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KS/2013:66 
 

§1 Motion om instiftande av ett årligt folkhälsopris i Tranemo kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Christina Yngvesson (M) har inkommit med en motion om att instifta ett årligt 
folkhälsopris i Tranemo kommun. Genom att uppmärksamma goda hälsofrämjande exempel 
inom kommunen kan fler inspireras att anstränga sig mer för att förbättra hälsoläget hos sig 
själva och andra enligt motionären.  
 
Christina Yngvesson (M) föreslår fullmäktige besluta att inrätta ett folkhälsopris i Tranemo 
kommun.  

 
Beslutsunderlag  
Motionen 2013-01-21 
 
Beslutsgång 
Christina Yngvesson (M) presenterar motionen. 

 
Beslutet skickas till  
Medborgarservice och processtödsfunktionen           

 
Status 
Pågående 
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§2 Inkomna motioner och medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmäls att följande medborgarförslag inkommit och av presidiet remitterats till 
kommunstyrelsen för beredning: 
 
- Medborgarförslag angående säkra landsbygdens fortlevnad och ökad inflyttning 
- Medborgarförslag angående belysning på banvallen 
- Medborgarförslag angående bowlinghall i Tranemo 
- Medborgarförslag angående bostäder till asylsökande på de större orterna i kommunen 
- Medborgarförslag angående övergångställe utanför sim- och idrottshall 
- Medborgarförslag angående fler papperskorgar utmed gångvägarna i småsamhällena i 
Tranemo kommun 
- Medborgarförslag angående skateboardramp vid lekplatsen i Månstad 
- Medborgarförslag angående fler föreläsningar på gymnasiet 

 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslaget 2012-12-16, KS/2012:1224  
Medborgarförslaget 2013-01-21, KS/2013:58 
Medborgarförslaget 2013-01-21, KS/2013:60 
Medborgarförslaget 2013-01-21, KS/2013:61 
Medborgarförslaget 2013-01-21, KS/2013:63 
Medborgarförslaget 2013-01-21, KS/2013:64 
Medborgarförslaget 2013-01-23, KS/2013:71 
Medborgarförslaget 2013-01-25, KS/2013:75 
 
Beslutet skickas till  
Medborgarservice och processtödsfunktionen           

 
Status 
Pågående 
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  KS/2012:649  
 
§3 Medborgarförslag/förfrågan om resursgrupp   
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med frågan varför Tranemo kommun inte har organiserat 
någon ”Resursgrupp” dvs. frivilliga resursgruppen (FRG) som kan kallas in vid extra ordinära 
händelser. 
Ärendet har beretts av Service- och näringslivssektionen som beskriver att det tidigare funnits en 
Frivillig resursgruppsverksamhet i Tranemo kommun, men då personer som dragit igång 
verksamheten slutat och ingen har tagit vid så har verksamheten lagts ner. 
Istället har kommunen lyft fram möjligheten att använda sig av byalagen i kommunens olika 
orter då de har kunskap om vilka som bor inom området samt om området geografiskt. Detta 
gjordes t e x vid de två stora stormarna Gudrun och Per. Tranemo kommun avser att fortsätta 
samverka med byalagen. Förvaltningen fick vid allmänna utskottets sammanträde 2013-01-10 i 
uppdrag att se över hur samarbetet med byalagen kan förbättras och utvecklas samt hur stöd och 
utbildningsinsatser kan utformas. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-01-21, § 9 
Allmänna utskottet 2012-12-20, § 250 
Tjänsteskrivelse 2012-12-19 
Medborgarförslaget 2012-06-19 
 
Beslutsgång 
Förslagsställaren presenterar medborgarförslaget. 
I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C) och Christina Yngvesson (M). 

 
Beslutet skickas till  
Förslagsställaren  
Medborgarservice och processtödsfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2012:538 
 

§4 Medborgarförslag om asfaltering av pendelparkering i Månstad      
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska sektionen har berett svaret på ett medborgarförslag om att pendelparkeringen i 
Månstad, vid riksväg 27, ska asfalteras. 
I nuläget är det byalaget som sköter parkeringen med röjning av sly och städning, vilket utförs 
genom ideellt arbete. I förslaget framställs det att när det regnar blir parkeringen lerigt, vilket 
leder till bilarna blir smutsiga invändigt. 
Tranemo kommun har ansökt om statlig medfinansiering till regionala 
kollektivtrafikanläggningar för åren 2013 - 2015. 
I ansökans objektlista är pendelparkering i Månstad prioriterad som nummer ett. De planerade 
åtgärderna är att ändra de två nuvarande infarterna till en infart för att utnyttja ytan för fler 
parkeringsplatser, belägga parkeringen samt att sätta upp cykelställ med tak.  
Utförande är beräknat att ske 2013. Kostnaden för dessa åtgärder beräknas uppgå till 210 000 
kronor. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-01-21, § 10 
Allmänna utskottet 2012-12-20, § 256 
Tjänsteskrivelse 2012-12-03 
Medborgarförslaget 2012-05-28 
 
Beslutsgång 
I debatten deltar Crister Persson (C). Crister Persson informerar att Trafikverket lämnat beskedet 
att man har godkänt medfinansieringen och att avsikten därför är att genomföra förslaget även 
om förslaget avslås.  
 
Beslutet skickas till  
Förslagsställaren  
Tekniska sektionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2011:1172 
 
§5 Medborgarförslag om anpassningsåtgärder på Storgatan i Limmared 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fått in ett medborgarförslag angående att anpassa Storgatan i 
Limmared med hastighetsdämpande åtgärden. 
I medborgarförslaget belyses faran med att Storgatan används som en racerbana. 
Det är inte Tranemo kommun utan Trafikverket som har driftansvaret för Storgatan utmed 
Ardagh i Limmared. 
 
Tekniska sektionen delger Trafikverket informationen om vårdslös körning och påminner om 
deras driftansvar för vägen. Tranemo kommun kommer även att ta upp detta problem vid 
kommande samverkansmöten med Trafikverket. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-01-21, § 11 
Allmänna utskottet 2012-12-13, § 245 
Tjänsteskrivelse 2012-11-29 
Medborgarförslaget 2011-10-31 
 
Beslutet skickas till  
Förslagsställaren  
Tekniska sektionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2011:1342 
 
§6 Medborgarförslag om belysning på lekplats och pulkabacke    

 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska sektionen har berett medborgarförslaget om bättre belysning så att lekplatsen och 
pulkabacken i Brunkeparken i Länghem skall kunna utnyttjas maximalt. 
 
När det gäller just Brunkeparken, så ligger lekplatsen och pulkabacken en bit ifrån varandra, 
vilket betyder att det krävs 2 belysningspunkter. En belysningspunkt med timer eller liknande 
styrning beräknas kosta cirka 30 000 kronor samt 150 kronor om året i drift (belysningen är 
endast på under vissa timmar under dygnet).  
 
Inom tekniska sektionens nuvarande budgetram finns inget utrymme för att anlägga någon 
utökad belysning i Brunkeparken. 
 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-01-21, § 12 
Allmänna utskottet 2012-12-20, § 257 
Tjänsteskrivelse 2012-11-30 
Medborgarförslaget 2011-12-19 
 

Beslutet skickas till  
Förslagsställaren  
Tekniska sektionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2012:759 
 
§7 Medborgarförslag angående bättre information till kommuninvånare 
och skattebetalare               
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget antas med reservation för handlingar till kommunstyrelsen, en 

översyn behöver genomföras över vilka handlingar som ska publiceras med anledning 
av datainspektionens direktiv. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ingemar Rudholm lämnar i ett medborgarförslag med önskemål om bättre information till 
kommuninvånare och skattebetalare.  
Önskemålet är att det ska vara lättare att hitta kungörelser/kallelser samt handlingar och 
protokoll till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden på Tranemo 
kommuns hemsida. Han föreslår att kungörelser/kallelser ska publiceras på samma sida som 
protokollen samt att de olika dokumenten får tydliga och enhetliga namn. 
Medborgarservice och processtöd har tittat på Ingemar Rudholms förslag och har beslutat sig för 
att göra vissa korrigeringar på hur kungörelser/kallelser samt handlingar och protokoll 
publiceras från och med 2013-01-01. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-01-21, § 13 
Allmänna utskottet 2012-12-20, § 260 
Tjänsteskrivelse 2012-12-06 
Medborgarförslaget 2012-07-30 
 
Beslutet skickas till  
Förslagsställaren  
Medborgarservice och processtödsfunktionen           

 

Status 
Avslutad 
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      KS/2012:760 
 
§8 Medborgarförslag om uppförande av moské       
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att Tranemo kommun ska låter meddela en positiv 
inställning till att så småningom uppföra en moské i Tranemo. 
Det finns idag i kommunen ett antal kyrkor och religiösa byggnader som uppförts, ägs och 
förvaltas av såväl Svenska Kyrka som andra trossamfund. Kommunen har inget ansvar eller 
inflytande på den kyrkliga verksamheten.  
Kommunens uppgift vid olika typer av etableringar är att ansvara för planprocessen vid 
upprättande av detaljplan för det ändamål etableringen avser. 
I planarbetet prövas då den lämpliga markanvändningen.  I det fall en sådan etablering som 
anges i medborgarförslaget initieras upprättas ett planavtal mellan byggherren och kommunen 
som reglerar planprocessen och kostnaderna för planupprättandet. Om ändamålet med 
byggnationen kan inrymmas inom planbestämmelserna i en äldre plan prövas i samband med 
bygglovet. Med tanke på den specifika användningen är det mest troliga att en ny detaljplan 
måste upprättas för ändamålet. 
Strategiska sektionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med vad som 
redovisats ovan, avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-01-21, § 14 
Allmänna utskottet 2012-12-13, § 243 
Tjänsteskrivelse 2012-11-19 
Medborgarförslaget 2012-07-08 
 
Beslutet skickas till  
Förslagsställaren  
Strategiska sektionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2012:1059 
 
§9 Motion om översyn av kostnad för hyra av kommunens nät, samt 
samråd vid grävning    
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Motionens första del, om samråd, antas. 
• Motionens andra del, om taxesänkning, avslås. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Christina Yngvesson (M) har lagt en motion i vilken hon föreslår dels att kommunen ser till att 
alltid samråda med byalag vid grävning huruvida de är intresserade av att lägga ner slang 
samtidigt och dels att kommunen ser över kostnaderna för hyra av nät, en mindre summa än för 
närvaranden borde enligt motionären vara rimlig. 
Strategisektionen har berett ärendet och lämnar nu ett förslag till svar på motionen. Förslaget är 
att motionens första del om samråd vid grävning/plöjning antas men att andra delen om taxan 
för hyra i kommunens nät avslås. Svaret i sin helhet finns i akten. 
Motionens innehåll och fortsatta handläggning har diskuterats med motionsställaren 2012-12-17. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-01-21, § 15 
Allmänna utskottet 2013-01-10, § 3 
Tjänsteskrivelse 2013-01-02 
Motionen 2012-10-25 
 
Beslutet skickas till  
Motionären 
Strategiska sektionen 
Tekniska sektionen 
 
Status 
Avslutad 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 
2013-02-04 Sid 13 av 24 

  
    

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

      KS/2012:1060 
 
§10 Motion om informationsvägar för fiberutbyggnad på kommunens 
hemsida      
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen antas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Christina Yngvesson (M) har lagt en motion i vilken hon föreslår dels att kommunen inventerar 
vilka kompetenser som finns vad gäller fiber och ledningsdragning i stort samt att man på 
kommunens hemsida tydliggör information kring vart man kan vända sig för att få den hjälp, 
ekonomisk och praktisk, man behöver vad gäller fiberutbyggnad. 
 
Strategisektionen har berett ärendet och lämnar nu ett förslag till svar på motionen. Motionens 
innehåll och fortsatta handläggning har diskuterats med motionsställaren 2012-12-17. 
 
Förslaget är att motionens båda delar antas. Svaret finns i sin helhet i akten. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-01-21, § 16 
Allmänna utskottet 2013-01-10, § 4 
Tjänsteskrivelse 2013-01-03 
Motionen 2012-10-26 

 
Beslutet skickas till  
Motionären 
Strategiska sektionen 
Tekniska sektionen 
Medborgarservice och processtödsfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2011:1243 
 
§11 Motion om utebelysning på förskolornas lekgårdar            
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen antas. 
• Finansieringen av denna belysningsåtgärd behandlas i budget 2014. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fått in en motion från Louise Bertilsson (MP). I motionen belyser hon 
problemet med bristande belysning på förskolornas skolgårdar. 
I motionen efterlyses en inventering av behovet av upplysta lekgårdar och att belysning sedan 
installeras där behovet finns.  
Tekniska sektionen har nu genomfört en inventering av förskolornas skolgårdar vad gäller 
behovet av bättre belysning. Enligt inventeringen är behovet 5 nya belysningsstolpar. 
 
Kostnad för investering av en belysningspunkt ligger på ca 30 000 kronor. Driftkostnaden blir ca 
650kr/stolpe och år. 
 
Totalkostnad för investeringen ligger på ca150 000 konor med kapitalkostnaden på 6100 kr/år 
samt en driftkostnad på 3250 kr/år. 
 
Inom tekniska sektionens nuvarande budgetram finns inte utrymme för någon nybyggnation av 
belysning på förskolornas skolgårdar. Motionen föreslås bli avslagen. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-01-21, § 17 
Allmänna utskottets beredning av ärendet 2012-12-20, § 257 
Tjänsteskrivelse 2012-12-10 
Motionen 2011-11-20 

 
Beslutet skickas till  
Motionären 
Budgetberedningen 
Ekonomifunktionen 
Tekniska sektionen 

 
Status 
Avslutad 
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§12 Information om kommunens kvalitetsledningsarbete   
     
Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utvecklingsledarna Ulf Jogbratt och Anna-Clara Ringnes informerar om kommunens pågående 
kvalitetsledningasarbete. Utvecklingsledarna visa Stratsys, kommunens kvalitetledningssystem, 
och hur förvaltningen ska arbeta med de strategiska målen. Under presentationen redogörs även 
vissa resultat från KKIK (kommunens kvalitet i korthet). 
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      KS/2013:69 
 
§13 Uppdrag till demokrati och visionsberedningen att utarbeta en ny 
vision för Tranemo kommun         
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar uppdragsbeskrivningen för demokrati och visionsberedningen att utarbeta en 

ny vision för Tranemo kommun med följduppdrag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, efter samråd med PolSam, politisk samordningsgrupp, 
att demokrati och visionsberedningen får i uppdrag att utarbeta en ny vision för Tranemo 
kommun. Därefter ska vid behov en anpassning göras av de övergripande målen och den 
strategiska planen med utgångspunkt från det nya visionsförslaget. Därefter görs en 
aktualitetsgenomgång av kommunens översiktsplan grundad på bl.a. arbetet med visionen och 
den strategiska planen.  
 
Syftet med arbetet är att kommunens viktigaste styrdokument ska vara tidsaktuella 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. 
 
Beredningen skall arbeta med en aktiv och bred medborgardialog eftersom styrdokumenten 
berör i stort sett alla invånare och verksamheter. Bland annat bör en avstämning ske med de 
arbetsgrupper som arbetar med att ta fram ett varumärke för kommunen. 
 
Beredningen skall överlämna sitt uppdrag den 31 januari 2014 och genomföra en 
vägledningsdebatt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 september 2013. 

 
Beslutsunderlag  
Uppdragsbeskrivning 2013-01-21 

 
Beslutet skickas till  
Demokrati och visionsberedningen  
Medborgarservice och processtödsfunktionen           

 

Status 
Pågående  
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      KS/2013:68 
 
§14 Uppdrag till trivsel och trygghetsberedningen att utarbeta en 
folkhälsopolicy för Tranemo kommun         
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar uppdragsbeskrivningen för trivsel och trygghetsberedningen att utarbeta en 

folkhälsopolicy för Tranemo kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, efter samråd med PolSam, politisk samordningsgrupp, 
att trivsel och trygghetsberedningen får i uppdrag att utarbeta en folkhälsopolicy för Tranemo 
kommun som syftar till att utveckla den goda hälsa som finns. Faktorer som motverkar en god 
hälsa ska identifieras så att åtgärder kan sättas in för att förhindra att ohälsa uppkommer. 
 
Beredningen skall arbeta med en aktiv och bred medborgardialog eftersom folkhälsofrågor med 
stor säkerhet är av intresse för alla invånare oavsett ålder.  
 
Beredningen skall överlämna sitt uppdrag den 1 oktober 2013 och genomföra en 
vägledningsdebatt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2013. 

 
Beslutsunderlag  
Uppdragsbeskrivning 2013-01-21 

 
Beslutet skickas till  
Trivsel och trygghetsberedningen  
Medborgarservice och processtödsfunktionen           

 

Status 
Pågående  
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  KS/2011:840  
 
§15 Anpassning av lokalförsörjningsplanen avseende Gudarpsgården  
    
Kommunfullmäktiges beslut 

• Genomföra lokalförsörjningsplanen avseende Gudarpsgården enligt förslag 2 samt ge 
förvaltningen i uppdrag att nogsamt och kontinuerligt följa vilka konsekvenser 
förslaget får för den äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende. Förslag 2 
utesluter dock inte att en utbyggnad av ytterligare boendeplatser vid Gudarpsgården 
kan bli aktuella. 

• Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med analys av eventuella möjliga 
besparingar med anledning av minskning av personal ställt i relation till regeringens 
nya föreskrifter kring biståndsbedömning samt bemanning vid vård- och 
omsorgsboenden samt hälso- och sjukvård. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2011 togs beslut avseende lokalförsörjningsplan för omsorgssektionens verksamheter. I 
den utredning som låg till grund för beslutet beskrivs förändringsbehov när det gäller ett flertal 
punkter, inte minst när det gäller vård- och omsorgsboenden för äldre.  
 
Beräknad kostnad för ombyggnation/tillbyggnad av Gudarpsgården bedömdes i juni 2011 att 
uppgå till ca 35 mkr. Den ekonomiska kalkylen har därefter dock förändrats, kostnaden har nu 
beräknats till ca 80,9 mkr.  
Detta medförde ett fördjupat utredningsuppdrag, med syfte att ta fram alternativa lösningar för 
att minska kostnaderna. I samverkan med områdeschefer och arbetsgrupper togs därför 
ytterligare ett förslag fram så nu finns förslag 1 och förslag 2.  
 
Vid samrådet, 2012-12-13, mellan allmänna utskottet och omsorgs- och folkhälsoutskottet fick 
förvaltningen ett fortsatt uppdrag att utreda alternativ 2 vad gäller kvalitets-, ekonomi- och 
personalperspektiv. Omsorgssektionen har därför arbetat fram en fördjupad analys av förslag 2 
som nu presenteras. Analysen beskrivs i tjänsteskrivelsen som återfinns i sin helhet i akten.  
Allmänna utskottet beslutade 2012-01-10 att ge förvaltningen i uppdrag att, till 
kommunstyrelsens sammanträde 21/1, komplettera lokalförsörjningsplanen med förslag på 
installation av tvättpelare i varje lägenhet på Gudarpsgården för att förebygga/förhindra 
spridning av resistenta bakterier.  

 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-01-21, § 3 
Allmänna utskottet 2013-01-10, § 2 
Utredningsunderlag 2012-12-28 reviderad 2013-01-21 
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Tjänsteskrivelse 2013-01-22 
Skrivelse från PRO och SPF 2013-01-24 
Förhandlingsprotokoll 2013-01-18 
 
Beslutsgång 
Crister Persson (C) och Claes Redberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutet skickas till  
Omsorgssektionen  
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2012:1231 
 
§16 Tranemobostäder AB:s lokalisering   
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Tranemo kommun ser positivt på Tranemobostäders köp av Moavägen 12 (Ömmestorp 

1:26) 

Sammanfattning av ärendet 
Tranemobostäder AB finns idag lokaliserat i Gamla Samhallsfastigheten, vilken skall rivas inom 
de närmaste åren för att ge plats åt bostadsbebyggelse enligt detaljplan. Bolaget har därför tittat 
på och undersökt några olika alternativ till lokalisering, bland annat nybyggnation alternativt 
flytt till egna lokaler på Storgatan 31. Båda alternativen blir ganska kostsamma. Ett tredje 
alternativ som undersökts är att köpa byggnaden på fastigheten Ömmestorp 1:26.  
Där får bolaget i stort sett skräddarsydda lokaler för sin verksamhet. Bolaget får i huset plats 
med den samlade organisationen, lager, garage, verkstad m.m. Bovärdskontoren i Tranemo och 
Limmared flyttas till lokalerna. Den totala lokalytan är ca 1400 kvm varvid ca 400 kvm kan hyras 
ut externt.  
 
Styrelsen beslutade 2012-12-11 att ge ordförande i uppdrag att efterhöra kommunfullmäktiges 
inställning till köp av Moavägen 12 på Ömmestorp 1:26. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-01-21, § 7 
Allmänna utskottet 2012-12-13, § 242 
Tranemobostäder 2012-12-11, § 94 
Tranemobostäders skrivelse 2012-12-11 
 
Beslutsgång 
Hans Andersson (C), Marita Nordin (S), Louise Bertilsson (MP) och Jan-Erik Svenningsson (S) 
anmäler jäv och lämnar lokalen. 
 
Beslutet skickas till  
Tranemobostäder AB 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2012:1196 
 
§17 Revidering av förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund
  
Kommunfullmäktiges beslut 

• Tranemo kommun tillstyrker att förbundsordningen för Sjuhärads Kommunalförbund 
fastställs i enlighet med direktionens förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och har därefter reviderats 
senast 2011-01-01. Den förändring som nu föranleder en revidering är att avtal ingåtts med 
Falkenbergs kommun om samarbete från 1 januari 2012. 
 
Beslut från medlemskommunernas kommunfullmäktige skall vara Sjuhärads kommunalförbund 
tillhanda senast 2013-02-28. 
 
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har vid sammanträde 2012-11-09 beslutat att 
rekommendera aktuella kommuner att fastställa förbundsordningen för Sjuhärads 
kommunalförbund. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-01-21, § 4 
Allmänna utskottet 2012-12-20, § 261 
Sjuhärads kommunalförbund 2012-11-09, § 92 
Missiv 2012-12-03 
 
Beslutet skickas till  
Sjuhärads kommunalförbund 
 
Status 
Avslutad 
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   KS/2013:3 
 
§18 Avsägelse Joakim Lindrot (SD) från sina politiska uppdrag 
     
Kommunfullmäktiges beslut 

• Joakim Lindrot (SD) entledigas från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, 
trivsel och trygghetsberedningen och valberedningen 

• Begär att Länsstyrelsen genomför en ny sammanräkning efter Joakim Lindrot (SD) 
• Birgitta Lindqvist (SD) väljs till ny ledamot i trivsel och trygghetsberedningen 

Sammanfattning av ärendet 
Joakim Lindrot (SD) som är ledamot i kommunfullmäktige, trivsel och trygghetsberedningen och 
valberedningen har inkommit med en skrivelse där han begär att bli entledigad från sina 
politiska uppdrag i Tranemo kommun. 
 
Sverigedemokraterna genom Mikael Adolfsson (SD) har nominerat Birgitta Lindqvist (SD) till ny 
ledamot i trivsel och trygghetsberedningen.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse 2013-01-01 

 
Beslutsgång 
Sverigedemokraterna kommer att nominera namn till valberedningen vid nästa sammanträde 
med kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen 
Joakim Lindrot  
Birgitta Lindqvist 
Trivsel och trygghetsberedningen  
Medborgarservice och processtödsfunktionen           

 
Status 
Kommunfullmäktige 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 
2013-02-04 Sid 23 av 24 

  
    

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

      KS/2013:31 
 
§19 Avsägelse Marcus Björk (FP) som styrelseledamot för TUAB 
    
Kommunfullmäktiges beslut 

• Marcus Björk (FP) entledigas från uppdragen som styrelseledamot i TUAB 
• Gunilla Blomgren (FP) föreslås till ny styrelseledamot i TUAB 

Sammanfattning av ärendet 
Marcus Björk (FP) som är styrelseledamot i Tranemo Utvecklings AB (TUAB) har inkommit med 
en skrivelse där han begär att bli entledigad från sitt uppdrag.  
 
Folkpartiet genom ordförande Ana Alvarez Björk (FP) har nominerat Gunilla Blomgren (FP) till 
ny styrelseledamot i TUAB.  
 
Beslutsunderlag  
Förslag till styrelseledamot 2013-01-07 
Avsägelse 2013-01-07 

 
Beslutet skickas till  
Gunilla Blomgren (FP)  
Tranemo Utvecklings AB  
Medborgarservice och processtödsfunktionen           

 
Status 
Avslutad 
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      KS/2012:1053 
 
§20 Val av ny ledamot i demokrati och visionsberedningen 
     
Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Monica Fredin (S) entledigades 2012-10-29 från uppdraget som ledamot i demokrati och 
visionsberedningen, ersättare ska väljas i hennes ställe.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktig 2012-12-10, § 159  
Kommunfullmäktige 2012-11-19, § 135 
Kommunfullmäktige 2012-10-29, § 127 
Avsägelse 2012-10-24 
 
Beslutsgång 
Socialdemokratiska partigruppen meddelar att de kommer att nominera namn till demokrati- 
och visionsberedningen vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 

 
Status 
Kommunfullmäktige 
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