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 KS/2014:887 
 KS/2015:3 
 
§1 Inkomna medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar anmälan om att två medborgarförslag 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/2014:887 Medborgarförslag om vägvisning till Hagatorpet 
KS/2015:3 Medborgarförslag om att förbjuda smällare och raketer 
 
Status 
Akten 
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 KS/2015:4 
 KS/2015:6 
 KS/2015:97 
 KS/2015:102 
 
§2 Inkomna  motioner  

Kommunfullmäktiges beslut 
• De fyra motionerna remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunallagen framgår att en ledamot får väcka ett ärende i fullmäktige genom en motion.  

Beslutsunderlag  
KS/2015:4 Motion om räddningstjänstens deltidsbrandkår och IVPA-bil 
KS/2015:6 Motion om at bli Hålla Sverige Rent-kommun 
KS/2015:97 Motion om utökad SFI 
KS/2015:102 Motion om järnvägsområdet i Limmared 
 
Föredragning och debatt  
Birgitta Lindqvist (SD) föredrar båda sina motioner, dels en om deltidsbrandkår och IVPA dels 
en om utökad SFI. Ingela Carlsson (MP) föredrar motionen från Louise Bertilsson (MP) om att 
Tranemo kan bli en Håll Sverige Rent-kommun. Lena Eksberg (S) föredrar motionen om 
järnvägsområdet i Limmared från Lena Eksberg, Tatjana Du Pettersson, Rose Torkelsson och 
Marie Kockali, samtliga (S). 
 
Status 
Akten
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      KS/2015:90 
 

§3 Interpellation om Västergårdens boende 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar interpellationen från Birgitta Lindqvist (SD) 
• Noterar interpellationssvaret från kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Lindqvist (SD) har 2015-02-01 ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående Västergårdens boende och de problem och brister hon finner där. 
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson har lämnat följande svar: 
”Tranemo Kommun strävar efter att all verksamhet ska vara väl fungerande och hållbar såväl på 
Västergården som i övrigt. Det finns ett styr- och ledningssystem som ska säkerställa att politiska 
visioner och beslutade mål genomförs i förvaltningen. Verksamhetsplaner följs upp och 
återrapporteras med inriktningen att uppnå långsiktigt fungerande arbete.  
I flera av verksamheterna är rutiner och struktur väldigt viktiga. Att skapa förståelse och att 
arbeta motiverande är ett angeläget uppdrag för förvaltningen och det gäller även frånvaro från 
skolan. Rutiner finns för att hantera hög frånvaro. Just nu pågår implementeringen av en ny 
elevhälsoplan som särskilt syftar till att stärka stödet för elever med särskilda behov. 
Tranemo Kommun är en arbetsgivare med ca 1000 medarbetare fördelade på ett stort antal 
arbetsgrupper. Det förekommer att arbetsgrupper inte fungerar optimalt. I personalhandboken 
finns kriterier samlade för att säkerställa en god arbetsmiljö. Vid specifika problem tas en 
handlingsplan fram i samarbete med personalfunktionen. Vid behov har kommunen också 
tillgång till företagshälsovården.” 

Beslutsunderlag  
Interpellation 2015-02-01 
Interpellationssvar 2015-02-12 

Föredragning och debatt  
Birgitta Lindqvist (SD) föredrar interpellationen och kommunstyrelsens ordförande Crister 
Persson (C) föredrar interpellationssvaret. 
 
Beslutet skickas till  
Birgitta Lindqvist 
 
Status 
Avslutas  
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 KS/2015:74 
 

§4 Fråga om kostnaderna för flyktingmottagningen i Tranemo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar frågan från Birgitta Lindqvist (SD) 
• Noterar svaret från kommunstyrelsen ordförande Crister Persson (C) 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Lindqvist (SD) har 2015-01-27 inkommit med frågor om kostnader för 
flyktingmottagningen i Tranemo kommun. Frågorna lyder: 

- Hur många asylsökande hade vi i kommunen 2014? 
- Hur mycket var omkostnaderna för tolkning i kommunen 2014? 
- Hur mycket var omkostnaderna för god mans uppdrag gällande ensamkommande 

flyktingbarn 2014? 
- Hur många lägenheter har Tranemo som är avsatta för migrationsverkets boenden, och 

inkomsten från dessa? 
- Hur ser Västergårdens budget ut? Hur mycket ersättning får kommunen för varje plats 

som erbjuds till migrationsverket? Hur stor är kostnaden för varje plats? 
- Finns det någon uppföljning om hur många som har kommit i arbete utav de som fått 

uppehållstillstånd de senaste 3 åren? 

Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) svarar på frågorna och frågeställaren är nöjd 
med svaren. 

Beslutsunderlag  
Fråga från Birgitta Lindqvist 2015-01-27 

Föredragning och debatt  
Birgitta Lindqvist (SD) presenterar sin fråga. 
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) besvarar frågan. 
 
Status 
Avslutas  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr: 
Kommunfullmäktige 
2015-02-16 Sid 7 av 18 
  
    

 
Ordförandes sign.      Justerares sign.     Justerares sign.    Sekr. sign.  Utdragsbestyrkande 
  
 
 

 

 KS/2013:1211 
 

§5 Medborgarförslag om belysning på gång- och cykelvägen mellan 
Tranemo och Limmared 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget anses besvarat.  

 
Ärendet 
Maria Johansson med flera har 2013-12-02 lämnat ett medborgarförslag angående belysning av 
cykelvägen mellan Tranemo och Limmared. Förslagsställaren anser att det är viktigt att 
cykelvägen blir belyst för att öka tryggheten framförallt för kommunens ungdomar som nyttjar 
den. Samtidigt anser förslagsställaren att denna investering ligger i linje med ett av kommunens 
mål i den strategiska planen, nämligen att arbeta för ”en stark centralort och ett starkt 
tätortsområde i Tranemo – Limmared”.  Förvaltningen kontaktade Maria Johansson 2014-11-14 
för att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.   
Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att frågan stämmer överens med målet i 
den strategiska planen och att medborgarnas upplevda trygghet även är av stor vikt. 
Förvaltningen arbetar för närvarande med två uppdrag inom området, det ena är att utarbeta en 
strategi för kommunens åtaganden och insatser vad gäller belysning av vägar, gator och 
allmänna platser och det andra är att se över den prioritering av utbyggnad av gång- och 
cykelvägar som redovisas i Cykelplanen. Förvaltningen anser därför att frågan om belysning av 
den aktuella sträckan bör tas in och behandlas inom ramen för de två aktuella uppdragen. 
Uppdragen beräknas vara klara den 2015-04-01. Medborgarförslaget anses där med besvarat. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2015-01-26 § 21 
Allmänna utskottet 2014-11-27, § 215 
Tjänsteskrivelse Svar på Medborgarförslag om belysning på gång och cykelvägen mellan 
Tranemo och Limmared, 2014-10-29 
Medborgarförslag, 2013-12-02 
Protokollsutdrag § 127, Allmänna utskottet, 2013-08-08.   
 
Beslutet skickas till  
Förslagsställaren Maria Johansson 
Tekniska Sektionen 
Strategi och Näringslivssektionen 
 
Status 
Avslutas  
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 KS/2013:888 
 

§6 Medborgarförslag angående social investering  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget anses besvarat.  

Beslutsmotivering 

Med hänvisning till den motion som Ann-Christine Simonsson (C), Elisabeth Petersson (C) och 
Viktoria Haraldsson (C) 2010-11-15 inkommit med angående att pröva att inrätta en social 
investeringsfond för ungas utveckling och hälsa anses medborgarförslaget besvarat. 2012-06-18 
antog kommunfullmäktige motionen och gav förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna 
för Tranemo kommun att inrätta en social investeringsfond.   

Ärendet 

Arne Inhammar lämnade 2013-08-23 ett medborgarförslag angående sociala investeringar. 
Förslagsställaren anser att kommunen ska arbeta med sociala investeringar för att motverka 
utanförskap i samhället. Förvaltningen var brevledes i kontakt med Arne Inhammar 2014-10-15  
för att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.  
Utredningen som gjorts i och med den nämnda motionen om sociala investeringar sammanfattas 
enligt följande. Förebyggande socialt arbete som sociala investeringsfonder innebär kostnader på 
kort sikt men förhoppningsvis en stor samhällsvinst på lång sikt. Även om Tranemo kommun 
arbetar förebyggande genom sociala insatsgrupper i dagsläget anser förvaltningen att arbetet 
regelbundet bör ses över och utvecklas. För att uppnå syftet med sociala investeringar – att 
förhindra utanförskap i samhället, kan man välja olika arbetssätt. Att avsätta medel till en fond 
och arbeta utifrån olika projekt är ett alternativ. För det krävs att kommunen har ett överskott 
som kan generera medel till en fond. Att arbeta utifrån ordinarie verksamhet genom att reguljärt 
utvärdera och utveckla arbetet är ett annat. Den långsiktiga avsikten med att ha en fond är att 
förändra tankesättet i ordinarie verksamhet. Genom att istället tillsätta en arbetsgrupp som 
kontinuerligt arbetar med att utveckla det arbete som ingår i ordinarie verksamhet, som går att 
likställas med tidiga insatser, uppnås syftet utan att behöva avsätta medel i en fond.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2015-01-26 § 22 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-12-11, § 227 
Tjänsteskrivelse, 2014-11-06 
Utredning om sociala investeringar, 2014-10-21 
Kommunfullmäktiges beslut, 2012-06-18, § 87 
Medborgarförslag, 2013-08-23 

Föredragning och debatt  
Förslagsställaren Arne Inhammar föredrar sitt medborgarförslag.  
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Beslutet skickas till  
Förslagsställaren Arne Inhammar 
 
Status 
Avslutas 
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KS/2013:973 
 

§7 Medborgarförslag om cykelväg mellan Grimsås och Hestra 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget avslås 

Ärendet 
Per Josefsson har 2013-09-23 lämnat ett medborgarförslag angående  
Cykelväg mellan Grimsås och Hestra. Förslagsställaren har tidigare lämnat in ett 
medborgarförslag på området (KS/2011:963) och vill nu återaktualisera ärendet. Förslagsställaren 
anser att det är viktigt att knyta ihop Grimsås och Hestra även för cykeltrafik. Anledningen till 
att förslagsställaren vill öka dagens cykelmöjligheter mellan orterna är för att den tunga trafik 
som trafikerar den befintliga motorleden mellan orterna begränsar cykeltrafikanters 
trafiksäkerhet.  Förvaltningen var i kontakt med Per Josefsson 2014-12-22 för att ge 
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.  
Cykelvägen aktualiserades på grund av de planer som Tranemo kommun och Gislaveds 
kommun hade om att koppla samman VA-näten mellan Grimsås och Hestra (KS 2012:480). Då 
det alternativet inte längre är aktuellt så finns det heller inte några förutsättningar för att dra en 
cykelväg längs den tilltänka VA-ledningen.  
Det återstående alternativet är att dra en cykelväg längs den befintliga vägen mellan orterna. 
Detta alternativ är svårare att få till stånd, då det inte endast är en kommunal fråga, utan frågan 
involverar Tranemo kommun, Gislaveds kommun, Trafikverket samt de två regionerna. En 
cykelväg mellan Grimsås och Hestra blir således en regional fråga och en eventuell gemensam 
prioritering mellan de fem intressenterna.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2015-01-26 § 22 
Allmänna utskottet 2015-01-08, § 3 
Tjänsteskrivelse 2014-12-22 
Tjänsteskrivelse Cykelväg mellan Grimsås och Hestra, Dnr KS/2011:963, 2012-04-24 
Medborgarförslag, 2013-09-23 
 
Beslutet skickas till  
Förslagsställaren Per Josefsson 
Tekniska sektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Tjänsteskrivelse, Svar på Medborgarförslag angående cykelväg mellan Grimsås och Hestra, 2014-12-22 
 
Status 
Avslutas  
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 KS/2014:867 
 

§8 Köp av Tranehallen, Gudarp 24:193, Åkerivägen 3 i Tranemo 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Fastigheten Gudarp 24:193, Åkerivägen 3 i Tranemo köps in för 3 725 000 kr.  
• Utökar investeringsbudgeten med 3 725 000 kronor. Finansiering sker via 

rörelsekapitalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att Gymnasieskolans byggprogram skall flyttas från f. 
d. Samhallfastigheten till lokaler i Tranehallen på Åkerivägen. 
Då det är fråga om en ganska stor investering som fastighetsägarna förklarat att de inte är 
beredda att göra får kommunen göra den. Men då det är tveksamt att göra en så stor investering 
i en hyrd lokal har diskussioner förts med nuvarande fastighetsägare i syfte att förvärva 
fastigheten.  
 
Detta har nu utmynnat i att ett köpekontrakt upprättats där kommunen köper fastigheten för  
3 725 000 kronor. 
 
I byggnaden inryms även en restaurang vilken även fortsättningsvis förutsätts finna kvar där. 
Driftkostnaderna täcks av hyresintäkter. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2015-01-26 § 7 
Allmänna utskottet 2015-01-08, § 5 
Tjänsteskrivelse, 2014-12-19 
Köpekontrakt, 2014-12-19  
 
Beslutet skickas till  
Tekniska sektionen 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutas  
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 KS/2015:45 
 

§9 Anpassningar av administrationen 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar förvaltningens anpassningar av administrationen under 2015.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen fick i samband med beslut om budget 2015 i uppdrag att presentera 
anpassningsåtgärder för administrationen med tillhörande konsekvensbeskrivningar 
motsvarande 1 000 tkr. Förvaltningen har utrett och konsekvensbeskrivit olika alternativ och 
föreslår följande: 
 Vakanssätter tjänst som EU-samordnare under 2015  500 tkr 

 Anpassning kontorsmaterial, portokostnader, kopiering mm 250 tkr 

 Anpassning sysselsättningsgrad medborgarservice- och processtöd  50 tkr 

 Vakanssättning av tjänster, bland annat tjänst som sektionschef för omsorg samt ekonom.
      200 tkr 

Förvaltningen har även utrett och beskrivit konsekvenserna av att sälja juristkompetens till 
Svenljunga kommun, men bedömer det som en olämplig åtgärd att genomföra. Samtliga 
föreslagna åtgärder finns beskrivna i bilagda konsekvensbeskrivningar 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2015-01-26 
Allmänna utskottet 2015-01-22, § 12 
Tjänsteskrivelse 2015-01-12 
Konsekvensbeskrivning 2014-11-05 
Konsekvensbeskrivning 2014-11-25 
Konsekvensbeskrivning 2014-11-06 
 
Beslutet skickas till  
Kommunchefen 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutas 
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 KS/2014:811 
 

§10 Tilläggsavtal för samverkansnämnd IT 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner förslag till tilläggsavtal till samverkansavtalet för gemensam IT-nämnd 

mellan Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samarbetet mellan Tranemo kommun och Ulricehamns kommun i form av en 
samverkansnämnd för IT startades i augusti 2010. De båda kommunerna är nu överens om att 
nuvarande kostnadsfördelning i samverkansavtalet måste göras om. I avvaktan på reviderade 
styrdokument har ett förslag till tilläggsavtal utarbetats. Detta avtal är ett förtydligande till 
gällande samverkansavtal och ska gälla till 2015-06-01 
Samverkan mellan kommunerna i samverkansnämnd IT regleras i reglemente och 
samverkansavtal som godkänts av respektive kommuns fullmäktige 2010-06-14. 
Kostnadsfördelningen mellan de samverkande kommunerna regleras i avtalets 4 § och vidare i 
bilagan till avtalet. Tranemo och Ulricehamns kommuner är överens om att en framtida 
fördelningsmodell behöver analyseras ytterligare i dialog. En ny fördelningsmodell bör börja 
gälla senast 1 juni 2015. De styrande dokumenten ska då ha reviderats och kostnadsfördelningen 
ska utformas utifrån det. Kommunerna är också överens om att kommunikation och dialog, om 
verksamhet och ekonom, ska stärkas. 
Genom detta tilläggsavtal är Tranemo kommun och Ulricehamns kommun överens om att 
ordalydelsen i 4 § i ursprungsavtalet, som godkändes 2010-06-14 ska gälla samt att ett tillägg 
görs till 4 § . Tilläggsavtalet gäller som längst till 2015-06-01. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-12-18 § 339 
Allmänna utskottet 2014-12-11, § 225 
Tjänsteskrivelse 2014-12-01 
Tilläggsavtal gällande kostnadsfördelning. 
Särskild överenskommelse gällande retroaktiv ersättning till Ulricehamns kommun. 
 
Beslutet skickas till  
Samverkansnämnd IT 
Ekonomifunktionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Tilläggsavtal gällande kostnadsfördelning 
Särskild överenskommelse gällande retroaktiv ersättning till Ulricehamns kommun 
 
Status 
Avslutas 
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 KS/2015:77 
 

§11 Avsägelse från Bujar Halili (MP) som ledamot i demokrati- och 
visionsberedningen och val av Marita Pahlén (MP) som ny ledamot. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Bujar Halili (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i demokrati- och 
visionsberedningen. 

• Marita Pahlén (MP) väljs som ny ledamot i demokrati- och visionsberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Bujar Halili har, 2015-01-27, inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot i demokrati- och visionsberedningen. Ny ledamot väljs i Bujar Halilis ställe.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse 2015-01-27 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Miljöpartiet nominerar Marita Pahlén (MP) som ny ledamot i demokrati- och 
visionsberedningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen väljer Marita Pahlén (MP) som ny ledamot i 
demokrati- och visionsberedningen. 
 
Beslutet skickas till  
Bujar Halili 
Marita Pahlén 
Personalfunktionen 
Demokrati- och visionsberedningen 
Processtödsfunktionen 
 
Status 
Avslutas  
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§12 Avsägelse från Monica Fredin (S) som ledamot i kommunfullmäktige 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Monica Fredin (S) entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
• Begär att Länsstyrelsen genomför en ny sammanräkning efter Monica Fredin (S). 

Sammanfattning av ärendet 
Monica Fredin (S) har, 2015-02-12 inkommit med en skrivelse där hon begär att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse 2015-02-12 
 
Beslutet skickas till  
Monica Fredin 
Personalfunktionen 
Länsstyrelsen 
 
Status 
Avslutas  
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§13 Fastställande av beredningsuppdrag för tillväxt- och 
kompetensberedningen - Policy för utveckling av turismen i Tranemo 
kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Fastställer uppdragsbeskrivningen för tillväxt- och kompetensberedningen gällande 

policy för utveckling av turismen i Tranemo. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Uppdraget består av att utarbeta en policy för hur kommunen långsiktigt ska arbeta med att 
främja turismen och turistnäringen i Tranemo kommun.  
Syftet med arbetet är att tydliggöra kommunens roll i arbetet inom turismnäringen.  

Beslutsunderlag  
Uppdragsbeskrivning 2015-02-16 
 
Beslutet skickas till  
Tillväxt och kompetensberedningen 
Processtödsfunktionen 
 
Status 
Akten  
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§14 Fastställande av beredningsuppdrag för demokrati- och 
visionsberedningen - Strategisk plan  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Fastställer uppdragsbeskrivningen för demokrati- och visionsberedningen gällande 

strategisk plan för Tranemo kommun.. 

Sammanfattning av ärendet 
En ny strategisk plan ska utarbetas med utgångspunkt från den nya visionen. Syftet med arbetet 
är att ett av kommunens viktigaste styrdokument ska vara tidsaktuellt och svara upp mot de 
ambitioner som finns att utveckla kommunen på ett kvalitetsmässigt och hållbart sätt men också 
i samklang med internationella, nationella och regionala styrdokument. Dokumentet ska spegla 
den politiska. 
 

Beslutsunderlag  
Uppdragsbeskrivning 2015-02-16 
 
Beslutet skickas till  
Demokrati- och visionsberedningen 
Processtödsfunktionen 
 
Status 
Akten  
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§15  Fastställande av beredningsuppdrag för trivsel- och 
trygghetsberedningen - Biblioteksplan 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Fastställer uppdragsbeskrivningen för trivsel- och trygghetsberedningen gällande 

biblioteksplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppdraget består av att utarbeta en biblioteksplan för Tranemo kommun. 
Uppdraget har sin utgångspunkt i bibliotekslagens (2013:801) krav på kommunerna att anta en 
biblioteksplan. 

Beslutsunderlag  
Uppdragsbeskrivning 2015-02-16 
 
Beslutet skickas till  
Trivsel- och trygghetsberedningen 
Processtödsfunktionen 
 
Status 
Akten 
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