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  KS/2013:169  
 
§21 Medborgarförslag angående belysning på cykelvägar mellan 
Tranemo och Limmared  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun har erhållit ett medborgarförslag från Patrik Johansson angående att anlägga 
belysning mellan Limmared och Tranemo. I förslaget framställs att trafiksäkerheten skulle bli 
bättre med belysning.  
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2013-02-11 
 
Beslutsgång 
Anmäls att medborgarförslag angående belysning på cykelvägar mellan Tranemo och Limmared 
inkommit och av presidiet remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutet skickas till  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
 
Status 
Pågående 
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  KS/2013:143 
 
§22 Fråga om tankställe för biogas  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar frågan och svaret.   

Sammanfattning av ärendet 
Louise Bertilsson (MP) har ställt frågan till kommunstyrelsens ordförande om vad som har hänt 
med etableringen av tankställe för biogas i Tranemo kommun med anledning av det beslut som 
tagits i fullmäktige. Frågeställaren efterfrågar vilka konkreta åtgärder som är planerade och om 
det finns något måldatum i sikte.  
 
Beslutsunderlag  
Fråga 2013-02-15 
 
Beslutsgång 
Crister Persson (C) svarar på frågan. 
Louise Bertilsson (MP) presenterar frågan.  
 
Beslutet skickas till  
Louise Bertilsson  
 
Status 
Avslutad 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 
2013-03-04 Sid 5 av 16 
   
    

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

 

  KS/2013:144 
 
§23 Interpellation om vad maten får kosta i förskolan och skolan samt 
valet mellan margarin och smör etc.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar interpellationen och svaret.   

Sammanfattning av ärendet 
Louise Bertilsson (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande där hon 
efterfrågar om det ska serveras smör eller margarin på kommunens förskolor och skolor samt 
vad maten för barnen får kosta. Interpellanten tycker att all mat som serveras i förskolor och 
skolor i kommunen ska lagas från grunden, inga halvfabrikat och gärna ekologiskt. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) har skriftligen inkommit med svaret att det i 
nuläget inte finns några planerade förändringar avseende mejeriprodukter i skola och förskola. I 
de verksamheter där diskussioner om att byta mellanmjölk till lättmjölk påbörjats, har dessa 
skjutits på framtiden. Användningen av mejeriprodukter är en del av den sammanlagda 
måltiden. Det stora utvecklingsarbetet inom kostverksamheten är fokuserat på att minska 
halvfabrikat och öka andelen grönsaker, fisk, frukt och fiber i skolmaten. Crister anser att maten 
inom skolan bör vara en naturlig del av kommunens folkhälsoarbete, kommunen har en stor 
möjlighet att främja goda kostvanor för livet enligt Crister. Målsättningen är att erbjuda en god 
skolmåltid som är hälsosam och tillgodoser energi och näringsbehov. 
 
Beslutsunderlag  
Svar 2013-02-27 
Interpellation 2013-02-14 
 
Beslutsgång 
Crister Persson (C) svarar på interpellationen.  
Louise Bertilsson (MP) presenterar interpellationen. 
I den efterföljande debatten deltar Claes Redberg (S), Lars Vesterlund (M) och Christin Stormvall 
(V). 
 
Beslutet skickas till  
Louise Bertilsson  
 
Status 
Avslutad 
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  KS/2012:1050 
 

§24 Svar på medborgarförslag om vindkraft 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget anses besvarat.  
• De i medborgarförslaget framförda synpunkterna behandlas inom ramen för 

planprocessen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun har mottagit ett medborgarförslag angående riktlinjer för 
vindkraftsutbyggnaden i kommunen. 
I förslaget anges att en kommande vindbruksplan bör innehålla följande riktlinje: ”För varje 
meter som vindkraftverkets totala höjd är, skall den aktuella höjden multipliceras med 10 för att 
skydda närmsta bostads-/fritidshus. Dvs. önskar en intressent uppföra ett vindkraftverk med en 
höjd på 150 meter blir skyddsavståndet 1500 meter”. 
Strategiska sektionen har berett ärendet och redogör att det för närvarande pågår ett arbete med 
att ta fram en vindbruksplan för kommunen. Vinbruksplanen utgör ett s.k. tematiskt tillägg till 
översiktsplanen och har därför en planeringsprocess som motsvarar framtagandet av en 
översiktsplan. 
Ett förslag till vindbruksplan var under 2011 utställt för samråd. Utifrån detta förslag och efter 
att ha behandlat de inkomna synpunkterna har nu utarbetats ett reviderat förslag som ska ställas 
ut för granskning. Detta sker under perioden 2012-11-21 – 2013-01-22. Under utställningstiden 
har alla invånare i kommunen jämte en rad organisationer, myndigheter och andra intressenter 
möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.  
De sypunkter som redovisas i medborgarförslaget ska därför lämnas och redovisas inom ramen 
för den planprocess som pågår vad gäller vindbruksplanen. De under utställningstiden 
framkomna synpunkterna ska därefter vägas samma och bedömas inför ett slutligt förslag till 
vindbruksplan som troligtvis kommer att antas av kommunfullmäktige under senvåren 2013. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-02-11, § 31 
Allmänna utskottet 2013-01-24, § 13 
Tjänsteskrivelse 2012-11-12 
Medborgarförslag 2012-10-23 
 
Beslutet skickas till  
Förslagsställarna  
Strategiska sektionen 
 
Status 
Avslutad 
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  KS/2012:1056 
 

§25 Svar på medborgarförslag om bevarande av tyst natur 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget anses besvarat.  
• De i medborgarförslaget framförda synpunkterna behandlas inom ramen för
 planprocessen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett antal fastighetsägare i Ekefors har lämnat in ett medborgarförslag där man i första hand vill 
att kommunen håller fast i att bevara ett stort tyst område runt Dräggsjön – Gräsken . I andra 
hand att krav ställs på högre avstånd och ljudnivå i s.k. tysta områden. 
Strategiska sektionen har berett ärendet och redogör att det för närvarande pågår ett arbete med 
att ta fram en vindbruksplan för kommunen. Vinbruksplanen utgör ett s.k. tematiskt tillägg till 
översiktsplanen och har därför en planeringsprocess som motsvarar framtagandet av en 
översiktsplan. 
Ett förslag var under 2011 utställt för samråd. Utifrån detta förslag och efter att ha behandlat de 
inkomna synpunkterna har nu utarbetats ett reviderat förslag som ska ställas ut för granskning. 
Detta sker under perioden 2012-11-21 – 2013-01-22. Under utställningstiden har alla invånare i 
kommunen jämte en rad organisationer, myndigheter och andra intressenter möjlighet att ta del 
av förslaget och lämna synpunkter.  
De sypunkter som redovisas i medborgarförslaget och övriga inkomna handlingar ska därför 
lämnas och redovisas inom ramen för den planprocess som pågår vad gäller vindbruksplanen. 
De under utställningstiden framkomna synpunkterna ska därefter vägas samma och bedömas 
inför ett slutligt förslag till vindbruksplan som troligtvis kommer att antas av 
kommunfullmäktige under senvåren 2013. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-02-11, § 32 
Allmänna utskottet 2013-01-24, § 12 
Tjänsteskrivelse 2012-11-19 
Medborgarförslag 2012-10-22 
 
Beslutet skickas till  
Förslagsställarna 
Strategiska sektionen 
 
Status 
Avslutad 
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  KS/2012:1083 
 
§26 Svar på medborgarförslag om belysning på cykelväg mellan Tranemo 
och Hyltegärde (gamla Limmaredsvägen) 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun har fått in ett medborgarförslag från Maria Lindqvist angående att anlägga 
gatljus mellan Limmared och Tranemo. I förslaget framställs dels att trafiksäkerheten blir bättre, 
tryggheten ökar samt att andelen cyklande ökar om gatljus sätts upp. 
 
Tekniska sektionen har berett ärendet. De redogör för att det finns två alternativa möjligheter för 
gatljus för cyklister mellan Limmared och Tranemo. De anser dock att det inte finns utrymme i 
budgeten för något av alternativen. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-02-11, § 33 
Allmänna utskottet 2013-01-24, § 16 
Tjänsteskrivelse 2013-01-18 
Medborgarförslag 2012-11-05 
 
Beslutsunderlag  
I debatten deltar Crister Persson (C). 
 
Beslutet skickas till  
Förslagsställaren  
Tekniska sektionen 
 
Status 
Avslutad 
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  KS/2012:1117 
 

§27 Svar på medborgarförslag om belysning på cykelväg Hyltegärde, 
Tranemo - Rosenlund 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun har fått in ett medborgarförslag från Berit Andersson angående att anlägga 
gatljus mellan Tranemo och Rosenlund. I förslaget anges att det är väldigt mörkt att cykla den 
vägen. 

 
Tekniska sektionen har berett ärendet. De redogör för att det finns två alternativa möjligheter för 
gatljus för cyklister mellan Limmared och Tranemo. De anser dock att det inte finns utrymme i 
budgeten för något av alternativen. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-02-11, § 34 
Allmänna utskottet 2013-01-24, § 17 
Tjänsteskrivelse 2013-01-18 
Medborgarförslag 2012-11-09 
 
Beslutet skickas till  
Förslagsställaren  
Tekniska sektionen 
 
Status 
Avslutad 
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  KS/2012:311 
 

§28 Vägledningsdebatt tillväxt och kompetensberedningen om 
medborgardialog med unga 

Sammanfattning av ärendet 
Tillväxt och kompetensberedningen genomför en vägledningsdebatt i sitt uppdrag med ämnet 
att utveckla medborgardialogen med unga.  
 
Status 
Pågående 
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  KS/2013:102 
 

§29 Avsägelse Elisabeth Petersson (C) från sina politiska uppdrag i 
Tranemo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Elisabeth Petersson (C) entledigas från uppdragen som ledamot och 2:e vice ordförande i 

kommunfullmäktige, som ledamot valberedningen, som ersättare i kommunstyrelsen och 
som ersättare i omsorgs- och folkhälsoutskottet.    

• Begär att Länsstyrelsen genomför en ny sammanräkning efter Elisabeth Petersson (C). 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Petersson (C) har inkommit med en skrivelse där hon begär att bli entledigad från alla 
sina politiska uppdrag i Tranemo kommun.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse 2013-02-05 
 
Beslutsgång 
Centerpartiet meddelar att de kommer att nominera namn till ersättare efter Elisabeth Petersson 
(C) vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till  
Elisabeth Petersson  
Länsstyrelsen 
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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  KS/2013:3 
 

§30 Val av ny ledamot i valberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Evy Erlandsson (SD) väljs till ny ledamot i valberedningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Joakim Lindrot (SD) entledigades 2013-02-04 från uppdraget som ledamot i valberedningen, 
ersättare ska väljas i hans ställe.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktige 2013-02-04, § 18 
Avsägelse 2013-01-01 
 
Beslutsgång 
Sverigedemokraterna genom Mikael Adolfsson (SD) nominerar Evy Erlandsson (SD) till ny 
ledamot i valberedningen.  
 
Beslutet skickas till  
Evy Erlandsson  
Valberedningen 
Medborgarservice och processtödsfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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§31 Val av ny ledamot i demokrati och visionsberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kent-Ove Karlsson (S) väljs till ny ledamot i demokrati och visionsberedningen.  

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 2013-02-04, § 20 
Kommunfullmäktig 2012-12-10, § 159  
Kommunfullmäktige 2012-11-19, § 135 
Kommunfullmäktige 2012-10-29, § 127 
Avsägelse 2012-10-24 
 
Beslutsgång 
Socialdemokratiska partigruppen nominera Kent-Ove Karlsson (S) till ny ledamot i demokrati- 
och visionsberedningen. 
 
Beslutet skickas till  
Kent-Ove Karlsson  
Demokrati- och visionsberedningen 
Medborgarservice och processtödsfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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  KS/2013:3 
 

§32 Länsstyrelsens beslut angående ny ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar Länsstyrelsens beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Joakim Lindrot (SD) entledigades 2013-02-04 från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 
och kommunfullmäktige begärde därför att Länsstyrelsen skulle genomföra en ny 
sammanräkning efter Joakim Lindrot.  
Av Länsstyrelsens sammanräkning framgår att Harry Ericsson har utsetts till ny ledamot i 
kommunfullmäktige och att någon ersättare inte kunde utses.  
 
Beslutsunderlag  
Länsstyrelsen i Västra Götaland 2013-02-14 (Dnr 201-4688-2013) 
Kommunfullmäktige 2013-02-04, § 18 
Avsägelse 2013-01-01 
 
Beslutet skickas till  
Harry Ericsson  
Medborgarservice och processtödsfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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  KS/2013:258 
 

§33 Avsägelse Madeleine Persson (M) från sitt uppdrag som revisor i 
Stiftelsen Lindgrens Donationsfond 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

• Madeleine Persson (M) entledigas från uppdragen som revisor i Stiftelsen Lindgrens 
Donationsfond.    

Sammanfattning av ärendet 
Madeleine Persson (M) har inkommit med en skrivelse där hon begär att bli entledigad från sitt 
uppdrag som revisor i Lindgrens Donationsfond.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse 2013-03-04 
 
Beslutsgång 
Moderata samlingspartiet meddelar att de kommer att nominera namn till Stiftelsen Lindgrens 
Donationsfond vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till  
Madeleine Persson  
Stiftelsen Lindgrens Donationsfond  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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§34 Rapport om ej verkställda beslut inom socialtjänsten 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS har lämnats. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis till Socialstyrelsen och kommunens revisorer 
rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum. 
Kommunfullmäktige ska erhålla statistikrapporter över dessa beslut enligt LSS och SoL. 
 
Omsorgssektionen på uppdrag av kommunstyrelsen har per 2013-01-11 lämnat rapporten till 
Socialstyrelsen. Enligt rapporten finns ett beslut inom individ- och familjeomsorgen som ej 
verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.  
 
Beslutsunderlag  
Kvartalsrapport 2013-01-11 avseende 2012Q4 
 
Beslutet skickas till  
Omsorgssektionen 
Revisorerna 
 
Status 
Avslutad 
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