrafiken på de två orterna. Tranås har lyckats även efter
projektets slutdatum att behålla kontakterna med trafikplanerarna på SJ.
Parterna träffas en till två gånger per år för att studera bla resande
statistiken. Syftet från Tranås kommuns sida är givetvis att behålla
befintlig trafik och helst få fler snabbtågsstopp.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr 43/2005

Svar angående avgiftsfri parkering
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå teknik och griftegårdsnämndens extra äskande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens besluta att
avslå teknik och griftegårdsnämndens extra äskande.
Teknik och griftegårdsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja en
utökning av deras driftsbudgeten med 1,3 miljoner för att kunna bibehålla
avgiftsfri parkering.
Expedieras till:
Teknik och griftegårdsnämnden
Diariet

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt ett yttrande från teknik och
griftegårdsnämnden angående en fortsättning med avgiftsfri parkering i
Tranås kommun. Arbetsutskottet menar att kostnaden för avgiftsfri
parkering ska inrymmas i teknik och griftegårdsnämndens befintliga
ramar.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Yttrande angående motion om ensamkommande flyktingbarn
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Förslag till beslut

Kurt Carlsson (L) redogjorde för kommunstyrelsen angående motionen
från Liberalerna.
Kurt Carlsson (L) yrkar att ge i uppdrag att utreda de enskildes
förutsättningar för dem att få stanna kvar i Tranås.
Mats Antonsson (S) yrkar bifall till att Socialtjänsten får i uppdrag att
utreda hur ensamkommande flyktingbarn som fyller 18 år, vars
asylutredning ej är avslutad alternativt ej vunnit laga kraft, får stanna i
Tranås och här erbjudas möjlighet till ett fortsatt tryggt boende som ger
bättre förutsättningar till en god integration samt fortsatt skolgång
Mikael Stenqvist (S) yrkar avslag på motionen
Ordförande finner att det finns två yrkande bifall till motionen samt
avslag. Ordförande ställer proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Mats Antonssons (KD) förslag att bifalla motionen.
Votering begärs.
Ordförande ställer följande voteringsproposition ja för Mats Antonssons
(KD) yrkande och nej för Mikael Stenquist (S) yrkande.
Med sex nej röster mot fem ja röster finner ordförande att man beslutar
enligt Mikael Stenquist (S) yrkande att avslå motionen.
Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslute
__________________________________________________
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget
yttrande.
Socialnämnden överlämnar ärendet utan eget yttrande.
Expedieras till:
Socialnämnden
Diariet

Bakgrund

En motion angående ensamkommande flyktingbarn inkom till
kommunfullmäktige i oktober 2016. Motionen handlar om
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Yttrande angående motion om ensamkommande flyktingbarn
konsekvenserna för den enskilde individen att bli myndig dvs att fylla 18
år. Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till
Socialnämnden som nu behandlat motionen.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr 279/2017

Friluftsstrategi för Tranås kommun
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

anta friluftsstrategi för Tranås kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att anta friluftsstrategi för Tranås kommun.
Kultur och fritidsnämnden beslutar att översända det antagna förslaget
till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kultur och fritid
Diariet

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-08 § 126, att en friluftspolicy för
Tranås kommun upprättas enligt förslag från Kultur- och fritidsnämnden,
2015-03-23 § 28. Motivet till beslutet är att ett attraktivt friluftsliv är en
viktig faktor för kommuninnevånare och besökare samt för presumtiva
nya medborgare i Tranås kommun. Ur folkhälsosynpunkt är
möjligheterna till ett rikt och varierat friluftsliv mycket värdefullt och
därför bör flertalet aspekter belysas vid framtagningen av en friluftspolicy
för Tranås kommun.
Tranås har som friluftskommun under de senaste åren rankats högt bland
landets kommuner i samband med att Naturvårdsverket utser Årets
friluftskommun, (Naturvårdverkets rapport 6706, Sveriges
friluftskommun 2016). Undersökningen är genomförd årligen de senaste
sex åren varför också en utveckling över tid kan följas. Den nu föreslagna
friluftspolicyn för Tranås kommun bör kunna skapa ännu bättre
förutsättningar för utvecklingen av det samlade friluftslivet i kommunen
och möjliggöra att Tranås klättrar ytterligare i den nationella rankingen.
Målet är att senast år 2022 utses som årets friluftskommun i landet.
Det är relativt få kommuner i Sverige som hittills har beslutat om en
samlad kommunal planering i form av friluftspolicy/-plan. Det pågår
forskning och utvecklingsarbete i samverkan mellan Naturvårdsverket
och några kommuner i landet för att ta fram vägledning för hur en sådan
policy/- plan ska kunna arbetas fram. Hittills har det konstaterats att en
friluftspolicy ska vara grunden för kommunens samlade planering för
friluftsliv och tas fram med bred förankring. Vidare har det konstaterats
att en policy bör antas av kommunfullmäktige och relatera till de tio
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr 279/2017

Friluftsstrategi för Tranås kommun
målen för den nationella friluftspolitiken.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i arbetet med att ta fram förslag till
friluftspolicy för Tranås kommun samverkat med berörda förvaltningar
och företrädare för föreningslivet samt i samråd med sakkunnig HansÅke Antonsson. Utgångspunkten har varit Vision för Tranås kommun
2030, den nationella definitionen av friluftsliv, de av regeringen år 2012
beslutade tio nationella målen för friluftslivspolitiken samt Tranås
kommuns utvecklingsstrategi för åren 2015 – 2018.
Utifrån den nationella friluftspolitiken och de lokala förutsättningarna i
Tranås har fyra utvecklingsområden identifierats. Tillgängligt friluftsliv
för alla, Attraktiv tätortsnära natur, Hållbar landsbygdsutveckling och god
regional tillväxt samt Friluftsliv för god folkhälsa.

Justerares sign
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§ 32

Dnr 239/2017

Hyrestaxa för Epics lokaler
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

återremittera ärendet för att utreda om skäliga hyresnivåer
föreligger samt få ett godkännande av AB Tranåsbostäder att hyra
ut i andra hand.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta att anta taxor enligt förslag för uthyrning av Epics lokaler.
Kultur och fritidsnämnden beslutar att översända förslag på taxor för
uthyrning av Epics lokaler till kommunfullmäktige för slutgiltigt
antagande.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kultur och fritid
Diariet

Bakgrund

Kultur och fritid har fått förfrågan från företag och föreningar om att man
önskar nyttja Epics lokaler under de dagar och tider som den ordinarie
verksamheten ej är öppen.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Svar till revisionen avseende dataskyddsförordningen
Kommunstyrelsen beslutar
att

skrivelsen från revisionen avseende förberedelser inför
dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018 skall
anses besvarad.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att skrivelsen från revisionen avseende förberedelser inför
dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018 skall anses
besvarad.
Förvaltningens förslag till beslut är att skrivelsen från revisionen
avseende förberedelser inför dataskyddsförordningen som träder i kraft
25 maj 2018 skall anses besvarad.
Expedieras till:
Kjell Petersson
Diariet

Bakgrund

Arbetet med förberedelserna inför dataskyddsförordningen har kommit
en bra bit på vägen men det återstår fortfarande mycket arbete inom
kommunkoncernen med bl.a. registerinventering och arbetet med
klassning av verksamhetssystemen.
Där vi ligger väl till är framtagning av dokumenterade och fastställda
rutiner och regler i ledningssystemet för dataskyddsarbetet och där vi i
princip är helt klara.
Barn- och utbildningsförvaltningen ligger mycket långt fram med sin
registerinventering, personuppgiftsbiträdesavtal och utbildning av sin
personal och bedöms vara klara med detta till halvårsskiftet 2017.
Efter genomförd utbildning med koncernledningsgruppen så är numera
alla informerade och mer medvetna om de lagar och krav som ställs på
verksamheterna i och med den nya dataskyddsförordningen.
Bedömningen är att kommunkoncernen ligger väl framme och att arbetet
i de väsentligaste delarna kommer att vara klart till 25 maj 2018.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 206/2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 24(40)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

§ 34

Svar på motion angående hastigheter vid förskolor
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

-anse motionen besvarad i den del som avser hastighetsöversyn
samt att hastighetsreglering är under framtagande och kommer
införas under 2017.
-att avslå motionen i den del som avser väghinder och blomlådor.
Björn Forsell (SD) reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut

-anse motionen besvarad i den del som avser hastighetsöversyn samt att
hastighetsreglering är under framtagande och kommer införas under
2017.
-att avslå motionen i den del som avser väghinder och blomlådor.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Teknik och griftegårdsnämnden
Björn Forsell
Torbjörn Johansson
Diariet

Bakgrund

Teknik och griftegårdsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad i den del som avser hastighetsöversyn samt
att hastighetsreglering är under framtagande och kommer införas under
2017 samt att avslå motionen i den del som avser väghinder och
blomlådor.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 565/2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 25(40)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

§ 35

Svar på motion om att öka Hättebadens attraktionskraft
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

bifalla motionen angående planering av badplatsen i Hätte.
Planering, utveckling och investering i Hätte föreslås ske i flera
steg under kommande år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
bifalla motionen angående planering av badplatsen i Hätte.
Kultur och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen angående planering av badplatsen i Hätte. Planering,
utveckling och investering i Hätte föreslås ske i flera steg under
kommande år.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Mats Antonsson
Kultur och fritid
Diariet

Bakgrund

Kultur och fritidsnämnden har investeringsmedel i budget 2017 som
redan är tänkt att användas för utveckling i Hätte och andra badplatser.
Ytterligare investeringsmedel behövs under kommande år.
Kultur och fritid ställer sig positiva till motionen om att satsa på
Hättebaden. Förvaltningen kommer under våren 2017 påbörja arbetet
med att ta fram olika förslag för att öka Hättes attraktivitet.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 633/2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 26(40)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

§ 36

Svar på motion om träbyggnadsstrategi
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

Förslag till beslut

Rebecca Lagerstedt (V) och Mikael Stenquist (S) yrkar bifall till motionen
Jennie Saxfeldt (M) yrkar återremiss och översända motionen för
yttrande till Tranåsbostäder
Ordförande finner att det finns två stycken yrkande och ställer
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Rebecca
Lagerstedt (V) och Mikael Stenquist (S) yrkande att bifall till motionen.
_________________________________________________
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget yttrande till
kommunstyrelsen.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Ingemar Bok
Leif Andersson
Diariet

Bakgrund

En motion angående att Tranås kommun tar fram en träbyggnadsstrategi
har inkommit från Centerpartiet genom Leif Andersson. Förslagsställaren
menar att en träbyggnadsstrategi skulle sätta fokus på en miljömässig och
ekonomiskt hållbar samhällsbyggnad.
Svar på motionen har inkommit från Plan- och byggavdelningen. I svaret
framkommer att kommunens möjligheter att genom detaljplaner, bygglov
eller exploateringsavtal styra mot ett ökat trähusbyggande är något
begränsade.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 186/2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 27(40)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

§ 37

Svar på motion om entreprenörsutbildning
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

att

för det fall kommunfullmäktige bifaller utredningen, ska
utredningsuppdraget förtydliga ramarna för den föreslagna
entreprenörsutbildningen avseende bla målgrupp, antal timmar
och driftsform.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
bifalla motionen samt att för det fall kommunfullmäktige bifaller
utredningen, ska utredningsuppdraget förtydliga ramarna för den
föreslagna entreprenörsutbildningen avseende bla målgrupp, antal
timmar och driftsform.
Barn och utbildningsnämnden ställer sig positiva till att
kommunfullmäktige bifaller utredningsuppdrag angående
entreprenörsutbildning.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Barn och utbildningsnämnden
Mikael Stenquist
Björn Thiele
Diariet

Bakgrund

En motion har inkommit från Socialdemokraterna i Tranås genom Mikael
Stenquist och Björn Thiele. Motionen behandlar att utreda
förutsättningar och kostnader för att starta entreprenörsutbildning, både
på gymnasienivå och vuxenutbildning.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 664/2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 28(40)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

§ 38

Svar på motion om förskola på obekväm arbetstid
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

motionen anses besvarad.

Förslag till beslut

I den nya förskolan Nötskrikan finns förslag på att det kommer bedrivas
förskola på obekväm arbetstid från kl 05:00. Idag erbjuder parkens
förskola kvällsöppet till kl 22.
Mikel Stenquist (S) Rebecca Lagerstedt (V) yrkar bifall
Anders Wilander yrkar på att anse motionen besvarad
Ordföranden finner att det finns två stycken yrkanden och ställer
proposition på yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Anders Wilanders (M) yrkande att anse motionen besvarad
Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) reserverar sig mot
beslutet
_______________________________________
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna över ärendet utan
eget yttrande till kommunstyrelsen.
Barn och utbildningsnämnden föreslår att i det fall motionen bifalles
enligt utredningen ska ytterligare medel anslås till barn och
utbildningsnämnden.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Barn och utbildningsnämnden
Diariet

Bakgrund

En motion angående förskola på obekväm arbetstid inkom till
kommunfullmäktige från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Kommunfullmäktige remitterade frågan till barn och
utbildningsförvaltningen.
Barn och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att utreda
förutsättningar, kostnader samt kartlägga behov för att erbjuda
barnomsorg på obekväm arbetstid inom förskola från hösten 2016. I mars
2017 inkom barn och utbildningsförvaltningen med en utredning och
föreslår enligt ovan.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 318/2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 29(40)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

§ 39

Svar på motion om demokrati på klarspråk
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

anse att motionen är besvarad.

Motivering

Kommunledningsförvaltningen arbetar med att förbättra språket gällande
protokoll, tjänsteskrivelse och svar till kund. Sekreterargruppen har
mandat att driva och utveckla arbetet, kommunchef och enhetschef
service kommer att ingå i arbetet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att anse motionen besvarad.
Förvaltningens förslag till beslut är att anse att motionen är besvarad.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Anders Rosén
Diariet

Bakgrund

Miljöpartiet de gröna i Tranås har genom Sanna Soleskog (MP) inkommit
med en motion om kommunens formella språkbruk. Motionären menar
att en av grundbultarna i demokratin är att handlingar och beslut är
tydliga och begripliga. Förslaget är att Tranås kommun utreder
möjligheterna att börja arbeta med klarspråk. Kommunfullmäktige
beslutade 2015-05-04 att remittera motionen till demokratikommittén
och kommunstyrelsen.
Demokratikommittén föreslog kommunfullmäktige 2015-07-06
att den inriktning som finns i demokratikommitténs verksamhetsplan om
informationsfrågor-klarspråk täcker väl upp de tankar som finns i
Miljöpartiets motion.
att Miljöpartiets motion kan med vad som redovisats ovan, betraktas som
positivt besvarad.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 318/2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 30(40)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

§ 40

Taxor och avgifter skolskjutshandläggning
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

anta reviderade taxor och avgifter angående
skolskjutshandläggning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
anta reviderade taxor och avgifter angående skolskjutshandläggning.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-11-28 § 239
att anta de reviderade skolskjutsriktlinjerna
att ärendet hemställs kommunfullmäktige i den delen som av ser uttag av
en avgift på 200 kr för ersättning av borttappat resekort samt för
utebliven användning av skolskjuts
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Diariet

Bakgrund

Barn och utbildningsnämnden har reviderat riktlinjer för handläggning av
skolskjuts i Tranås kommun; se nämndbeslut 2017-01-30 § 17.
Enligt riktlinjerna ska en avgift debiteras vårdnadshavarna för borttappat
busskort samt för utebliven skolskjutsresa. Med utebliven skolskjutsresa
menas att en avbokning av beställd resa inte har skett.
Länstrafiken debiterar kommunen för ersättning av busskort. Priset
motsvarar 200 kr varför en höjning av avgiften föreslås. Kostnaden för
icke avbokad skolskjuts är avsevärd högre. En höjning av denna avgift till
200 kr är dock rimlig.
Den idag gällande avgiften motsvarar 100 kr för både ersättning av
borttappat busskort samt för icke-använd skolskjuts. Detta belopp
motsvarar inte kommunens självkostnad. Se regler i kommunallagens 8:e
kapitel.
Barn- och utbildningsnämnden har genom sitt beslut 2017-01-30 § 17
väckt ärendet om höjning av avgifter inom skolskjutsområdet. Barn- och
utbildningsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att fastställa en
avgiftshöjning motsvarande 200 kr för ersättning av borttappat busskort
och 200 kr för icke avbokad skolskjuts.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 137/2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 31(40)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

§ 41

Aktualitetsprövning av översiktsplanen
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

översiktsplanen för Tranås kommun antagen 2011-06-13
fortfarande är aktuell till dess att ny översiktsplan beslutas i
kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
översiktsplanen för Tranås kommun antagen 2011-06-13 fortfarande är
aktuell till dess att ny översiktsplan beslutas i kommunfullmäktige
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Jimmy Karlsson
Diariet

Bakgrund

Gällande översiktsplan för Tranås kommun antogs av
Kommunfullmäktige den 13 juni 2011 vilket innebär att aktualiteten ska
prövas under innevarande mandatperiod. Av bifogad uppföljning framgår
hur gällande översiktsplan förhåller sig till relevanta utredningar,
processer och beslut samt hur översiktsplanen fått verkan genom
detaljplanering, fördjupningar och annan efterföljande planering.
Den samlade bedömningen är att översiktsplanen fortfarande är aktuell
och att den, med hänsyn till nuvarande planeringsläge inom relevanta
områden, uppfyller kraven enligt 3 kap 5§ PBL. Detta påverkar inte det
påbörjade arbetet med en revidering enligt tidigare beslut i
kommunfullmäktige 2016-09-05 §210.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 280/2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 32(40)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

§ 42

Dnr 284/2017

Bostadsfrågor
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Expedieras till:
Camilla Tjäder
Diariet

Bakgrund

Fd Kommunchef Roger Westman och tf chef ifo Camilla Tjäder
redogjorde för ärendet.
Under 2017 beräknas att nya kontrakt för 20-30 bostäder behövs för att
uppfylla kommunens skyldigheter enligt socialtjänstlag och
bosättningslag. Inför 2018 och 2019 är behovet ca 15-20 bostäder, i
nuläget svårt att uppskatta. Behovet har behandlats av Lokalgruppen utan
att lösning presenterats.
Projektstöd & kontroll fick på uppdrag av Socialtjänsten och
Kommunledningsförvaltningen uppdraget att utreda tänkbara
boendealternativ både vad gäller bostäder och lokal för möjliggörande av
uppstart av boende för personer med beroende och psykisk sjukdom.
Under utredningen har diskussioner förts med Socialtjänsten, främst
genom möte med Camilla Tjäder, Sandra Dahlman och Urban Törnroth.
Under samtalen har framkommit vilken typ av boenden som efterfrågas.
för att få en fungerande verksamhet.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 33(40)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

§ 43

Återkopplin enkät rörande öppna möten från
Demokratikommittén
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

formen öppna möten ska finnas kvar och utformas i enlighet med
den rutin som fastställts av kommunfullmäktige

att

nämnderna bestämmer själva om och när öppna möten ska äga
rum.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att formen öppna möten ska finnas kvar och utformas i enlighet med den
rutin som fastställts av kommunfullmäktige samt att nämnderna
bestämmer själva om och när öppna möten ska äga rum.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Demokratikommittén
Diariet

Bakgrund

Allmänheten har möjlighet att delta vid nämndernas öppna möten som
genomförs 1-2 gånger per år. De öppna möten ska ses som en möjlighet
för nämnderna att sprida djupare kunskap om sin verksamhet. Det är
också ett tillfälle för nämnderna att inhämta synpunkter och kunskap från
allmänheten. Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-07, § 217 att anta
förerslagen rutin för öppna sammanträden samt att ge
demokratikommittén i uppdrag att göra en utvärdering kring
mötesformen öppna möten.
Efter genomförd utvärdering föreslår Demokratikommittén enligt ovan.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 439/2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 34(40)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

§ 44

Dnr 112/2017

Ändring av personaldelegation
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

anta reviderat och bifogat förslag till delegation av
kommunstyrelsens beslutanderätt i personalärenden.

att

tidigare beslut avseende delegation av kommunstyrelsens
beslutanderätt i personalärenden upphör.

att

ge kommunchef delegation att tillsammans med hr strateg
korrigera de fel som uppdagades på mötet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att begära förtydligande
gällande vad som är ändrat till kommunstyrelsens sammanträde.
Expedieras till:
Kommunchef
Hr strateg
Diariet

Bakgrund

Utifrån arbetet att kvalitetsäkra personalfunktionen har en översyn
genomförts av gällande delegation av beslutderätt i personalärenden och
ändring föreslås.
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2017 att inte delgerat il
kommunstyrelsen arbetsutskott i ärenden som ankommer
kommunstyrelsen i egenskap av personalorgan samt tecknande av
kollektivavtal. Utifrån detta har en omarbetning skett i förslaget.
Kommunfullmäktige har via reglementet för kommunstyrelsen beslutat
att kommunstyrelsen ska leda samordna personalpolitiken och att
kommunstyrelsen skal som ensam nämnd/styrelse ha hand om frågor
Som rör personal/beslut till kommunchef som gett vidaredelegation. I
syfte att öka enhetligheten i personalpolitiken försslås i högre grad att
samråd sker med personalchef/personalhandläggare samt att vissa beslut
fattas av stabsfunktionen utifrån sakkunniga inom om rået. Förändring
förselås också utifrån den organisationsöversyn som genomfört på
kommunledningsförvaltningen varvid tjänst förändrats som HRstrategi/förhanslingssansvarig, som genomförts på
kommunledingsförvaltningen varvid tjänst förändrats till HRstrategi/förhandlingsansvarig. I förslaget föreslås också en enhetlig
modell för återrapporteringen till kommunstyrelsen avseende
delegationslista. Avsikten är härvid att motsvarande delegationsmall följs
när förvaltningschef ger vidaredelegation.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 35(40)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

§ 45

Revidering av firmatecknare Tranås kommun
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

ogiltigförklara tidigare behörighetsbeslut gällande de områden
som berörs av nedanstående att-satser

att

Tranås kommuns firma vad gäller post, bankgiro/plusgiro- och
bankärenden, bemyndigande av löneutbetalning, redovisning till
Skatteverket, SCB och dylikt ska tecknas av två av följande i
förening: Ekonomichef Malin Wolf, ekonom Marie Lindqvist,
ekonom Britt-Marie Svensson, ekonom Pernilla Gotte,
lönesammordnare Gudrun Henningsson, ekonomiassistent
Birgitta Karlsson

att

bemyndigande av löneutbetalning tecknas av någon av följande
var för sig; lönestrateg Anna Nordahl och lönesammordnare
Gudrun Henningsson, Karin Fundin och Lina Andersson.

att

Tranås kommuns firma vad gäller behörighet för Internet baserad
redovisning ska tecknas av Pernilla Gotte, Marie Lindqvist, BrittMarie Svensson och Malin Wolf var för sig

att

kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander i kontrasignation
med kommunchef Karin Semberg äger rätt att teckna firma.

att

uppdra till kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander,
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mats Antonsson och
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Mikael Stenqvist att var
för sig med kontrasignation av antingen Ekonomichef Malin Wolf
eller ekonomer Marie Lindqvist, Pernilla Gotte, Britt-Marie
Svensson på kommunens vägnar utfärda och underteckna
förbindelser som erfordras med anledning av
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut att uppta lån
och ingå i borgen eller annan skyldighet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 219/2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 36(40)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

§ 46

Dnr 324/2017

Extra tillskott för citybevakningen
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

skjuta till med 60 tkr till utökning av bevakning av Tranås
kommun för 2017 och 2018. För 2019 kommer samhällsskydd och
beredskaps budgetram utökas med 60 tkr

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
skjuta till med 60 tkr till utökning av bevakning av Tranås kommun för
2017 och 2018. För 2019 kommer samhällsskydd och beredskaps
budgetram utökas med 60 tkr
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Samhällsskydd och beredskap
Diariet

Bakgrund

Tranås kommun har sedan år 2006 ett avtal med TIMAB/Svensk Handel
gällande cityväktare i centrala Tranås under dagtid när butikerna har
öppet. Detta låg ekonomiskt under dåvarande lokala brottsförebyggande
rådet från början men överföredes till Räddningstjänsten när detta råd
lades ner.
Nu ha ramavtalet skrivits om och kommunen får fler objekt anslutna till
bevakningsuppdraget samtidigt som kommunerna säkerhetsansvariga får
ett större mandag gälande styrningen av detta avtal. Bevakningsföretaget
skall i det ena avtalet rapportera direkt till kommunens säkerhetsansvarig
vid Samhällsskydd och beredskap.
Personal på angivna bevakningsställen har under bevakningstiderna
möjlighet att påkalla väktare som har en inställelsetid på fem minuter.
Kostnaden för sessa tjänster har legat på 20 000 kronor per månad för
kommunen.
I och med ett ökat bevakningsuppdrag mot kommunala anläggnars mat
en prisjustering från bevakningsföretag för kostnaden för kommunen
25 000 kronor per månad.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

§ 47

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

lägga delegationsbesluten till handlingarna

Expedieras till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

§ 48

Anmälningsärenden
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Förslag till beslut

Expedieras till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 39(40)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

§ 49

Övrigt
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

tillfråga alla ordinarie politiker i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige om prenumeration på Dagens Samhälle

att

anmäla prenumeration till enhetschef på serviceenheten

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Diariet

Bakgrund

Rebecca Lagerstedt (V) har ställt ett önskemål om prenumeration på
Dagens Samhälle till kommunfullmäktiges ordförande. Beslut har fattats
av kommunfullmäktiges ordföranden att frågan skall ställas till alla
ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Prenumerationen bekostas av kommunfullmäktige.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

§ 50

Mötet avslutas
Ordföranden Anders Wilander (M) förklarar mötet för avslutat.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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