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 KS/2013:689 
 
§67 Allmänhetens frågestund 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar frågorna och svaren. 

Sammanfattning av ärendet 
Av 33 § i kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att fullmäktiges presidium beslutar om 
allmänhetens frågestund ska få förekomma vid ett sammanträde. Presidiet har beslutat att 
allmänhetens frågestund ska genomföras på sammanträdet. Frågestunden har kungjorts och 
annonserats i ortstidning enligt gällande regler.  
 
Frågor från allmänheten 
1. Susanne Nygren ställer en fråga på sammanträdet om vad kommunen har för planer för det 
förfallna huset i Uddebo. Huset identifieras som fastighet Kila 1:27, Kilavägen 2, Uddebo.  
 
2. Ronny Edvinsson ställer en fråga på sammanträdet om Slättåsen är aktuell som 
vindbruksplats.  
 
Beslutsgång 
1. Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) och Sebastian Olofsson, funktionschef, 
svarar på Susanne Nygrens fråga avseende det förfallna huset. Av svaret framgår bland annat att 
kommunstyrelsen förelagt fastighetsägaren vid vite att åtgärda fastigheten och tomten, men att 
delgivningen av besluten varit problematisk med anledning av att fastighetsägaren vistas 
utomlands.   

 
2. Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) svarar på Ronny Edvinssons fråga 
avseende Slättåsen som vindbruksplats. Av svaret framgår bland annat att Slättåsen inte är 
aktuell som vindbruksplats enligt vindbruksplanen.  
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:616 
 
§68 Motion om att landsbygdssäkra politiska beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Ann Christin Simonsson (C) har inkommit med en motion om att hon vill 
landsbygdssäkra de beslut som tas i kommunen för att gynna en positiv befolkningsutveckling 
på landsbygden. Ann Christin föreslår att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
checklista för att landsbygdssäkra de politiska besluten som tas i kommunen innan besluten tas. 

Beslutsunderlag  
Motionen 2013-05-06 
 
Beslutsgång 
Ann Christin Simonsson (C) presenterar motionen. 
 
Beslutet skickas till  
Medborgarservice och processtödsfunktionen           
 
Status 
Pågående 
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 KS/2013:619 
 
§69 Medborgarförslag om belysning på Limmareds skolgård 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen.  

Beslutsmotivering  
Tranemo kommun har erhållit ett medborgarförslag från Johan Gustavsson om att utöka 
belysningen på skolgården i Limmared. Förslagsställaren vill att belysningen på skolgården ska 
kompletteras med två lampor för att belysa asfaltsplanen så att planen kan utnyttjas mer.  

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2013-05-29 
 
Beslutsgång 
Anmäls att medborgarförslaget inkommit och av presidiet remitterats till kommunstyrelsen för 
beredning.  
 
Beslutet skickas till  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
 
Status 
Pågående 
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 KS/2013:631 
 
§70 Medborgarförslag om eventuellt byggande av ny 
räddningstjänststation 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun har erhållit ett medborgarförslag från Lars-Olof Karlsson angående att 
kommunen skall verka för en bättre ambulansservice för invånare i kommunen vid en eventuell 
nybyggnation av räddningstjänststation inom Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.   

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2013-06-04 
 
Beslutsgång 
Anmäls att medborgarförslaget inkommit och av presidiet remitterats till kommunstyrelsen för 
beredning.  
 
Beslutet skickas till  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
 
Status 
Pågående 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 
2013-06-17 Sid 8 av 39 
  
    

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

 

 KS/2013:642 
 

§71 Fråga om den upphandlade städverksamheten 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar frågan och svaret.   

Sammanfattning av ärendet 
Louise Bertilsson (MP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande om den 
upphandlade städverksamheten. Frågeställaren efterfrågar varför man inte kunnat förutse den 
kostnad som uppstod när anställda inte valde att byta arbetsgivare vilket medfört att 
kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader belastats. Louise frågar hur man drar 
lärdom av erfarenheten och man undviker att samma situation uppstår igen.  
 
Beslutsunderlag  
Fråga 2013-06-05 
 
Beslutsgång 
Louise Bertilsson (MP) presenterar frågan.  
Crister Persson (C) svarar på frågan. Av svaret framgår bland annat att kommunen inte 
budgeterat för en övertalighet eftersom det var omöjligt att på förhand kunna fastställa hur 
många anställda som skulle välja att inte byta arbetsgivare. 
 
Beslutet skickas till  
Louise Bertilsson  
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2012:769 
 
§72 Motion om att öka HBTQ-kompetensen bland kommunens anställda 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Motionen antas. 
• Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att kunna genomföra och 

finansiera en utbildning som en folkhälsoinsats inför 2014. 

Beslutsmotivering  
Medel saknas för ett genomförande av utbildningen 2013, men initiativ om fortsatt arbete inom 
området har tagits sedan motionen lades. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Louise Bertilsson (MP) har lagt en motion i vilken hon föreslår att kommunen arbetar med att 
öka kunskapen och kompetensen kring de villkor som homo- och bisexuella samt trans- och 
queerpersoner lever under. 

Folkhälsosamordnare Jennie Johannisson och personalchef Peder Yderhag har undersökt 
möjligheterna till att genomföra utbildning enligt motionärens intentioner. Därvid har 
diskussioner förts med RFSL i Borås. RFSL menar att utbildningen helst bör genomföras i mindre 
grupper om ca 30 personer. Varje utbildningstillfälle är 3 timmar. Ett sådant upplägg skulle 
medföra en kostnad på ca 175 000:- kronor.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2013-05-28, § 146 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-04-25, § 47 
Tjänsteskrivelse 2013-04-18 
Motionen 2012-07-26  
 
Beslutet skickas till  
Louise Bertilsson 
Service- och näringslivssektionen 
Strategisektionen 
Ekonomifunktionen 
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2012:992 
 
§73 Motion om bruttolöneavdrag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Motionen antas. 
• Ger tillsvidareanställda möjlighet till bruttolöneavdrag för ögonoperationer och 

fertilitetsbehandlingar från 1 januari 2014. Behandlingen ska utföras av privat vårdgivare 
i Sverige som har de tillstånd som socialstyrelsen och andra myndigheter kräver.  

• Bruttolöneavdraget ska beräknas så att det blir kostnadsneutralt för kommunen.  
• Förvaltningen får i uppdrag att ta fram regler/rutiner för denna typ av bruttolöneavdrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kathleen Wireklev (M) har 2012-10-06 lämnat in en motion angående bruttolöneavdrag för 
kommunanställda. Motionären föreslår att en utredning görs om möjlighet att använda sig av 
bruttolöneavdrag för exempelvis viss hälsovård, ögonoperationer och IVF (In vitro fertilisering). 
Inför arbetet med att utarbeta förslag till yttrande har Personalfunktionen varit i kontakt med 
motionären. Motionärens syfte med motionen är att utreda och om möjligt införa 
bruttolöneavdrag för ovan angivna behandlingar.  
Skattelagstiftningen reglerar vad som är möjligt att göra bruttolöneavdrag för. Enligt 
Skatteverkets regler är det möjligt att göra bruttolöneavdrag för privat hälso- och sjukvård som 
inte subventioneras med allmänna medel på något sätt. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 147 
Allmänna utskottet 2013-04-18, § 80 
Tjänsteskrivelse 2013-03-19 
Motion 2012-10-06 
 
Beslutet skickas till  
Kathleen Wireklev  
Service- och näringslivssektionen 
Ekonomifunktionen 
Personalfunktionen 
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2012:1058 
 

§74 Motion om förbättringar av trafikförhållanden vid förskolan i 
Månstad 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Motionen antas i den del som gäller att kommunen, i samråd med berörda myndigheter, 
ska verka för en breddning av vägen och för anläggande av en trottoar. 

• Motionen avslås vad gäller att kommunen ska se till att hastigheten sänks till 30 km/h. 

Beslutsmotivering  
Att sänka hastigheten på den angivna sträckan är en åtgärd som kommunen inte kan fatta beslut 
om. Den aktuella vägsträckan ligger utanför detaljplan och det är Trafikverket som ansvarar för 
den aktuella vägsträckan. Kommunen kan därför endast verka för att den tillåtna hastigheten 
sänks, inte se till att den sänks. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fått en motion av ChrisTina Yngvesson (M) angående 
trafikförhållanden vid förskolan i Månstad. 2013-04-23 har tekniska sektionen haft telefonkontakt 
med motionären och kommunicerat förslaget. 
 
För att säkerhetsställa en trygg miljö för gångtrafikanter mellan kommunala lekplatsen och 
förskolan är separerad trafikföring det bästa alternativet. Idag finns en tillfällig lösning som 
Patrik Johansson, Torps gård anordnat för föräldrar och barn på förskolan. Denna lösning är 
privat och inte kommunens driftansvar.  
Tekniska sektionen vill utreda trafiksäkerhetsförhållandena utmed gångsträckan mellan 
församlingshemmet och kyrkan. Tekniska sektionen kommer därför att mäta antalet gående, 
antalet förbipasserande fordon och fordonens hastighet. Trafikverket är huvudman för 
vägsträckan så utredningen ska sedan användas för dialog med trafikverket angående 
trafiksäkerheten utmed sträckan.      
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 148 
Allmänna utskottet 2013-05-02, § 99 
Tjänsteskrivelse 2013-04-24 
 
Beslutet skickas till  
ChrisTina Yngvesson  
Tekniska sektionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2012:846 
 

§75  Medborgarförslag angående förintelsens minnesdag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2012-08-28, fått in ett medborgarförslag från Arne Inhammar angående 
att i kommunens skolor uppmärksamma förintelsens minnesdag. Lärandesektionen har berett 
förslaget. Tranemo gymnasieskola och Tranängsskolan 7-9 har redovisat sitt arbete med de 
viktiga frågor som förslagsställaren lyfter i medföljande bilagor. Verksamheternas uppfattning är 
att undervisningen ligger helt i linje med förslagsställarens intentioner. Dock sker inget reguljärt 
arbete just på förintelsens minnesdag den 27 januari. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 149 
Bildnings- och kulturutskottet 2013-04-25, § 45 
Tjänsteskrivelse 2013-04-12 
Beredning  
Tillägg   
 
Beslutet skickas till  
Arne Inhammar  
Lärandesektionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2011:1302 
 

§76 Medborgarförslag angående anslutning till det finska 
förvaltningsområdet för Tranemo kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget avslås. 
• Tranemo kommun avstår från att ansöka om att bli ett finskt förvaltningsområde. 
• Tranemo kommun utvärderar hur vi uppfyller lagkravet enligt SFS 2009:724 § 3- § 5. 

Beslutsmotivering  
Genomförd konsekvensbeskrivning ger inte anledning att omvärdera det tidigare 
ställningstagandet om att avstå från att ansluta sig till det finska förvaltningsområdet. Däremot 
har utredningen givit kunskaper om att det finns behov att utveckla verksamheten utifrån de 
skyldigheter som anges i Lagen om nationella minoriteter. 
 
Reservationer 
Sture Ernstson (S), Eva-Karin Haglund (S), Claes Redberg (S), Rose Torkelsson (S), Tony Hansen 
(S), Monica Fredin (S), Marie Kockali (S), Christin Stormvall (V), Johnny Ohlsson (S), Tatjana Du 
Peterson (S), Ulf Thifors (S), Marita Nordin (S), Thomas Elmgren (S), Bo Haarala (S) och Louise 
Bertilsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Claes Redbergs förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att Tranemo kommun frivilligt skall låta 
instifta ett finskt förvaltningsområde. Ärendet har utretts av förvaltningen och behandlats i 
Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 2013-02-11. Förvaltningen fick då i uppdrag att 
noggrannare utreda och belysa konsekvenserna för de kommuner som valt att ansluta sig.  
 
Av anslutna kommuner har förvaltningen valt att studera de kommuner som kan anses mest 
jämförliga utifrån befolkning och geografi. Förvaltningen konstaterar att dessa har svårt att 
uppfylla lagkravet enligt § 17 och § 18 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
 
En trolig konsekvens av anslutning till finskt förvaltningsområdet är att vi behöver öka andelen 
finsktalande personal generellt inom vår kommun men framförallt inom förskolan. 
 
Det kan också konstateras att alla kommuner redan idag omfattas av de skyldigheter som 
föreskrivs i lagen: 
§3 …informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag… 
§4 …det allmänna skall även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 
utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet skall främjas särskilt. 
§5 Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör 
dem och så långt som möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 150 
Bildnings- och kulturutskottet 2013-04-25, § 51 
Tjänsteskrivelse 2013-04-04 
Kommunstyrelsens tidigare beslut 2013-02-11 
Bilaga 1 Kommunöversikt Finskt förvaltningsområde 
Bilaga 2 Uppdragsbeskrivning Samordnare-Projektledare 2013-04-04 
Bilaga 3 Behovskartlaggning 2011 Älvkarleby 2012-03-27 
Bilaga 4 Policy och riktlinjer Hofors kommun 2012-10-04 
Bilaga 5 Lag om nationella minoriteter och minoritetssprak svenska 2009-06-30 
Bildnings- och kulturutskottet 2013-04-25, § 51 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Claes Redberg (S) föreslår att Tranemo kommun, i nuläget, avstår från att ansöka om att bli ett 
finskt förvaltningsområde men att man efter genomförd utvärdering, enligt kommunstyrelsens 
förslag, tar ny ställning till eventuell ansökan om att bli ett finskt förvaltningsområde. 
 
Beslutsgång 
Louise Bertilsson (MP) yrkar bifall till Claes Redbergs förslag. 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Claes Redbergs förslag och 
finner att kommunstyrelsens förslag har vunnit bifall. Votering begärs och genomförs. 
Beslutsgången blir att ja= kommunstyrelsens förslag och nej= Claes Redbergs förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 19 ja-röster och 15 nej-röster.  
Kommunfullmäktige har därmed beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringsresultatet 
framgår av voteringslista votering 1. 
 
Beslutet skickas till  
Juhani Karvonen 
Lärandesektionen 
Omsorgssektionen  
Service- och näringslivssektionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2013:169 
 

§77 Medborgarförslag angående belysning på cykelvägar mellan 
Limmared och Tranemo 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun har, 2013-02-11, fått in ett medborgarförslag av Patrik Johansson angående att 
anlägga belysning mellan Limmared och Tranemo. 
 
Under 2012 och även i år har flera personer föreslagit belysning mellan Limmared och Tranemo. 
Därför gav allmänna utskottet, 2013-01-24 § 16, förvaltningen i uppdrag att till allmänna 
utskottet i maj presentera en inventering av stråk som används frekvent av gående och/eller 
cyklister och lämna förslag på prioritering för införande av belysning på dessa stråk. 
 
Tekniska sektionen har berett detta medborgarförslag och anger att det finns två alternativ att 
belysa sträckan mellan Limmared och Tranemo. 
 
Den ena möjligheten är en gatljusanläggning utmed gamla Limmaredsvägen på ett traditionellt 
sätt. Den obelysta sträckan är ca 1900 meter. Investeringskostnaden för anläggningen uppgår till 
1 100 tkr och årliga driftkostnaden uppgår till 35 tkr.  
 
Det andra alternativet är att anlägga en behovsstyrd solcellsanläggning utmed banvallen mellan 
Limmared och Tranemo. Den obelysta sträckan är ca 4700 meter. 
Investeringskostnaden är 1 727 tkr och årliga driftskostnaden uppgår till 49 tkr. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 151 
Allmänna utskottet 2013-04-25, § 85 
Tjänsteskrivelse 2013-04-16 
Medborgarförslag 2013-02-11 
 
Beslutet skickas till  
Patrik Johansson  
Tekniska sektionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2012:555 
 
§78 Medborgarförslag om inhägnad/belysning vid ”gamla” Tranehov 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget avslås vad gäller utbyggnad av staket. 
• Medborgarförslaget anses besvarat vad gäller belysning med hänvisning till pågående 

uppdrag att se över och prioritera belysning på gång- och cykelvägar. 
 
Beslutsmotivering  
Allmänna utskottet gav, 2013-01-24, förvaltningen i uppdrag att till allmänna utskottet i maj 
presentera en inventering av stråk som används frekvent av gående och/eller cyklister och lämna 
förslag på prioritering för införande av belysning på dessa stråk. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit från Sussie Arvidsson, Ulrica Olsson, Charlotte Andersson 
och Gitte Ohlsson, daterat 2012-06-01. 
Förslagsställarna vill använda grusplanen vid ”gamla” Tranehov till att träna sina hundar. 
De anser att kommunen ska ta över belysningen och att en inhägnad ska byggas. 
 
I nuläget finns det en grusad yta utan staket med en belysningsanläggning som är utdömd.  
Tidigare har det från andra kommuninvånare framförts önskemål om belysning på den 
befintliga gång och cykelvägen som går utmed grusplanen. En samordning av belysning på 
denna sträcka borde vara möjlig. Belysning av grusytan bör utformas så att även gång- och 
cykelbanan belyses. 
Kostnad för att sätta upp stängsel runt planen samt uppsättning av två nya belysningsmaster 
finns inte med i förvaltningens budget. Kostnaden ligger på ca 100 000 kronor för staket runt 
planen och 50 000 kronor för 2 belysningspunkter samt rivning av den befintliga. Dessa 
kostnader ryms inte i nuvarande budget.  
Grusplanen används några gånger per år av bl.a. Cirkus, Motorshow eller för parkering vid 
större arrangemang i Tranemo till exempel vid Parkudden. 
Det kan bli en intressekonflikt då det är svårt att inhägna området och ändå ha ett flexibelt 
användningsområde. När området inte används till större allmänna evenemang så har 
allmänheten möjlighet att använda ytan till träning av hundar eller annan verksamhet.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 152 
Allmänna utskottet 2013-05-02, § 100 
Tjänsteskrivelse 2013-04-11 
 
Beslutet skickas till  
Sussie Arvidsson 
Ulrica Olsson 
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Charlotte Andersson 
Gitte Ohlsson 
Tekniska sektionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2012:619 
 
§79 Medborgarförslag om försköning vid Tranemosjön 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget avslås.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit, 2012-06-18, från Tobias Bengtsson. Förslagsställaren vill att 
kommunen förskönar (muddrar) i Tranemosjön utmed gångvägen mellan Parkudden och 
Brogatan. Förslagsställaren har även bifogat en karta som visar muddringsområdet. 
 
Muddring i vattendrag innebär en mycket stor kostnad. Den aktuella ytan är ungefär 3 gånger 
större än ytan som muddrades vid Tranemoparken. Den muddringen uppgick till totalt 780 000 
kronor. Det krävs också tillstånd från Länsstyrelsen för den föreslagna muddringen. 
Värt att notera är också att området har ett stort biologiskt värde samt att i Åtgärdsplanen för 
Tranemosjön, MBN/2008:30, där området anges som Toddebäckens mynning, är det sagt att 
området bör undantas för ytterligare exploateringar förutom utmed cykelvägen som skall 
slyröjas vid behov. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 153 
Allmänna utskottet 2013-05-02, § 101 
Tjänsteskrivelse 2013-04-11 
Medborgarförslag 2012-06-18 
Åtgärdsplan för Tranemosjön 2008-01-21 
Protokoll KS 2008-08-18 
 
Beslutet skickas till  
Tobias Bengtsson 
Tekniska sektionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2007:234 
 
§80 Vindbruksplan 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner särskilt utlåtande över vindbruksplanen 
• Antar upprättat förslag till vindbruksplan   

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt ÖP09 ska en vindbruksplan framarbetas för att förtydliga var i Tranemo kommun det kan 
vara lämpligt att etablera vindkraft. Arbetet med att ta fram en vindbruksplan startade efter 
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-03 och förslag till vindbruksplan skickades på 
samråd vid beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 2010-12-21 och i kommunstyrelsen den 
2011-01-10. Samrådstiden var mellan 2011-03-21 – 2011-05-23. De yttranden som inkom under 
samrådet redogörs för i den samrådsredogörelse som upprättades. Efter att samråd skett har 
ändringar av planen utförts. Allmänna utskottet beslutade 2012-11-01 att skicka uppförd 
granskningshandling på granskning under 2012-11-21 t o m 2013-01-22. Efter granskning har 
inkomna yttranden sammanställts i det särskilda utlåtande som följer planen. Efter arbetet med 
att förtydliga planförslaget efter inkomna synpunkter är vindbruksplanen för Tranemo kommun 
nu klar att antas.   
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 144 
Allmänna utskottet 2013-04-25, § 86 
Tjänsteskrivelse 2013-04-18 
Vindbruksplan med medföljande MKB  
Särskilt utlåtande  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Stephan Bergman (M), föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att undersöka 
det lågfrekventa ljudet som uppstår av vindkraftverk innan vidbruksplanen antas.  
 
Beslutsgång 
Sektionschef Arne Willhammar och planarkitekt Elin Berg föredrar ärendet. 
I den efterföljande debatten deltar Stephan Bergman (M), Christin Stormvall (V), Claes Redberg 
(S), Lars Vesterlund (M), Sture Ernstson (S) och Ann Christin Simonsson (C). 
 
Ann Christin Simonsson (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Ordföranden tar först upp frågan om återremiss. Kommunfullmäktige avslår Stephan Bergmans 
återremissyrkande. Därefter bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till  
Strategiska sektionen 
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Status 
Avslutad 
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  KS/2013:355  
 
§81 Budget och verksamhetsuppföljning för 2013 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
I Tranemo kommun upprättas kommun-/koncernövergripande budget- och 
verksamhetsuppföljningar med ekonomiska prognoser i april samt augusti varje år.  
Tertialrapport/delårsbokslut upprättas per den sista augusti och omfattar ekonomisk översikt, 
resultat- och balansräkning samt prognos avseende årets ekonomiska utfall.  
I årets första ekonomiska prognos för kommunen, per 2013-04-30, prognostiseras ett ekonomiskt 
resultat för 2013 uppgående till -23,2 mkr (koncernen: -20,8 mkr).  
Budgetavvikelsen för kommunen uppgår till -31,4 mkr, årets ekonomiska resultat är budgeterat 
till 8,2 mkr.  
Det negativa resultatet förklaras till stor del av en stor jämförelsestörande engångskostnad 
(finansiell kostnad) på 24,8 mkr till följd av ändrad diskonteringsränta för beräkning av 
pensionsskulden.  
Den andra viktiga huvudförklaringen till den negativa avvikelsen är att utfallet för 
verksamheterna prognostiseras innebära 13,3 mkr högre nettokostnader än vad som budgeterats.  
När det gäller intäkterna från skatter och utjämning är prognosen att utfallet blir 4,8 mkr högre 
än budgeterat. 
De ekonomiska prognosen innebär att 2013 års ekonomiska resultat beräknas bli kraftigt 
försämrat jämfört med 2012. Resultatet 2012 omfattade dock en stor jämförelsestörande intäkt på 
11 mkr, medan årets resultat inkluderar en stor jämförelsestörande kostnad på 
24,8 mkr.  
Kommunens ekonomiska resultat, exklusive jämförelsestörande poster, förbättras med 7,0 mkr 
enligt prognosen för 2013. För koncernen innebär prognosen en resultatförbättring med 9,6 mkr. 
 
Tranemobostäders ekonomiska resultat förväntas uppgå till -0,3 mkr (före skatt), vilket innebär 
en förbättrad resultatnivå jämfört med föregående år.  
 
Tranemo Utvecklings AB räknar med ett positivt ekonomiskt resultat på cirka 0,7 mkr (efter 
skatt) under 2013 vilket även det är en förbättring jämfört med resultatet 2012. 
Målet för kommunen, att det ekonomiska resultatet skall vara minst 1,8 % av skatter och 
utjämning, uppnås inte enligt prognosen. För att uppnå målet under 2013 krävs ett ekonomiskt 
resultat på 10,1 mkr. 
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 134 
Budgetberedningen 2013-05-22, § 13 
Tertialrapport Tranemo kommun, 2013-04-30 
Budget- och verksamhetsuppföljning Tranemo Bostäder samt TUAB, 2013-04-30 
 
Beslutsgång 
Kommunchef Annika Hedvall och förvaltningsekonom Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet. 
I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C) och Claes Redberg (S). 
 
Beslutet skickas till  
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Pågående 
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      KS/2013:393 
 
§82 Planeringsdirektiv 2014 – 2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges vägledande budgetdebatt diskuterar 
budgetberedningen budgetförutsättningar för perioden 2014 – 2016. 
Avseende investeringar är utgångspunkten för investeringsnivåerna 2014-2016 tidigare beslut 
om investeringsplaner 2013 och 2014. Anslagen för dessa år uppgår till 124,8 mkr (reviderad 
budget 2013) respektive 71,7 mkr (ekonomisk plan 2014). 
För 2015 -2016 ska utgångspunkten vara en årlig investeringsram på max 45 mkr. 
 
Kommunen ska etappvis höja de ekonomiska marginalerna i syfte att nå ett positivt ekonomiskt 
resultat som motsvarar 2,0 procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning 
under 2015 (1,9 % för 2014). 

- 1,9 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning 2014 motsvarar cirka 
10,7 mkr i ekonomiskt resultat. 

- 2,0 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning 2015 motsvarar cirka 
11,4 mkr i ekonomiskt resultat. 

- 2,0 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning 2016 motsvarar cirka 
11,7 mkr i ekonomiskt resultat. 

Beslutsunderlag  
Budgetberedningen 2013-04-10, § 11 
Budgetberedningen 2013-05-13, § 12 
Kommunfullmäktige 2013-04-08, § 50 
 
Beslutet skickas till  
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Pågående 
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 KS/2013:68 
 
§83 Vägledningsdebatt om folkhälsopolicy 

Sammanfattning av ärendet 
Trivsel och trygghetsberedningen genomför den planerade vägledningsdebatten i sitt uppdrag 
att ta fram en folkhälsopolicy för Tranemo kommun som syftar till att utveckla den goda hälsa 
som finns i kommunen. 
 
Debatten  
Stefan Hjertén, beredningsledare i Trivsel och trygghetsberedningen, introducerar 
vägledningsdebatten.    
 
I debatten deltar Ann Christin Simonsson (C), Gunilla Blomgren (FP), Christin Stormvall (V), 
Hans Persson (M), Eva-Karin Haglund (S), Monica Fredin (S) och Margareta Emanuelsson (C).  
 
Status 
Pågående 
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  KS/2013:625 
 

§84 Implementering av fullmäktigeberedningarnas överlämnade uppdrag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Annika Hedvall har sammanställt en redogörelse som behandlar hur 
förvaltningen arbetar med de beslut som har tagits utifrån fullmäktigeberedningarnas uppdrag. 
 
Beslutsunderlag  
Redogörelse 2013-05-27 
 
Beslutsgång 
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet. 
I den efterföljande debatten deltar Eva-Karin Haglund (S), Ana Alvarez-Björk (FP), Viktoria 
Haraldsson (C) och Monika Fredin (S). 
 
Status 
Pågående 
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      KS/2012:1254 
 

§85 Samverkansnämnd miljö och bygg mellan Tranemo kommun och 
Ulricehamns kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Tranemo kommun inrättar tillsammans med Ulricehamns kommun en gemensam miljö 
och byggnämnd i Ulricehamns kommun från och med 2013-09-01. 

• Godkänner samverkansavtalet och bilagan till samverkansavtalet. 
• Godkänner reglementet för Samverkansnämnden miljö och bygg. 
• Fastställer upprättad budget för verksamheten. 
• Rune Eriksson (C), Ulf Nyberg (M) och Thomas Elmgren (S) utses till ledarmöter i 

Samverkansnämnden miljö och bygg.  
• Ronny Edgren (C), Alf Petersson (KD) och Monica Fredin (S) utses till ersättare i 

Samverkansnämnden miljö och bygg.  
• Nominerar Rune Eriksson (C) till ordförande i Samverkansnämnden miljö och bygg.  
• Jävsnämnden upphör 2013-08-31. Uppdraget till ledamöter och ersättare i Jävsnämnden 

upphör 2013-08-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2004-04-26 § 25 att ett utökat samarbete med grannkommunerna 
ska eftersträvas. En inventering har därefter gjorts av lämpliga samverkansområden. 
Kommuncheferna i Ulricehamn kommun och Tranemo kommun identifierade bland annat 
möjligheten med en samverkan inom miljö och bygg. 
Genom samarbete mellan Ulricehamns kommun och Tranemo kommun har förslag tagits fram 
för en gemensam nämnd – Samverkansnämnden miljö och bygg. Förslaget innebär att en 
samverkansnämnd inrättas i Ulricehamns kommun som fullgör myndighetsutövning inom miljö 
och bygg för Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.   
Syftet är att genom en gemensam nämnd och gemensam organisation minska sårbarheten i båda 
kommunerna och utveckla en effektiv verksamhet där båda kommunernas tillsynsbehov kan 
tillgodoses. Detta medför en jämnare och tydligare service gentemot både kommunernas 
invånare och företagare. Syftet är också att minska svårigheterna med att rekrytera kompetent 
personal. I samband med att Samverkansnämnden miljö och bygg inrättas förslås Jävsnämnden 
att upphör då myndighetsutövning mot kommunernas egna verksamheter och eventuellt andra 
jävsfrågor kan hanteras av samverkansnämnden. 
 
Då samarbetet inte omfattar det miljöstrategiska arbete som inte är knutet till 
myndighetsutövningen behöver en utredning genomföras över hur detta arbete ska hanteras i 
kommunen.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-05-27, § 135 
Allmänna utskottet 2013-05-02, § 92 
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Tjänsteskrivelse 2013-04-29 
Samverkansavtal 2013-05-27 
Bilaga till samverkansavtal 2013-04-29 
Reglemente 2013-05-27 
Budget för gemensam organisation 2013-04-26 
Budgetdokument, effekter av samverkan för Tranemo kommun 2013-04-26 
Budgetdokument, effekter av samverkan för Ulricehamns kommun 2013-04-22 
 
Beslutsgång 
Kommunchef Annika Hedvall och funktionschef Sebastian Olofsson föredrar ärendet. 
I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C) och Claes Redberg (S). 
Claes Redberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Jävsnämnden 
Ulricehamns kommun  
Rune Eriksson  
Ulf Nyberg  
Thomas Elmgren  
Ronny Edgren  
Alf Petersson  
Monica Fredin  
 
Status 
Avslutad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 
2013-06-17 Sid 28 av 39 
  
    

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

 

      KS/2013:205  
 
§86 Redovisning av fjärrvärmeverksamheten och Årsrapport för 
fjärvärmeverksamheten 2012 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

• Redovisade årsrapporter för fjärrvärme 2012 godkänns.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fjärrvärmelagen ska fjärrvärmeföretag varje år upprätta en ekonomisk årsrapport samt 
lämna uppgifter om drift- och affärsförhållanden, dessa rapporter ska godkännas av 
kommunfullmäktige.  Syftet med redovisningen ska motverka en oskälig prissättning av 
fjärrvärme och öka förtroendet hos kunderna.  De redovisade uppgifterna i årsrapporterna 
publiceras på Energimarknadsinspektionens hemsida.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-05-37, § 124 
Allmänna utskottet 2013-04-04, § 69 
Tjänsteskrivelse 2013-03-21 
Årsrapport 2012 
Drifts- och affärsförhållanden 2012. 2013-03-21 
Meddelande 1 från Energimarknadsinspektionen 2013-02-20 
Meddelande 2 från Energimarknadsinspektionen 2013-02-20 
 
Beslutet skickas till  
Tekniska sektionen 
Ekonomifunktionen  
 
Status 
Avslutad 
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  KS/2013:385  
 
§87 Årsredovisning 2012 för stiftelsen Bengt Claessons minne 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

• Godkänna årsredovisningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger årsredovisning 2012 för stiftelsen Bengt Claesson minne.  
 
Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier till studerande som kommer från Tranemo 
församling och studerar på grundskola, gymnasieskola eller högskola/universitet. 
Kommunstyrelsen har från och med årsskiftet 2010/2011 uppdraget att förvalta stiftelsen och en 
donationskommitté, bestående av sektionschefen för lärandesektionen samt bildnings- och 
kulturutskottet, vilken ansvarar för den årliga utdelningen.  
 
Under 2012 beviljades 35 elever stipendium, varav 17 högskolestuderande, 15 gymnasieelever 
samt 3 elever från grundskolan. Totalt utdelades 152 000 kr. 
 
Stiftelsens resultat för 2012 är 224 810 kr. Se vidare aktbilaga. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-05-37, § 125 
Bildnings- och kulturutskottet 2013-04-25, § 47 
Årsredovisning 2012 Bengt Claessons minne 
 
Beslutsgång 
På grund av jäv deltar inte Marianne Hörnqvist (M) och Rose Torkelsson (S) i handläggningen i 
ärendet.  
 
Beslutet skickas till  
Stiftelsen Bengt Claessons minne 
Ekonomifunktionen  
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2013:431 
 

§88 Årsredovisning 2012 Tranemo Utvecklings AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

• Noterar årsredovisning 2012, granskningsrapport från lekmannarevisorerna och 
protokoll från bolagsstämman 2013-03-27 och lägger dessa till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse från Tranemo Utvecklings AB för år 2012. 
Bolagsstämma har genomförts den 27 mars 2013 och stämman beviljade då styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-05-37, § 126 
Allmänna utskottet 2013-04-18, § 81 
Årsredovisning 2012 
Granskningsrapport från lekmanna revisorerna 
Protokoll från bolagsstämma 2013-03-27 
 
Beslutet skickas till  
Tranemo Utvecklings AB 
Ekonomifunktionen  
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2013:391 
 

§89 Årsredovisning 2012 Tranemo Bostäder AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

• Noterar Tranemo Bostäders årsredovisning, revisionsberättelse och miljöredovisning för 
verksamhetsåret 2012 och lägger dessa till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger årsredovisning, revisionsberättelse och miljöredovisning för Tranemo Bostäder AB för 
år 2012. Bolaget har det gångna året omsatt 46 485 tkr. Resultatet 2012 visar på ett underskott 
med 2 486 tkr före skatt.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-05-37, § 127 
Allmänna utskottet 2013-04-18, § 82 
Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2012 
Miljöredovisning 2012 
Protokoll Bolagsstämma 2013-04-16 
 
Beslutet skickas till  
Tranemo Bostäder AB 
Ekonomifunktionen  
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2013:348 
 
§90 Årsredovisning 2012 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

• Årsredovisningen 2012 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) godkänns. 
• Beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för SÄRF beslutade 2013-03-22 att tillsammans med revisionsberättelse överlämna 
årsredovisningen till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av 
ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-05-37, § 129 
Allmänna utskottet 2013-04-04, § 73 
Tjänsteskrivelse 2013-03-27 
Protokollsutdrag från Direktionen 2013-03-22 
Årsredovisning 2012 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Revisionsberättelse för 2012. 2013-03-15 
 
Beslutet skickas till  
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Ekonomifunktionen  
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2013:435 
 

§91 Rekonstituering av stiftelsen Bengt Claessons minnesfond 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

• Stiftelsens upptagningsområde utgörs av de orter som motsvarar den geografiska 
avgränsningen av Tranemo församling som gäller för tiden fram till 2013-12-31, vilka är 
Tranemo, Uddebo och Rosenlund vars församlingsgräns går mitt i Månstadån. 

• Tranemo kommun ansöker därmed hos Kammarkollegiet om att göra avsteg från den 
församlingsindelning som är avsedd gälla för Tranemo församling från och med 2014-01-
01. 

• Kommunstyrelsens utskott för bildning och kultur (förkortat BKU) utgör fondkommitté. 
• Ordförande i BKU samt chef vid lärandesektionen har rätt att teckna stiftelsen var för sig. 

 
Beslutsmotivering  
Tranemo församling kommer att utökas från och med 2014-01-01 till att även omfatta Sjötofta, 
Ambjörnarp och Mossebo. Det fanns emellertid en stark vilja hos donatorerna att begränsa 
kretsen därför bör nuvarande krets bibehållas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till studerande, som kommer från Tranemo 
församling, som studerar på grundskola, gymnasium eller högskola.  
 
Bildningsnämnden har tidigare haft uppdraget att förvalta stiftelsen och en donationskommitté 
ansvarar för den årliga utdelningen. I kraft av att Tranemo kommun har ändrat organisation 
behöver stiftelsen rekonstitueras. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-05-37, § 139 
Bildnings- och kulturutskottet 2013-04-25, § 44 
Tjänsteskrivelse 2013-04-12 
 
Beslutet skickas till  
Kammarkollegiet  
Stiftelsen Bengt Claessons minne 
Lärandesektionen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:453 
 
§92 Val av ny ledamot i Tillväxt och kompetensberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kent Sandqvist (C) väljs till ny ledamot i Tillväxt och kompetensberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Christoffer Andersson (C) entledigades 2013-04-08 från sitt uppdrag i Tillväxt och 
kompetensberedningen. Ny ledamot ska väljas i hans ställe.  

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktige 2013-05-06, § 64 
 
Beslutsgång 
Centerpartiet nominerar Kent Sandqvist (C) till ny ledamot i Tillväxt och 
kompetensberedningen. 
 
Beslutet skickas till  
Kent Sandqvist 
Tillväxt och kompetensberedningen  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:620 
 
§93 Avsägelse från Helene Jansson (C) som styrelseledamot i 
Tranemobostäder 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Helene Jansson (C) entledigas från sitt uppdrag som styrelseledamot i Tranembostäder. 

Sammanfattning av ärendet 
Helene Jansson (C) har inkommit med en skrivelse där hon begär att bli entledigad från sitt 
uppdrag som styrelseledamot i Tranemo bostäder.  

Beslutsunderlag  
Avsägelsen 2013-05-29 
 
Beslutsgång 
Centerpartiet meddelar att de kommer att nominera namn till ersättare efter Helene Jansson (C) 
vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till  
Helene Jansson 
Tranemobostäder 
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Pågående 
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 KS/2013:681  
 
§94 Avsägelse från Hans Andersson (S) som ledamot i Demokrati och 
visionsberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Hans Andersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Demokrati och 

visionsberedningen. 
• Tony Hansen (S) väljs till ny ledamot i Demokrati och visionsberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Hans Andersson (S) har inkommit med en skrivelse där han begär att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i Demokrati och visionsberedningen. Ny ledamot ska väljas i hans ställe. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse 2013-06-17 
 
Beslutsgång 
Socialdemokraterna nominerar Tony Hansen (S) till ny ledamot i Demokrati och 
visionsberedningen. 
 
Beslutet skickas till  
Tony Hansen  
Hans Andersson 
Demokrati och visionsberedningen  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:680 
 
§95 Avsägelse från Thomas Elmgren (S) som ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Thomas Elmgren (S) entledigas från och med 2013-08-31 från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Thomas Elmgren (S) har inkommit med en skrivelse där han begär att från och med 2013-08-31 
bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse 2013-06-17 
 
Beslutsgång 
Socialdemokraterna meddelar att de kommer att nominera namn till ersättare efter Thomas 
Elmgren (S) vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till  
Thomas Elmgren  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Pågående 
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 KS/2013:697 
 
§96 Avsägelse från Rune Eriksson (C) som ledamot i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Rune Eriksson (C) entledigas från och med 2013-08-31 från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Rune Eriksson (C) har inkommit med en skrivelse där han begär att från och med 2013-08-31 bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och i Bildnings- och 
kulturutskottet.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse 2013-06-17 
 
Beslutsgång 
Centerpartiet meddelar att de kommer att nominera namn till ersättare efter Rune Eriksson (C) i 
kommunstyrelsen vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till  
Rune Eriksson  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Pågående 
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 KS/2013:698 
 
§97 Avsägelse från Ulf Nyberg (M) som ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Ulf Nyberg (M) entledigas från och med 2013-08-31 från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Nyberg (M) har inkommit med en skrivelse där han begär att från och med 2013-08-31 bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och som ersättare i Omsorgs- och 
folkhälsoutskottet.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse 2013-06-17 
 

Beslutsgång 
Moderata samlingspartiet meddelar att de kommer att nominera namn till ersättare efter Ulf 
Nyberg (M) i kommunstyrelsen vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till  
Ulf Nyberg 
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Pågående 
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