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  KS/2013:809  
 
§98 Medborgarförslag angående utomhusgym 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun har erhållit ett medborgarförslag från Malin Myrman om att uppföra ett så 
kallat utomhusgym i förslagsvis närheten av Tranemosjön eller Hagatorpet. Förslagsställaren 
anser att det skulle sända en tydlig signal att kommunen främjar god hälsa och att det skulle 
utgöra en potentiell samlingspunkt för alla.  

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2013-07-16 
 
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/2013:829  
 
§99 Medborgarförslag angående utomhusgym runt sjön 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun har erhållit ett medborgarförslag från Nettan Alsteus om att uppföra ett så 
kallat utomhusgym vid sjön. Förslagsställaren anser att det skulle vara ett alternativ till 
inomhusgym.  

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2013-08-05 
 
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/2013:870 
 

§100 Medborgarförslag angående fri tillgång till all media på biblioteket 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun har erhållit ett medborgarförslag från Vicki Klaiber om att erbjuda fri tillgång 
på all media på biblioteket. Förslagsställaren anser bland annat att fri tillgång på media skulle 
vara en viktig läsfrämjande åtgärd för ekonomiskt utsatta familjer.    

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2013-08-20 
 
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/2013:888 
 

§101 Medborgarförslag om social investering 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun har erhållit ett medborgarförslag från Arne Inhammar om att satsa på sociala 
investeringar. Förslagsställaren vill att Tranemo kommun satsar på sociala inverteringar för att 
undvika utanförskap och ökande klyftor i samhället.     

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2013-08-23 
 
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/2012:1224 
 

§102 Svar på medborgarförslag om landsbygdens fortlevnad 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fungerande IT kommunikation även i landsbygdens utbyar 

•  Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till de insatser och de åtgärder kommunen 
genomför och med hänvisning till de möjligheter som finns för fiberföreningar att 
engagera sig i utbyggnaden på landsbygden. 

Ökat vägunderhåll på mindre vägar  
• Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte har ansvaret för detta 

vägunderhåll. 
Lokal by-taxi där annan lokaltrafik är gles eller saknas helt  

• Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till det arbete som pågår inom Västra 
Götalandsregionen vad gäller den framtida kollektivtrafiken på landsbygd. 

Varuutlämning  
• Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till den utredning som pågår rörande 

hemsändningsbidrag. 
Värna om lantbrevbäringens fortlevnad  

• Medborgarförslaget antas med hänvisning till den stora betydelse som lantbreväringen 
har för servicen på landsbygden. Kommunen ska på de sätt som är möjliga i förhållande 
till riksdag och tillsynsmyndighet verka för att denna bibehålls. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Lindqvist har 2012-12-16 lämnat ett medborgarförslag angående landsbygdens 
fortlevnad och ökad inflyttning. I sitt förslag pekar Birgitta på följande delar: 
 Fungerande IT kommunikation även i landsbygdens utbyar. 
 Ökat underhåll på mindre vägar. 
 Lokal by-taxi där annan lokaltrafik är gles eller saknas helt. 
 Subventionerad varuservice med dagligvaror även ute i glesbygd. 
 Värna om lantbrevbäringens fortlevnad. 

 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-08-19, § 191 
Allmänna utskottet 2013-06-13, § 116 
Tjänsteskrivelse 2013-05-31 
Medborgarförslag 2012-12-16 
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Beslutet skickas till  
Birgitta Lindqvist 
Strategisektionen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:66 
 

§103 Svar på motion om instiftande av ett årligt folkhälsopris i Tranemo 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen antas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
ChrisTina Yngvesson (M) har lagt en motion i vilken hon föreslår att fullmäktige beslutar att 
inrätta ett folkhälsopris i Tranemo kommun. I motionen pekar ChrisTina Yngvesson på att 
kommunen årligen delar ut ett antal priser och stipendier vilka har en positiv inverkan då de 
lyfter fram och upp muntrar olika områden. Motionären pekar på att motsvarande pris saknas 
inom ett så betydelsefullt område som folkhälsoområdet. Motionären menar att genom att 
uppmärksamma goda hälsofrämjande exempel inom kommunen kan fler inspireras att 
anstränga sig mer för att förbättra hälsoläget hos sig själv och andra. Motionens innehåll och 
fortsatta handläggning har diskuterats med motionsställaren 2013-06-03. Folkhälsoarbetet i 
kommunen bedrivs i samverkan och dialog med Hälso- och sjukvårdsnämnden för denna del av 
regionen (HSN 8).  
Som grund för arbetet finns samverkansavtal mellan kommunen och HSN 8. Det finns en klart 
uttalad gemensam ambition hos såväl kommunen som Regionen att genom olika aktiviteter och 
åtgärder förbättra folkhälsan. För kommunens del har detta även kommit till uttryck i att 
fullmäktige givit trivsel- och trygghetsberedningen i uppdrag att ta fram förslag till en 
folkhälsopolicy för Tranemo kommun som syftar till att utveckla den goda hälsa som finns.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-08-19, § 192 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-06-13, § 69 
Tjänsteskrivelse, 2013-06-03 
Kommunfullmäktige, 2013-02-04, § 1 
Motionen, 2013-01-21  
 
Beslutet skickas till  
ChrisTina Yngvesson  
Strategisektionen 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:29 
 

§104 Lokala miljömål 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar de lokala miljömålen för Tranemo kommun. 
• Kommunstyrelsen anger efter antagande av miljömålen, mätbara indikatorer, samt 

resurstilldelning med bilaga ”Gröna tankar om Tranemo kommun” som vägledning. 
• De lokala miljömålen ingår som en del i redovisning i enlighet med Kommunens Kvalitet 

I Korthet (KKIK). 
• Miljömålen utgör grunden för ett långsiktigt miljöarbete och bör därför fortlöpande ses 

över. 
• Kommunstyrelsen anger ansvar och tidsplan för uppföljningen. 
• Den medföljande idébanken publiceras på kommunens hemsida i syfte att fortlöpande 

inhämta medborgarnas förslag på åtgärder inom miljöområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
I april 2012 fick Demokrati- och visionsberedningen i uppdrag att utarbeta lokala miljömål för 
Tranemo kommun. Beredningen har nu överlämnat sitt arbete och de föreslagna miljömålen 
fokuserar på de fem områdena: 

Frisk luft, Giftfri miljö, Vatten, God bebyggd miljö och Natur. 

Miljömålen skulle enligt uppdraget syfta till att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för 
samhället och stämma överens med översiktsplanen för kommunen samt kommunens 
strategiska plan, i övrigt skulle de grundas på 14 av de regionalt antagna miljömålen.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-08-19, § 189 
Allmänna utskottet 2013-08-08, § 134 
Yttrande från förvaltningen 2013-07-26 
Lokala miljömål för Tranemo kommun 
Överlämnande av uppdrag 2013-05-30 
Yttrande från KF:s presidie 2013-06-19 
Gröna Tankar om Tranemo kommun 
Nulägesanalys 
Idébank från dialoger och samråd 
 
Beslutsgång 
Stephan Bergman (M) föredrar ärendet. I den efterföljande debatten deltar Louise Bertilsson 
(mp), Ann Christin Simonsson (C), Monica Fredin (S), Claes Redberg (S) och Stephan Bergman 
(M).  
Claes Redberg (S) yrkar bifall till beredningens förslag. 
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Beslutet skickas till  
Demokrati- och visionsberedningen 
Samverkansnämnden miljö och bygg  
Strategisektionen 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:21 
 
§105 Rapport om ej verkställda beslut inom socialtjänsten 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS har lämnats för 2a 

kvartalet 2013. 

Beslutsmotivering  
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis, till Inspektionen för vård och omsorg 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. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Omsorgssektionen har, 2013-07-09, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals- och 
individrapport över ej verkställda beslut under 2a kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och 
omsorg . Enligt rapporten finns ett beslut inom vård- och omsorgsboende som ej verkställts inom 
3 månader från beslutsdatum. Biståndsbeslut som är fattade med stöd av 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen, SoL, ska enligt lag verkställas omedelbart. Detta gäller alltså även för beslut om 
vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen.  
 
Under de senaste 5 åren har Tranemo kommun alltid haft möjlighet att erbjuda ett boende i 
direkt anslutning till beslutet, men på grund av rådande inflyttningsstopp vid Gudarpsgården så 
finns det i dagsläget en viss väntetid beroende på den låga omsättningen av lägenhetsbeståndet. 
Omsorgssektionen har därför rapporterat ett ej verkställt beslut till socialstyrelsen i juni månad 
2013. Behovet av vård och omsorg tillgodoses i dagsläget genom vistelse vid Rehab- och 
korttidsavdelningen i avvaktan på att en lägenhet vid vård- och omsorgsboende blir tillgänglig. 
Sektionen bevakar ärendet och kommer så snart som möjligt erbjuda ett boende till den sökande. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-08-19, § 197 
Kvartalsrapport nr 1373357860360 avseende 2013-04-01 - - 2013-06-30 
Individrapport nr 1373357258002 
 
Beslutet skickas till  
Omsorgssektionen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:574 
 

§106 Årsredovisning Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänna årsredovisning 2012 för Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps och understödsfond. 
• Bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 
Beslutsmotivering  
Årsredovisningen har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot godkännande samt 
ansvarsfrihet har framförts. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 vad gäller Stiftelsen Tranemo 
Sjukhjälps- och understödsfond. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-06-10, § 163 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-05-23, § 63 
Årsredovisning, 2013-02-15 
Revisionsberättelse, 2013-04-19 
 
Beslutsgång 
På grund av jäv deltar inte Crister Persson (C), Ulf Thifors (S) och Claes Redberg (S) i 
handläggningen i ärendet.  
 
Beslutet skickas till  
Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond  
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:570 
 

§107 Årsredovisning Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänna årsredovisning 2012 för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond. 
• Bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 
Beslutsmotivering  
Årsredovisningen har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot godkännande samt 
ansvarsfrihet har framförts. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 vad gäller Stiftelsen Fritz och Ellen 
Claesons fond. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-06-10, § 164 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-05-23, § 64 
Årsredovisning, 2013-02-15 
Revisionsberättelse, 2013-04-19 
 
Beslutsgång 
På grund av jäv deltar inte Crister Persson (C), Ulf Thifors (S) och Claes Redberg (S) i 
handläggningen i ärendet.  
 
Beslutet skickas till  
Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond  
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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§108 Årsredovisning Stiftelsen Edit Anderssons fond 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänna årsredovisning 2012 för Stiftelsen Edit Anderssons fond. 
• Bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 
Beslutsmotivering 
Årsredovisningen har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot godkännande samt 
ansvarsfrihet har framförts. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 vad gäller Stiftelsen Edit Anderssons 
fond. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-06-10, § 165 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-05-23, § 65 
Årsredovisning, 2013-02-15 
Revisionsberättelse, 2013-04-19 
 
Beslutsgång 
På grund av jäv deltar inte Crister Persson (C), Ulf Thifors (S) och Claes Redberg (S) i 
handläggningen i ärendet.  
 
Beslutet skickas till  
Stiftelsen Edit Anderssons fond  
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2013:571 
   

§109 Årsredovisning Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänna årsredovisning 2012 för Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation. 
• Bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 
Beslutsmotivering 
Årsredovisningen har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot godkännande samt 
ansvarsfrihet har framförts. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 vad gäller Stiftelsen Uddebo och 
Tranemo Ungdomsdonation. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-06-10, § 166 
Allmänna utskottet 2013-05-23, § 66 
Årsredovisning, 2013-02-15 
Revisionsberättelse, 2013-04-19 
 
Beslutsgång 
På grund av jäv deltar inte Crister Persson (C), Ulf Thifors (S) och Claes Redberg (S) i 
handläggningen i ärendet.  
 
Beslutet skickas till  
Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation  
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:697 
 
§110 Val av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Hans Andersson (C) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen.  
• Lennart Haglund (C) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Rune Eriksson (C) entledigades 2013-08-31 från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 
Ny ledamot ska väljas i hans ställe.  

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktige 2013-06-17, § 96 
 
Beslutsgång 
Centerpartiet nominerar Hans Andersson (C) till ny ledamot i kommunstyrelsen och Lennart 
Haglund (C) till ny ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Beslutet skickas till  
Hans Andersson 
Lennart Haglund  
Kommunstyrelsen 
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:698 
 
§111 Val av ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Stephan Bergman (M) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Nyberg (M) entledigades 2013-08-31 från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Ny 
ersättare ska väljas i hans ställe.  

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktige 2013-06-17, § 97 
 
Beslutsgång 
Moderata samlingspartiet nominerar Stephan Bergman (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutet skickas till  
Stephan Bergman  
Kommunstyrelsen 
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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Kommunfullmäktige 
2013-09-09 Sid 19 av 23 
  
    

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

 

 KS/2013:680 
 
§112 Val av ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Hans Johansson (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Thomas Elmgren (S) entledigades 2013-08-31 från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 
Ny ersättare ska väljas i hans ställe.  

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktige 2013-06-17, § 95 
 
Beslutsgång 
Socialdemokraterna nominerar Hans Johansson till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutet skickas till  
Hans Johansson  
Kommunstyrelsen 
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 
2013-09-09 Sid 20 av 23 
  
    

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

 

 KS/2013:620 
 
§113 Val av styrelseledamot i Tranemobostäder 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Ylva Hideng (C) väljs till ny styrelseledamot i Tranemo bostäder. 

Sammanfattning av ärendet 
Helene Jansson (C) entledigades 2013-06-17 från sitt uppdrag som styrelseledamot i Tranemo 
bostäder. Ny ledamot ska väljas i hennes ställe.  

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktige 2013-06-17, § 93 
 
Beslutsgång 
Centerpartiet nominerar Ylva Hideng (C) till ny styrelseledamot i Tranemo bostäder. 
Centerpartiet meddelar att de ska återkomma med förslag på ersättare vi nästa sammanträde 
med fullmäktige.  
 
Beslutet skickas till  
Ylva Hideng  
Tranemo bostäder  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Pågående 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 
2013-09-09 Sid 21 av 23 
  
    

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

 

 KS/2013:924 
 
§114 Val av ledamot i Trivsel och trygghetsberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Tony Hansen (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Trivsel och 

trygghetsberedningen. 
• Bengt Larsson (S) väljs till ny ledamot i Trivsel och trygghetsberedningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Tony Hansen (S) har inkommit med en skrivelse där han begär att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i Trivsel och trygghetsberedningen. Ny ledamot ska även väljas i hans 
ställe. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse 2013-09-09 
 
Beslutsgång 
Socialdemokraterna nominerar Bengt Larsson (S) till ny ledamot i Trivsel och 
trygghetsberedningen. 
 
Beslutet skickas till  
Bengt Larsson  
Tony Hansen 
Trivsel och trygghetsberedningen  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 
2013-09-09 Sid 22 av 23 
  
    

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

 

 KS/2013:925 
 
§115 Avsägelse från Carina Toivanen som ledamot i Tillväxt och 
kompetensberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Carina Toivanen (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Tillväxt och 

kompetensberedningen.  
• Kerstin Alf (S) väljs till ny ledamot i Tillväxt och kompetensberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Carina Toivanen (S) har inkommit med en skrivelse där hon begär att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i Trivsel och trygghetsberedningen. Ny ledamot ska även väljas i hennes 
ställe. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse 2013-09-01 
 
Beslutsgång 
Socialdemokraterna nominerar Kerstin Alf (S) till ny ledamot i Tillväxt och 
kompetensberedningen. 
 
Beslutet skickas till  
Carina Toivanen  
Kerstin Alf 
Tillväxt och kompetensberedningen  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 
2013-09-09 Sid 23 av 23 
  
    

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

 

KS/2013:68 
 

§116 Rapport från Trivsel och trygghetsberedningen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stefan Hjertén, beredningsledare i Trivsel och trygghetsberedningen, rapporterar att 
folkhälsopolicy snart är klar och beredningen kommer beakta behandlad motion i sitt arbete.  
   
Status 
Pågående 
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