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Plats Tranemosalen i Tranemo 
Tid 18:00  - 21:15 
 
Närvarande Beslutande  

 Se närvarolista 7/2015 
  
 
 
 

Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef 
Tina Haglund, processekreterare 

 Lena Brännmar, förbundsdirektör Boråsregionen § 115 
 Pernilla Kronbäck, sektionschef § 116 
 Lars-Gunnar Karlsson, ekonomichef § 132 
 
 
 
Paragrafer  § 115 - § 145 
 
Utses att justera  Ulf Thifors (S) och Rune Eriksson (C) 
 
 
Underskrifter 
 
Sekreterare ………………………………………………………….. 
 Tina Haglund  
 
Ordförande ………………………………………………………….. 

Lars-Åke Larsson (M) 
 
Justerare …………………………………………………………………………………… 

Ulf Thifors (S)   Rune Eriksson (C) 
 
 
 
ANSLAG/BEVIS 
 
Organ Kommunfullmäktige   
 
Sammanträdesdatum 2015-10-26  
 
Anslaget under tiden 2015-11-02—2015-11-24 
 
Förvaringsplats Kommunkontoret, Tranemo 
för protokoll 
 
Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 
 
 
Underskrift …………………………………………………………. 

Tina Haglund  
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§ 115 

Information om Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen 

 

Ärendet 
Förbundsdirektör Lena Brännmar deltar på dagens sammanträde. 
 Information ges om Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund vad gäller 
bland annat bakgrund, syfte, ändamål, ekonomi, aktuella aktiviteter och 
tillväxtmedel.   
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§ 116 

Information om kommunens 
företagsklimat/näringslivsranking  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen 

 

Ärendet 
Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning gällande företagsklimat 
presenteras under dagens sammanträde. Undersökningen genomfördes jan - 
april 2015. Den skickades ut till 200 företagare i kommunen och svar kom in från 
101 av dessa. Tranemo har klättrat i rankingen med 31 steg och hamnar nu på 
plats 67 i jämförelse med alla kommuner. 

Föredragning och debatt 
Sektionschef Pernilla Kronbäck föredrar ärendet.  
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§ 117 

Inkomna medborgarförslag  (KS/2015:687)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen om att ett medborgarförslag har inkommit och 

av presidiet remitterats till kommunstyrelsen för beredning 
 

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att den som är folkbokförd i 
kommunen får väcka ärenden genom medborgarförslag. Ärendet bereds genom 
att medborgarförslagen remitteras av fullmäktiges presidium till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag  
KS/2015:687 Medborgarförslag om öppethållande under storhelger på Nattis i 
Grimsås 

Status 
Pågående 
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§ 118 

Interpellation om att arbetet med detaljplanerna behöver 
påskyndas.  (KS/2015:708)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar interpellationen från Marianne Hörnqvist (M) 
• Noterar interpellationssvaret från kommunstyrelsens ordförande 

Crister Persson (C) 

Sammanfattning av ärendet 
Marianne Hörnqvist (M) har 2015-10-13 ställt en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande angående kommunens arbete med detaljplaner. 
Hörnqvist skriver ” För att byggnation i kommunens alla orter ska kunna 
genomföras, är det viktigt att arbetet med detaljplaner fortskrider som planerat. 
Planarbete får inte ta för lång tid för att de som planerar att bygga t ex bostäder 
inte får vänta för länge med igångsättandet. Det känns som om situationen inte 
är helt under kontroll i dagsläget. Vad gör Tranemo kommun för att snabba på 
arbetet med detaljplaner?” 

Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson har 2015-10-22 lämnat följande 
svar: 

”Utifrån de förutsättningar som gällt för 2015 fram till 19 okt, planarkitekt 25% 
mot 100% p.g.a. tjänstledighet har planarbetet fortskridit enligt plan.   

Följande planer har antagits under 2015: 
Detaljplan för Järpesbo, Tranemo  
Detaljplan vid Ömmestorp, Tranemo 
Detaljplan Norra Visen Ambjörnarp 
Detaljplan Ardagh/Limmared Skogar, Limmared. 
Utöver detta har arbetet med att kunna bygga tre cykelvägar i Grimsås, 
Limmared och Tranemo färdigställts. 

Vi måste vara medvetna om att framtagande av detaljplaner är ett omfattande 
arbete som i genomsnitt tar minst ett år/plan.” 
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Beslutsunderlag  
Interpellation 2015-10-13 
Interpellationssvar 2015-10-22 

Föredragning och debatt  
Marianne Hörnqvist (M) föredrar interpellationen och kommunstyrelsens 
ordförande Crister Persson (C) föredrar interpellationssvaret. 

Beslutet skickas till  
Marianne Hörnqvist 

Status 
Avslutas  
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§ 119 

Svar på interpellation om drivmedel  (KS/2015:625)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar interpellationen från Louise Bertilsson (MP) 
• Noterar interpellationssvaret från kommunstyrelsens ordförande 

Crister Persson (C) 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Bertilsson (MP) har 2015-09-07 inkommit med en interpellation om 
drivmedel. Bertilsson skriver: 
”I mars 2011 beslutade kommunfullmäktige att en etablering av ett 
biogastankställe i Tranemo kommun skulle ske under 2012. Jag har frågat om 
utvecklingen i denna frågan vid ett flera tillfällen sedan dess. Vi befinner oss nu i 
andra halvåret av 2015 och frågan är till synes oprioriterad och borde ses som ett 
misslyckande för det borgerliga styret…  
Så vad vill vi egentligen med våra ambitioner – är det bara tomma ord? Vi som 
kommun har inte lyckats leva upp till vår ambition.  
Och hur tänker det borgerliga styret, hur prioriterad är frågan? Vilka konkreta 
åtgärder är planerade och finns något måldatum i sikte? Vi har tidigare tagit ett 
blocköverskridande beslut i frågan – vad mer krävs för att genomförande ska 
ske? ” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson har 2015-10-22 lämnat följande 
svar: 
”Det är helt riktigt att ambitionen är större än vad kommunen lyckats 
förverkliga. 
Det beror till stora delar på marknadssituationen. Vi har inte lyckats knyta någon 
leverantör av gas till oss. Främst beroende på höga investeringskostnader och 
stor osäkerhet kring vad som händer i framtiden. 
Jag kan inte utlova något datum för när ett gasställe för fordon kan finnas på 
plats i kommunen.  Diskussioner med leverantörer fortsätter. 
När det gäller elbilar och laddstolpar så förbereder kommunen för en ökad 
tillgänglighet av stolpar i samband med om- och nybyggnation. 
Utvecklingen går snabbt framåt när det gäller traditionella drivmedel som diesel 
och bensin med inblandning av förnyelsebart (skogsråvara) som närmar sig en 
tredjedel. 
Parallellt med detta utvecklas motorerna alltmer bränslesnålt.” 
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Beslutsunderlag  
Interpellation från Louise Bertilsson 2015-09-07 
Interpellationssvar från Crister Persson 2015-10-22 

Föredragning och debatt  
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) presenterar 
interpellationssvaret. 
 
Status 
Avslutad  
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§ 120 

Medborgarförslag om vägvisning till Hagatorpets 
Friluftsgård  (KS/2014:887)  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget antas i formen av att förvaltningen ansöker hos 

Trafikverket om vägvisning. 
• Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på finansiering. 

Ärendet 
Christian Olsson har 2015-01-05 lämnat ett medborgarförslag angående  
vägvisning till Hagatorpets Friluftsgård.  Förslagsställaren anser att en god 
vägvisning till anläggningen skulle locka fler besökare som också skulle främja 
handel och restauranger i Tranemo. Han önskar att kommunen avsätter medel 
och resurser för att ansöka om skyltning hos Trafikverket och vid godkännande 
därefter bekostar vägvisning från både väg 27 och väg 156. 
 
Förvaltningen var i kontakt med Christian 2015-09-14 för att ge förslagsställaren 
tillfälle att utveckla sitt förslag. Utifrån den satsning som Tranemo kommun och 
Tranemo IF skidor är det viktigt att tillgängligheten blir god och en del av den är 
tydlig vägvisning till anläggningen.  Förvaltningen kan inom nuvarande 
budgetram avsätta resurser för att ansöka om vägvisning från väg 27 och väg 
156. Kostnaderna för vägvisning inryms däremot inte i nuvarande budget utan 
måste beslutas om när kostnaderna redovisas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2015-10-12 § 277 
Allmänna utskottet § 177, 2015-10-01 
Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag, 2015-09-13 
Medborgarförslaget, 2015-01-05  

Beslutet skickas till 
Christian Olsson 
Tekniska sektionen  

Status 
Pågående 
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§ 121 

Medborgarförslag angående spolning av isbana på grusplan i 
Tranemo  (KS/2014:153)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget avslås 

Ärendet 
Fredrik Larsson har 2014-10-09 lämnat ett medborgarförslag angående  
spolning av isbana på grusplan i Tranemo Förslagsställaren anser att grusplanen 
intill Telegatan ska spolas till isbana vintertid för att barn och ungdomar ska ges 
möjlighet att aktivera sig och få frisk luft. Förvaltningen var i kontakt med 
Fredrik Larsson 2015-09-14 för att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt 
förslag.   
 
Tranemo kommun har en ishall i Nittorp som möjliggör aktiviteter på isbana i 
form av allmänhetens åkning. Förvaltningen ser ingen möjlighet i att utöka 
utbudet med att anlägga en isbana utomhus med nuvarande budgetram. 
Upplåtelse av mark kan diskuteras med intresserad idrottsförening eller 
motsvarande som kan tänka sig att genom frivilliginsatser spola is.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2015-10-12 § 278 
Allmänna utskottet § 178, 2015-10-01 
Tjänsteskrivelse medborgförslag, 2015-09-13 
Medborgarförslaget, 2014-10-09  

Beslutet skickas till 
Fredrik Larsson 
Tekniska sektionen 

Status 
Avslutad 
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§ 122 

Medborgarförslag om vattenspel i Tranemosjön  
(KS/2014:245)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget avslås 

Ärendet 
Stig Johansson har 2014-03-24 lämnat ett medborgarförslag angående ett 
vattenspel i Tranemosjön. Förslagsställaren ser att Tranemo kommun skyndsamt 
utreder möjligheten till ett vattenspel i Tranemosjön utmed Brogatan för att 
vattenspelet ska kunna vara på plats innan stundande sommarsäsong. 
Förslagsställarens argument till ett vattenspel i Tranemosjön utmed brogatan är 
att det skulle ge en ökad trivsel och trevnad i samhället. 
 
Förvaltningen var i kontakt med Stig 2015-04-20 för att ge förslagsställaren 
tillfälle att utveckla sitt förslag. Stig hade inga ytterligare synpunkter. 
 
Inom nuvarande budgetramar finns inget utrymme för att anordna ett vattenspel 
i Tranemosjön.  
Byalag, samhällsföreningar och vid särskilda fall andra samhällsgemensamma 
föreningar har möjlighet att ansöka om försköningsbidrag till sin ort hos 
kommunen. Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2015-10-12 § 279 
Allmänna utskottet § 179 2015-10-01 
Tjänsteskrivelse, 2015-04-08 
Medborgarförslag, 2014-03-24 

Beslutet skickas till 
Stig Johansson 
Tekniska sektionen 

Status 
Avslutad 
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§ 123 

Medborgarförslag om att utbudet i simhallen förbättras och 
utökas med en babypool  (KS/2014:531)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget anses besvarat.  

Ärendet 
Tobias Bengtsson har 2014-10-13 lämnat ett medborgarförslag om att utbudet i 
simhallen kan förbättras och utökas med en babypool. Förslagsställaren önskar 
att utbudet på simhallen förbättras och utökas med en babypool för de allra 
minsta barnen. 
 
Förvaltningen var i kontakt med Tobias Bengtsson 2015-09-14 för att ge 
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.  
 
Förvaltningen fick i samband med budgetarbetet inför 2015 uppdraget att göra 
en utredning av simhallens verksamhet. Utredningen kommer att presenteras 
inför kommunstyrelsen den 28/9 2015. I utredningen kommer förslag till hur 
verksamheten kan utvecklas. I samband utvecklingsarbetet kommer detta förslag 
att beaktas utifrån behov och prioriteringar.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2015-10-12 § 280 
Allmänna utskottet § 180, 2015-10-01 
Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag2015-09-13 
Medborgarförslaget, 2014-10-13 
Rapport avseende badhusets nuvarande och framtida möjligheter, juli 2015 
(KS/2014:675) 

Beslutet skickas till 
Tobias Bengtsson 
Tekniska sektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Rapport avseende badhusets nuvarande och framtida möjligheter, juli 2015 

Status 

Avslutad 
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§ 124 

Medborgarförslag om skolgården i Dalstorp  (KS/2014:553)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget avslås 

Ärendet 
Kornelius Persson har 2014-08-19 lämnat ett medborgarförslag angående  
skolgården i Dalstorp. Förslagsställaren anser att klätterborgen på 
Ljungsarpsskolans skolgård ska flyttas med till Dalstorpsskolans nya skolgård av 
flera skäl. Han anser att klätterborgen är i gott skick, att det är ekonomiskt 
fördelaktigt och att den dessutom skulle göra nytta för skolbarnen i Dalstorp. 
Förvaltningen var i kontakt med Kornelius 2015-09-14 för att ge förslagsställaren 
tillfälle att utveckla sitt förslag.   
 
I samband med att medborgarförslaget var uppe som ärende i 
kommunfullmäktige kontaktade Ljungsarps samhällsförening förvaltningen. De 
ansåg att klätterborgen inte skulle flyttas med utan istället vara en tillgång för 
barnen som bor och vistas i Ljungsarp. Förvaltningen anser att det är olämpligt 
att ta bort eller flytta lekredskapen på Ljungsarpsskolans skolgård innan det 
finns beslut hur skolområdet ska utformas för framtiden.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2015-10-12 § 281 
Allmänna utskottet § 181, 2015-10-01 
Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag, 2015-09-13 
Medborgarförslaget, 2014-08-19  

Beslutet skickas till 
Kornelius Persson 
Tekniska sektionen 

Status 
Avslutad 
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§ 125 

Medborgarförslag om att upprätta någon form av stödteam 
och anhörigstöd i Tranemo kommun  (KS/2014:640)  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget avslås 

Beslutsmotivering 
Hälso- och Sjukvården har det direkta uppdraget att erbjuda stöd när personer 
begår suicid. Primärvården har ansvar för enskilda personer avseende akuta 
krisreaktioner och depressioner. För personer som suiciderar och har kontakt 
med specialistpsykiatrin så faller ansvaret för anhöriguppföljning hos psykiatrin.   

Ärendet 
Birgitta Lindqvist har 2014-09-23 lämnat ett medborgarförslag angående att 
upprätta någon form av stödteam och anhörigstöd i Tranemo kommun 
Förslagsställaren anser att det är svårt att hitta och få stöd när man som anhörig 
drabbas av att någon i sin närhet begår självmord. 
Förvaltningen var i kontakt med Birgitta 2015-09-10  för att ge förslagsställaren 
tillfälle att utveckla sitt förslag.   
Avseende anhörigstöd i kommunerna så har Hälso- och Sjukvården det direkta 
uppdraget att erbjuda detta när personer begår suicid. Primärvården har ansvar 
för enskilda personer avseende akuta krisreaktioner och depressioner. För 
personer som suiciderar och har kontakt med specialistpsykiatrin så faller 
ansvaret för anhöriguppföljning hos psykiatrin. Både primärvård och 
specialistpsykiatri har som regel hänvisningar till de frivilliga organisationer som 
t.ex. SPES i sina rutiner.  
Med hänvisning till ovanstående avvisas medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2015-10-12 § 282 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet § 186, 2015-10-07 
Tjänsteskrivelse 2015-09-10  
Medborgarförslag 2014-09-23  

Beslutet skickas till 
Birgitta Lindqvist 
Solveig Eldenholm Omsorgssektionen 
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Status 
Avslutad 
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§ 126 

Motion och medborgarförslag om Ängslyckan  (KS/2014:853)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen antas. 
• Medborgarförslaget anses besvarat. 

Ärendet 
Göran Björk har inkommit med motion (2014-12-15) och Lennart Söderkvist med 
flera med ett medborgarförslag (2015-03-18) angående ängslyckans framtid. 
Göran Björk anser i sin motion att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ur ett 
kommunövergripande perspektiv utreda olika alternativ för hur bygganden kan 
fyllas med verksamhet/nyttjande som på ett bättre sätt blir till gagn för ortens 
och kommunens invånare. Lennart Söderqvist med flera anser att Ängslyckan 
skall återgå till ett vård och omsorgsboende. 
Förvaltningen är mån om Grimsås utveckling och förvaltningar arbetar redan 
med frågan.  Förvaltningen föreslår därav att motionen ska antas. Med tanke på 
det pågående arbetet med Ängslyckan föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget anses besvarat.   
Förvaltningen har varit i kontakt med Göran Björk och Lennart Söderqvist för att 
stämma av deras intentioner med förslagen 2015-09-10. Lennart Söderqvist 
önskar framföra att den fortsatta processen sker skyndsamt för kommunens 
bästa.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2015-10-12 § 286 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet § 194, 2015-10-08 
Tjänsteskrivelse, 2015-09-09 
Motion om att utreda olika alternativ för hur Ängslyckan i Grimsås kan fyllas 
med verksamhet/nyttjande på ett bra sätt, 2014-12-15 
Medborgarförslag om Ängslyckans trygghetsboende, 2015-03-18 

Föredragning och debatt  
Göran Björk (S) tackar för motionssvaret. 
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Beslutet skickas till 
Göran Björk 
Lennart Söderqvist 

Status 
Avslutad 
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§ 127 

Motion om kartläggning och införande av servicepunkter 
(KS/2014:671)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen avslås 

Ärendet 
Christina Yngvesson (M) har 2014-10-01 lämnat en motion angående 
kartläggning och införande av servicepunkter i Tranemo kommun. 
 
Yngvesson föreslår att kommunen undersöker behov av Servicepunkter i olika 
delar av vår kommun, kartlägger vilken typ av service som efterfrågas och 
inrättar servicepunkter med efterfrågad service i samarbete med 
byalagen/föreningslivet på de platser i kommunen där intresse finns. 
Förvaltningen har tagit kontakt med Christina Yngvesson 2015-09-15 för att ge 
motionären tillfälle att utveckla sitt förslag.   
 
Förvaltningens förslag till beslut är att avslå motionen då förvaltningen inte ser 
någon ekonomisk möjlighet till förslaget. Det är idag inte möjligt att avsätta 
personella och ekonomiska resurser för kartläggning och eventuell initiering av 
servicepunkter i samverkan med privata aktörer och föreningar. Gällande 
exempelvis apoteksvaror finns det i dag möjlighet att få sina varor levererade 
ända hem.  
I kommunen har vi idag ett personligt ombud som finns till hands för personer 
som har svårt att få vardagen att fungera. En annan möjlighet för de personer 
som har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande 
förhållande är att ansöka om god man som kan hjälpa till med ekonomiska 
frågor samt bevaka den enskildes intressen. 
Förvaltningen finner inte att det finns något stort behov av servicepunkter i 
kommunen och det är inget behov som har framkommit vid medborgardialoger? 

Antal besökare i kommunhuset minskar och istället ser vi en ökning på vår 
hemsida, där fler och fler söker information och kontaktuppgifter. Vi anser 
därför att resurser bör läggas på en fungerande och bra hemsida.  
Fiberutbyggnaden i kommunen fortlöper och fler tjänster blir tillgängliga 
digitalt.  
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Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet § 182, 2015-10-01 
Tjänsteskrivelse 2015-09-17  

Föredragning och debatt  
ChrisTina Yngvesson (M) kommenterar motionssvaret. 

Beslutet skickas till 
ChrisTina Yngvesson (M) 
Näringslivs- och Strategisektionen 

Status 
Avslutad 
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§ 128 

Motion om förenklat regelverk gällande upphandling av 
närproducerat och närodlat i Tranemo kommun (KS/2014:761)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen avslås 

Ärendet 
Birgitta Lindqvist har 2014-11-12 lämnat in en motion angående Motion om 
förenklat regelverk gällande upphandling av närproducerat och närodlat i 
Tranemo kommun  
Motionären anser att det finns en rad områden inom kostområdet och 
kostupphandling som kan förändras för att ge bättre förutsättningar för 
kommunens bönder, barn och äldre. Bland annat föreslås att ”närodlat” och 
ekologiska produkter ska få företräde vid upphandling, samt att samarbetet med 
producenter ska stärkas för att öka insikten och kunskapen om våra livsmedel, 
samt att äldres önskemål bättre skall tas tillvara inom kosten. Förvaltningen var i 
kontakt med Birgitta Lindqvist 2015-05-19 för att ge motionären tillfälle att 
utveckla sitt förslag.  
 
Förvaltningen arbetar redan i dag med kostfrågan utifrån många av de aspekter 
som nämns. Både inom förskola och skola finns det redan idag en god 
kostmedvetenhet i undervisningen och skolorna har möjlighet att besöka så 
kallade 4H-gårdar. När det gäller äldreomsorgen, så görs det regelbundet 
brukarundersökningar för att kartlägga pensionärernas önskningar och 
matförhållande, samt att kommunens pensionärsråd bevakar pensionärernas 
frågor. Det finns även en risk som är förknippat med att ställa krav på att 
bönderna skall förpliktiga sig till att besöka skolor och äldreboende samt besök 
och detta är att bönderna undviker att inkomma med anbud på grund av den 
extra arbetsinsatsen. Förvaltningen är dock positivt inställda till att bönder visar 
upp sina gårdar och marknadsför de fina produktionsenheter som de har på en 
frivillig basis.   
 
Gällande upphandling, så har kommunen ingått ett nytt avtal inom kost som 
började gälla 2015-03-01, avtalet löper fram till och med 2017-03-01 med en 
möjlighet till förlängning. När det gäller att ge kommunens producenter 
företräde vid upphandling anser förvaltningen att detta förenklade förfaringssätt 
är oförenligt med att följa LOU som det är utformat idag. Det är även 
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problematiskt att ställa krav på närodlat, då det inte finns någon tydlig definition 
kring begreppet.  
Idag är det som krav att det som lägst används MRS (Miljöstyrningsrådet) 
baskrav gällande djurskyddskrav och miljökrav på de varugrupper som omfattas 
av sådana lagkrav i upphandling.  
När det gäller ekologisk mat, så har kommunen ett politiskt mål på 16% 2015 och 
20% 2016, med ett uppvisat resultat på 33 % hittills under 2015.  

Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet § 183, 2015-10-01 
Tjänsteskrivelse, 2015-09-09 
Motion 2014-11-12 

Beslutet skickas till 
Birgitta Lindqvist 
Tekniska sektionen 

Status 
Avslutad 
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§ 129 

Motion angående järnvägsområdet i Limmared (KS/2015:102)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen avslås 

Beslutsmotivering 
Aktuellt område som utpekats av motionärerna är utarrenderat enligt avtal 
mellan Tranemo kommun och Föreningen Kultur 1740. 

Ärendet 
Lena Eksberg, Rose Torkelsson, Marie Kockalis och Tatjana Du Pettersson har 
2015-02-04 lämnat en motion angående järnvägsområdet i Limmared.  
Motionärerna anser att järnvägsområdet söder om skatebanan iordningställs 
med aktiverande motions- och rörelseredskap, samt att det skapas möjligheter till 
odlingslotter i anslutning till detta område. Motionärerna menar vidare att detta 
är ett bra område att utveckla för att skapa kontakter mellan unga, vuxna, äldre 
och alla olika nationaliteter. 
  
Förvaltningen var i kontakt med Rose Torkelsson 2015-09-02. Rose Torkelsson, 
Lena Eksberg, planarkitekt Lars Jönsson samt samhällsplanerare Marcus 
Nyström hade syn på plats 2015-09-09 kl 16:30. Motionärerna fick där peka ut det 
aktuella området och tillfälle att utveckla sitt förslag. De övriga motionärerna var 
informerade om att syn på plats skulle genomföras den aktuella tidpunkten.    
 
Det av motionärerna utpekade området arrenderas idag av Föreningen Kultur 
1740.  
2011-07-11 upprättades ett avtal mellan Föreningen Kultur 1740 och Tranemo 
kommun. Avtalet innebär att föreningen Kultur 1740 arrenderar ett markområde 
om cirka 9000 kvm och har planer för utveckling av området (fastigheterna Fåle 
1:135, 1:6 och 1:2 i Tranemo kommun).  
Förvaltningen ser positivt på innehållet i motionen utifrån hälsoperspektiv och 
integration men ser det inte genomförbart enligt ovan beslutsmotivering.  

Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet § 184, 2015-10-01 
Tjänsteskrivelse 2015-09-10 
Motion 2015-02-04 
Karta över motionärernas utpekade område. 
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Föredragning och debatt  
Rose Torkelsson kommenterar motionssvaret. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Näringslivs- och strategisektionen 

Status 
Avslutad 
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§ 130 

Motioner och medborgarförslag under beredning 2015  
(KS/2015:222)  

Kommunfullmäktiges beslut 
• 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 2015-09-15, finns 20 (eg 19) motioner och 21 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.  
 
De motioner som har passerat 1-årsgränsen är: 
Motion om ett årligt miljöpris – återremitterad till förvaltningen 
Motion om ett tillgänglighets- och bemötandepris - återremitterad till 
förvaltningen 
Motion om framtagande av en näringslivspolitisk strategi för Tranemo kommun, 
behandlas på KF 23 november. 
Motion om giftfri miljö i förskola och skola (Redovisas i dokumentet Beredning 
av motioner och medborgarförslag som har passerat 1-årsgränsen) 
 
De medborgarförslag som har passerat 1-årsgränsen är: 
Medborgarförslag om vattenspel i Tranemosjön – behandlas på KF 26 oktober 
Medborgarförslag om skolgården i Dalstorp – behandlas på KF 26 oktober 
Medborgarförslag om ett stödteam och anhörigstöd - behandlas på KF 26 oktober 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2015-10-12 § 287 
Allmänna utskottet 2015-10-01 § 185 
Tjänsteskrivelse 2015-09-08  
Lista över motioner under beredning 
Lista över Medborgarförslag under beredning 
Beredning av motioner och medborgarförslag som har passerat 1-årsgränsen 

Föredragning och debatt 
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet och svarar på frågor. 
I den efterföljande debatten deltar Ann-Christine Simonsson (C). 

Beslutet skickas till 
Samtliga sektioner 
Kommunchefen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Lista över motioner under beredning 
Lista över Medborgarförslag under beredning 

Status  
Avslutad 
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§ 131 

Vägledningsdebatt Trivsel och Trygghets beredningen -  
Biblioteksplan  (KS/2015:92)  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen 

Ärendet 
Trivsel och trygghetsberedningen fick utav kommunfullmäktige i uppdrag att ta 
fram en biblioteksplan för kommunen (2015-02-16 § 15). Uppdraget har sin 
utgångspunkt i bibliotekslagens (2013:801) krav på kommunerna att utarbeta en 
biblioteksplan. 
 
Efter att beredningen fått sitt uppdrag genomfördes ett uppstartsmöte och där 
beredningen tog fram en grovplanering för hur det fortsatta arbetet ska se ut. 
Vidare har beredningen omvärldsbevakat och läst in sig på området främst 
genom de styrdokument som finns inom området, såsom via kungliga biblioteket 
och Västra Götalandsregionen.  Andra dokument som beredningen läst in sig på 
är andra kommuners biblioteksplaner liksom  
 
Vidare har beredningen träffat Bibliotekschefen som informerat om biblioteks 
verksamhetsområde, liksom informanter för skolbiblioteken och skolbussens 
verksamhet.  
 
Beredningen har genomfört en större mängd medborgardialoger med start vid 
nationaldagsfirandet i Dalstorp. Därefter har även beredningen genomfört dialog 
på biblioteket, vid bokbussen och vid 7 av kommunens skolor, så kallad 
politikerlunch.  
 
Värdeord som lyftes fram under medborgardialogen var: 
 
 Samverkan 
 Samordning 
 Tillgänglighet 
 Utbud  
 Service 

 
Med Samverkan och Samordning så lyfte medborgare och elever fram vikten av 
och önskan om en stärkt samverkan mellan biblioteket och övriga verksamheter. 
Tillgänglighet i form av att kunna nyttja biblioteket/bokbus och biblioteket som 
en mötesplats. Service och utbud handlade främst om olika aktiviteter och 
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bredda utbudet, alternativt att göra mer av befintliga event såsom föreläsningar 
eller föreställningar. 
 
Vägledningsdebatten 
Under vägledningsdebatten som genomförs på dagens sammanträde delar 
beredningen att in fullmäktige i grupper för att diskutera följande rubriker:  
 
Det mångspråkiga biblioteket 
Det läsfrämjande biblioteket 
Det lärande biblioteket 
Den demokratiska mötesplatsen 
Det digitala biblioteket 
Biblioteket som kulturarena.  
 
Rubrikerna diskuteras utefter vilka utmaningar, samt vilka möjligheter som finns 
inom respektive område. Samtliga grupper kommer även att diskutera följande 
två frågeställningar: 
Vad kan vi göra för att stärka elevers läslust? 
Vad kan vi göra för att öka tillgängligheten? 

Svaren kommer vi sedan ta med oss tillbaka in i beredningsarbetet. Efter 
vägledningsdebatten, så kommer beredningen starta arbetet med att forma 
planen.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-01  
 
Föredragning och debatt  
Kent-Ove Karlsson (S), beredningsledare i trivsel och trygghetsberedningen, 
introducerar vägledningsdebatten och tackar Birgitta Lindqvist som nu slutar i 
beredningen.  

Status 
Pågående 
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§ 132 

Budget och verksamhetsuppföljning tertial 2  (KS/2015:388)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen 

Ärendet 
Budget och verksamhetsuppföljning för andra tertialen redovisas. 
 
I årets ekonomiska prognos för kommunen per 2015-08-31, prognostiseras ett 
resultat för helår 2015 på 12,7 mnkr. Kommunens resultat för helår 2014 var 14,5 
mnkr. Det prognostiserade resultatet för 2015 är 4,3 mnkr bättre än budget för 
2015. Skatteintäkter och statsbidrag förväntas överstiga budget med 2,9 mnkr. 
Prognosen för pensionskostnader är 3,9 mnkr lägre än budget. De finansiella 
kostnadernas prognos är 1,8 mnkr lägre än budget. Verksamheternas 
nettokostnader förväntas överstiga budget med 4,3 mnkr. 
 
Prognostiserade större budgetavvikelser, mnkr 
Prognos 
Verksamhet      avvikelse 
Vård i familjehem och institutionsvård  -3,4 
Hemtjänst      -2,2 
Bostadsanpassning     -1,9 
Vuxenutbildning     -1,3 
Försörjningsstöd     1,0 
Interkommunal ersättning, gymnasiet  1,2 
Övriga verksamheter     2,3 
Summa      -4,3 
 
Koncernredovisningen för Tranemo kommun omfattar utöver kommunen även 
Tranemobostäder AB och Tranemo Utvecklings AB. Kommunkoncernens 
ekonomiska resultat för 2015 prognostiseras uppgå till 15,0 mnkr, föregående år 
17,4 mnkr. 
Tranemobostäders ekonomiska resultat förväntas uppgå till 0,4 mnkr (före skatt), 
vilket innebär en försämrad resultatnivå på 0,9 mnkr jämfört med föregående år. 
Tranemo Utvecklings AB räknar med ett positivt ekonomiskt resultat på 0,3 
mnkr (efter skatt) under 2015, vilket är 0,2 mnkr sämre än resultatet 2014. 
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För kommunens del innebär det prognostiserade resultatet att balanskravet 
uppnås. Balanskravsresultatet uppgår till 4,3 mnkr. Tranemo kommun har hittills 
uppnått balanskravet varje år sedan införandet år 2000. 
 
Balanskravsavstämning 
Årets resultat enligt resultatprognos 12,7 
Avsteg från blandmodellen - 8,4 
Avstämning balanskravet 4,3 
 
En tredjedel av de prioriterade resultatmålen prognostiseras att uppnås medan 
de resterande två tredjedelarna delvis kommer att uppnås. 
 
Mål som kommer att uppnås är: 
 Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, kvalitet och 

mångfald utifrån medborgarnas behov. 
 Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att 

påverka ska öka. Hon/han ska känna att hon/han blir lyssnad på.  
 
Mål som delvis kommer att uppnås: 
 Verksamhet i nationell toppklass för barn och ungdomar i förskola och 

skola 
 Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv 
 Alla som kommer i kontakt med kommunen skall uppleva att han/hon får 

ett gott bemötande, bra service, snabb och korrekt handläggning 
 Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart samhälle i 

alla avseenden 

Beslutsunderlag 
Revisorernas bedömning av delårsrapport, tertial 2, 2015-10-21 
Budgetberedningen § 8, 2015-09-23 
Budget- och verksamhetsuppföljning 2015-08-31 
Tranemo Utvecklings AB Tertialrapport 2 2015 
TranemoBostäder Delårsrapport II 2015-08-31 
Uppföljning Tertial 2 Miljö och bygg, 2015-08-31 
Verksamhetsuppföljning Tertial 2 Miljö och bygg, 2015-08-31 

Föredragning och debatt 
Ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor. Tony 
Hansen (S) deltar i den efterföljande debatten. 
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Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 
Revisorerna 

Status 
Akten  
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§ 133 

Granskning av upphandlingsprocessen i Tranemo kommun  
(KS/2015:451)  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar kommunstyrelsens svar till revisorerna 

Ärendet 
Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer har genom revisionsbolaget 
Deloitte genomfört en granskning avseende Upphandlingsprocessen. De 
förtroendevalda revisorerna har gjort bedömningen att kommunstyrelsen i 
Tranemo kommun inte har en ändamålsenlig ledning och styrning av 
upphandlingsprocessen, vilket har resulterat i totalt nio stycken 
rekommendationer. Både rekommendationerna och svaren finns i särskild 
skrivelse.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2015-10-12 § 271 
Allmänna utskottet 2015-10-01 § 168 
Tjänsteskrivelse angående svar på rekommendationer gällande granskning av 
upphandlingsprocessen 2015-09-16 
Svar på rekommendationer angående upphandlingsprocessen i Tranemo 
kommun 2015-09-16 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 
Tranemo kommuns förtroendevalda revisorer 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Svar på rekommendationer angående upphandlingsprocessen i Tranemo 
kommun 2015-09-16 

Status  
Avslutad 
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§ 134 

Uppföljning av tidigare års granskningar, 2010-2012, och KS 
åtgärder  (KS/2015:459)  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen om kommunstyrelsens svar till revisorerna 

Ärendet 
Revisorerna har genomfört en fördjupad granskning, Granskning av uppföljning 
av tidigare års granskningar, 2010-2012 och KS åtgärder. Revisorerna pekar ut tre 
rekommendationer till kommunstyrelsen. 
 

• Ta fram en rutinbeskrivning och riktlinjer för hur rapportering och 
uppföljning till och från kommunstyrelsen avseende utförda fördjupade 
granskningar och verksamheternas åtgärder med anledningar av 
revisorernas rekommendationer.  

• Säkerställa att ärendehanteringen sker på ett korrekt sätt 
• Följa upp de åtgärder som verksamheterna vidtagit med anledning av 

revisorernas rekommendationer i granskningar mellan 2010 och 2012. 
 
Förvaltningen delar revisorernas bedömningar och planerar att ta fram 
rutinbeskrivningar för rapportering och uppföljning. Rutinerna kommer 
innefatta två steg, dels en processbeskrivning för hur revisorernas rapporter skall 
behandlas, samt hur de eventuella åtgärder som kommer därav skall hanteras 
inom ramen för förbättringsarbete och verksamhetsuppföljning.  
 
När det gäller att säkerställa att ärendehanteringen sker på ett korrekt sätt, så 
anser förvaltningen att svaret på den första rekommendationen även svarar för 
denna punkt i avseendet hantering av revisionsrapporter. När det gäller den 
kommunala ärendehanteringen i stort arbetar hela förvaltningen med det i 
allmänhet och medborgarservice och processtödsfunktionen i synnerhet. 
Förvaltningen förlitar sig till stor del på två dokument, riktlinjer för 
ärendehantering, som ledningsgruppen beslutat om, samt 
dokumenthanteringsplanen (KS § 11 2015-01-26 ). Funktionen har sett 
förbättringsområden gällande ärendehanteringen och har mål och åtgärder som 
är kopplade till området. Pågående förbättringsarbete sker bland annat genom 
att skapa processbeskrivningar för olika ärendetyper. Området följs upp i 
verksamhetsuppföljningen.  
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Planarbete 
Förvaltningen delar revisorernas syn på de vidtagna åtgärder som finns 
beskrivna i den fördjupande granskningen. Förvaltningen anser dock att det inte 
krävs någon ytterligare granskning av den gemensamma nämnden, då nämnden 
idag redovisar tertialuppföljningen hos budgetberedningen.  
 
Externa placeringar 
”Ärendehanteringen inom kommunen kan innehålla brister” 

Svar: Sedan 2012, då kommunens uppdaterade ärendehanteringssystem 
implementerades, har det pågått ett utvecklingsarbete för att säkerställa att 
kommunens samtliga verksamheter handlägger och dokumenterar ärenden på 
ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. I detta utvecklingsarbete har det 
ingått utbildningar riktade mot handläggare i samtliga sektioner avseende 
ärendehantering grundat på den ärendehanteringshandbok som färdigställdes 
hösten 2014. Rutiner, processer och mallar har utarbetats och implementerats i 
verksamheterna och interna utbildningar har genomförts. Förvaltningen 
bedömer därför att risk för brister i ärendehanteringen inom kommunen idag är 
små.  

 
Investeringsprocessen   
Revisorerna har under rubriken ”Iakttagelser” konstaterat att de i kommunens 
svar redovisade åtgärderna har genomförts. Revisorerna konstaterar i sin rapport 
att det kan finnas anledning att, under 2014 eller 2015, göra en uppföljande 
granskning av de pågående och planerade förändringsarbeten som kommunen 
redovisar, exempelvis kompletterande rutiner angående beslut vid 
budgetavvikelser samt utredning av attesträtt, delegationsordning och andra 
system med kompletterande rutiner. 
När det gäller rutiner för beslut vid budgetavvikelser så sker en redovisning var 
fjärde månad vid tertialuppföljningen för politikerna av pågående 
investeringsprojekt och om det finns några budgetavvikelser. Inför nästa års 
budgetbeslut finns ett förslag att kommunstyrelsen ska få besluta om 
budgetavvikelser i ett projekt som uppgår till max 30%. Finns medel i 
budgeterad investeringspott kan i så fall kommunstyrelsen ta dessa beslut. I 
annat fall måste en budgetavvikelse beslutas av kommunfullmäktige. 
 
 
Uppsiktsplikt 
”Ytterligare kontrollmoment bedöms vara nödvändiga utanför denna 
granskning” 
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Under 2014-2015 har Tranemo kommun utvecklat intern kontrollplan i 
verksamhetssystemet Stratsys, där risker i verksamheterna bedöms, åtgärder 
samt kontrollmoment planeras, genomförs och följs upp enligt COSO-modellen. 

Omsorgssektionen har dessutom utarbetat ledningssystem för hälso- och 
sjukvård enligt SOSFS 2011:9 som är uppbyggt enligt en liknande modell som 
internkontrollplan, med riskbedömning, åtgärder och kontrollmoment.  

Intern kontrollplan tillsammans med ledningssystem för hälso- och sjukvård 
syftar till att säkerställa verksamheten så att de kommunala målen följs och lagar 
som styr kommunal verksamhet efterlevs. De kontrollmoment som återfinns i 
intern kontrollplan samt ledningssystem bör vara tillräckliga. 

 

Hur har utvecklingsarbetet fortgått under 2015? 

Utvecklingsarbetet fortgår som planerat. Förvaltningen redovisar varje tertial 
prognos för måluppfyllelse och planerade åtgärder tillsammans med den 
ekonomiska uppföljningen för politiken. Intern kontrollplan är utarbetad enligt 
COSO-modellen i Stratsys såsom planerat. 

Ytterligare en modell är utarbetad i Stratsys som säkerställer att motioner och 
medborgarförslag besvaras inom begränsad tidsplan och att politiska uppdrag 
leder till verkställighet i förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2015-10-12 § 272 
Allmänna utskottet § 172, 2015-10-01 
Tjänsteskrivelse 2015-09-17  
Revisionsrapport; Granskning av uppföljning av tidigare års granskningar, 2015-
06-16. 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen  
Näringsliv och Strategisektionen 
Omsorgssektionen 
Revisorerna 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Tjänsteskrivelse 2015-09-17 

Status  
Avslutad 
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§ 135 

Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015  (KS/2015:421)  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Erlägger särskild insats till Kommuninvest under år 2015 upp till den 

högsta insatsnivån per invånare, totalt 6 957 846 kr. 
• Finansiering sker ur kommunens likvida medel. 

 
Ärendet 
90 % av Sveriges kommuner är medlemmar i Kommuninvest och hälften av 
externfinansieringen i kommuner och landsting kommer därifrån. Föreningen 
har bidragit till att hålla nere finansieringskostnaderna för kommunsektorn. 
Tranemo kommun är medlem i Kommuninvest. 
 
Det har kommit en förfrågan från Kommuninvest om inbetalning av särskild 
medlemsinsats för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som 
följer av medlemskapet. Man kan välja mellan att under 2015 sätta in hela eller 
delar av det återstående insatskapitalet.  
 
Tranemo kommun har i nuläget ett insatskapital motsvarande 302,25 kr per 
invånare eller 3 518 154 kr. Miniminivån som samtliga medlemmar i 
Kommuninvest ska ha nått senast 2018 är 900 kr per invånare. Detta motsvarar 
en inbetalning för Tranemo kommun på 6 957 846 kr. 
 
Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får, i takt med att 
insatskapitalet växer, till större och större del behållas av medlemmen. Den årliga 
insatsen som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och 
lägre för att slutligen upphöra.  
 
Under 2014 fastställdes räntan på insatskapitalet till 2,5 procent. Föreningen kan 
inte i förväg garantera vad räntan på insatskapitalet blir under kommande år, 
men föreningen eftersträvar att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta. 
Då återbäringen och räntan på insatskapitalet påverkar vårt resultat positivt och 
att det också ger förutsättningar för att lånemarginalerna blir lägre vid 
kommunens upplåning anser vi det förmånligt att betala in hela återstående 
insatskapitalet om 6 957 846 kr redan i år.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2015-10-12 § 275 
Allmänna utskottet § 171, 2015-10-01 
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Tjänsteskrivelse 2015-09-11  
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, Kommuninvest 2015-05-21 

Föredragning och debatt  
Crister Persson (C) deltar i debatten och yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen  

Status  
Avslutad 
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§ 136 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön.  (KS/2015:633)  
 

Kommunfullmäktigs beslut 
• Antar Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i 

Tranemo kommun. Dessa ersätter kommunens gällande lokala 
hälsoföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 1991, § 73. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggenheten har arbetat fram ett förslag till nya lokala föreskrifter 
som ska gälla i Tranemo och Ulricehamns kommun. Föreskrifterna behöver 
uppdateras för anpassa föreskrifterna efter nuvarande lagstiftning och för att 
skapa en likvärdig hantering av ärenden i Tranemo och Ulricehamns kommun.  

Ärendet  
Under 2012 började tillsynsmyndigheten i Tranemo med arbetet att uppdatera 
kommunens lokala hälsoföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 1991, § 73. 
På grund av kommande samverkan med Ulricehamns kommun antogs inte 
förslaget till föreskrifter då. Sedan samverkan inleddes 2014 har arbetet med att 
uppdatera befintliga föreskrifter återupptagits. Föreskrifterna behöver 
uppdateras för anpassa föreskrifterna efter nuvarande lagstiftning och för att 
skapa en likvärdig hantering av ärenden i Tranemo och Ulricehamns kommun. I 
huvudsak har inte några större förändringar skett jämfört med nuvarande 
bestämmelser.  
 
Innehållet i det nya förslaget ser likadant ut för de både Tranemo och 
Ulricehamns kommun, det enda som skiljs åt är kartbilagorna som tillhör en av 
paragraferna. 

Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet § 176, 2015-10-01 
Tjänsteskrivelse 2015-09-10 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
Kartor: 
Håcksnäs, Lagmanshagasjön, Pjukasjön, Simmesjön, Store malen, Sämsjön, 
Sävsjö, Visen 1, Visen 2, Visen 3.   
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Beslutet skickas till 
Miljö- och byggenheten, Ulricehamns kommun 

Status 
Avslutad 
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§ 137 

Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 för Tranemo kommun  
(KS/2015:501)  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar Tranemo kommuns risk- och sårbarhetsanalys för mandat 

perioden 2015-2018.  

Beslutsmotivering 
I kap 2 1 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid (LEH) anges att kommuner och landsting ska 
analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa 
händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av verksamheten ska 
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). ”Med extraordinär händelse 
avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser 
av en kommun eller ett landsting” (Lag 2006:544). 

Ärendet 
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska ligga till grund för kommunens plan 
för hantering av extraordinära händelser och skall revideras en gång per 
mandatperiod. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) är att kommunen 
ska stärka sin egen och samhällets krisberedskapsförmåga. En åtgärdsplan ska 
under 2015 tas fram och antas politiskt för att ligga till grund för 
mandatperiodens krisberedskap. 
Tranemo kommun bedömer att följande områden som särskilt viktiga att arbeta 
vidare med under mandatperioden:  
 

• Kommunens krisledning i form av att se över ledningsplatser, tekniska 
hjälpmedel och utbildningar och övningar.  

• Tekniska hjälpmedel så som reservkraftverk, kommunikationsradio m.m. 
ska planeras in i åtgärdsplanen. 

• Sårbarheten att få IT störningar i verksamheter finns och behöver stärkas 
för att ha förmågan att vara motståndskraftig vid exempelvis, IT krasch, 
långvarigt elavbrott m.m. 

• En analysgrupp för höga vattenflöden ska tillsättas. 
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Beslutsunderlag 
AU 154, 2015-08-27 
Tjänsteskrivelse 2015-08-24  
Rapporten Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 Tranemo kommun  

Beslutet skickas till 
Tekniska sektionen  

Status  
Avslutad 
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§ 138 

Bevarande-, utvecklings- och LIS-plan för 
Torpa/Hofsnäsområdet  (KS/2012:1221)  

Kommunfullmäktigs beslut 
• Antar Bevarande- utvecklings- och LIS-plan för Torpa/ 

Hofsnäsområdet 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till bevarande- utvecklings och LIS plan för Torpa/Hofsnäs har varit 
föremål för samråd och granskning under 2013-2014. Syftet med planen är att ta 
fram vissa riktlinjer och ramar för den framtida utvecklingen inom Torpa/ 
Hofsnäs. Planen har tagits fram under löpande dialog med de närmaste berörda 
fastighetsägarna och brukarna på Torpa och Hofsnäs.  
 
Bakgrund 
I den av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen anges att en bevarande- 
och utvecklingsplan ska tas fram för Torpa/Hofsnäsområdet vilket också anges i 
den antagna LIS planen. 
 
Granskningen 
Granskningen skedde under tiden 27 mars 2014 till 2 juni 2014 ställdes 
granskningshandlingarna ut på kommunkontorets andra våning under ordinarie 
öppettider. Samrådshandlingarna fanns även på biblioteket, bokbussen och på 
hemsidan www.tranemo.se/planer. 
Under granskningen inkom ca 15 yttranden av varierad karaktär, vissa har 
föranlett ändringar i planen. Ett tydligare ställningstagande har gjorts mot 
Länsstyrelsens förslag att inte kalla planen för LIS- plan har bland annat gjorts.  
 
Efter att allmänna utskott beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta 
planen skedde ytterligare förhandlingar med länsstyrelsen. Myndigheten krävde 
att två av områdena skulle byta benämning från LIS till något annat. Kommunen 
valde att gå myndigheten tillmötes och bytte namn på områdena till 
”utvecklingsområden” vilket till skillnad från LIS inte har någon specificerad 
juridisk mening. 

Beslutsunderlag 
KS § 257 2015-09-28 
AU § 155 2015-09-10 
Tjänsteskrivelse 2015-08-21 
Bevarande,- utvecklings,- och LIS-plan för Torpa /Hofsnäs området – antagande 

http://www.tranemo.se/planer
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Karta 
Samrådsredogörelse 
Utlåtande  
Miljökonsekvensbeskrivning 

Beslutet skickas till 
Näringslivs- och strategisektionen 

Status  
Avslutad 
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§ 139 

Uppdrag att utreda simhallens organisation  (KS/2014:675)  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar rapporten 
• Förvaltningen får i uppdrag att i sitt fortsatta arbete utgå från 

rekommendationerna i rapporten. 
• Återrapportering ska ske till utskotten vid samråd i december. 
• Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen i februari. 

 

Ärendet 
I samband med beslut om budgeten för 2015 gav kommunfullmäktige 
förvaltningen i uppdrag att utreda simhallens organisation. Utredningen har 
utförts av revisorerna Johan Osbeck och Louise Abrahamsson på 
revisionsföretaget Deloitte. Rapporten är nu klar och utredarna rekommenderar 
kommunen följande: 

• Utforma ett uppdragsdokument för simhallen och vad deras uppdrag är 
från ägarna, som är kommunen. Det tydliggör för de som lånar den 
(skolan, vilka förväntningar de kan ha) samt att det då finns ett uppdrag 
med samverkan med skolan. Förtydliga att simhallen ska samverka med 
skolan. 

• Fastställt syfte och uppdragsdokument behöver därefter kommuniceras 
till alla intressenter för att minska eventuella förväntningsgap. 

• Överväg förslag till relativt små förändringar och tillägg i badhusets 
interiör för att kunna möta fler behov hos fler aktörer. 

• Överväg att tillsammans med kommunens föreningsliv och skola 
utveckla badhuset till ett allaktivitetshus. 

• Överväg att mäta och ta fram statistik avseende besök; månatliga, 
dagliga samt för olika tider på dygnet. 

Beslutsunderlag 
AU § 161, 2015-09-10 
Tjänsteskrivelse 2015-09-07  
Rapport avseende badhusets nuvarande och framtida möjligheter, juli 2015 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Tekniska sektionen 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Rapport avseende badhusets nuvarande och framtida möjligheter, juli 2015 

Status  
Akten 
 

 
 

 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunfullmäktige  
2015-10-26     
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 45 

§ 140 

Sammanträdestider 2016  (KS/2015:466)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förvaltningen har tillsammans med KFs presidie tagit fram en plan för 
sammanträdestider 2016.  
Förslaget är att kommunfullmäktige sammanträder 8/2, 21/3, 4/4, 9/5, 20/6, 12/9, 
31/10, 28/11 och 12/12 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-25  
Kalenderöversikt sammanträdestider 2016 

Beslutet skickas till 
Samtliga sektioner 
Samtliga funktioner 
Samtliga ledamöter och ersättare i KF 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Kalenderöversikt sammanträdestider 2016 

Status  
Avslutad 
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§ 141 

Delgivningar till KF 2015  (KS/2015:395)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen 

Beslutsunderlag 
MEDDELANDE – Granskning av hemtjänst samt institutionsplaceringar – 
Revisorerna genom KPMG. 
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§ 142 

Val av nämndemän inför mandatperioden 1 januari 2016 - 31 
december 2019  (KS/2015:571)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Utser följande nämndemän 

Doris Lindgren (S) 
Höstvägen 4  
514 40 Limmared 
 
Tatjana du Petersson (S) 
Oktobervägen 4 
514 40 Limmared 
 
Ulla Bengtsson (C) 
Hunnabo 
514 93  Ambjörnarp  
 
Sören Karlsson (C) 
Slumsvik 
514 53 Månstad 
 
Karl-Gustav Magnusson (M) 
Gudarpsgatan 3 
514 34 Tranemo 
 
Hans Pahlén (MP) 
Humlegärde 
514 92 Uddebo 
 
Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse från Borås Tingsrätt framgår att Tranemo kommun ska utse 6 
nämndemän för mandatperioden 1 januari 2016 - 31 december 2019. 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från Borås Tingsrätt 2015-08-13 
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Beslutet skickas till  
Borås Tingsrätt 
De valda nämndemännen 

Status 
Avslutad 
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§ 143 

Valärende - Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen och i 
Trivsel- och trygghetsberedningen - Birgitta Lindqvist  
(KS/2015:705)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Birgitta Lindqvist (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen och från uppdraget som ledamot i trivsel- och 
trygghetsberedningen. 

• Sverigedemokraterna återkommer vid nästa sammanträde med 
förslag på ny ersättare i kommunstyrelsen och som ledamot i trivsel- 
och trygghetsberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Lindqvist har, 2015-10-09, inkommit med en begäran om att bli 
entledigad från sina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och som ledamot 
i trivsel- och trygghetsberedningen. Ny ersättare och ledamot väljs i Birgitta 
Lindqvists ställe.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse 2015-10-09 

Beslutet skickas till  
Birgitta Lindqvist  
Personalfunktionen 
Demokrati- och visionsberedningen 
Processtödsfunktionen 

Status 
Avslutad  
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§ 144 

Information om Länsstyrelsens sammanräkning efter 
avsägelse från Ivan Letth  (KS/2015:637)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar Länsstyrelsens beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Ivan Letth (SD) inkom, 2015-09-10, med en skrivelse där han begär att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige entledigade honom från uppdraget 2015-00-14 och begärde 
då också att länsstyrelsen skulle genomföra en ny sammanräkning. Länsstyrelsen 
har, 2015-10-05, förrättat ny räkning och utsett Johnny Letth (SD) till ledamot i 
kommunfullmäktige. Länsstyrelsen meddelade dessutom at ingen ny ersättare 
har kunnat utses. 

Beslutsunderlag  
Länsstyrelsens beslut 2015-10-05 

Beslutet skickas till  
Personalfunktionen 

Status 
Avslutad 
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§ 145 

Information om Länsstyrelsens sammanräkning efter 
avsägelse från Anna Letth  (KS/2015:638)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar Länsstyrelsens beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Letth (SD) inkom, 2015-09-10, med en skrivelse där hon begär att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige entledigade henne från uppdraget 2015-10-14 och begärde 
då också att länsstyrelsen skulle genomföra en ny sammanräkning. Länsstyrelsen 
har, 2015-10-05, förrättat ny räkning och meddelar att någon ny ersättare kunde 
inte utses. 

Beslutsunderlag  
Länsstyrelsens beslut 2015-10-05 

Beslutet skickas till  
Personalfunktionen 

Status 
Avslutad 
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