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KS/2013:1257, KS/2013:1211, KS/2013:1200, KS/2013:1199, 
KS/2013:1198, KS/2013:1197,  KS/2013:1196, KS/2013:1167 

 
§167  Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Anmäls att medborgarförslagen inkommit och av presidiet remitterats till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att den som är folkbokförd i kommunen får 
väcka ärenden genom medborgarförslag. Ärendet bereds genom att medborgarförslagen anmäls 
till kommunfullmäktige och genom delegationsbeslut remitterar fullmäktiges presidium 
medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag  
KS/2013:1257 - Medborgarförslag om flaggning på kommunala flaggstänger, 2013-12-12 
KS/2013:1211 - Medborgarförslag om belysning på gång och cykelvägen mellan Tranemo och 
Limmared, 2013-12-02 
KS/2013:1200 - Medborgarförslag om att förbättra skolmaten, 2013-11-25 
KS/2013:1199 - Medborgarförslag om att göra Tranemo kommuns samhällen mer attraktivt  för 
ungdomar på kvällar och helger, 2013-11-25 
KS/2013:1198 - Medborgarförslag om fler papperskorgar runt gymnasiet och Tranängskolan, 
2013-11-25 
KS/2013:1197 - Medborgarförslag om att anlägga ett elljusspår runt Tranemosjön, 2013-11-25 
KS/2013:1196 - Medborgarförslag om en konstvägg för graffiti, 2013-11-26 
KS/2013:1167 - Medborgarförslag om bättre belysning vid återvinningsstationen bakom ICA i 
Tranemo, 2013-11-21 
 
Status 
Pågående 
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  KS/2012:181 
 
§168  Svar på motion om tandborstning i förskole- och fritidsverksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Första förslaget i motionen, att Tranemo kommun initierar ett projekt med 

Folktandvården, antas. 
• Andra förslaget, att tandborstning återinförs på förskolor och fritids, avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Motion från Louise Bertilsson har inkommit till kommunen 2012-02-20 om tandborstning i 
förskola och på fritids. Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-19 att ärendet skulle 
återremitteras för fördjupad utredning kring smittorisk och att erfarenhetsutbyte genomförs.  
Någon fördjupad utredning är inte gjord men den samlade bedömningen är att smittorisken går 
att undvika genom placeringen av tandborstar och enskild hjälp med tandborstningen av 
pedagog. 
Erfarenhet från Gislaveds kommun finns. Där borstas tänderna i förskolan med gott resultat. 
Ingen ökning har skett gällande sjukdomar. Om tandborstning genomförs på förskolan måste 
schemaförändringar göras som möjliggör att tre pedagoger arbetar vid denna tidpunkt. Utan 
personalförstärkning innebär detta att tid måste tas från verksamhet som vi ser som viktigare 
utifrån våra mål, t.ex. läsning, skapande, utevistelse. Möjligheten att dela in barnen i mindre 
grupper under stora delar av dagen minskar också, samt de för personalen så viktiga planerings 
och reflektionstillfällena. Tandborstningen innebär dock en extra arbetsuppgift för pedagogerna. 
Kostnaden för genomförandet kommer att få negativa konsekvenser på verksamhetens kvalitet i 
andra delar eftersom detta är en aktivitet som är resurskrävande.  
Tandborstning faller inte inom förskolans och fritidsverksamhetens huvuduppdrag. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-12-02, § 330 
Bildnings- och kulturutskottet 2013-11-14, § 102 
Tjänsteskrivelse 2013-10-30 
Motion 2012-03-02 
 
Beslutet skickas till  
Lärandesektionen 
Louise Bertilsson 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:631 
 

§169  Svar på medborgarförslag om eventuell ny räddningstjänststation 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget anses besvarat med att kommunen kontinuerligt verkar för bättre 

ambulanstillgänglighet för kommunens invånare, detta sker utan att det är kopplat till 
eventuell byggnation av ny räddningstjänststation. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars-Olof Karlsson har i ett medborgarförslag angett att Tranemo kommun skall verka för en 
bättre ambulansservice för invånare i Tranemo kommun vid en eventuell nybyggnation av 
räddningstjänststation inom Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.  
Det är sedan länge konstaterat att ambulanstillgängligheten i Tranemo är bland den lägsta i 
regionen. År 2010 gjordes en större undersökning rörande den prehospitala akutsjukvården d v s 
ambulanssjukvården i regionen. Undersökningen genomfördes av regionen och visar tydligt att 
förutsättningarna ser mycket olika ut i olika delar av regionen. I Tranemo är inställelsetiden 
under 20 min vid endast ca 43% av prio 1 larmen. I regionen som helhet är motsvarande andel 
drygt 85% och inom SÄS 81%. 
Regionstyrelsen har angett ett mål om att 2013 ska inställelsetiden vara högst 20 min i 90% av 
prio 1 larmen. Vad detta innebär för Tranemo är inte klart och vad vi kan förstå har inga extra 
medel avsatts för att uppnå detta mål. 
Situationen i Tranemo innebär att kommunen har en återkommande diskussion med såväl 
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) som styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) om vad 
som görs för att förbättra tillgängligheten. 
Tranemo kommun ska självklart verka för en bättre ambulanstillgänglighet för kommunens 
invånare men kanske inte kopplat till en eventuell nybyggnation av brandstation. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-12-02, § 331 
Allmänna utskottet 2013-11-07, § 184 
Tjänsteskrivelse 2013-10-10 
Medborgarförslag 2013-06-04 
 
Beslutet skickas till  
Lars-Olof Karlsson 
Strategisektionen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:809 
 

§170  Svar på medborgarförslag om utomhusgym 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget antas. 

Beslutsmotivering  
Det arbete som bedrivs för en etablering av ett utomhusgym centralt i Tranemo har en tydlig 
ambition om att ett sådant ska uppföras och åtgärder har vidtagits för att möjliggöra detta.  
Mot denna bakgrund bör medborgarförslaget kunna bifallas. 

Sammanfattning av ärendet 
Malin Myrman har lämnat in ett medborgarförslag i vilket hon föreslår att ett s.k. utomhusgym 
uppförs av Tranemo kommun, förslagsvis i närheten av ett stråk där folk promenerar mycket. 
Inom kommunstyrelseförvaltningen påbörjades hösten 2011 en diskussion kring möjligheterna 
att etablera ett utomhusgym i Tranemo. Studiebesök genomfördes i några andra kommunen för 
att se hur utomhusgym utformats och vilken utrustning som valts. Mot bakgrund av dessa 
diskussioner har en beräkning gjorts av kostnaden för ett utomhusgym. I verksamhetsplanen för 
kommunens folkhälsoarbete har anläggandet av ett utomhusgym tagits upp. HSN8 har även 
beviljat bidrag med halva anläggningskostnaden. Ytterligare bidrag har sökts. Åtgärden är 
angiven i investeringspotten i förslaget till budget för 2014. 
Förslaget till svar har via mail kommunicerats med förslagsställaren 2013-10-10. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-12-02, § 332 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-11-14, § 144 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-14 
Medborgarförslaget, 2013-07-17  
 
Beslutet skickas till  
Malin Myrman 
Strategisektionen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:829 
 
§171  Svar på medborgarförslag om utomhusgym runt Tranemosjön 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget avslås i den del som avser placeringen av redskapen, men antas i 

övrigt vad gäller anläggande av ett utomhusgym. 

Beslutsmotivering  
Det arbete som bedrivs för en etablering av ett utomhusgym centralt i Tranemo har en tydlig 
ambition om att ett sådant ska uppföras och åtgärder har vidtagits för att möjliggöra detta.  
Mot denna bakgrund bör medborgarförslaget kunna bifallas till denna del. Utskottets tolkning 
av medborgarförslaget är att redskapen inte ska vara samlade på en och samma plats. Förslaget 
som avser placeringen av redskapen avslås med hänvisning till att redskapen bör vara samlade 
vid en plats. 

Sammanfattning av ärendet 
Nettan Alseus har lämnat in ett medborgarförslag i vilket hon föreslår att ett s.k. utomhusgym 
uppförs i anslutning till Tranemosjön. 
Inom kommunstyrelseförvaltningen påbörjades hösten 2011 en diskussion kring möjligheterna 
att etablera ett utomhusgym i Tranemo. Studiebesök genomfördes i några andra kommunen för 
att se hur utomhusgym utformats och vilken utrustning som valts. Mot bakgrund av dessa 
diskussioner har en beräkning gjorts av kostnaden för ett utomhusgym. I verksamhetsplanen för 
kommunens folkhälsoarbete har anläggandet av ett utomhusgym tagits upp. HSN8 har även 
beviljat bidrag med halva anläggningskostnaden. Ytterligare bidrag har sökts. Åtgärden är 
angiven i investeringspotten i förslaget till budget för 2014. 
Förslaget till svar har via mail kommunicerats med förslagsställaren 2013-10-10. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-12-02, § 333 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-11-14, § 145 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-14 
Medborgarförslaget, 2013-08-05  
 
Beslutet skickas till  
Nettan Alseus 
Strategisektionen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:1133 
 

§172  Svar på interpellation om möjligheten att erbjuda barnomsorg för 
barn där föräldrar har obekväma arbetstider 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Interpellationssvaret läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kathleen Wireklev (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande där hon 
undrar hur kommunen ställer sig till möjligheten att erbjuda barnomsorg för barn vars 
föräldrar utöver ordinarie förvärvsarbete arbetar inom exempelvis räddningstjänst, eller 
har andra arbeten där exempelvis jourverksamhet förekommer. Interpellanten ställer 
även frågan hur kommunen tolkar detta ur ett barnperspektiv. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson har lämnat följande svar:  
 
”Det finns inga undantagsregler för uppdrag inom räddningstjänsten eller annan 
jourverksamhet. Ur ett barnperspektiv är det viktigt att barn erbjuds barnomsorg under tiden 
som föräldrar förvärvsarbetar men också att barn får vara så mycket som möjligt med föräldrar/ 
vårdnadshavare. Barnomsorgen kan aldrig ersätta familjens viktiga roll för barn. 
En noggrann prövning ska göras i varje enskilt fall. Efterfrågan är inte så stor så det har funnits 
anledning att ta fram generella regler och riktlinjer för de områden som nämns i Interpellationen. 
 
Vi har nyligen infört riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid för barn mellan 1-12 år. 
Målgruppen är barn till föräldrar med arbetstider på kvällar, nätter och helger. 
Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande.” 

Beslutsunderlag  
Interpellationssvar 2013-12-12  
Kommunfullmäktige 2013-11-18, § 150 
Interpellation 2013-11-07 
 
Beslutet skickas till  
Kathleen Wireklev 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2013:1104 
 

§173  Politikerarvoden i Tranemo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Arvodet för revisorerna, både för ordförande och ordinarie ledamot, 

 höjs med 1 procentenhet från och med 2015. 
• Arvodet för protokollsjustering ändras, från och med 2015, så att det utbetalas timarvode 

på 1 timma/protokoll. 
• Gruppledarna, för de partier som har mandat i kommunfullmäktige, får ett fast arvode på 

2 % från och med 2015. 
• Timarvodet som utgår vid valdag som inträffar på sön- och helgdagar höjs från 50 % till 

100 % för valnämndens ledamöter, valförrättare och valdistriktens ordförande från och 
med 2014. 

• Det extra förrättningsarvodet som utgår under valår till valdistriktsordföranden höjs från 
10 timmar till 12 timmar från och med 2014. 

• I ” Regler och ersättningar för förtroendevalda i Tranemo kommun för mandatperioden 
2011-2014” inklusive bilagor görs nedanstående ändringar: 

- Uppgifterna om arvodesnivåer för jävsnämnden tas bort.  
- På alla ställen som ordet arbetsförtjänst förekommer byts det ut mot 

arbetsinkomst och ekonomiska förmåner. 
- På alla ställen som ordet arbetsinkomst förekommer läggs och ekonomiska 

förmåner till. 
- Rubriken Förlorad arbetsinkomst byts ut mot Förlorad arbetsinkomst och 

förlorade ekonomiska förmåner. 
- Under ovan nämnda rubrik infogas Förtroendevalda har rätt till skälig 

ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på 
grund av uppdraget. Förutom förlorad lön, pensions- och semesterförmåner 
ersätts också de förlorade socialförsäkringsrättsliga ersättningarna så som 
arbetslöshetsersättning och föräldrapenning. 

- Under rubriken Pensionsbestämmelser byts ”Pensionsförmåner för…” ut mot 
kommunens gällande pensionsreglemente.  

- Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har rekommenderat ett nytt 
pensionsreglemente. Tranemo kommun bör besluta att anta det. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förtydliganden och riktlinjer med 
utgångspunkt från av kommunfullmäktige beslutat arvodesreglemente. 

• Att en kontrollstation avseende grundnivån för politikerarvodena sker inför 2017 med 
kommunfullmäktiges presidium som beredande.  
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2011 att utse en tillfällig beredning för att se över 
politikernas arvoden. Beredningen överlämnade första delen i uppdragsbeskrivningen i augusti 
2012. Nu har beredningen arbetat vidare med uppdrag nummer 2 som innebar att göra en 
utvärdering av arvoden och arvodesnivåer i Tranemo kommun inför nästa mandatperiod. För 
den andra delen av uppdraget har siktet varit inställt på arvoderingar och arvodesnivåer som en 
faktor som påverkar förutsättningarna att verka som politiker i Tranemo kommun. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-12-02, § 334 
Allmänna utskottet 2013-11-07, § 185 
Överlämnande – politikerarvoden i Tranemo kommun 2013-10-29 
Nuvarande regler för ersättningar och arvoden inklusive bilaga A och B 
Protokoll från tillfälliga beredningens sammanträden under 2013. 
Yttrande från förvaltningen 2013-11-06 
Yttrande från KFs presidie 2013-11-04 

Föredragning och debatt 
Ingela Carlsson, beredningsledare, föredrar ärendet. I den efterföljande debatten deltar Claes 
Redberg (S) och Crister Persson (C). 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Claes Redberg (S) föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förtydliganden och 
riktlinjer med utgångspunkt från av kommunfullmäktige beslutat arvodesreglemente. 
Redberg föreslår även att en kontrollstation avseende grundnivån för politikerarvodena sker 
inför 2017 med kommunfullmäktiges presidium som beredande.  
Crister Persson (C) yrkar bifall till Redberg båda förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer bifall mot avslag på arvodesberedningens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifallit arvodesberedningens förslag.   
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Redbergs båda förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifallit Redbergs båda förslag. 
 
Beslutet skickas till  
Arvodesberedningen  
Kommunfullmäktiges presidium 
Kommunstyrelsen 
Personalfunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2013:1097  
 
§174  Taxor miljö och bygg 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar föreslagna taxor, med tillhörande beräkningsgrunder, att gälla från och med 

2014-01-01 inom Samverkansnämnden miljö och byggs ansvarsområde.   

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och samhällsbyggnad i Ulricehamns kommun har tagit fram förslag till taxor inom 
Samverkansnämnden miljö och bygg ansvarsområde. Taxorna är gemensamma för nämndens 
myndighetsutövning i Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.  

Tranemo kommun och Ulricehamns kommun har sedan 2013-09-01 en gemensam 
myndighetsnämnd, Samverkansnämnden miljö och bygg. Under 2013 tillämpade kommunerna 
sina egna taxor, men inför 2014 har nya gemensamma taxor för nämndens olika ansvarsområden 
tagits fram. De nya taxorna har utgått från båda kommunernas taxor, behovsutredningar 
rörande tillsynsbehov samt upprättad tillsynsplan. Tranemo kommun har även beretts tillfälle 
att yttra sig över taxorna i samband med att ett förslag arbetades fram. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-12-02, § 323 
Allmänna utskottet 2013-11-07, § 186 
Tjänsteskrivelse 2013-10-30 
Miljöbalkstaxa 2014 
Taxa Foder och animaliska biprodukter 2014 
Taxa Livsmedel 2014 
Taxa receptfria läkemedel 2014 
Taxa Strålskyddslagen 2014 
Taxa Tobakslagen 2014 
Avgifter för serveringstillstånd 2014 
Timavgift Bygg 2014 
Tillägg tabell 7 SKL PBL Taxa  
PBL-taxa 2011 SKL 
 
Beslutet skickas till  
Samverkansnämnden miljö och bygg 
Service- och näringslivssektionen 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2013:1059 
 

§175  Tillsyn och tillståndshanteringen över brandfarliga och explosiva 
varor 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Till kommunalförbundet Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) överlåts från 

och med 2014-01-01 hela tillsyns och tillståndshanteringen för brandfarliga och explosiva 
varor enligt lag (2010:1011).  

• SÄRF blir arkivansvariga för alla handlingar inom aktuellt ansvarsområde från och med  
2014-01-01.  

• Nu gällande avtal med SÄRF sägs upp från och med 2013-12-31.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun beslutade 2011-03-28, § 27 att godkänna ett avtal med Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund. Av avtalet framgår att Tranemo kommun överlåtit handläggningen och 
beslutanderätten i ärenden angående brandfarliga och explosiva varor till SÄRF. 
Nu gällande avtal (giltigt 2011-01-01 till och med 2014-12-31) innebär att SÄRF handlägger och 
beslutar i ärenden medan kommunstyrelsen/Samverkansnämnden miljö och bygg har skött 
diarieföring, debitering, utskick av tillstånd och påminnelse för utgångna tillstånd.  
En förutsättning för att SÄRF ska kunna ta över hela tillståndhanteringen är att gällande avtal 
sägs upp och att Tranemo kommun ger SÄRF uppgiften att handha all hantering enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) och förordning om brandfarliga och explosiva varor 
(2010:1075). 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-12-02, § 327 
Allmänna utskottet 2013-11-07, § 187 
Tjänsteskrivelse 2013-10-17 
Kommunfullmäktige 2011-03-28, § 27 
Avtal 2011-03-28 
 
Beslutet skickas till  
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
Samverkansnämnden miljö och bygg 
Service- och näringslivssektionen 
 
Status 
Avslutad 
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§176  Uppdrag till Trivsel- och trygghetsberedningen att utarbeta en 
policy för integrationsarbetet 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar uppdragsbeskrivningen för Trivsel- och trygghetsberedningen att utarbeta en 

policy för integrationsarbetet i Tranemo kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, efter samråd med PolSam, politisk samordningsgrupp, att 
Trivsel- och trygghetsberedningen får i uppdrag att utarbeta en policy för integrationsarbetet i 
Tranemo kommun. Efter genomfört arbete ska beredningen presentera några få övergripande mål för 
integrationsarbetet i Tranemo kommun. 
 
Beredningen skall arbeta med en aktiv och bred medborgardialog, så att inte enbart de direkt 
berörda invandrargrupperna kommer till tals.  
 
Beredningen skall överlämna sitt uppdrag den 24 november 2014 och genomföra en 
vägledningsdebatt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 maj 2014. 
 
Beslutsunderlag  
Uppdragsbeskrivning 2013-12-03 
 
Beslutet skickas till  
Trivsel- och trygghetsberedningen  
Medborgarservice och processtödsfunktionen           
 
Status 
Pågående  
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