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 KS/2013:430 
 
§55 Motion om att landsbygdssäkra förskolan  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Viktoria Haraldson (C) har inkommit med en motion om att hon vill att beslutet om 
att erbjuda 15 h i veckan fördelat på 3 h per dag i förskolan skall landsbygdssäkras. Detta för att 
ge likvärdiga möjligheter för alla barn och deras familjer oavsett bostadsort i kommunen.  
 
Beslutsunderlag  
Motionen 2013-04-13 
 
Beslutsgång 
Viktoria Haraldson (C) presenterar motionen. 
 
Beslutet skickas till  
Medborgarservice och processtödsfunktionen           
 
Status 
Pågående 
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 KS/2013:407 
 
§56 Medborgarförslag om att fler elever från Tranemo gymnasieskola ska 
få åka till koncentrationslägret Auschwitz 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun har erhållit ett medborgarförslag från Josefine Jelec och hennes klasskamrater 
angående att fler elever från Tranemo gymnasieskola ska få chansen att åka till Auschwitz och se 
koncentrationslägren från andra världskriget. Enligt förslagsställaren var resan en oerhört viktig 
erfarenhet och man vill därför att kommunen avsätter pengar till att delfinansiera studieresor till 
Auschwitz.  
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2013-04-11 
 
Beslutsgång 
Anmäls att medborgarförslaget inkommit och av presidiet remitterats till kommunstyrelsen för 
beredning.  
 
Beslutet skickas till  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
 
Status 
Pågående 
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 KS/2013:406 
 

§57 Medborgarförslag om att Tranemo kommun inför jobbcirkulation 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun har erhållit ett medborgarförslag från Eric Porali och hans klasskamrater 
angående att Tranemo kommun ska införa jobbcirkulation, vilket innebär att kommunen förser 
arbetslösa ungdomar i åldrarna 18-21 med ett tillfälligt arbete under en lämplig tidsperiod på 
förslagsvis sex månader. Förslagsställaren framhåller att den främsta anledningen till förslaget är 
att ungdomar ska få arbetslivserfarenhet.  
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2013-04-12 
 
Beslutsgång 
Anmäls att medborgarförslaget inkommit och av presidiet remitterats till kommunstyrelsen för 
beredning.  
 
Beslutet skickas till  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
 
Status 
Pågående 
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 KS/2013:465 
 

§58 Medborgarförslag angående belysning i Tåstarp 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun har erhållit ett medborgarförslag från Åsa Lundin om belysning i Tåstarp vid 
gamla fotbollsplanen. Förslagsställaren framhåller att det behövs belysning vid gång och 
cykelbanan för att skapa trygghet och säkerhet i området.  
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2013-04-16 
 
Beslutsgång 
Anmäls att medborgarförslaget inkommit och av presidiet remitterats till kommunstyrelsen för 
beredning.  
 
Beslutet skickas till  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
 
Status 
Pågående 
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 KS/2013:364 
 

§59 Svar på interpellation avseende den upphandlade städverksamheten 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Interpellationssvaret läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Claes Redberg (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande där han 
efterfrågar en utvärdering av den upphandling som genomförts av städverksamheten. 
Interpellanten uttrycker att han känner en tilltagande oro över de signaler om bristande kvalitet 
och missnöje som han fått till sig och vill därför att kommunstyrelsens ordförande svara på 
följande frågor: 
 

- Är du nöjd med den kvalitet som blivit resultatet av den genomförda upphandlingen? 
- Kommer du att vidta några åtgärder i syfte att säkerställa en ren inomhusmiljö för 

kommunens verksamheter? 
- Vilket ansvar anser du att kommunen bör känna för de anställdas arbetsmiljö vid 

övergång till en annan arbetsgivare i samband med att en verksamhet upphandlas? 

Crister Persson (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
Städorganisationen i Tranemo kommun gick i sin helhet över till upphandlad entreprenör, V-
städ, den 1 november 2012. 18 av totalt 28 lokalvårdare gick med över till entreprenören. 
Det har gått kort tid sedan övergången och upplevelsen av kvaliteten efter övergången har 
varierat. I några verksamheter upplevs städkvaliteten som bättre än tidigare, medan det i andra 
verksamheter har identifierats brister. En dialog pågår fortlöpande med V-städ kring tolkningar 
av avtalet och åtgärder för att förbättra i de delar det anses nödvändigt. En utvärdering är 
planerad och ska vara klar i november 2013. Utvärderingen ska genomföras av oberoende part, 
med kompetens för uppdraget. Utvärderingen ska omfatta både processen fram till övergången 
och resultatet därefter, vilket innefattar både upplevelsen av städkvalitet och hur vi framåt ska 
säkerställa en ren inomhusmiljö för kommunens verksamheter. Tranemo kommun har inget 
formellt ansvar för de anställda som gått över till V-städ. Däremot är det viktigt att i 
utvärderingen ha med ett medarbetarperspektiv, vad blev bra i processen och vad kan vi lära oss 
av den inför framtiden. 

Beslutsunderlag  
Svar på interpellation 2013-05-02 
Kommunfullmäktige 2013-04-08, § 41 
Interpellation 2013-04-02 
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Beslutsgång 
Crister Persson (C), kommunstyrelsens ordförande, presenterar interpellationssvaret. 
Claes Redberg (S), Monica Fredin (S) och Christin Stormvall (V) deltar i den efterföljande 
debatten.  

Status 
Avslutad 
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 KS/2012:311 
 

§60 Ungas syn på begreppet rättigheter 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillväxt och kompetensberedningen genomför ett demokratitorg med temat rättigheter i sitt 
uppdrag med ämnet att utveckla medborgardialogen med unga. Elever från Tranemo 
gymnasieskola har med hjälp av politiker som mentorer arbetat med begreppet rättigheter. På 
sammanträdet presenteras och debatterar eleverna sina arbeten genom att bjuda in politikerna 
till ett demokratitorg.   
   
Status 
Pågående 
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 KS/2013:312 
 

§61 Ombyggnad av Västergården för att inrymma fler boendeplatser för 
ensamkommande barn 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Investeringsbudget 2013 utökas med 1 200 tkr för ombyggnad av Västergården till utökat 

boende för ensamkommande flyktingbarn.  

Sammanfattning av ärendet 
I Västergården finns boende för ensamkommande flyktingbarn på andra våning. Till hösten 
kommer antalet platser att öka vilket innebär att det finns behov av att bygga om även första 
våning till flyktingboende. I nuläget finns resursskolan i dessa lokaler, för att ombyggnation ska 
kunna utföras måste resursskolan inrymmas i någon annan lokal.   
 
För att första våning ska kunna användas som boende måste lokalerna brandcellsindelas samt 
kompletteras med kök och handikappanpassade toaletter. Nytt ventilationsaggregat behöver 
också installeras. År 2012 färdigställdes andra våningen till en kostnad av 1,2 miljoner. Då första 
våningen skall utformas på samma sätt som andra våningen så beräknas kostnaden till 
densamma. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-04-15, § 102 
Budgetberedningen 2013-03-28, § 6 
Tjänsteskrivelse 2013-03-19 
 
Beslutet skickas till  
Tekniska sektionen 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:315 
 

§62 Val av ny ledamot och beredningsledare i Demokrati och 
visionsberedningen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Christoffer Andersson (C) väljs till ny ledamot och beredningsledare i Demokrati och 
visionsberedningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Christine Simonsson (C) entledigades 2013-04-08 från sitt uppdrag i Demokrati och 
visionsberedningen. Ny ledamot och beredningsledare ska väljas i hennes ställe.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktige 2013-04-08, § 39 
Avsägelse 2013-03-18 

Beslutsgång 
Centerpartiet nominerar Christoffer Andersson (C) till ny ledamot och beredningsledare i 
Demokrati och visionsberedningen. 
 
Beslutet skickas till  
Christoffer Andersson  
Demokrati och visionsberedningen  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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  KS/2013:425 
 

§63 Avsägelse Gunilla Blomgren (FP) från sitt uppdrag som ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Gunilla Blomgren (FP) entledigas från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i 

kommunstyrelsen.  
• Brigitte Barenfeld (KD) väljs till ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. 
• Gunilla Blomgren (FP) väljs till ersättare i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Blomgren (FP) har inkommit med en skrivelse där hon begär att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse 2013-04-15 
 
Beslutsgång 
Kristdemokraterna nominerar Brigitte Barenfeld (KD) till ny ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen och Folkpartiet nominerar Gunilla Blomgren (FP) till ersättare i 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutet skickas till  
Gunilla Blomgren  
Brigitte Barenfeld  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:453 
 
§64 Avsägelse Christoffer Andersson (C) från uppdraget som ledamot i 
Tillväxt och kompetensberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Christoffer Andersson (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Tillväxt och 

kompetensberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Christoffer Andersson (C) har inkommit med en skrivelse där han begär att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ledamot i Tillväxt och kompetensberedningen.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse 2013-04-22 
 
Beslutsgång 
Centerpartiet meddelar att de kommer att nominera namn till ersättare efter Christoffer 
Andersson (C) vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till  
Christoffer Andersson  
Tillväxt och kompetensberedningen  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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 KS/2013:497 
  
§65 Avsägelse Brigitte Barenfeld (KD) från uppdraget som ledamot i 
Demokrati och visionsberedningen  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Brigitte Barenfeld (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Demokrati och 

visionsberedningen. 
• Lotta Wendefors (KD) väljs till ny ledamot i Demokrati och visionsberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Brigitte Barenfeld (KD) har inkommit med en skrivelse där hon begär att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i Demokrati och visionsberedningen. Ny ledamot ska väljas i hennes 
ställe. 
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse 2013-03-28 
 
Beslutsgång 
Kristdemokraterna nominerar Lotta Wendefors (KD) till ny ledamot i Demokrati och 
visionsberedningen. 
 
Beslutet skickas till  
Brigitte Barenfeld  
Lotta Wendefors 
Demokrati och visionsberedningen  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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§66 Rapporter från beredningarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
Eva-Karin Haglund, beredningsledare i Tillväxt och kompetensberedningen, inbjuder till möte 
om fortsättningen av ungdomsprojektet den 12 juni.  
 
Stefan Hjertén, beredningsledare i Trivsel och trygghetsberedningen, informerar om att en 
medborgardialog kommer att genomföras i Grimsås den 16 maj.  
   
Status 
Pågående 
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