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  KS/2013:102 
 

§35 Länsstyrelsens beslut angående ny ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar Länsstyrelsens beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Petersson (C) entledigades 2013-03-04 från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige och kommunfullmäktige begärde därför att Länsstyrelsen skulle genomföra 
en ny sammanräkning efter Elisabeth Petersson.  
Av Länsstyrelsens sammanräkning framgår att Karin Ljungdahl (C) har utsetts till ny ledamot i 
kommunfullmäktige och att Magnus Bengtsson (C) utsetts till ny ersättare.  
 
Beslutsunderlag  
Länsstyrelsen i Västra Götaland 2013-03-15 (Dnr 201-8530-2013) 
Kommunfullmäktige 2013-03-04, § 29 
Avsägelse 2013-02-05 
 
Beslutet skickas till  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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  KS/2013:102 
 

§36 Val av ny 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Karin Ljungdahl (C) väljs till ny 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Petersson (C) entledigades 2013-03-04 från uppdraget som 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige. Ny 2:e vice ordförande ska väljas i hennes ställe.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktige 2013-03-04, § 29 
Avsägelse 2013-02-05 

Beslutsgång 
Centerpartiet nominerar Karin Ljungdahl (C) till ny 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till  
Karin Ljungdahl 
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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  KS/2013:102 
 

§37 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Karin Ljungdahl (C) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Petersson (C) entledigades 2013-03-04 från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. Ny ersättare i kommunstyrelsen ska väljas i hennes ställe.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktige 2013-03-04, § 29 
Avsägelse 2013-02-05 

Beslutsgång 
Centerpartiet nominerar Karin Ljungdahl (C) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutet skickas till  
Karin Ljungdahl 
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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  KS/2013:258 
 

§38 Val av ny revisor till Stiftelsen Lindgrens Donationsfond 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Per-Gunnar Bergman (M) väljs till ny revisor i Stiftelsen Lindgrens Donationsfond.  

Sammanfattning av ärendet 
Madeleine Persson (M) entledigades 2013-03-04 från uppdraget som revisor i Stiftelsen 
Lindgrens Donationsfond. Ny revisor ska väljas i hennes ställe.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktige 2013-03-04, § 33 
Avsägelse 2013-03-04 

Beslutsgång 
Moderata samlingspartiet nominerar Per-Gunnar Bergman (M) till ny revisor i Stiftelsen 
Lindgrens Donationsfond. 
 
Beslutet skickas till  
Per-Gunnar Bergman 
Stiftelsen Lindgrens Donationsfond 
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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  KS/2013:315 
 

§39 Avsägelse Ann-Christine Simonsson (C) från sitt uppdrag i 
Demokrati och visionsberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Ann-Christine Simonsson (C) entledigas från sitt uppdrag i Demokrati och 

visionsberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Christine Simonsson (C) har inkommit med en skrivelse där hon begär att bli entledigad 
från sitt uppdrag i Demokrati och visionsberedningen.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse 2013-03-18 
 
Beslutsgång 
Centerpartiet meddelar att de kommer att nominera namn till ersättare efter Ann-Christine 
Simonsson (C) vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till  
Ann-Christine Simonsson  
Demokrati och visionsberedningen 
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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  KS/2013:340 
 

§40 Avsägelse Karin Ljungdahl (C) från sitt uppdrag som ledamot i 
Trivsel och trygghetsberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Karin Ljungdahl (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Trivsel och 

trygghetsberedningen. 
• Sören Karlsson (C) väljs till ny ledamot i Trivsel och trygghetsberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Karin Ljungdahl (C) har inkommit med en skrivelse där hon begär att bli entledigad från sitt 
uppdrag i Trivsel och trygghetsberedningen.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse 2013-03-23 
 
Beslutsgång 
Centerpartiet nominerar Sören Karlsson (C) till ny ledamot i Trivsel och trygghetsberedningen. 
 
Beslutet skickas till  
Sören Karlsson 
Karin Ljungdahl  
Trivsel och trygghetsberedningen 
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:364 
 

§41 Interpellation avseende den upphandlade städverksamheten  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen.   

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? 

Beslutsunderlag  
Interpellation 2013-04-02 

Beslutsgång 
Claes Redberg (S) presenterar interpellationen. 
Crister Persson (C), kommunstyrelsens ordförande, meddelar att han kommer att besvara 
interpellationen vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 

Status 
Kommunfullmäktige  
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KS/2012:470 
 

§42 Svar på motion om tillgänglighet 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Viktoria Haraldsson har lämnat in en motion angående tillgänglighet. 
Motionären vill veta hur tillgängligheten ser ut för våra kommuninvånare i 
kommunägda fritid/sportanläggningar (även utarrenderade) som ishall, 
konstgräsplaner, idrottshallar och simhall. Motionären önskar att vi belyser ålder, kön 
och öppettider för allmänheten. 
         
Förvaltningen har försökt att belysa tillgängligheten för Tranemo kommuns invånare 
avseende ishall, konstgräsplaner, idrottshallar och simhall utifrån ålder, kön och 
öppettider för allmänheten. Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att 
tillgängligheten för våra föreningar är god i samliga idrottshallar och att kommunens 
policy vad gäller prioritering av tider för barn- ungdomsverksamheten följs. När det 
gäller fördelning av tider till tjej- respektive killverksamhet så tillgodoses föreningarnas 
önskemål i stort sett helt. I kommunens bokningssystem går det i dagsläget inte att 
urskilja ålder och kön på dem som använder hallarna. Det är upp till varje förening att 
fördela tider inom sin förening och i de fall man har både tjej och killverksamhet så anser 
bokningsansvarig på kommunen att fördelningen sker rättvist. Samtliga föreningar får i 
stort sett de tider de önskar vid säsongsbokningarna. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdrar åt förvaltningen att se över och aktualisera nu 
gällande uthyrningspolicy, samt återkomma med redovisning om eventuella begränsningar i 
densamma. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-03-11, § 88 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-02-21, § 21 
Tjänsteskrivelse 2013-02-07 
Brev från Dalstorps IF 
Brev från Tranemo IF Fotboll 
Brev från Nittorps IK 
Gemensam policy för uthyrning av konstgräsplaner 
Kommunens policy vid fördelning av tider i idrottshallarna 
Motionen 2012-05-01 
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Beslutet skickas till  
Motionären 
Lärandesektionen   
 
Status 
Avslutad 
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  KS/2012:365 
  
§43 Svar på medborgarförslag om belysning utmed gång/cykelvägen vid 
gamla banvallen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fått in ett medborgarförslag från Jeanette Löfstrand angående att belysa 
banvallen mellan centrum och Dalsgatan i Tranemo. Förslagsställaren anser att belysningen är 
viktig för att barn/ungdomarna ska våga använda banvallen till skolan och inte cykla på 
trottoaren utmed Storgatan. 
 
Banvallen i Tranemo ingår inte i kommunens cykelplan som antogs av kommunstyrelsen  
2010-09-13 § 141. Storgatan med en befintlig gång- och cykelbana med belysning går, 150 meter 
därifrån, parallellt med den del av banvallen som avses i medborgarförslaget. Kostnad för 
investering av en belysningspunkt ligger på ca 18 000 kr och är beroende på avstånd och 
markförhållanden. Driftkostnaden blir ca 650 kr/stolpe och år. För att belysa den föreslagna 
sträckan av banvallen behövs 16 belysningsstolpar. Detta skulle ge en totalkostnad för 
investeringen på ca 288 000 kronor med kapitalkostnaden på 24 000 kronor/år samt en 
driftkostnad på 10 000 kronor/år. 
 
Med hänvisning till att banvallen inte ingår som ett prioriterat stråk i den antagna cykelplanen, 
närheten till befintlig gång- och cykelbana och till kostnaderna är förslaget att 
medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-03-11, § 89 
Allmänna utskottet 2012-02-21, § 36 
Tjänsteskrivelse 2013-02-12 
Medborgarförslag 2012-04-04 
 
Beslutet skickas till  
Förslagsställaren 
Tekniska sektionen   
 
Status 
Avslutad 
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KS/2011:965 
   

§44 Svar på medborgarförslag om egenproducerad el med solceller 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget antas vad gäller att utreda användning av solvärme på simhallen. 
• Medborgarförslaget avslås i övriga delar. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fått ett medborgarförslag från Bruno Dahlqvist angående kommunens 
möjlighet att producera elkraft med hjälp av solceller. Förslagsställaren vill att kommunen 
producerar sin egen el och på så vis blir en förebild på området.  
 
Enligt Tranemo kommuns energimål ska elförbrukningen minska med 20 % till 2020. Tekniska 
sektionen har berett ärendet och anser att för att nå målen bör viljan finnas att testa nya 
möjligheter angående förnyelsebar energi mm. Ett förslag kan vara en försöksanläggning på 
gymnasiet, med el- programmet som ansvarig för drift och utvärdering. Tekniska sektionen 
anser att man även ska räkna på möjligheter vid nybyggnation av fastigheter när det gäller 
solceller och solvärme. Särskilt intressanta fastigheter är de som har kylbehov under 
sommarhalvåret typ vårdcentralen och Gudarpsgården i Tranemo. 
 
Kostnadsexempel utan bidrag för att bygga en anläggning med solcellsmoduler beräknas till ca 
40.000kr+moms för 10m² solcellsanläggning och med bidrag beräknas kostnaden till ca 27.000kr.  
10m² solcellsyta genererar ca1000 kwh el /år som motsvarar 210 kg pellets eller 100 liter olja.  
Normalfastighet i kommunen har effektbehov på ca 100w/m² och år.  
Kapitalkostnad: 3600kr (1600kr+2000kr) per år. 
Inom tekniska sektionens nuvarande budgetram finns inget utrymme för byggnation av någon 
solcellsanläggning, utan detta bör i så fall tas med i kommande budgetförslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2013-03-11, § 90 
Allmänna utskottet 2012-02-21, § 35 
Tjänsteskrivelse 2013-02-12 
Medborgarförslag 2011-09-01 
 
Beslutet skickas till  
Förslagsställaren 
Tekniska sektionen   
 
Status 
Pågående 
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KS/2012:1206     
 

§45 Tillgänglighetspolicy för Tranemo kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar tillgänglighetspolicyn för Tranemo kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Trivsel och trygghetsberedningen gavs i januari 2012 (KF 2012-01-16 § 6) i uppdrag att ta fram en 
tillgänglighetspolicy för kommunen. Beredningen har arbetat utifrån given uppdragsbeskrivning 
med medborgardialog och kunskapsinhämtning som huvudsakliga verktyg.  
 
En genomgående ambition har varit att se på tillgänglighet utifrån ett så brett perspektiv som 
möjligt. Resultatet av beredningens arbete presenteras därför i flera format för att ytterligare 
förstärka tillgänglighetsaspekten. Beredningen har utifrån medborgardialogen identifierat fyra 
värden som kännetecknar den goda tillgängligheten i Tranemo kommun. Vilka är: tillhörighet, 
trygghet, självständighet och delaktighet. 
 
Beredningen konstaterar vikten av att kommunen nu i nästa steg konkretiserar arbetet. Man 
kommer därför att återkoppla identifierade funktionshinder genom en särskild fotoutställning som 
görs i samarbete med Tranängskolan och Europeiska socialfonden. 
 
Policyn är nu färdigställd och överlämnad antagande samt för fortsatt beredning av 
förvaltningen.  
 
Under kommunfullmäktiges sammanträde genomför Trivsel och trygghetsberedningen 
överlämningsdebatten.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-03-11, § 78 
Tillgänglighetspolicy, 2013-01-22 
Tjänsteskrivelse, 2013-01-22 
Presidiets yttrande, 2013-02-18 

Beslutsgång 
Stefan Hjertén, Beredningsledare, introducerar överlämningsdebatten och informerar om 
beredningens arbete. 
Gert Månsson, Regioncoach, Handisam och Handikappförbundet gör en introduktion om 
tillgänglighet.   
Lars Vesterlund (M), Eva-Karin Haglund (S), Claes Redberg (S) och Stefan Hjertén (M) deltar i 
den efterföljande debatten.  
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 
2013-04-08 Sid 16 av 28 
  
    

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

 

Beslutet skickas till  
Trivsel och trygghetsberedningen  
Samtliga sektioner 
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Kommunchefen 
 
Status 
Pågående 
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      KS/2013:165 
 

§46 Årsredovisning 2012 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Årsredovisning 2012 antas. 
• Beviljar ledamöter i styrelse och nämnder ansvarfrihet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger förslag till årsredovisning för Tranemo kommun 2012. 
Årsredovisningen innehåller även en koncernredovisning som visar det totala ekonomiska 
resultatet inklusive Tranemo Bostäder AB och Tranemo Utvecklings AB.  
 
Det ekonomiska resultatet för kommunen 2012 uppgår till 5,6 mkr, vilket är en 
resultatförbättring med 24 mkr jämfört med förra året. Större delen av resultatförbättringen 
förklaras dock av en stor jämförelsestörande engångskostnad 2011 på 21,8 mkr till följd av 
ändrad diskonteringsränta för beräkning av pensionsskulden. Resultatet 2012 påverkas positivt 
av en återbetalning på 11 mkr, av försäkringspremier från AFA. Resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster uppgår till -5,4 mkr, vilket är en försämring med 8,8 mkr jämfört med 
året innan. 
 
Beslutsunderlag  
Granskningsrapport 2013-03-18 
Revisionsberättelse 2013-03-18 
Missiv 2013-03-18 
Kommunstyrelsen 2013-03-11, § 45 
Budgetberedningens beslut 2012-02-20, § 3 
Årsredovisning 2012 
 
Beslutsgång 
Ekonomchef Niklas Anemo föredrar ärendet. I den efterföljande debatten deltar Crister Persson 
(C), Claes Redberg (S) och Lars Vesterlund (M). Crister Persson (C) och Claes Redberg (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Eve Svensson, ordförande i revisionen, tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöter i styrelse och 
nämnder ansvarfrihet och att årsredovisningen för 2012 godkänns. 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Ekonomifunktionen 
Kommunchefen 
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Handlingar som följer beslutet 
Årsredovisning 2012 
 
Status 
Avslutad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 
2013-04-08 Sid 19 av 28 
  
    

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

 

      KS/2012:837 
 
§47 Ombudgeteringar av 2012 års investeringar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Ombudgeterar i enlighet med bilaga ”Ombudgeteringar av 2012 års investeringar” 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt upprättat förslag till ombudgeteringar av 2012 års investeringar ska totalt 42,8 mkr 
överföras till 2013. Tillsammans med 2013 års investeringsbudget innebär detta en 
investeringsvolym på 121,8 mkr.  
Strax över hälften av den totala investeringsbudgeten (63,5 mkr) är fördelad på de fem största 
investeringarna: 
Ombyggnad vårdcentralen  16,4 mkr  
Dalstorps reningsverk    15,9 mkr 
Ombyggnad Gudarpsgården etapp II   13,3 mkr 
Energibesparande åtgärder   10,9 mkr  
Ombyggnad Dalstorps skola    7,0 mkr 
Enligt erfarenheter från tidigare år är det inte troligt att hela investeringsbudgeten på 121,9 mkr 
kommer att förbrukas under 2013 (2012 förbrukades 43,2 mkr av budgeten, motsvarande 47 %). 
Vid första tertialuppföljningen kommer därför en mer ingående analys av tidplaner och 
kostnader för de största projekten att göras. I budgetarbetet för 2014 bör hänsyn tas till hur stor 
del av investeringsbudgeten som ej beräknas förbrukas under innevarande år. På tekniska 
sektionen finns ca 20 investeringsprojekt som är färdigställda, slutredovisning av dessa beräknas 
ske under april månad. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-03-11, § 46 
Budgetberedningens beslut 2013-02-20, § 2 
Tjänsteskrivelse 2013-02-13 
Förslag till ombudgeteringar av 2012 års investeringar  
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Ekonomifunktionen 
Kommunchefen 
 
Handlingar som följer beslutet 
Ombudgeteringar av 2012 års investeringar  
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2012:837 
 

§48 Åtgärder för att anpassa verksamheten till beslutade ramar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• De ekonomiska ramarna för 2013 justeras enligt redovisat underlag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om budget 2013.  
I budgeten har gjorts vissa justeringar av de ekonomiska ramarna, vilka kräver ytterligare 
hantering i förvaltningen och kommunstyrelsen.  
Utöver sådana justeringar är de ekonomiska förutsättningarna förändrade för delar av 
verksamheten. 
Förvaltningens samlade bedömning är att det, med utgångspunkt från fattade beslut och aktuella 
förutsättningar saknas finansiering med 1 180 000 kronor. En viktig orsak till det beräknade 
underskottet är att städverksamheten beräknas gå med ett tillfälligt underskott under 2013. Detta 
med anledning av att ett antal lokalvårdare valt att inte gå med över till entreprenören vid 
verksamhetsövergången. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-03-11, § 48 
Budgetberedningen 2013-02-20, § 1 
Allmänna utskottet 2013-01-31, § 22 
Tjänsteskrivelse 2013-01-29 
Justerade ekonomiska ramar 2013 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Ekonomifunktionen 
Kommunchefen 
 
Handlingar som följer beslutet 
Justerade ekonomiska ramar 2013 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2013:393 
 

§49 Vägledande budgetdebatt 2014-2016 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige genomför en vägledande budgetdebatt om den kommande treårsbudgeten 
2014-2016. I den vägledande budgetdebatten deltar Crister Persson (C), Claes Redberg (S) och 
Lars Vesterlund (M).  
  
Underlag  
Tjänsteskrivelse (Vägledande budgetdebatt – underlag) 2013-03-15 
 
Status 
Pågående 
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KS/2012:837 
 

§50 Prioriterade mål för verksamheten 2013 - 2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Antar ”Resultatmål för verksamheten 2013-2015” och ”Prioriterade resultatmål 
2013”.  

• Noterar att uppföljningen under 2013 av de övergripande målen och den 
strategiska planen kommer att ske genom uppföljning av ”Prioriterade resultatmål 
2013”. Dessa mål, tillsammans med de finansiella målen, utgör Tranemo 
kommuns mål 2013 för god ekonomisk hushållning. 

 
Beslutsmotivering  
Det pågår arbete med att utveckla kommunens verksamhetsstyrning och kvalitetsarbete. I 
budgetdokumentet ska det anges prioriterade mål för verksamheten för den kommande 
planperioden – mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Det har under 2012 utarbetats förslag avseende resultatmål. Dessa resultatmål är 
konkretiseringar av övergripande mål och strategisk plan. Förslaget har initierats av, och 
under hand förankrats i, kommunstyrelsen. De resultatmål som har utarbetats föreslås nu 
fastställas att gälla från och med budget 2013 och vara de som ligger till grund för 
verksamhetens planering och uppföljning. 

I syfte att ge en överskådlig bild av verksamhetens resultat är det angeläget att några av 
dessa mål prioriteras före andra. De mål som sätts upp ska stå i relation till de ekonomiska 
resurser som ställs till förfogande. Målen för verksamheten ska vara realistiska, men bör 
ändå innebära en utmaning. 

De mål som anges för verksamheten ska ligga till grund för verksamhetsplaneringen och 
för vilka aktiviteter som ska prioriteras. Målen ska följas upp i årsredovisningen, och om 
möjligt också i samband med budget- och verksamhetsuppföljning under året. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I det budgetdokument som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2012 lämnades 
följande uppdrag till kommunstyrelsen: 

”Kommunstyrelsen ska, under våren 2013, återkomma med förslag till kommunfullmäktige 
avseende ett begränsat antal, mer konkretiserade, prioriterade mål för verksamheten 2013-2015. 
Kommunfullmäktige bör senast kunna fatta beslut om dessa mål i samband med 
kommunfullmäktiges vägledande budgetdebatt i april 2013.” 

Kommunstyrelsen avsatte en heldag den 21 januari 2013 för att bland annat diskutera vilka 
mål/mått för verksamheten som bör prioriteras 2013-2015. Med utgångspunkt från 
diskussionen i kommunstyrelsen har förvaltningen nu utarbetat ett förslag till prioriterade 
mål för verksamheten 2013-2015. Målen är konkretiseringar av övergripande mål och 
strategisk plan. Uppföljningen av de övergripande målen och den strategiska planen 
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kommer att ske genom uppföljning av ”Prioriterade resultatmål 2013”. Dessa mål, 
tillsammans med de finansiella målen, utgör Tranemo kommuns mål 2013 för god 
ekonomisk hushållning. 

Målen framgår i sin helhet av akten. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-03-11, § 47 
Budgetberedningens beslut 2013-02-20, § 4 
Tjänsteskrivelse 2013-02-11 
Prioriterade mål för verksamheten 2013 – 2015  
Prioriterade resultatmål 2013 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Ekonomifunktionen 
Kommunchefen 
 
Handlingar som följer beslutet 
Prioriterade mål för verksamheten 2013 – 2015  
Prioriterade resultatmål 2013 
 
Status 
Avslutad 
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KS/2013:125     
 

§51 Lokal för förskoleverksamheten i Limmared 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• 2013 års investeringsbudget utökas med 1,8 miljoner kronor. 
• Finansieringen sker genom att ianspråkta rörelsekapitalet. 
• Förvaltningen får i uppdrag att genomföra föreslagen renovering av A-huset på 

fastigheten Limmared 41:1 i enlighet med redovisad kostnadsberäkning.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser A-huset med byggnads-id 1-2198786 på fastigheten Limmared 41:1. 
Behovet av barnomsorgsplatser ökar i Limmared på grund av stora barnkullar. Från vårterminen 
2013 har alla 5-åringar flyttats till tillfälliga lokaler på Limmaredsskolan då barnen inte längre 
ryms på Parkhagen. 
Verksamheten har sett över sina lokaler och ser ingen möjlighet att rymma förskola i nuvarande 
lokaler. På skolgården till Limmaredsskolan ligger något som kallas A-huset en tegelbyggnad i 
ett plan på 185 kvm och är en av skolan lokaler. Då byggnaden tillhör skolan och står på 
skolgården anser verksamheten att det är en mycket lämplig lokal. I direkt anslutning till 
byggnaden finns en lekplats.  

 
En lokalplan har tagits fram för att visa på de behov som behöver uppfyllas för att bedriva 
förskola i lokalen. En schablonberäkning har tagits fram med kostnader för en helrenovering av 
lokalen. Båda bifogas i akten. Det är sedan tidigare klart att tekniska sektionen har för avsikt att 
reparera en mindre fuktskada som uppkommit av ett sönderfruset rör samt att dra in fjärvärme i 
byggnaden. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-03-11, § 79 
Bildnings- och kulturutskottet 2013-02-21, § 5 - samråd med Omsorgs- och folkhälsoutskottet 
samt Allmänna utskottet 2013-03-07, § 41 
Tjänsteskrivelse 2013-02-04 
Schablonberäkning 2013-01-24 
Lokalplan 2013-01-18 

 
Beslutet skickas till  
Lärandesektionen 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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KS/2013:202 
 

§52 Taxa för tömning av fettavskiljare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Taxa för tömning av fettavskiljare införs från och med 2013-05-01. 
• Taxa 0,1 – 4 kbm, 645 kronor/tömning exkl moms. 
• Taxa tillägg över 4 kbm, 96:50 kronor/kbm exkl moms. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fett från fettavskiljare klassas som hushållsavfall enligt miljöbalken 15 kap § 2. 
Det är kommunens skyldighet att erbjuda tjänsten tömning av fettavskiljare och i gällande 
renhållningsordning finns inskrivit att tömning ska ske så att fett inte tillåts medfölja 
avloppsvattnet till kommunens avloppsnät. Frekvensen anpassas till anläggningens användning, 
typ och storlek.  
 
Vid upphandling av ny slamentreprenör framkom att ett flertal verksamheter inom Tranemo 
kommun haft tömning av fettavskiljare, denna tjänst har utförts och debiterats kunden direkt av 
entreprenören. Eftersom även detta avfall ingår i det kommunala ansvaret ska tjänsten och 
kostnaden till kunden regleras i renhållningstaxan.  
I nuvarande renhållningstaxa finns taxa för sophämtning samt tömning av enskilda avlopp 
däremot saknas taxa för tömning av fettavskiljare 
 
Tekniska sektionen kommer i skrivelse att informera aktuella kunder att beställning och 
debitering kommer att skötas av Tranemo kommun. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-03-11, § 75 
Allmänna utskottet, 2013-03-07, § 42 
Tjänsteskrivelse 2013-02-15 
 
Beslutet skickas till  
Tekniska sektionen 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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KS/2013:203 
 

§53 Taxa för tomter i Hofsnäsområdet 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Priset, 2013, för en tomt i Hofsnäsområdet sätts till 125 000 kronor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun köpte 2011 mark i Hofsnäs av Borås kommun.  
Marken utgörs av fritidshustomter som upplåts med tomträtt alternativt kan friköpas. En taxa 
för tomter i Hofsnäs måste antas innan försäljning kan ske. 
Den av kommunfullmäktige beslutade taxan för tomter för egnahem är framtagen främst för 
tomter inom tätorter, och innefattar gatubyggnadsbidrag samt VA-anslutning. Priset för en 
normalstor villatomt enligt taxa 2013 är ca 200 000 kronor inkl VA-anslutning och 
gatubyggnadsbidrag. 
 
För Hofsnäsområdet är förutsättningarna inte samma som i kommunens tätorter. Här finns 
varken kommunala gator eller VA-nät. Den övervägande delen av fastigheterna används 
dessutom som fritidsboende. Borås kommuns taxa för försäljning av tomt 2011 var 125 000 
kronor och tekniska sektionen föreslår att Tranemo kommun, för 2013, antar samma pris för de 
aktuella tomterna i Hofsnäsområdet. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-03-11, § 76 
Allmänna utskottet, 2013-03-07, § 43 
Tjänsteskrivelse 2013-02-18 
 
Beslutet skickas till  
Tekniska sektionen 
Ekonomifunktionen 

 
Status 
Avslutad 
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KS/2013:110  
    

§54 Synpunktshantering  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Nuvarande synpunktshantering (kallat ”Åsikten”) och tjänstegarantier upphör att gälla. 

• Synpunkter hanteras, från och med 2013, som en del i det kommunövergripande 
verksamhetssystemet Stratsys. 

• Uppföljning av denna modell för synpunktshantering görs på något av allmänna 
utskottets sammanträden i september 2013. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det system för synpunktshantering (kallat ”Åsikten”) och tjänstegarantier som funnits i 
kommunen sedan kommunfullmäktiges beslut 2005-11-21, föreslås ersättas med det systematiska 
kvalitetsarbetet i kommunen där synpunktshantering ingår som en del i det 
kommunövergripande verksamhetssystemet Stratsys. 

 
Registrering av synpunkter är en viktig del för att systematiskt ta del av medborgarnas syn på 
den kommunala servicen, och i arbetet med att utveckla kommunens verksamheter. 
Diskussioner förs om hur Tranemo kommun bättre ska kunna ta emot och systematiskt behandla 
och åtgärda alla former av synpunkter, klagomål, felanmälningar och beröm som kommer in 
från allmänheten. Synpunkter ska kunna tas emot på följande sätt: via telefon, besök, mail, brev, 
formulär via hemsida, personligt möte och mobilapp. Det finns redan nu möjlighet att lämna 
synpunkter via hemsidan, mobilapp är under utveckling. Övriga möjligheter är vedertagna 
sedan längre tid tillbaka.  
Det nya systematiska kvalitetsarbetet har tydligt fokus på medborgarperspektivet där 
verksamhetens resultat gentemot medborgaren följs upp och analyseras. Detta ersätter det förra 
systemet med tjänstegarantier vars syfte var att garantera en viss kvalitetsnivå på verksamheten. 

 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-03-11, § 80 
Allmänna utskottet, 2013-02-07, § 25 
Tjänsteskrivelse 2013-01-30 

 
Status 
Avslutad 
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      KS/2013:121 
 

§55 Motioner och medborgarförslag under beredning 2013 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagna riktlinjer för hantering av medborgarförslag och motioner (KS 2012-01-23 § 19) 
skall kommunstyrelsen två gånger per år, i april och oktober till kommunfullmäktige  
redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna medborgarförslag och motioner. 
Vid avstämningen 2013-02-11, finns 9 motioner och 12 medborgarförslag under beredning. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-03-11, § 91 
Allmänna utskottet 2012-02-21, § 38 
Tjänsteskrivelse 2013-02-11 
Lista över motioner och medborgarförslag under beredning 2013-02-11 
 
Status 
Pågående 
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