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Plats Forumsalen i Tranemo 
Tid 17:00  - 17 05  
 
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)   
 Bo Haarala (S) 

Victoria Haraldsson (C)   
Hans Andersson (C)  Ann-Christine Simonsson (C) 
Marianne Hörnqvist (M)  Stephan Bergman (M)  

 Erene Bertilsson (KD)  Birgitta Forslund (KD)  
Gunilla Blomgren (FP) Lars Vesterlund (M) 

 Louise Bertilsson (MP) Caroline Bergmann (MP) 
Evy Erlandsson (SD) Birgitta Lindqvist (SD) 
 
 

 
 
 

Övriga närvarande Erik Anderson, processekreterare 
 Annika Hedvall, kommunchef 
 Tina Haglund processekreterare 

 
    

   
  

 
 
 
 
 
 
Paragrafer  § 197 
 
Utses att justera  Rose Torkelsson (S) 
 
 
Underskrifter 
 
Sekreterare ………………………………………………………….. 
 Erik Anderson  
 
Ordförande ………………………………………………………….. 

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

Rose Torkelsson 
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ANSLAG/BEVIS 
 
Organ Kommunstyrelsen   
 
Sammanträdesdatum 2015-06-15  
 
Paragrafer som anslås § 197 
 
Anslaget under tiden 2015-06-15—2015-07-09 
Förvaringsplats Kommunkontoret, Tranemo 
för protokoll 
 
Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 
 
 
Underskrift …………………………………………………………. 

Erik Anderson  
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§ 197 

Bibliotek i anslutning till kommunhuset i Tranemo 
(KS/2014:238)  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Paragrafen justeras omedelbart. 
• Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om 

bibliotekstomten kan bebyggas enligt intressegruppens förslag. 
• Förvaltningen får i uppdrag att senast i november återrapportera 

status och förslag på ägande, drift, ansvarsfördelning mm. och om 
byggnaden ryms inom nuvarande detaljplan. 

 
Reservation 
Evy Erlandsson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Ärendet 
Biblioteksgruppen föredrog bakgrund och fakta om varför det är viktigt med 
denna satsning. Framtaget material med arbetsnamnet ”Centralen” delades ut. 
Framtaget material beskrevs ingående. 
Platsen – Vad kan göras med hela Tranemo park 

a. Centralen – Tänkta verksamhetsområden 
b. Byggkostnad – Prisuppgifter och offerter sammanställda oberoende av 

varandra totalsummen endast känd för gruppen. 
c. Ägande/drift – Diskussion om ägandeförhållanden, drift, personal kontra 

ideella krafter etc. 
d. Ritningar – Byggnaden i förslaget ryms inte inom nuvarande detaljplans 

tomt. 
Crister Persson informerade om Sveaborgs avveckling och detaljplan. 
Diskussion om när bibliotekstomten kan bli tillgänglig då det nu etableras 
moduler för SFI. Tomten i dagsläget är låst i 2 år. 
Hur ser fullmäktigemötet ut den 15 juni? Det är öppet och beslut kan endast tas 
om att gå vidare i en fördjupad dialog. Vid sådant beslut får en fördjupad dialog 
tas med tjänstemän om detalj och verksamhetsfrågor. 
Vilken möjlighet finns det att påverka byggets utformning och utseende i 
Tranemo park? Kommunen säljer tomterna efter redan given information så 
påverkan får ske via byggherrarna. Diskussion om hur gruppen skulle kunna 
sprida budskapet och engagera fler. Avstämning av deltagande för information 
vid partigruppmöten mm. 
Kommunfullmäktige 15 juni hålls i Grimsås kl. 18.00. 
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Politiken föreslår att förvaltningens kommunledning tar in några från 
intressegruppen för att kunna se hur hela området skulle kunna användas 
 

Beslutsunderlag 
Centralen 

Föredragning och debatt 
Representanter från biblioteksgruppen föredrar ärendet, diskussioner förs. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Evy Erlandsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen inte går vidare med allmänna 
utskottet förslag. 
 
Beslutgång 
Crister Persson (C) ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt allmänna utskottets förslag. 

Status  
Kommunfullmäktige 
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Plats Forumsalen i Tranemo 
Tid 13:30  - 17.20 
 
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)   
 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) Caroline Bergmann (MP) 
Evy Erlandsson (SD) Birgitta Lindqvist (SD) 
 
 

 
 

Övriga närvarande Erik Anderson, processekreterare 
 Annika Hedvall, kommunchef 
 Kristina Jennbert, utredare av Solbacken  192 

Helena Lundgren, funktionschef § 193 
Karolina Wikmyr, funktionschef § 194 

 Karl-Johan Ohlin, sektionschef § 192, § 200 
Tina Haglund, processekreterare 
Anna-Clara Ringnes, funktionschef § 192 

 Markus Nyström, samhällsplanerare § 196 
Lars-Gunnar Karlsson sektionschef § 193 

 Katarina Borg, exploateringsekonom § 193 
 
  

 
 
  
 
Paragrafer  § 192 - § 219 
 
Utses att justera  Rose Torkelsson (S) 
 
Underskrifter 
 
Sekreterare ………………………………………………………….. 
 Erik Anderson  
 
Ordförande ………………………………………………………….. 

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

Rose Torkelsson 
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ANSLAG/BEVIS 
 
Organ Kommunstyrelsen   
 
Sammanträdesdatum 2015-06-15  
 
Paragrafer som anslås § 192 - § 219 
 
Anslaget under tiden 2015-06-22—2015-07-15 
Förvaringsplats Kommunkontoret, Tranemo 
för protokoll 
 
Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 
 
 
Underskrift …………………………………………………………. 

Erik Anderson  
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Innehållsföreteckning 

Innehållsföreteckning 3 

§ 192 Uppdrag att utreda möjligheten att åter erbjuda vård och 
omsorgsboende på Solbacken i Länghem (KS/2015:364) 5 

§ 193 Granskning av hemtjänsten (KS/2015:10) 7 

§194 Åtgärdsplan för sjuktal, timanställda samt fyllnads- och övertid.  
(KS/2015:433) 8 

§ 195 Uppsägning av avtal samt ansökan om nytt arrendeavtal och ansökan 
om bidrag för energisparande åtgärder, Tranemo kommun - 
Tranemoryttarna (KS/2015:276) 10 

§ 196 Regler och kvalitetskriterier för barnens skolresor  (KS/2013:1182) 12 

§ 197 Bibliotek i anslutning till kommunhuset i Tranemo (KS/2014:238) 14 

§ 198 Årsredovisning 2013 Södra Älvsborgs räddningstjänst  (KS/2015:420) 16 

§ 199 VA-plan 2015-2017 och 2018-2025  (KS/2014:145) 17 

§ 200 Initiativärende om att avsluta upphandlingen gällande lokalvård och 
återta den i egen regi (KS/2015:412) 18 

§ 201 Fiberanslutning kommunala fastigheter - investeringspott 
(KS/2015:265) 21 

§ 202 Motion om digital försköning (KS/2014:780) 22 

§ 203 TranemoBostäder AB Årsredovisning 2014 (KS/2015:352) 23 

§ 204 Årsredovisning 2014, Tranemo Utvecklings AB (KS/2015:319) 24 

§ 205 Regler för politikerarvoden i Tranemo kommun (KS/2013:1271) 26 

§ 206 Rapport enligt Lex Sarah  (KS/2015:340) Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 207 Rapport enligt Lex Sarah  (KS/2015:68) Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 208 Domar 2015 (KS/2015:69) Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 209 Delgivningar KS (KS/2015:179) Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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§ 210 Delgivningar BKU (KS/2015:181) Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 211 Delgivningar OFU 2015 (KS/2015:180) Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 212 Anmälan av delegeringsbeslut till KS under 2015 (KS/2015:79)Fel! Bokmärket är inte definierat  

§ 213 Nämndprotokoll 2015 (KS/2015:286) Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 214 Utskottsprotokoll 2015 (KS/2015:285) Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 215 Övriga protokoll (KS/2015:289) Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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§ 192 

Uppdrag att utreda möjligheten att åter erbjuda vård och 
omsorgsboende på Solbacken i Länghem (KS/2015:364)  
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Godkänner utredningen. 
• Ärendet behandlas åter på kommunstyrelsen i augusti 
• Förvaltningen får i uppdrag att specificera investeringskostnader 

kopplat till utredningen. 

Beslutsmotivering 
I samband med att kommunfullmäktige i Tranemo kommun 2014-11-24 antog 
budget 2015 fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning om 
trygghetsboendet i Länghem (Radhusvägen 4).  
Utredningen avser att belysa verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser 
såväl i verksamhetens nuvarande form samt om boendet skulle åter skulle 
skapas till ett vård- och omsorgsboende. Kristina Jennbert har för förvaltningens 
räkning utfört uppdraget. 

Ärendet 
Utredningsarbetet påbörjades i mars 2015. Kristina Jennbert har genom besök, 
skriftligt underlag och samtal med politiker, förvaltningsledning, berörda 
fackliga organisationer och medarbetare inhämtat underlag för utredningen som 
också kompletterats med en omvärldsbevakning relaterat till 
utredningsuppdraget. 
Utredningen beskriver kostnader och konsekvenser om vård- och 
omsorgsboende ska kunna erbjudas i fastigheten Radhusvägen 4, nuvarande 
trygghetsboende i Länghem utifrån 4 alternativa förslag. 
Utredningen visar behov av renovering av fastigheten för att kunna anpassas till 
de krav som ställs på ett vård- och omsorgsboende men pekar också på att det 
inte finns faktorer i Tranemo eller omvärlden som talar för behov av att öka 
antalet vård- och omsorgsplatser i Tranemo kommun. Dock ökar efterfrågan på 
tillgängligt boende för äldre, såsom senior- och trygghetsboende, samt en 
utvecklad hemtjänst och hemsjukvård. 
Utredningen lyfter också fram förslag på alternativ samt utvecklad verksamhet i 
fastigheten kopplad till social gemenskap, aktiviteter och restaurangverksamhet 
över generationsgränserna. 
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Beslutsunderlag 
Omsorgs och folkhälsoutskottet § 134, 2015-06-04 
Tjänsteskrivelse 2015-06-01  
Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, § 118 
Utredningsuppdrag, budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017  
Utredning om Radhusvägen 4, trygghetsboendet i Länghem, Tranemo kommun, 
2015-05-21 
 

Föredragning och debatt 
Kristina Jennbert utredare, Annika Hedvall kommunchef och Karl-Johan Ohlin 
Sektionschef föredrar ärendet. Diskussion förs.  
 

Beslutet skickas till 
Tekniska sektionen 

Status  
Pågående 
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§ 193 

Granskning av hemtjänsten (KS/2015:10)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 

Ärendet 
Förvaltningen fick av kommunstyrelsen (2015-03-30 § 86) i uppdrag att 
återrapportera om hur arbetet med åtgärdsplanen fortgår. Under hösten 2014 har 
ett antal intervjuer genomförts med personal och områdeschefer inom 
hemtjänsten i Tranemo kommun. Materialet ”fördjupad granskning av utförare” 
som tagits fram av kommunerna Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo – 
MUST har varit utgångspunkt för arbetet. Granskningen visar på en del brister 
framför allt vad gäller arbetet med genomförandeplaner och kontaktmannaskap. 
Bland övriga teman som berörs märks Treserva och hur informationsflöde och 
dokumentation fungerar inom hemtjänsten, samverkan, brukares delaktighet och 
kompetens samt spetskompetens. 
 
Givet identifierade brister och behov planeras olika insatser/åtgärder vad gäller 
bland annat brukares delaktighet och inflytande, arbete med 
genomförandeplaner och dokumentationssystemet Treserva. Förvaltningen 
redovisar hur arbetet fortgår. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 86, 2015-03-30 
Planerade aktiviteter och åtgärder hemtjänsten Tranemo kommun 2015 

Föredragning och debatt 
Områdeschef Helena Lundgren föredrar ärendet och svarar på frågor. 
Diskussion förs. 

Status 
Pågående 
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§ 194 

Åtgärdsplan för sjuktal, timanställda samt fyllnads- och 
övertid.  (KS/2015:433)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar informationen 
• Förvaltningen får i uppdrag att återrapportera hur arbetet fortgår vid 

kommunstyrelsens sammanträde den 2 november.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen fick utav kommunstyrelsen (§ 75, 2015-03-16) i uppdrag att 
redovisa en åtgärdsplan för sjuktal, timanställda samt fyllnads- och övertid.  
 
Sjukfrånvaro 
Tranemo kommun har en sjukfrånvaro som ökat över de senaste åren. Den 
största orsaken till sjukfrånvaro är psykosociala sjukdomar och över hälften av 
de sjuka är över 40 år. 32 % av de sjukskrivna har varit sjukskrivna i över 181 
dagar. 
 
Timavlönade 
Det totala antalet timavlönade har stigit över de senaste åren från att 80,6 åa 2012, 
77,1åa 2013 till 94,1 åa 2014. 
 
Fyllnads och övertid 
Fyllnads och övertiden har även den stigit de senaste åren. Från 2,6 mkr 2012, till 
3,5 mkr 2014 
 
För att komma tillrätta med problematiken föreslår personalfunktionen bland 
annat att förvaltningen ser över chefuppdragen och samordnar 
timanställningarna. Arbetet med åtgärder fortsätter under hösten.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 75, 2015-03-16  

Föredragning och debatt 
Funktionschef Karolina Wikmyr föredrar ärendet och försvarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Personalfunktionen 
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Status 
Pågående 
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§ 195 

Uppsägning av avtal samt ansökan om nytt arrendeavtal och 
ansökan om bidrag för energisparande åtgärder, Tranemo 
kommun - Tranemoryttarna (KS/2015:276)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Tranemoryttarnas arrendeavgift sätts fr o m 2016 till 5 000 kr/år med 

årlig indexuppräkning. 
• Energibesparande åtgärder i form av ny belysning samt 

värmepumpar utförs. 
• Medel för investeringen, 285 000 kr, avsätts ur den skattefinansierade 

investeringspotten.  
• Minskningen av intäkterna 2016 behandlas i budgetarbetet. 

Ärendet 
Tranemoryttarna arrenderar sedan lång tid tillbaka ridanläggningen i Berg av 
Tranemo kommun. Arrendeavgiften uppgår för 2015 till 43 816 kr. 
Tranemoryttarna inkom 2015-03-31 med en skrivelse där de säger upp 
arrendeavtalet för villkorsändring, samt med önskemål om att kommunen utför 
energibesparande åtgärder på anläggningen. Arrendatorns önskan är att 
arrendeavgiften sätts till noll kronor eller en symbolisk summa. Gällande de 
energibesparande åtgärderna är arrendatorns önskemål att Tranemo kommun 
bekostar utbyte av lysrörsarmaturer samt installation av tre luftvärmepumpar till 
en bedömd sammanlagd kostnad av 285 000 kr. Arrendatorn står för samtliga 
energikostnader, energibesparingen beräknas uppgå till 40% motsvarande en 
årlig minskad kostnad på 45 000 kr. Medel för investeringen kan anvisas ur den 
skattefinansierade potten, f n återstår 3 420 000 kr i potten.  
 
Fram t o m 1986 utgick ingen avgift för arrendet. Under 1987 skrevs ett nytt 
kontrakt efter att kommunen bekostat åtgärder bl a på mangårdsbyggnaden, 
arrendeavgiften sattes då till 5 000 kr/år. Under år 2000 byggdes ett nytt ridstall 
där kommunen bidrog med 2 500 000 kr, i samband med detta höjdes 
arrendeavgiften till 36 000 kr/år med en årlig indexuppräkning. År 2005 bidrog 
kommunen med 360 000 kr för tillbyggnad av stallet, arrendeavgiften uppgick då 
efter indexhöjning till 39 000 kr/år, någon höjning till följd av byggnationen 
gjordes inte.  
 
Tranemoryttarna har idag ett uppdämt behov av att investera i/underhålla 
anläggningen, något som varit svårt de senaste åren p g a höga driftkostnader. 
Kommunen äger några av byggnaderna på anläggningen (mangårdsbyggnad, 
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stall och förråd) och har därmed ett särskilt intresse av att byggnaderna 
underhålls.  
 
Enligt Tranemoryttarna har de ekonomiska förutsättningarna under de senaste 
åren medfört att Tranemoryttarnas arrendator som bedriver ridskoleverksamhet  
fått stå för del av Tranemoryttarnas löpande kostnader.  Detta har medfört att 
även för ridskoleverksamheten har det varit problem att få en ekonomi i balans.  
 
Ridskoleverksamheten är en viktig del för att bibehålla en bredd när det gäller 
fritidssysselsättning för barn och ungdomar (främst flickor) i kommunen, 
kommunen bör därför ge förutsättningar för att verksamheten ska kunna 
fortsätta bedrivas. Förvaltningen bedömer att det är rimligt med en sänkning av 
arrendeavgiften för att ge ridklubben likvärdiga förutsättningar jämfört med 
andra kostnadskrävande anläggningar.  
 
Gällande de energibesparande åtgärderna anser förvaltningen att det är viktigt 
att arbeta för att minska energianvändningen även i de av kommunens 
fastigheter där externa brukare står för energikostnaderna. De föreslagna 
åtgärderna i form av armaturbyte samt installation av luftvärmepumpar 
beräknas ge en betydande energibesparing.   
 
Om arrendeavgiften sänks till föreslagen nivå och de energibesparande 
åtgärderna utförs skulle detta medföra en sänkning av Tranemoryttarnas 
kostnader med ca 85 000 kr/år.  

Beslutsunderlag 
Omsorgs och folkhälsoutskottet § 131, 2015-06-04 
Tjänsteskrivelse 2015-05-21  
Skrivelse inkl 3 bilagor från Tranemoryttarna 2015-03-30  
Sammanfattning arrendevillkor 1984-2015 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen  
Tekniska sektionen 
Lärandesektionen fritid 
Tranemoryttarna 

Status  
Avslutad 
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§ 196 

Regler och kvalitetskriterier för barnens skolresor  
(KS/2013:1182)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Godkänner förändringar i skolskjutsregler 
• Antar mål och kvalitetskriterier 
• Förvaltningen får i uppdrag om att ruttoptimera för minskad total 

restid och väntetid, samt ruttoptimering för kostnadseffektivitet.  
• Förvaltningen återkommer med en redovisning till kommunstyrelsen 

i september. 

Reservationer 

Viktoria Haraldsson (C) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag om att 
återremittera ärendet för att minska den sammanlagda res och väntetiden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 januari 2014 att återremittera ärendet om 
kvalitetskriterier för barns skolresor till förvaltningen. Förvaltningen har 
utarbetat nya kvalitetskriterier med tillhörande mål för skolskjutsverksamheten. 
Kvalitetskriterierna och målen för skolskjuts kräver förändringar i 
skolskjutsreglerna.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett styrdokument som behandlar kvalitetskriterierna 
och kommunens mål med skolskjutsverksamheten. De uppsatta målen kräver 
justeringar i kommunens skolskjutsregler varför även reglerna behandlas i 
dokumentet. Justeringen i gällande skolskjutsregler avser Maximal väntetid per 
vecka. Den nya maximala väntetiden föreslås vara 2 t 30 minuter. Detta skall 
jämföras med nuvarande maximal väntetid om 3 t och 20 minuter.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-27  
Ekonomiska underlag kopplade till kvalitetskriteriernas mål, 2015-05-25 
Regler och Kvalitetsregler för skolskjuts, 2015-03-27 
KS § 11, 2015-01-20 
Tjänsteskrivelse 2015-05-25  
BKU § 43, 2015-04-02 
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Föredragning och debatt 
Markus Nyström samhällsplanerare föredrar ärendet och svarar på frågor, 
diskussion förs. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Viktoria Haraldsson (C) yrkar återremiss på förslaget med motiveringen om att 
minska den sammanlagda res och väntetiden. Louise Bertilsson (MP) och Rose 
Torkelsson (S) yrkar bifall till Haraldssons förslag. Ordförande Crister Persson 
(C) föreslår ett tilläggsyrkande om att förvaltningen får i uppdrag om att 
ruttoptimera för minskad total restid och väntetid, samt ruttoptimering för 
kostnadseffektivitet. 

Beslutsgång 
Ordförande Crister Persson (C) ställer förslagen på bifall mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen har beslutat enligt utskottets förslag. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Crister Perssons tilläggsförslag. 

Beslutet skickas till 
Näringsliv och strategisektionen 
Lärandesektionen  
Ekonomifunktionen 
Östra Kinds taxi 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Regler och kvalitetskriterier för skolskjuts, 2015-03-27 

Status 
Avslutad 
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§ 197 

Bibliotek i anslutning till kommunhuset i Tranemo 
(KS/2014:238)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Paragrafen justeras omedelbart, se separat protokoll 
• Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om 

bibliotekstomten kan bebyggas enligt intressegruppens förslag. 
• Förvaltningen får i uppdrag att senast i november återrapportera 

status och förslag på ägande, drift, ansvarsfördelning mm. och om 
byggnaden ryms inom nuvarande detaljplan. 

 
Reservation 
Evy Erlandsson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Ärendet 
Biblioteksgruppen föredrog bakgrund och fakta om varför det är viktigt med 
denna satsning. Framtaget material med arbetsnamnet ”Centralen” delades ut. 
Framtaget material beskrevs ingående. 
Platsen – Vad kan göras med hela Tranemo park 

• Centralen – Tänkta verksamhetsområden 
• Byggkostnad – Prisuppgifter och offerter sammanställda oberoende av 

varandra totalsummen endast känd för gruppen. 
• Ägande/drift – Diskussion om ägandeförhållanden, drift, personal kontra 

ideella krafter etc. 
• Ritningar – Byggnaden i förslaget ryms inte inom nuvarande detaljplans 

tomt. 
Crister Persson informerade om Sveaborgs avveckling och detaljplan. 
Diskussion om när bibliotekstomten kan bli tillgänglig då det nu etableras 
moduler för SFI. Tomten i dagsläget är låst i 2 år. 
Hur ser fullmäktigemötet ut den 15 juni? Det är öppet och beslut kan endast tas 
om att gå vidare i en fördjupad dialog. Vid sådant beslut får en fördjupad dialog 
tas med tjänstemän om detalj och verksamhetsfrågor. 
Vilken möjlighet finns det att påverka byggets utformning och utseende i 
Tranemo park? Kommunen säljer tomterna efter redan given information så 
påverkan får ske via byggherrarna. Diskussion om hur gruppen skulle kunna 
sprida budskapet och engagera fler. Avstämning av deltagande för information 
vid partigruppmöten mm. 
Kommunfullmäktige 15 juni hålls i Grimsås kl. 18.00. 
Politiken föreslår att förvaltningens kommunledning tar in några från 
intressegruppen för att kunna se hur hela området skulle kunna användas 
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Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet § 123, 2015-06-08 
Centralen, 2015-06-08 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Evy Erlandsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen inte går vidare med allmänna 
utskottet förslag. 
 
Beslutgång 
Crister Persson (C) ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt utskottets förslag. 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 198 

Årsredovisning 2013 Södra Älvsborgs räddningstjänst  
(KS/2015:420)  

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställer Årsredovisningen för Södra Älvsborgsräddningsförbund 

2013 
• Beviljar direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 

Ärendet 
Direktionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund beslutade (§ 16, 2014-
03-21) att överlämna årsredovisningen med revisionsberättelsen till 
medlemskommunernas kommunfullmäktige för bedömning av ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Direktionens protokollsutdrag § 16, 2014-03-21 
Årsredovisning 2013 
Revisionsberättelse 2013, 2014-03-13 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 199 

VA-plan 2015-2017 och 2018-2025  (KS/2014:145)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Noterar VA-plan för åren 2015-2017 och 2018-2025. 
• Uppmanar förvaltningen att följa prioriteringsordningen i VA-planen. 
• Resursbehovet får årligen beaktas i budgetarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Allmänna utskottet har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljerad 
VA-plan för åren 2015 - 2017 samt en översiktlig VA-plan för åren 2015 – 2025. 
Planen innehåller stora insatser för renovering av VA-ledningsnäten. 
Överföringsledningar byggs mellan Dalstorp och Ljungsarp. Överföringsledning 
mellan Dalstorp och Nittorp färdigställs. Vattenförsörjningen i området Dalstorp, 
Nittorp, Ljungsarp och Ölsremma utreds och vattenverken renoveras. 
Högreservoarer renoveras. 
Avloppsreningsverken i Grimsås, Länghem och Sjötofta renoveras. 
Vid Tranemo avloppsreningsverk byggs en slamsilo och en mottagningsbassäng 
för septik. Flera åtgärder för att säkra dricksvattenkvaliteten utförs som 
inrättande av vattenskyddsområden, larm på fler vattenverk och brutet vatten på 
avloppsverk och nät. Åtgärder med kostnadsuppskattning presenteras i VA-plan 
2015-2025 för Tranemo kommun. 
 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottets beslut 2014-05-21, § 111 
VA-plan 2015-2017 och 2018-2025  
Komplettering VA-plan, 2015-05-06 
VA-plan 2015-25 

Beslutet skickas till 
Tekniska sektionen 
Ekonomifunktionen 

Status  
Avslutad 
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§ 200 

Initiativärende om att avsluta upphandlingen gällande 
lokalvård och återta den i egen regi (KS/2015:412)  

Kommunstyrelsens beslut 
• Avslår initiativärendet 

 

Reservationer 
Tony Hansen (S), Bo Haarala (S), Rose Torkelsson (S), Göran Björk (S), Anders 
Brolin (S) och Louise Bertilsson (MP) reserverar sig till förmån för Tony 
Hansens förslag. 

Ärendet 
Förvaltningen fick 2015-05-25, § 191, i uppdrag att se över konsekvenserna av att 
avsluta upphandlingen gällande lokalvård och återta lokalvården i egen regi. 
Förvaltningen har sammanställt de uppskattade kostnaderna, den totala 
kostnaden under första året beräknas uppgå till ca 9,1 mkr (se bilaga 1) räknat på 
18 årsarbetare lokalvårdare samt 1 årsarbetare städledare. Av den totala 
kostnaden på 9,1 mkr beräknas 0,7 mkr vara av engångskaraktär i form av 
utbildningsinsatser för lokalvårdare (PRYL-utbildning = PRojekt Yrkesbevis 
Lokalvårdare) samt för merarbete för befintlig personal för att starta upp en ny 
städorganisation. Nuvarande kostnad för lokalvårdsentreprenad inklusive 
kommunens städsamordnare uppgår till ca 7,7 mkr/år.  
 
Kostnaderna är svåra att beräkna då förvaltningen bl a inte har uppgift om hur 
många årsarbetare som i dagsläget utför lokalvården. En uppskattning av antalet 
årsarbetare som kommer att behövas har därför gjorts utifrån det antal timmar 
som nuvarande entreprenör uppgivit vid förra upphandlingstillfället (med 
hänsyn till tillkommande städobjekt under avtalstiden). Antalet årsarbetare är 
beräknat utefter att det endast är lokalvård som ska utföras, det finns i tjänsterna 
inget utrymme för den typ av verksamhetsstöd som utfördes då lokalvården 
tidigare bedrevs i egen regi (antalet årsarbetare inkl städledare uppgick då till 
22,12). Kostnaden för att bedriva lokalvården med 21,12+1 årsarbetare skulle i 
nuläget uppgå till ca 10,3 mkr (jämfört med 9,1 mkr för 18+1 årsarbetare). 
 
Då lokalvården upphandlades 2012 såldes samtliga städmaskiner samt övrigt 
material till entreprenören vilket innebär att all utrustning måste nyanskaffas. 
Investeringar i maskinparken uppskattas till mellan 1,5 och 2 mkr, denna siffra är 
dock osäker då förvaltningen i nuläget inte har kännedom om vilken typ av 
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städmaskiner som bör köpas in. Kapitalkostnaden är beräknad på en investering 
på 2 mkr med en avskrivningstid på 10 år. Gällande förbrukningsmaterial är 
kostnaden (0,5 mkr) beräknad utifrån verkliga kostnader för inköp per år under 
2010 och 2011 med en uppräkning för kostnadsökningar.  
 
I förfrågningsunderlaget för pågående upphandling finns en klausul gällande 
förutsättningar för upphandlingen, i denna framgår att beställaren har rätt att 
avbryta upphandlingen bl a ”..om förutsättningarna för genomförandet av 
entreprenaden väsentligen förändras. Om upphandlingen avbryts utgår ingen 
ersättning till anbudsgivare.” Det finns dock en risk för att ersättningsanspråk 
kan uppstå från anbudslämnare gällande nedlagda kostnader. Förvaltningen kan 
i nuläget inte bedöma hur dessa ersättningsanspråk skulle behandlas vid en 
eventuell rättslig prövning. 
 
Förvaltningen ser stora svårigheter i att hinna starta upp en 
lokalvårdsorganisation i egen regi till nuvarande avtalsperiods slut den 31:e 
oktober (se bilaga 1). För att kunna bygga upp en väl fungerande organisation 
bör en städledare med goda kunskaper vara på plats innan anställning av övrig 
personal och inköp av maskiner görs. Om upphandlingen avbryts kommer det 
därför att finnas behov av att förhandla om en tillfällig förlängning av uppdraget 
med nuvarande entreprenör. (I avtalet med nuvarande entreprenör finns 
möjlighet att förlänga i maximalt 36 månader, dock ska detta meddelas till 
entreprenören senast sex månader före anbudstidens utgång varför en 
förhandling med entreprenören kan krävas). Från tidigare erfarenheter är 
förvaltningens bedömning att kostnaderna vid en förlängning blir högre än 
ordinarie avtalspris. 
 
Om man vill förändra den kommande entreprenaden så att avtalsperioden blir 
kortare (t ex ett eller två år istället för enligt i nu pågående upphandling tre år) så 
måste en helt ny upphandling göras. Tidsmässigt finns inte möjlighet att 
genomföra en ny upphandling till den nuvarande avtalsperiodens slut 
(förfrågningsunderlaget måste bl a skrivas om innan ny upphandling kan ske), 
varför det även i detta fall krävs en förlängning med nuvarande entreprenör. Vid 
en upphandling gällande kortare avtalsperiod än tre år finns dessutom en risk att 
färre anbud inkommer och att prisnivån blir högre.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-02  
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-25, § 191 
Bilaga beräkning kostnader samt tidplaner 
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Föredragning och debatt 
Sektionschef Karl-Johan Ohlin och Sektionschef Lars-Gunnar Karlsson föredrar 
ärendet. I den efterföljande debatten deltar Crister Persson, Tony Hansen, Louise 
Bertilsson, Anders Brolin, Hans Andersson, Ann-Christine Simonsson, Rose 
Torkelsson och Gunilla Blomgren.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
1:e vice ordförande Tony Hansen (S) föreslår att upphandlingen avbryts och att 
städet återgår i egen regi. Ordförande Crister Persson (C) föreslår avslag på Tony 
Hansens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Crister Persson (C) ställer förslagen på bifall mot avslag mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Crister Perssons förslag, 
omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsens godkänner följande beslutsgång. Den som bifaller Crister 
Perssons förslag röstar ja och den som önskar bifalla Tony Hansens förslag 
röstar nej. 

Omröstning 
Ja röstar Victoria Haraldsson (C), Hans Andersson (C), Erene Bertilsson (KD), 
Gunilla Blomgren (FP), Marianne Hörnqvist (M), Evy Erlandsson (SD) och 
Crister Persson (C). 
 
Nej röstar Bo Haarala (S), Rose Torkelsson (S), Göran Björk (S), Anders Brolin 
(S), Louise Bertilsson (MP) och Tony Hansen (S). 
 
Ja = 7 
Nej = 6 
 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med Crister Perssons 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Tekniska sektionen 
Ekonomi funktionen 

Status 
Avslutad   
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§ 201 

Fiberanslutning kommunala fastigheter - investeringspott 
(KS/2015:265)  

Kommunstyrelsens beslut 
• 280 000 kr ur den skattefinansierade investeringspotten anslås för 

fiberanslutning till nio kommunala fastigheter. 

Ärendet 
Under våren planeras fiberanslutning till nio fastigheter i kommunen, vilka 
anges i bilagan ”Offert fiber teknisk sektion”.  Fiberanslutning behövs då 
verksamheten är beroende av stabil och driftssäker internetanslutning. 
Total kostnad för fiberanslutning beräknas uppgå till 280 000 kr. I denna kostnad 
ingår anläggning av fiberkabel (teknisk sektion) samt montering av skåp och 
nätverksuttag (extern utförare). 
 
Fiberanslutning för kommunala fastigheter får finansieras via investeringspotten, 
i den skattefinansierade potten återstår 3 420 000 kr. I nuläget finns inga 
ytterligare behov av att ianspråkta medel för fiberanslutningar från den 
skattefinansierade investeringspotten. I Grimsås ser man över möjligheten till 
anslutning av kommunala fastigheter genom inhyrning av fiber från 
fiberföreningen, vilket inte genererar investeringskostnader. För vattenverket i 
Grimsås kommer anslutningsavgifter eventuellt att uppstå, dessa kan då 
finansieras via den taxefinansierade investeringspotten.    

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottets beslut §114, 2015-06-03 
Tjänsteskrivelse 2015-03-25  
Offert fiber Teknisk sektion 

Beslutet skickas till 
Tekniska sektionen   
Lärandesektionen 
Sandra Larewall 
Ekonomifunktionen 

Status  
Avslutad 
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§ 202 

Motion om digital försköning (KS/2014:780)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Motionen antas. 

Ärendet 
Lennart Haglund har 2014-11-21 lämnat en motion angående digital försköning. 
Lennart anser att man i samband med att fiberföreningarna nu bygger ut fiber i 
kommunen bör man också förstärka kommunens attraktivitet genom att anordna 
fria surfzoner i orterna, till exempel i anslutning till busshållsplatser, 
fritidsanläggningar eller andra lämpliga platser där man gratis kan koppla upp 
sig mot internet för att kunna kommunicera med omvärlden.  
 
Samverkan skulle kunna ske mellan kommunen, fiberföreningarna samt 
byalagen där alla är med och bidrar utifrån sina förutsättningar. Lennart föreslår 
att det försköningsbidrag som i dagsläget kan sökas av framförallt byalagen kan 
omarbetas så att det anslag som finns för försköning även kan användas till 
digital försköning. På så sätt finansieras kommunens andel av kostnaderna. 
Förslaget innebär även att kommunen ska åta sig att stå för de årliga 
abonnemangskostnaderna på ett likartat sätt som kommunen gör för exempelvis 
abonnemangen för elljusspåren. Motionären föreslår att regler/riktlinjer för 
digital försköning tas fram i enlighet med vad som framförts i motionen. 
Förvaltningen var i kontakt med Lennart 2015-04-14 för att ge honom tillfälle att 
utveckla sitt förslag. Lennart hade inga ytterligare synpunkter.  
 
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och föreslår därför att anta 
motionen. Förslaget är i enlighet med några av Tranemo kommuns övergripande 
resultatmål. Ett antagande av motionen skulle innebära utökad tillgänglighet i 
kommunen som skulle öppna möjligheten för alla medborgare att använda 
internet. Förslaget möter även utvecklingen i större städer där det ofta finns god 
tillgång till öppna nätverk på centrala platser.  

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottets beslut § 115, 2015-06-03 
Tjänsteskrivelse, 2015-04-14 
Motion  

Status 
Kommunfullmäktige  
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§ 203 

TranemoBostäder AB Årsredovisning 2014 (KS/2015:352)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Noterar Årsredovisning för 2014 inklusive revisionsberättelse och 

granskningsrapport samt protokoll från bolagsstämman. 

Kommunstyrelsens beslut 
• Tranemobostäder AB har under 2014 bedrivit sin verksamhet på ett 

sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och 
det har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Ärendet 
Föreligger årsredovisning för Tranemobostäder AB gällande verksamhetsåret 
2014. Omsättningen i bolaget 2014 var 45 461 tkr och årets resultat blev 662 tkr. 
Bolagsstämma har genomförts den 14 april 2015 och stämman beviljade då 
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
Lekmannarevisorerna har bedömt att bolagets verksamhet i allt väsentligt har 
skötts på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt och att bolagets interna 
kontroll har varit tillräcklig. Enligt kommunallagen 6 kap 1a § ska 
kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala aktiebolagens verksamhet 
under det gångna kalenderåret har varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Det fastställda ändamålet framgår av bolagsordning och 
ägardirektiven. 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottets beslut § 118, 2015-06-03 
Tjänsteskrivelse 2015-05-28  
Årsredovisning för 2014 inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport 
Protokoll från bolagsstämma 2015-04-14 
Under 2014 gällande bolagsordning 
Under 2014 gällande ägardirektiv 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 
VD Lizz Wiklund, Tranemobostäder AB 

Status  
Kommunfullmäktige  
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§ 204 

Årsredovisning 2014, Tranemo Utvecklings AB (KS/2015:319)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Noterar årsredovisningen 2014, revisionsberättelse, 

granskningsrapport från lekmannarevisorerna och protokoll från 
bolagsstämman 2015-03-18. 

Kommunstyrelsens beslut 
• Tranemo Utvecklings AB har under 2014 bedrivit sin verksamhet på 

ett sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet 
och det har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Ärendet 
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse från Tranemo Utvecklings AB 
för år 2014. Bolagsstämma har genomförts den 18 mars 2015 och stämman 
beviljade då styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
Lekmannarevisorerna har bedömt att bolagets verksamhet i allt väsentligt har 
skötts på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt och att bolagets interna 
kontroll har varit tillräcklig. Enligt kommunallagen 6 kap 1a § ska 
kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala aktiebolagens verksamhet 
under det gångna kalenderåret har varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Det fastställda ändamålet framgår av bolagsordning och 
ägardirektiven. 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottets beslut § 119, 2015-06-03 
Tjänsteskrivelse 2015-04-17  
Årsredovisning, revisionsberättelse 2014 
Granskningsrapport från lekmanna revisorerna 2015-03-10 
Protokoll från bolagsstämma 2015-03-18 
Under 2014 gällande bolagsordning 
Under 2014 gällande ägardirektiv 

Beslutet skickas till 
VD Arne Willhammar 
Redovisningsekonom Eva Borg  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen  
2015-06-15     
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 25 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 205 

Regler för politikerarvoden i Tranemo kommun 
(KS/2013:1271)  

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställer arvodet för ordförande i omsorg och folkhälsoutskottet till 

17 % av grundnivån, beslutet gäller från och med 2015-09-14 
• Fastställer arvodet för andre vice ordförande i allmänna utskottet till 

10 % av grundnivån, beslutet gäller från och med 2015-09-14. 

Reservationer 
Tony Hansen (S), Bo Haarala (S), Anders Brolin (S), Göran Björk (S), Rose 
Torkelsson (S) och Louise Bertilsson (MP) reserverar sig till förmån för Louise 
Bertilssons förslag.  

Ärendet 
De nuvarande arvodena för förtroendevalda antogs vid KF 2013-12-16 § 173, med 
kompletterande beslut i KF (2014-06-16 § 57, 2014-10-13 § 98, samt 2014-12-15 § 
158). På grund av arbetsbördan för ordförande i omsorgs och folkhälsoutskottet i 
form av jourverksamhet föreslås en höjning med 5 % till ett fast årsarvode på 17 
% av grundbeloppet. Andre vice ordförande i allmänna utskottet deltar i många 
både interna och externa sammanhang och på grund av den arbetsbördan 
föreslås en höjning av det fasta årsarvodet till 10 % av grundbeloppet. 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottets beslut § 120, 2015-06-03 
Tjänsteskrivelse 2015-05-18  
Regler för ersättningar och arvode, 2014-12-22 
Bilaga A och B, 2014-04-01 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Louise Bertilsson (MP) yrkar återremiss av ärendet med motiveringen att se över 
hela arbetsfördelningen mellan utskotten. Rose Torkelsson (S) yrkar bifall till 
Louise Bertilsson förslag. Marianne Hörnqvist (M) yrkar bifall till utskottets 
förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Crister Persson (S) ställer utskottets förslag mot Louise Bertilssons 
(MP) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt utskottets förslag, 
omröstning begärs. 
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Kommunstyrelsens godkänner följande beslutsgång. Den som bifaller utskottets 
förslag röstar ja och den som önskar bifalla Louise Bertilssons förslag röstar 
nej. 

Omröstning 
Ja röstar Hans Andersson (C), Erene Bertilsson (KD), Gunilla Blomgren (FP), 
Marianne Hörnqvist (M), Evy Erlandsson (SD) och Crister Persson (C). 
Nej röstar Bo Haarala (S), Rose Torkelsson (S), Göran Björk (S), Anders Brolin (S), 
Louise Bertilsson (MP) och Tony Hansen (S). 
Viktoria Haraldsson (C) avstår från att rösta. 
 
Ja = 6 
Nej = 6 
Avstår = 1 
 
Vid lika har ordförande utslagsröst, ordförande Crister Persson har röstat ja. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med utskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Servicesektionen  
Ekonomifunktionen 
Personalfunktionen 

Status  
Kommunfullmäktige 
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