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Plats Forumsalen i Tranemo 
Tid 13:30  - 16:46 
 
Närvarande Beslutande   Icke tjänstgörande ersättare 

 Crister Persson (C), ordförande  
Tony Hansen (S)   Jonas Blank (V)  
Rose Torkelsson (S)    Madde Lind (S) 
Göran Björk (S)    Marie Kockali (S)  

 Anders Brolin (S)    Jonas Kristiansen Adelsten (S) 
 Bo Haarala (S) 

Victoria Haraldsson (C)   
Hans Andersson (C)   
Marianne Hörnqvist (M)    Stephan Bergman (M)  
Erene Bertilsson (KD)    Birgitta Forslund (KD)  
Gunilla Blomgren (FP)   Lars Vesterlund (M) 
Louise Bertilsson (MP) §116-130,132-145   Caroline Bergmann (MP) §116-130, 132-145 
Evy Erlandsson (SD)   Birgitta Lindqvist (SD) 
Caroline Bergmann (MP) §131  
 

Övriga närvarande Anna Carlsson, processekreterare 
 Annika Hedvall, kommunchef 

Staffan Snis, Vattenfall § 116 
Anders Jansson, Vattenfall § 116 

 Thomas Åhman, sektionschef § 128, 130 
 Kim Gunnervald, praktikant 

 Erik Anderson, processekreterare § 128, 130, 138  
 Tobias Edoff, folkhälsosamordnare § 128, 130, 135, 138 

 
 
Paragrafer  § 116-§ 145 
 
Utses att justera  Bo Haarala (S) 
 
 
Underskrifter 
 
Sekreterare ………………………………………………………….. 
 Anna Carlsson  
 
Ordförande ………………………………………………………….. 

Crister Persson 
 
Justerare ………………………………………………………….. 

Bo Haarala 
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ANSLAG/BEVIS 
 
Organ Kommunstyrelsen   
 
Sammanträdesdatum 2015-04-20  
 
Anslaget under tiden 2015-04-27-2015-05-19 
 
Förvaringsplats Kommunkontoret, Tranemo 
för protokoll 
 
Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 
 
 
Underskrift …………………………………………………………. 

Anna Carlsson  
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§ 116 

Vattenfall informerar med anledning av deras ansökan om 
tillstånd till vindkraftspark Grönhult (KS/2011:1219)  
 

Kommunstyrelsen beslut 
• Noterar informationen 

 
Ärendet 
Staffan Snis och Anders Jansson från Vattenfall informerar om den planerade 
vindkraftsparken i Grönhult. 
 
Föredragning och debatt 
Staffan Snis och Anders Jansson från Vattenfall föredrar ärendet. I den efterföljande 
debatten deltar Göran Björk (S), Stephan bergman (M), Gunilla Blomgren (FP), Hans 
Andersson (C), Marianne Hörnqvist (M), Anders Brolin (S) och Jonas Kristiansen 
Adelsten (S).  
  
Status 
Pågående 
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§ 117 

Bidrag till fristående förskoleklass och grundskolor 2015 - 
Internationella Engelska skolan (KS/2015:262)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Antar fastställda bidragsbelopp  

Beslutsmotivering 
Enligt skollagen 2010:800 9 kap 19-21 §, 10 kap 37-39 § ska kommunen ge bidrag till 
fristående förskoleklass och grundskolor som undervisar elever som är folkbokförda i 
Tranemo kommun. 

Ärendet 
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommuns egna förskoleklasser och 
grundskolor får i kommunens resursfördelning. Bidraget bygger på budgeten för 
2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-26  
Bilaga bidragsbelopp 2015-03-26 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Om Du är missnöjd med beslutet kan Du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i 
Jönköping. Överklagandet skall vara skriftligt. 
När Du skriver skall Du tala om vilket beslut Du överklagar, vilken ändring Du vill 
ha och varför. Bifoga gärna handlingar som Du anser har betydelse för prövningen. 
I överklagandet skall Du också uppge namn, adress och telefonnummer. 
Överklagandet skall undertecknas. 
OBS!  Du skall ställa överklagandet till Förvaltningsrätten, men det skall skickas eller 
lämnas till Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt 
kan den som fattat beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt 
som Du begärt, översänds överklagandet till Förvaltningsrätten. 
 
Din skrivelse måste ha kommit in till Tranemo kommun inom tre veckor från den 
dag Du fick del av beslutet för att överklagandet skall kunna tas upp till prövning. 
 
Överklagandet skickas till: 
Tranemo kommun 
Lärandesektionen 
514 80 TRANEMO 
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Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 
Internationella Engelska skolan, Idrottsgatan 13, 506 30 Borås 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Bilaga bidragsbelopp 2015-03-26 

Status  
Avslutad 
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§ 118 

Bidrag till fristående förskoleklass och grundskolor 2015 - 
Kunskapsskolan i Sverige AB (KS/2015:262)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Antar fastställda bidragsbelopp 

Beslutsmotivering 
Enligt skollagen 2010:800 9 kap 19-21 §, 10 kap 37-39 § ska kommunen ge bidrag till 
fristående förskoleklass och grundskolor som undervisar elever som är folkbokförda i 
Tranemo kommun. 

Ärendet 
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommuns egna förskoleklasser och 
grundskolor får i kommunens resursfördelning. Bidraget bygger på budgeten för 
2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-26  
Bilaga bidragsbelopp 2015-03-26 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Om Du är missnöjd med beslutet kan Du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i 
Jönköping. Överklagandet skall vara skriftligt. 
När Du skriver skall Du tala om vilket beslut Du överklagar, vilken ändring Du vill 
ha och varför. Bifoga gärna handlingar som Du anser har betydelse för prövningen. 
I överklagandet skall Du också uppge namn, adress och telefonnummer. 
Överklagandet skall undertecknas. 
OBS!  Du skall ställa överklagandet till Förvaltningsrätten, men det skall skickas eller 
lämnas till Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt 
kan den som fattat beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt 
som Du begärt, översänds överklagandet till Förvaltningsrätten. 
 
Din skrivelse måste ha kommit in till Tranemo kommun inom tre veckor från den 
dag Du fick del av beslutet för att överklagandet skall kunna tas upp till prövning. 
 
Överklagandet skickas till: 
Tranemo kommun 
Lärandesektionen 
514 80 TRANEMO 
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Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 
Kunskapsskolan i Sverige AB, Box 92146, 120 08 Stockholm 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Bilaga bidragsbelopp 2015-03-26 

Status  
Avslutad 
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§ 119 

Bidrag till fristående förskoleklass och grundskolor 2015 - 
Attendo Individ och familj (KS/2015:262)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Antar fastställda bidragsbelopp 

Beslutsmotivering 
Enligt skollagen 2010:800 9 kap 19-21 §, 10 kap 37-39 § ska kommunen ge bidrag till 
fristående förskoleklass och grundskolor som undervisar elever som är folkbokförda i 
Tranemo kommun. 

Ärendet 
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommuns egna förskoleklasser och 
grundskolor får i kommunens resursfördelning. Bidraget bygger på budgeten för 
2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-26  
Bilaga bidragsbelopp 2015-03-26 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Om Du är missnöjd med beslutet kan Du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i 
Jönköping. Överklagandet skall vara skriftligt. 
När Du skriver skall Du tala om vilket beslut Du överklagar, vilken ändring Du vill 
ha och varför. Bifoga gärna handlingar som Du anser har betydelse för prövningen. 
I överklagandet skall Du också uppge namn, adress och telefonnummer. 
Överklagandet skall undertecknas. 
OBS!  Du skall ställa överklagandet till Förvaltningsrätten, men det skall skickas eller 
lämnas till Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt 
kan den som fattat beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt 
som Du begärt, översänds överklagandet till Förvaltningsrätten. 
 
Din skrivelse måste ha kommit in till Tranemo kommun inom tre veckor från den 
dag Du fick del av beslutet för att överklagandet skall kunna tas upp till prövning. 
 
Överklagandet skickas till: 
Tranemo kommun 
Lärandesektionen 
514 80 TRANEMO 
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Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 
Attendo Individ och familj, Box 715, 182 17 Danderyd 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Bilaga bidragsbelopp 2015-03-26 

Status  
Avslutad 
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§ 120 

Bidrag till enskild förskola/fritidshem 2015 - Skogsduvans 
förskola/fritidshem (KS/2015:263)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Antar fastställda bidragsbelopp 

Beslutsmotivering 
Enligt skollagen 2010:800 8 kap 21-23 § ska kommunen ge bidrag till enskilda 
förskolor/fritidshem som är godkända av kommunen att bedriva verksamhet. 

Ärendet 
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommunens egna 
förskolor/fritidshem får i kommunens resursfördelning. Bidraget ska bygga på 
budgeten för 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-26  
Bilaga bidragsbelopp till enskilda förskolor och fritidshem 2015-03-26  

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Om Du är missnöjd med beslutet kan Du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i 
Jönköping. Överklagandet skall vara skriftligt. 
När Du skriver skall Du tala om vilket beslut Du överklagar, vilken ändring Du vill 
ha och varför. Bifoga gärna handlingar som Du anser har betydelse för prövningen. 
I överklagandet skall Du också uppge namn, adress och telefonnummer. 
Överklagandet skall undertecknas. 
OBS!  Du skall ställa överklagandet till Förvaltningsrätten, men det skall skickas eller 
lämnas till Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt 
kan den som fattat beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt 
som Du begärt, översänds överklagandet till Förvaltningsrätten. 
 
Din skrivelse måste ha kommit in till Tranemo kommun inom tre veckor från den 
dag Du fick del av beslutet för att överklagandet skall kunna tas upp till prövning. 
 
 
Överklagandet skickas till: 
Tranemo kommun 
Lärandesektionen 
514 80 TRANEMO 
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Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 
Skogsduvans förskola/fritidshem, Mossebo Skoghem, 514 91 Tranemo 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Bilaga bidragsbelopp till enskilda förskolor och fritidshem 2015-03-26 

Status  
Avslutad 
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§ 121 

Bidrag till enskild förskola/fritidshem 2015- Tussilago 
förskola/fritidshem (KS/2015:263)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Antar fastställda bidragsbelopp 

Beslutsmotivering 
Enligt skollagen 2010:800 8 kap 21-23 § ska kommunen ge bidrag till enskilda 
förskolor/fritidshem som är godkända av kommunen att bedriva verksamhet. 

Ärendet 
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommunens egna 
förskolor/fritidshem får i kommunens resursfördelning. Bidraget ska bygga på 
budgeten för 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-26  
Bilaga bidragsbelopp till enskilda förskolor och fritidshem 2015-03-26  

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Om Du är missnöjd med beslutet kan Du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i 
Jönköping. Överklagandet skall vara skriftligt. 
När Du skriver skall Du tala om vilket beslut Du överklagar, vilken ändring Du vill 
ha och varför. Bifoga gärna handlingar som Du anser har betydelse för prövningen. 
I överklagandet skall Du också uppge namn, adress och telefonnummer. 
Överklagandet skall undertecknas. 
OBS!  Du skall ställa överklagandet till Förvaltningsrätten, men det skall skickas eller 
lämnas till Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt 
kan den som fattat beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt 
som Du begärt, översänds överklagandet till Förvaltningsrätten. 
 
Din skrivelse måste ha kommit in till Tranemo kommun inom tre veckor från den 
dag Du fick del av beslutet för att överklagandet skall kunna tas upp till prövning. 
 
Överklagandet skickas till: 
Tranemo kommun 
Lärandesektionen 
514 80 TRANEMO 
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Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 
Tussilago förskola/fritidshem, Kanelvägen 1, 514 44 Länghem 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Bilaga bidragsbelopp till enskilda förskolor och fritidshem 2015-03-26 

Status  
Avslutad 
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§ 122 

Bidrag till enskild förskola/fritidshem 2015 - Fyrklöverns 
förskola/fritidshem (KS/2015:263)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Antar fastställda bidragsbelopp 

Beslutsmotivering 
Enligt skollagen 2010:800 8 kap 21-23 § ska kommunen ge bidrag till enskilda 
förskolor/fritidshem som är godkända av kommunen att bedriva verksamhet. 

Ärendet 
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommunens egna 
förskolor/fritidshem får i kommunens resursfördelning. Bidraget ska bygga på 
budgeten för 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-26  
Bilaga bidragsbelopp till enskilda förskolor och fritidshem 2015-03-26 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Om Du är missnöjd med beslutet kan Du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i 
Jönköping. Överklagandet skall vara skriftligt. 
När Du skriver skall Du tala om vilket beslut Du överklagar, vilken ändring Du vill 
ha och varför. Bifoga gärna handlingar som Du anser har betydelse för prövningen. 
I överklagandet skall Du också uppge namn, adress och telefonnummer. 
Överklagandet skall undertecknas. 
OBS!  Du skall ställa överklagandet till Förvaltningsrätten, men det skall skickas eller 
lämnas till Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt 
kan den som fattat beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt 
som Du begärt, översänds överklagandet till Förvaltningsrätten. 
 
Din skrivelse måste ha kommit in till Tranemo kommun inom tre veckor från den 
dag Du fick del av beslutet för att överklagandet skall kunna tas upp till prövning. 
 
Överklagandet skickas till: 
Tranemo kommun 
Lärandesektionen 
514 80 TRANEMO 
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Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 
Fyrklöverns förskola/fritidshem, Augustivägen 5, 514 40 Limmared 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Bilaga bidragsbelopp till enskilda förskolor och fritidshem 2015-03-26 

Status  
Avslutad 
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§ 123 

Bidrag till enskild förskola/fritidshem 2015 - Prästkragens 
förskola/fritidshem (KS/2015:263)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Antar fastställda bidragsbelopp 

Beslutsmotivering 
Enligt skollagen 2010:800 8 kap 21-23 § ska kommunen ge bidrag till enskilda 
förskolor/fritidshem som är godkända av kommunen att bedriva verksamhet. 

Ärendet 
Bidraget ska vara likvärdigt med de resurser som kommunens egna 
förskolor/fritidshem får i kommunens resursfördelning. Bidraget ska bygga på 
budgeten för 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-26  
Bilaga bidragsbelopp till enskilda förskolor och fritidshem 2015-03-26 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Om Du är missnöjd med beslutet kan Du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i 
Jönköping. Överklagandet skall vara skriftligt. 
När Du skriver skall Du tala om vilket beslut Du överklagar, vilken ändring Du vill 
ha och varför. Bifoga gärna handlingar som Du anser har betydelse för prövningen. 
I överklagandet skall Du också uppge namn, adress och telefonnummer. 
Överklagandet skall undertecknas. 
OBS!  Du skall ställa överklagandet till Förvaltningsrätten, men det skall skickas eller 
lämnas till Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt 
kan den som fattat beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt 
som Du begärt, översänds överklagandet till Förvaltningsrätten. 
 
Din skrivelse måste ha kommit in till Tranemo kommun inom tre veckor från den 
dag Du fick del av beslutet för att överklagandet skall kunna tas upp till prövning. 
 
Överklagandet skickas till: 
Tranemo kommun 
Lärandesektionen 
514 80 TRANEMO 
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Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 
Prästkragens förskola/fritidshem, Församlingshemmet, 514 53 Månstad 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Bilaga bidragsbelopp till enskilda förskolor och fritidshem 2015-03-26 

Status  
Avslutad 
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§ 124 

Bidrag till enskild pedagogisk omsorg 2015 - Familjedaghemmet 
Mickaela Käll (KS/2015:264)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Antar fastställda bidragsbelopp 

Beslutsmotivering 
Enligt skollagen 2010:800 25 kap 10-14 § ska kommunen ge bidrag till enskild 
pedagogisk omsorg som är godkänd av kommunen att bedriva verksamhet. 

Ärendet 
Bidraget skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelningen av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 
Kommunens budget för 2015 skall ligga till grund för bestämning av bidraget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-26  
Bilaga bidragsbelopp till enskild pedagogisk omsorg 2015-03-26 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Om Du är missnöjd med beslutet kan Du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i 
Jönköping. Överklagandet skall vara skriftligt. 
När Du skriver skall Du tala om vilket beslut Du överklagar, vilken ändring Du vill 
ha och varför. Bifoga gärna handlingar som Du anser har betydelse för prövningen. 
I överklagandet skall Du också uppge namn, adress och telefonnummer. 
Överklagandet skall undertecknas. 
OBS!  Du skall ställa överklagandet till Förvaltningsrätten, men det skall skickas eller 
lämnas till Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt 
kan den som fattat beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt 
som Du begärt, översänds överklagandet till Förvaltningsrätten. 
 
Din skrivelse måste ha kommit in till Tranemo kommun inom tre veckor från den 
dag Du fick del av beslutet för att överklagandet skall kunna tas upp till prövning. 
 
Överklagandet skickas till: 
Tranemo kommun 
Lärandesektionen 
514 80 TRANEMO 
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Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 
Familjedaghemmet Mickaela Käll, Hagavägen 3, 514 60 Dalstorp 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Bilaga bidragsbelopp till enskild pedagogisk omsorg 2015-03-26  

Status  
Avslutad 
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§ 125 

Bidrag till enskild pedagogisk omsorg 2015 - Familjedaghemmet 
Hanna Käll (KS/2015:264)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Antar fastställda bidragsbelopp 

Beslutsmotivering 
Enligt skollagen 2010:800 25 kap 10-14 § ska kommunen ge bidrag till enskild 
pedagogisk omsorg som är godkänd av kommunen att bedriva verksamhet. 

Ärendet 
Bidraget skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelningen av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 
Kommunens budget för 2015 skall ligga till grund för bestämning av bidraget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-26  
Bilaga bidragsbelopp till enskild pedagogisk omsorg 2015-03-26  

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Om Du är missnöjd med beslutet kan Du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i 
Jönköping. Överklagandet skall vara skriftligt. 
När Du skriver skall Du tala om vilket beslut Du överklagar, vilken ändring Du vill 
ha och varför. Bifoga gärna handlingar som Du anser har betydelse för prövningen. 
I överklagandet skall Du också uppge namn, adress och telefonnummer. 
Överklagandet skall undertecknas. 
OBS!  Du skall ställa överklagandet till Förvaltningsrätten, men det skall skickas eller 
lämnas till Tranemo kommun, lärandesektionen. Om beslutet är uppenbart oriktigt 
kan den som fattat beslutet komma att ändra det. Om beslutet inte ändras på det sätt 
som Du begärt, översänds överklagandet till Förvaltningsrätten. 
 
Din skrivelse måste ha kommit in till Tranemo kommun inom tre veckor från den 
dag Du fick del av beslutet för att överklagandet skall kunna tas upp till prövning. 
 
Överklagandet skickas till: 
Tranemo kommun 
Lärandesektionen 
514 80 TRANEMO 
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Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 
Familjedaghemmet Hanna Käll, Växtorpsvägen 17, 514 61 Dalstorp 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Bilaga bidragsbelopp till enskild pedagogisk omsorg 2015-03-26  

Status  
Avslutad 
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§ 126 

Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för personer över 70 
år (KS/2014:587)  
 

Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige 
• Medborgarförslaget anses besvarat. 
• Medborgarförslaget lämnas vidare till budgetberedningen inför arbetet med 

budget 2016-2018 

Ärendet 
Margone Odqvist har 2014-09-02 lämnat ett medborgarförslag angående gratis 
busskort för seniorer (70 år och äldre). Förslagsställaren anser att det är positivt ur 
miljöhänseende att välja buss hellre än egen bil och vidare beskriver hon hur 
bussarna ofta går ganska tomma. Förvaltningen var i kontakt med Margone Odqvist 
2015-03-02 för att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.   
För att få en bild av kommunens kostnad för ett seniorkort gällande fria resor för 65+ 
med giltighet dygnet runt inom kommunen har kommunen begärt en kalkyl om detta 
från Västtrafik. 
 
Om vi antar att 70 % av seniorerna i Tranemo tackar ja kommer Tranemo kommun år 
1 ha 1 890 pensionärer med seniorkort. Kostnaden blir då: 

- Administrationskostnad: 1 890 x 110 kr = 207 900 kr 
- Kortkostnad: 1 890 x 115 kr = 217 350 kr 
- Totalkostnad år 1: 207 900 + 217 350 = 425 250 kr 

Bakgrund 
Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland gav kollektivtrafiksekretariatet under 
våren 2014 i uppdrag att tillsammans med Västtrafik ta fram ett förslag till en 
förenklad och mera enhetlig hantering av tillköp. Olika kommuners förfrågningar om 
tillköp kopplat till skolkort, fritidskort, seniorkort samt varianter av fria resor skulle 
beaktas i arbetet. I uppdraget ingick att ta fram förslag på ett reducerat antal 
valmöjligheter för seniorkort, samt förslag som minskar administrationen kring 
seniorkorten. Förslaget innebar att seniorkort erbjuds i tre varianter: 

- 65+ lågtrafik 
- 65+ dygnet runt 
- 75+ dygnet runt 

Kollektivtrafiksekretariatet i Västra Götaland skickade ut förslaget på remiss till 
samtliga kommuner inom regionen. Tranemo kommun biföll förslaget i sin helhet 
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med undantag av principerna om Skolkort. För Tranemo kommuns del finns det inte 
möjlighet att göra tillköpet 65+ lågtrafik.  
 
För att få en bild av kommunens kostnad för ett seniorkort gällande fria resor för 65+ 
med giltighet dygnet runt inom kommunen har dock kommunen begärt en kalkyl om 
detta från Västtrafik. 
 
Kalkylen består av två delar, samtliga belopp angivna exklusive moms: 
 

1. Administrationskostnaden på 110 kr per utställt kort tas ut för att täcka 
Västtrafiks kostnader för att administrera detta erbjudande för kommunerna. 
Kostnaden tas ut när nya kort skickas ut till senioren, antingen i samband med 
att senioren tackat ja till erbjudandet, eller i samband med att kortets 
hållbarhet gått ut (normal hållbarhet för dagens kort är 11 år). Kostnaden är 
inte en kostnad per kort och år, utan en engångskostnad per utskickat kort. 
Kostnaden inkluderar bland annat kortkostnad, brevutskick och Västtrafiks 
arbetstid. 

2. Pris per kort är 115 kr per år (65+ dygnet runt). Priset motsvarar det 
intäktsbortfall och de ökande trafikkostnader som detta erbjudande innebär 
för Västtrafik. Priset inkluderar resor med Närtrafik. Det totala priset beror på 
antalet kort. Antalet personer 65 år och äldre är cirka 2700 i Tranemo (31 
december 2013, enligt SCB). Andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i 
andra likvärdiga kommuner är 50-80%. 

 
Anta att 70 % av seniorerna i Tranemo tackar ja då kommer Tranemo kommun år 1 
ha 1 890 pensionärer med seniorkort. Kostnaden blir då: 

- Administrationskostnad: 1 890 x 110 kr = 207 900 kr 
- Kortkostnad: 1 890 x 115 kr = 217 350 kr 
- Totalkostnad år 1: 207 900 + 217 350 = 425 250 kr 

 

Följande år kommer kortkostnaden att debiteras för alla kort som finns ute. Dessutom 
kommer administrationskostnaden att debiteras för alla nya kort som skickas ut till 
nya pensionärer.  

Både kortkostnaden och administrationskostnaden räknas upp årligen med 
Västtrafiks genomsnittliga prisökning. I detta räkneexempel antar Tranemo kommun 
en prisökning på 6 %. År 2 blir då administrationskostnaden 117 kr och 
kortkostnaden 122 kr. 
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Om vi antar att det i Tranemo tillkommer 200 pensionärer år 2 kommer ytterligare 
140 (70 % x 200) pensionärer att ha ett seniorkort år 2. Samtidigt kommer några av de 
pensionärer som fått kort under år 1 att falla ifrån (detta undantaget i räkneexemplet).  

Kostnaden blir då följande: 

- Administrationskostnad: 140 x 117 kr = 16 380 kr 
- Kortkostnad: (1 890 + 140) x 122 kr = 247 660 kr   
- Totalkostnad år 2: 16 380 + 247 660 = 264 040 kr 

 
Seniorkortet (alltså det fysiska färdbeviset) har en maximal giltighet på 11 år. Efter 11 
år behöver därför alla kort bytas ut. Då skickar Västtrafik ut information om detta till 
alla som har seniorkort, och de som vill fortsätta får tacka ja. Det innebär alltså att 11 
år efter start av seniorkorten kommer Västtrafik återigen att debitera en större summa 
för administrationskostnaden, då alla kort byts ut. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-03-02 
Medborgarförslag 2014-09-02 
Kalkyl för fria resor för seniorer inom Tranemo kommun  
Remissversion Principer för tillköp 5 maj 2014 
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 127 

Medborgarförslag om att namnge promenadvägen runt 
Tranemosjön till Caj Larsson väg (KS/2015:165)  
 

Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige 
• Medborgarförslaget avslås  

Ärendet 
Nettan Alsteus har 2014-09-18 lämnat ett Medborgarförslag angående  
namngivning av promenadvägen runt Tranemosjön till Caj Larssons väg. 
Förslagsställaren anser att vägen borde namnges efter Caj Larssons namn eftersom 
han är en stor del till vägens anordnande och att han till följd av upprättandet av 
vägen utgör en stor grund till att Tranemobor är pigga/raska med promenader och 
joggingturer runt sjön. 
 
Ortnamnsrådet, ett rådgivande organ till Lantmäteriet som är den nationella 
ortsnamnsmyndigheten i Sverige, har tagit fram rekommendationer för hur 
memorialnamn (ortsnamn som används för att hedra en person) bör användas. I 
Ortnamnsrådets rekommendationer skrivs det att nya memorialnamn inte bör 
grundas på ännu levande personers namn och att det bör gå en rimlig tid (ca 3-5 år) 
innan en avliden persons namn används som memorialnamn. 
I och med Ortnamnsrådets rekommendationer om att ej namnge en väg efter ännu 
levande personers namn föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 
Förvaltningen var telefonledes i kontakt med Nettan Alsteus 2015-03-13 för att ge 
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Förslagsställaren hade inget 
ytterligare att tillföra.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag, 2015-03-13 
Medborgarförslag, 2014-09-18 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 128 

Rätt till skolgång KS/2015:291 (KS/2015:291)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Paragrafen justerar omedelbart, se separat protokoll 
• Tranemo kommun tar FN- barnkonvention som främsta utgångspunkt och 

erbjuder alla barn som vistas i kommunen skolgång 

Beslutsmotivering 
Tranemo kommun har idag familjer som vill ha skolgång för sina barn men där lagen 
säger nej. Idag gör kommuner i Sverige olika och därav måste kommunen aktivt visa 
var vi står i frågan. Frågan har varit aktuell i media framförallt gällande barn till 
tiggare. Den situationen har vi inte i Tranemo ännu men ändock liknande fall som 
kommunen behöver att ställning till. Tranemo kommun har ingen skyldighet att 
erbjuda skolgång enligt Skollagens 29 kap 2 § men har möjlighet enligt 
Skolförordning SFS (2011:185) 4 kap 2 § 2 stycket. Det ger då en möjlighet att tillämpa 
FN- barnkonvention och ställa den före skollagen i detta fall. 

Sammanfattning av ärendet 
Sett till den verksamhet vi har idag för att möta invandrade familjer med deras barn 
så har det hittills följt ganska så traditionella mönster. Verksamheten tar emot familjer 
som är asylsökande och anvisats av Migrationsverket, familjer som fått permanent 
uppehållstillstånd (PUT) och anvisats via Boråsregionens etableringscenter (BREC). 
Utöver detta har vi anhöriginvandring, kärleksinvandring etc. Men i en allt rörligare 
och oroligare värld börjar vi även se tecken på familjer som kommer till oss på andra 
sätt. Tranemo kommun uppvaktas just nu av två familjer som vill ha skolgång för 
deras barn då de vistas här men de är mer att betrakta som ”turister” i lagens mening. 
Familjerna ger dock utryck för att de ska stanna och etablera sig här. Problemet är att 
de inte har uppehållstillstånd och får då egentligen bara vistats här i 90 dagar. Vid 
kontakter med Migrationsverket, Sveriges- kommuner och landsting och Skolverket 
ges inga andra besked än att barnen då inte har rätt till skola. 

Ärendet 
Fall 1: En familj har sökt uppehållstillstånd från Saudiarabien men inte inväntat 
besked och finns nu i landet. Familjen har tillstånd att bedriva företag i Sverige och 
skall öppna butik/butiker vilket inte är konstigt i sig utan det kan ske från utlandet. 
Kontakt är tagen med kommunen för att påbörja skolgång för deras tre barn. 
 
Om en familj boende i utlandet vill resa till Sverige för att börja arbeta ansöker man 
om uppehållstillstånd via ambassaden i sitt hemland. Inresa i landet är inte tillåtet 
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innan beskedet delgivits. Därav är deras vistelse här nu att betrakta som ”turister” 
med en vistelsetid på max 90 dagar. 
 
Fall 2: En familj som tidigare vistats i Sverige har sökt asyl i Portugal och fått PUT 
där. De har nu rest tillbaka till Sverige för att söka uppehållstillstånd och ska försöka 
etablera sig här och ansöker nu om skolgång för sina tre barn. På Migrationsverkets 
hemsida går att läsa följande: 
 

Uppehållstillstånd i Sverige för någon med status som varaktigt bosatt i EU 
Personer som har bott i minst fem år i ett EU-land med uppehållstillstånd kan ansöka om att 
få status som varaktigt bosatt i det landet. Den som får status som varaktigt bosatt får ett 
särskilt EG-uppehållstillstånd som innebär att personen har vissa rättigheter som liknar de 
som en EU-medborgare har. Det ger personen större möjligheter att flytta till ett annat EU-
land för att till exempel arbeta eller studera. Om du har status som varaktigt bosatt kan du 
flytta till Sverige för att arbeta, studera, starta eget företag eller leva på till exempel en pension 
från hemlandet.  
 
Problemet för denna familj är att de inte varit bosatta i Portugal i fem år och därav 
faller den möjligheten. Därav är deras vistelse också att betrakta som ”turister” med 
en vistelsetid på max 90 dagar. 
 
Barnen kommer i kläm här och önskar inget annat än att få gå i skolan och vara som 
alla andra barn. Dock vet vi inte hur länge familjerna blir här och hur de kommer 
agera då de egentligen bara har laglig rätt att vistas i landet i 90 dagar.  
 
Tar vi emot barnen med utgångspunkt i FN- barnkonvention och skolförordningens 
möjlighet så är det viktigt att beakta att kommunen inte kan eftersöka medel på 
samma sätt som görs för barn som anvisas från Migrationsverket eller BREC. 
 
Nekar vi barnen skolgång som vi är rekommenderade att göra med stöd av 
skollagens 29 kap 2 § har vi barn som sitter hemma utan sysselsättning. Det får då 
ligga på föräldrarna att ordna skolgång på annat sätt. Internationell skola kan då vara 
ett alternativ. Men hamnar inte barnen i någon verksamhet är det inte en bra 
situation. 
 
Skolverket ger inga tydligare direktiv i frågan likt att vi ska erbjuda gömda barn 
skolgång utan hänvisar bara till Skollagens 29 kap 2 §. Några andra direktiv från ex. 
SKL verkar inte heller var på gång i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-04-08  
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Föredragning och debatt 
Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet. I den efterföljande debatten deltar 
Carolin Bergman (MP), Birgitta Lindqvist (SD), Jonas Blank (V), Jonas Kristiansen 
Adelsten (S), Rose Torkelsson (S), Louise Bertilsson (MP) och Marianne Hörnqvist 
(M).   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marianne Hörnqvist (M) föreslår att Tranemo kommun tar FN- barnkonvention som 
främsta utgångspunkt och erbjuder alla barn som vistas i kommunen skolgång. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hörnqvists förslag. 

Beslutet skickas till 
Lärandesektionen  

Status  
Avslutad 

 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen  
2015-04-20     
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 29 

§ 129 

Motion om att upprätta en gemensam policy för 
utvecklingssamtalen på skolorna i Tranemo kommun 
(KS/2014:461)  
 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
• Motionen antas. 

Beslutsmotivering 
Motionärerna har satt fingret på ett utvecklingsområde som låg väl i tiden att se över. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har med anledning av inkommen motion sett över sina rutiner för 
utvecklingssamtal och kommer starta upp med de nya riktlinjerna from läsåret 
2015/2016. 

Ärendet 
Ana Alvarez Björk och Gunilla Blomgren har 2014-06-16 lämnat en motion angående 
att upprätta en gemensam policy för utvecklingssamtalen på skolorna i Tranemo 
kommun  
Ana och Gunilla anser att förutsättningarna för utvecklingssamtalet ser för olika ut 
och att vissa lärare erbjuder tider då föräldrarna inte kan och att utvecklingssamtalet 
ibland leds av lärare som eleven inte undervisas av. 
 
Förvaltningen var i kontakt med Gunilla Blomgren 2014-03-24 för att ge motionären 
tillfälle att utveckla sitt förslag. 
 
Lärandesektionen har för avsikt att ta fram helt nya riktlinjer för utvecklingssamtal 
med samtalsmallar till förskolan, skola F-6, 7-9 och gymnasiet. Till grund för 
riktlinjerna kommer skollagen, läroplaner och skolverkets allmänna råd att användas. 
Till detta tillkommer också gemensamma utgångspunkter avseende tillgänglighet och 
utförande. Förvaltningen ser inte att det handlar om en policy utan att det istället 
skall vara en riktlinje.  

Beslutsunderlag  
Skollagen 
Läroplaner förskola, grundskola och gymnasieskola 
Skolverkets allmänna råd  
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Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 130 

Drift av Nittorps ishall (KS/2013:84)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Godkänner reviderat avtal mellan Tranemo kommun och Nittorps IK rörande 

drift och uthyrning av ishallen i Nittorp, undantaget text om skyltning som 
tas bort för vidare diskussion.  

• Avtalet innebär att Nittorps IK får en höjning av driftbidraget till 300 000 kr. 
• Finansiering sker genom att i anspråk ta av kommunstyrelsens oförutsätta 

medel. 

Beslutsmotivering 
Förvaltningen har i beredningen sammanställt och jämfört kostnadsläget för 
jämförbara ishallar i Grästorp, Tibro, Ulricehamns kommuner. Samtliga ishallar ägs 
av kommunerna, 2 drivs helt av kommunerna medans Grästorpshallen likt Nittorps 
ishall drivs av föreningen Grästorps IK. 
 
Det har inte gått att få fram helt jämförbara siffror eftersom förhållandena är olika i 
kommunerna. Men vi kan konstatera att kostnadsläget för driften av Nittorps ishall 
ligger något lägre än jämförda ishallar främst på grund av lösningen med att låta NIK 
sköta vaktmästeri och uthyrning. 
 
Utifrån en sammantagen bedömning anser förvaltningen att det är befogat att höja 
driftbidraget från nuvarande 90 tkr till 300 tkr för att täcka NIK:s kostnadsökning för 
vaktmästeri och kanslitjänst för uthyrning. Tekniska sektionen granskar och följer 
kontinuerligt upp driftskostnaderna för ishallen och vidtar inom ramen för 
underhållsbudgeten åtgärder för att minska driftskostnaderna. 
 
 I det reviderade avtalet regleras istiden till 34-35 veckor per år, vilket är en 
minskning från dagens 48 veckor. Allmänhetens tillgänglighet kommer att öka när 
uppkomna luckor med istid görs tillgängliga på Nittorps IK:s hemsida. Under 
sportlovet kommer kommunens föreningar att kunna hyra ishallen 2 timmar per 
förening gratis. 
Nittorps IK har i skrivelse beskrivit hur de närmaste åren troligen kommer att se ut 
vad gäller bemanning och kostnads ökningar. 
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Sammanfattning av ärendet 
Maj 2009 tog Tranemo kommun över ägandet och driften av ishallen i Nittorp. Ett 
avtal upprättades som reglerar parternas åtaganden för drift, skötsel, vaktmästeri 
samt uthyrning. Avtalet anger att kommunen ansvarar för drift och underhåll av 
byggnad, installation och markanläggningar samt erforderlig anskaffning av 
inventarier. NIK svarar för fastighetsskötsel, övrig drift samt uthyrning.  
 
Nittorps IK har sagt upp avtalet för omförhandling och avtalet upphör att gälla from 
mars 2015. Förvaltningen har fått i uppdrag att föra en konstruktiv dialog med NIK 
och ta fram förslag till nytt avtal och beslut. 
 
Bakgrunden till att Nittorps IK sagt upp avtalet är att kostnader för vaktmästeri och 
kanslitjänst enligt föreningens egen beräkning ökat med 100 % över 4 år.  
Kostnadsökningen beror på att lönebidragstjänsterna minskat och ersatts av personal 
utan lönebidrag samt att lägerintäkterna varierat över tid. Föreningen ser att det 
framöver blir mycket svårt att rekrytera personer med lönebidrag som kan sköta 
ishallen och man räknar därför med att personalkostnaderna inom en 3- års period 
kommer att stiga ytterligare. För att minska kostnaderna planerar föreningen att vid 
nyanställningar framöver endast ha timanställningar och säsonganställningar. 
Kommunen har sedan tidigare sett över vilka möjligheter som finns att stötta upp 
med praktikplatser och personal från kommunservice.  

Beslutsunderlag 

Tjänstskrivelse 2015-03-12  
Nuvarande avtal från 2009 mellan NIK och Tranemo kommun rörande ishallen 
Nytt avtal 2015 mellan NIK och Tranemo kommun rörande ishallen Nittorp 
Sammanställning ishallar 
Skrivelse från Nittorps IK 
Gränsdragningslista 

Föredragning och debatt 
Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 
Tekniska sektionen 
Nittorps IK 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Tjänstskrivelse 2015-02-24  
Avtal om drift av ishallen Nittorp 
Återkoppling angående tidigare skrivelse 2013 
Sammanställning ishallar 

Status  
Avslutad 
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§ 131 

Utmaning av kommunens GYM1 (KS/2014:795)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Antar inte utmaningen gällande Gym1. 

Ärendet 
Träna/Råbic AB har inkommit med en utmaning gällande Gym1 i simhallen. 
Förvaltningen fick 2014-12-01 i uppdrag att genomföra en utredning innehållande en 
konsekvensanalys med för- och nackdelar med den inkomna utmaningen.  
 
Förvaltningen har sammanställt en utredning med för- och nackdelar samt 
ekonomiska konsekvenser om utmaningen antas. Partierna har haft möjlighet att 
lämna synpunkter via ett remissförfarande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-12-29 
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-01, § 310 
Utredning om konsekvensanalys för- och nackdelar 2014-12-29 
Remissvar från Centerpartiet 
Remissvar från Moderaterna 
Remissvar från Sverigedemokraterna 
Remissvar från Kristdemokraterna 
 
Föredragning och debatt 
I debatten deltar Jonas Kristiansen Adelsten (S), Jonas Blank (V) och Lars Vesterlund 
(M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tony Hansen (S) förslår att inte anta utmaningen. Caroline Bergmann (MP) yrkar 
bifall till Hansens förslag. Crister Persson (C), Gunilla Blomgren (FP), Marianne 
Hörnqvist (M) och Viktoria Haraldsson yrkar bifall till utskottets förslag.  
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Beslutsgång 
Louise Bertilsson (MP) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen av 
ärendet. 
Ordföraren ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med utskottets förslag.  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
 Ja-röster för utskottets förslag.  
Nej-röster för Hansens förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för utskottets förslag och 7 nej-röster för Hansens förslag beslutar 
kommunstyrelsen bifalla Hansens förslag.  

Beslutet skickas till 
Träna/Råbic AB 
Tekniska sektionen 

Handlingar som ska följa med vid beslutet vid expediering  
Tjänsteskrivelse 2014-12-29 
Utredning 2014-12-29 

Status 
Pågående 
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§ 132 

Samrådsyttrande på åtgärdsprogram för Västerhavets 
vattendistrikt 2015-2021  (KS/2014:736)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Tranemo kommun värnar det öppna landskapet och ett levande och aktivt 

lantbruk med djurhållning. De beskrivna åtgärderna som riktas mot 
lantbruket har en kostnad som vida överstiger lantbrukarnas 
betalningsförmåga och kommer, om de genomförs, leda till stor utslagning av 
aktiva företag med snabb förbuskning och igenväxning som följd. 
Tillståndsprövning och krav på fria vandringsvägar förbi alla små 
kraftverksdammar kan få stora konsekvenser eftersom möjligheten till 
finansiering genom kraftproduktion är begränsad. Förslag om dialog mellan 
stat, kommun och verksamhetsutövare saknas. Förslaget innebär också ökade 
kostnader för kommunen utan ekonomisk kompensation. Äganderätten 
kommer att urholkas. Ovanstående är effekter som Tranemo Kommun starkt 
oroar sig för om förslaget genomförs. Vi föreslår därför att förslaget 
överprövas av regeringen.  
 

• Tranemo kommun lämnar dessutom nedanstående synpunkter. 
 
Synpunkt på remissen:  

1 Bedömningen av konnektiviteten bör endast beröra aktuell vattenförekomst 
för att ev åtgärder ska ge en förändrad bedömning och man lättare ska kunna 
se var problemen finns. 

2 Oklarheter vilket ansvar som kommunen har för att levandehålla 
informationen i VISS, inga tydliga direktiv att kommunen ska ha 
miljöövervakning. 

3 Magra data i VISS kan ge lägre kostnadseffektiva åtgärder.  
4 Det är oklart vad man menar när man säger att ”alla vattentäkter ska ha 

tillstånd, särskilt i områden med vattenförekomster som inte följer eller 
riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten” Vi anser att kostnaden 
för att söka tillstånd för de mindre vattentäkterna inte motiverar nyttan.  

5 Vi anser att regionala vattenförsörjningsplaner bör upprättas även om 
kommunala vattenförsörjningsplaner saknas.  

6 Uttag av GROT ses som det största bidraget till försurningen, i skogstyrelsens 
åtgärd 7 nämns bara askåterföring som åtgärd, restriktioner i GROT-uttag är 
motiverat i områden där försurningspåverkan är som störst.  

7 Torvtäkters påverkan på vattenkvalitet och flödeseffekter bör belysas.  
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Ärendet 
Tranemo kommun har fått Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt på 
förslag. Förslaget innehåller förutom Förvaltningsplan även förslag till 
Miljökvalitetsnormer och förslag på Åtgärdsprogram med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning.  Ärendet har beretts på strategiska sektionen 
tillsammans med VA ansvarig på tekniska sektionen och miljöavdelningen i 
Ulricehamn.  
 
Alla länder i Europa arbetar sedan 2009 med en gemensam vattenpolitik som styrs av 
ramdirektivet för vatten. Det nationella arbetet innebär att alla berörda myndigheter, 
allmänhet, organisationer och företag görs delaktiga i arbetet. Första förvaltningsplan 
sträckte sig mellan åren 2009-2015. Aktuellt förslag gäller 2015-2021.  
 
Hur mår Tranemos vatten 
Våra vattenförekomster delas in i tre kategorier: vattendrag (längre än 15 km), sjöar 
(större än 1 km2) och grundvatten. Dessa redovisas i en karttjänst på nätet, kallad 
VISS. Vattendrag och sjöar bedöms utifrån ekologisk status och kemisk status. 
Grundvatten bedöms utifrån kvantitativ och kemisk status.  
Klassningen utgår från miljöövervakning där vi bidrar med recipientkontroll i vår 
roll som utsläppare genom våra reningsverk.   
Tranemo kommun har delats in i följande vattenförekomster som ligger helt eller 
delvis inom kommunens gränser samt dess status 2015: 
22 vattendrag. Ekologisk status: 1 god, 18 måttlig status, 3 otillfredsställ. status.  
 Kemisk status: 22 dålig status pga kvicksilver 
14 sjöar Ekologisk status: 2 god, 12 måttlig status 
 Kemisk status: 14 dålig pga kvicksilver 
12 grundvatten Kemisk status: 12 god 
 Kvantitativ 12 god 
De främsta miljöproblemen som gör att vi inte når god status i kommunen är dålig 
konnektivitet dvs vandringshinder främst i form av kraftverk som hindrar bla fisk 
från att förflytta sig i vattendragen samt försurning där skogsbruket bedöms stå för 
50-70 % av effekten genom att träden och därmed pH höjande ämnen tas bort vid 
avverkning. Det största hotet mot våra dricksvattentäkter är det smygande hotet från 
miljögifter från förorenad mark. Riskerna med läckage från dessa kan förändras med 
ett förändrat klimat med större nederbördsmängder.  Mindre hot utgör övergödning 
och spridning av främmande arter.  

Beslutet skickas till 
Vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Ange diarienummer 537-34925-2014 
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Status  
Avslutad 
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§ 133 

Revision av livsmedelskontrollen i Ulricehamn och Tranemo 
kommuner (KS/2014:773)  

Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige  
• Noterar informationen. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Samverkansnämnden miljö och bygg får i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen med en uppföljning av hanteringen utifrån genomförd 
revision av livsmedelskontrollen. 

Ärendet 
Länsstyrelsen genomförde den 21 oktober 2014 en revision av samverkansnämnden 
miljö och byggs livsmedelskontroll. Länsstyrelsen har i sin rapport begärt av 
samverkansnämnden att senast till den 1 mars 2015 ta fram en åtgärdsplan för när 
och hur korrigerande och förebyggande åtgärder kommer att vidtas med hänsyn till 
de avvikelser som noterats i samband med revisionen.  
Samverkansnämnden miljö och bygg beslutade 2015-02-03 att svara Länsstyrelsen 
kring vidtagna åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-23  
§ 5 SMB, 2015-02-03 
Revisionsrapport – Livsmedelskontroll 2014-11-18 
Beräkning av kostnadstäckningsgrad 2015 
Rutin gällande sanktioner 
Uppföljning av taxa för miljöbalsktillsyn och livsmedelskontroll 
Svar från länsstyrelsen angående livsmedelskontroll. 

Beslutet skickas till 
Samverkansnämnden miljö och bygg 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 134 

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram - årlig avstämning, 
2014 (KS/2015:184)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Godkänner förvaltningens remissvar, daterat 2015-03-17, till 

kollektivtrafiknämnden angående den årliga avstämningen av det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. 

Ärendet 
Kollektivtrafiknämnden har till kommunen översänt remiss angående Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 – årlig avstämning. Kommunen 
ska lämna sina synpunkter senast 2015-05-26 och dessa återfinns i sin helhet i 
skrivelsen Remissvar daterad 2015-03-17.  
Trafikförsörjningsprogrammet är det centrala styrdokumentet för utvecklingen av 
kollektivtrafiken i Västra Götaland. Det är det dokument som kollektivtrafiknämnden 
i Västra Götalandsregionen använder för att lägga sitt uppdrag till Västtrafik, och det 
är kärnan för samverkan mellan kommuner och region. Västra Götalandsregionen 
ansvarar för kollektivtrafiken och kommunerna för samhällsbyggnad och lokal 
infrastruktur. Programmet beslutades 2012 efter samråd med alla kommuner genom 
kollektivtrafikråden. Kollektivtrafiknämnden gör en årlig avstämning med 
kommunerna av trafikförsörjningsprogrammets måluppfyllelse. Syftet med remissen 
är att stämma av arbetet med att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-19 
Remissvar, Regionalt trafikförsörjningsprogram -årlig avstämning 2014,  
2015-03-03  
Remiss årlig avstämning av regionalt trafikförsörjningsprogram 
Remissbrev 2015-02-25 
Uppföljning TPR 2014 
Uppföljning samverkan 
Trafikförsörjningsprogram 

Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen, Kollektivtrafiknämnden  
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund  
Näringsliv och strategisektionen 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Remissvar, Regionalt trafikförsörjningsprogram -årlig avstämning 2014,  
2015-03-03  

Status  
Avslutas 
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§ 135 

Samverkansavtal mellan Tranemo kommun och polisen  
(KS/2012:835)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen.  
• Ger förvaltningen i uppdrag att utvärdera avtalet ur kommunens synvinkel. 

Ärendet 
Den 24 augusti 2012 tecknade Tranemo kommun och polisområde Älvsborg vid 
polismyndigheten i Västra Götaland en överenskommelse om samverkan i det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Överenskommelsen gäller tills 
vidare.   
 
Inför dialog mellan polisområdeschefen och kommunalrådet tog respektive 
organisation fram en lokal problembild. Vid dialogen presenterades och diskuterades 
problembilderna varefter parterna kom överens om en gemensam problembild. Det 
resulterade i en gemensam strategisk överenskommelse om prioriterade 
samverkansområden. Det övergripande gemensamma målet med avtalet är att 
tryggheten ska öka och brottsligheten minska.  
 
Med anledning av polisens omorganisation där bland annat tidigare 21 
polismyndigheter slås ihop till 1, och där större fokus ska ligga på lokalt polisarbete, 
har det under hösten diskuterats kring en revidering av 
samverkansöverenskommelsen för samtliga sjuhäradskommuner. Syftet med 
revideringen är att samverkansöverenskommelsen ska vara mer lokalt förankrad. 
Från början var målet att en revidering skulle vara klar till sommaren 2015. 
Omorganisationen inom polisen har dock dragit ut på tiden vilket gjort att arbetet 
med att revidera avtalet skjutits fram till hösten 2015.  
 
Till dess att polisens omorganisation blivit klar och tjänsterna som så kallade 
kommunpoliser och områdeschefer inom polisen blivit tillsatta gäller fortsatt det 
tidigare avtalet som tecknades under 2012.           

Beslutsunderlag 
Samverkansöverenskommelse Tranemo – Polisen  

Föredragning och debatt 
Folkhälsosamordnare Tobias Edoff föredrar ärendet. 
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Beslutet skickas till 
Näringsliv- och strategisektionen  

Status  
Pågående 
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§ 136 

Rapport enligt Lex Sarah (KS/2015:211)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

Beslutsmotivering 
Den rapporterade händelsen har inneburit ett missförhållande men bedöms inte som 
allvarligt och anmäls inte till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för Vård och Omsorg 
(IVO) enligt 24 f § Lss. 
Det rapporterade missförhållandet åtgärdas och följs upp inom verksamheten i 
enlighet med vad utredningen kommit fram till. 

Ärendet 
Lex Sarah rapport inkom muntligt 2015-03-06 angående händelse samma dag. 
Utredningen av rapport enligt lex Sarah visar brister i utförande av insats där person 
boende på gruppbostad har fått hjälp till toalett, men sedan glömts bort och fått sitta 
kvar till kvällspersonalen kommer för att hjälpa hen upp till eftermiddagskaffe, vilket 
inneburit ca 2,5 h. Hen har behov av hjälp av personal samt hjälpmedel vid 
förflyttningar till och från toalett. Får efter lunch hjälp av en personal till toalett. 
Lämnas därefter själv på toaletten vilket är överenskommet och finns med i planen 
för stödet av hen. Hen larmar inte och är enligt personal lugn ”trivs” på toaletten. 
Rutinen är att den personal som ger hen stöd till toalett också ger hjälp där ifrån, efter 
ca 20 minuter, och till säng för eftermiddagsvila. Denna dag fullföljs inte denna rutin 
och hen glöms bort. När personal på eftermiddagen går in till hen för att se om hen 
vill komma upp till fikat uppmärksammas att hen sitter på toaletten. Personal blir 
osäker och undrar om någon redan varit hos hen och hjälpt hen till toaletten. I och 
med att så inte är fallet uppmärksammas personalen på att hen glömts bort och har 
tillbringat oskäligt lång tid på toalett. Hen är vid gott mod, får hjälp till vila och 
tillsyn. Händelsen rapporteras till chef och dokumenterades. 
 
Utredningen som baseras på intervjuer av den personal som arbetat aktuell dag visar 
att kommunikation och rutiner brustit. Den personal som skulle gett hen stödet från 
toaletten har glömt bort hen pga. att egna administrativa uppgifter för att få ut lön 
tagit över uppmärksamheten. Enligt några i personalen skall det finnas en rutin där 
de vid rapportering ska gå från lägenhet till lägenhet, men så skedde inte aktuell dag. 
Denna rutin är inte förankrad och introducerad för all personal och finns inte 
skriftligt nedtecknad. Vid rapporteringen verkar samtlig personal som arbetat dag 
befunnit sig på kontoret där rapportering sker, men har inte aktivt medverkat i 
rapporteringen. Rapporteringen var enligt utsago rörig, ofokuserad och handlade 
mer om bisaker än rapportering om de boende. 
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Direkta åtgärder för att minimera risken för att händelsen återupprepas har vidtagits. 
Områdeschef ansvarar för att aktualisera och förankra en rapporteringsrutin under 
våren samt följa upp densamma under hösten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-27  
Utredning enligt lex Sarah om brister i omsorg, 2015-03-24 

Beslutet skickas till 
Omsorgssektionen 

Status  
Avslutas 
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§ 137 

Domar 2015 (KS/2015:69)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

Beslutsunderlag  
Förvaltningsrätten i Jönköping 
Dom: 2015-03-12 
Mål nr: 425- 15 
Klagande: XX 
Motpart: Omsorgssektionen IFO, Tranemo kommun, kommunstyrelsen 
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 
Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Status 
Akten 
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§ 138 

Rapport – Ungdomars inflytande 2012-2014  (KS/2015:125)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 
• Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur förvaltningen tar 

vara på idéer och synpunkter från ungdomars inflytande samt hur 
förvaltningen arbetar vidare med de inkomna synpunkterna. 

Ärendet 
Förvaltningen återrapporterar om arbetet med ungdomars inflytande. 

Föredragning och debatt 
Folkhälsosamordnare Tobias Edoff och processekreterare Erik Anderson föredrar 
ärendet och svarar på frågor 
 

Beslutet skickas till 
Näringsliv- och strategisektionen 
Medborgarservice- och processtödsfunktionen 

Status 
Pågående 
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§ 139 

Information från förvaltningen till kommunstyrelsen 2015  
(KS/2015:78)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 
• Uppmanar förvaltningen att arbeta för en budget i balans 

Ärendet 
Kommunchef Annika Hedvall informerar om aktualiteter inom förvaltningen. 
Ekonomisk prognos för januari-mars redovisas. 

Föredragning och debatt  
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Samtliga sektioner 
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§ 140 

Delgivningar 2015 (KS/2015:12)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

Beslutsunderlag 
SKRIFT – 310 val. 2014 års kommun- och landstingsval – SLK 
 
TIDNING- Länsfokus 1/2015 – Länsstyrelsen i Västar Götalands län 
 
INSPIRATIONSSKRIFT FÖR FÖRTROENDEVALDA – Ungas inflytande och 
delaktighet - SKL 

Status 
Akten 
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§ 141 

Delgivningar OFU 2015 (KS/2015:180)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Notera informationen 

Beslutsunderlag 
 
 KONFERENS - Arena för utvecklad dialog mellan kommuner och studieförbund – 
Sveriges Kommuner och Landsting, Folkbildningsförbundet 
 
INBJUDAN – Hur kan vården och omsorgen möta behoven hos äldre migranter? – 
Göteborgsregionens kommunalförbund 

Status 
Akten 
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§ 142 

Delgivningar BKU 2015 (KS/2015:181)  
 

Kommunstyrelsens beslut  
• Noterar informationen 

Ärendet 
INBJUDAN - Inbjudan till möte med regionens kulturpresidium, Kulturnämnden 
Västra Götalandsregionen 
 
INBJUDAN - Rådslag om kulturskolans framtid, Sveriges kommuner och landsting, 
tillväxt och samhällsbyggnad. 

Status 
Akten 
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§ 143 

Utskottsprotokoll 2015 (KS/2015:285)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Godkänner redovisningen av de utskottsprotokoll som förtecknas nedan i 

protokollet. 
 
AU 2015-03-26 
AU 2015-04-02 
BKU 2015-04-02 
OFU 2015-04-02 
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§ 144 

Övriga protokoll (KS/2015:289)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Godkänner redovisningen av det protokoll som förtecknas nedan  

 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, 2015-03-20 
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§ 145 

Anmälda delegeringsbeslut till KS under 2015 (KS/2015:79)  
 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under februari 2015 i enlighet 
med utskickade handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och 
tjänstemän delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens 
delegeringsordning.  
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 
 
De beslut som nu anmäls är KS/Delegation § 103, 105-114, 116-149 

Status  
Akten 
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