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      KS/2013:205 
   

§124 Redovisning av fjärrvärmeverksamheten och Årsrapport för 
fjärvärmeverksamheten 2012 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  

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

• Godkänna årsredovisningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013. 

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

§126 Årsredovisning 2012 Tranemo Utvecklings AB 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

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

§127 Årsredovisning 2012 Tranemo Bostäder AB 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger årsredovisning, revisionsberättelse och miljöredovisning för Tranemo Bostäder AB för 
år 2012. Bolaget har det gångna året omsatt 46 485 tkr. Resultatet 2012 visar på ett underskott 
med 2 486 tkr före skatt.  
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-04-18, § 82 
Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2012 
Miljöredovisning 2012 
Protokoll Bolagsstämma 2013-04-16 
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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      KS/2013:396 
 

§128 Årsredovisning 2012 för Sjuhärads kommunalförbund 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• För Tranemo kommuns del fastställs årsredovisningen för Sjuhärads kommunalförbund. 
• För Tranemo kommuns del beviljas förbundsdirektionens ledamöter ansvarsfrihet för år 

2012. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger årsredovisning för sjuhärads kommunalförbund för år 2012. 
Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 912 000 kronor.  
Förbundskansliets resultat är ett överskott om 1 783 000 kronor, Navet gör ett negativt resultat 
om 601 000 kronor och Medarbetarcentrum ett negativt resultat om 270 000 kronor. 
Direktionen beslutade den 8 februari 2013 att översända årsredovisningen till revisorerna och 
därefter tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisningen till 
medlemskommunerna. 
Revisorerna har inte funnit något som ger anledning till anmärkning. 
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-04-25, § 83 
Tjänsteskrivelse 2013-04-15 
Missiv 2013-03-07 
Protokollsutdrag 2013-02-08, § 4 Direktionen Sjuhärads kommunalförbund 
Årsredovisning 2012 för Sjuhärads kommunalförbund 2013-02-08 
Revisionens granskningsrapport 2013-02-20 

 

Beslutet skickas till  
Sjuhärads kommunalförbund. 
 
Status 
Avslutad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
2013-05-27 Sid 9 av 44 
  
    

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

 

 
      KS/2013:348 
 
§129 Årsredovisning 2012 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för SÄRF beslutade 2013-03-22 att tillsammans med revisionsberättelse överlämna 
årsredovisningen till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av 
ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-04-04, § 73 
Tjänsteskrivelse 2013-03-27 
Protokollsutdrag från Direktionen 2013-03-22 
Årsredovisning 2012 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Revisionsberättelse för 2012. 2013-03-15 
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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      KS/2013:448 
 

§130 Årsredovisning 2012 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Årsredovisning 2012 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB noteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger årsredovisning för Kommunassurans syd försäkrings AB. 
Revisionsberättelsen tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
Bolaget har enligt lekmannarevisorerna bedrivit sin verksamhet ändamålsenligt, med god 
ekonomisk hushållning och med tillräcklig intern kontroll. De finner ingen anledning till 
anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. 
Bolagets årsstämma äger rum 14 maj 2013 i Lund. 
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-04-25, § 84 
Tjänsteskrivelse 2013-04-15 
Årsredovisning 2012 
 
Beslutet skickas till  
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2013:472 
 

§131 Medel för vägvisningsskylt till Glasets hus 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Beviljar bidrag till föreningen Kultur 1740 med 31 000 kronor ur kommunstyrelsens 
oförutsedda medel för vägvisningsskylt till Glasets hus. 

Sammanfattning av ärendet 
Behovet av en vägvisningsskylt på RV 27 mot Glasets Hus har uppmärksammats. 
Besöksantalet på Glasets Hus är väldigt stort och som en hjälp för besökarna att hitta dit är en 
vägvisningsskylt önskvärd. 
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-04-25, § 88 
Ansökan 2013-04-26 
 
Beslutet skickas till  
Föreningen Kultur 1740 
Ekonomifunktionen 
Strategisektionen 
Status 
Avslutad 
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      KS/2013:450 
 

§132 Anbud konvertering av värmesystem på Solbacken i Länghem  
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Limmareds Rör AB tilldelas uppdraget att konvertera värmesystemet på solbacken enligt 
lämnat anbud.  

• Tekniska sektionen får i uppdrag att utföra projektet.   
• Tekniska sektionen får i uppdrag att slutföra upphandlingen genom att utväxla 

beställningsskrivelse. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut om att minska oljeberoendet, har anbud infordrats på 
konvertering av värmesystem i Solbacken i Länghem. I budget är projektet Energibesparande 
åtgärder 9235 markerade med KS. I budget 2013 inkl. överförda medel 2012 så finns det 
10.220.000 kronor till energibesparande åtgärden.  
Solbacken är ett trygghetsboende och är inte momsbefriat enligt mervärdesskattelagen. 
Vid anbuds utgång har 3 st anbud inkommit. Vilka granskats och nollställt enligt bilaga.  
Limmareds Rör har lämnat det för kommunen fördelaktigaste anbudet på 3.600.000kr 
(4.500.000kr inkl. moms) 
 
Kostnadssammanställning av projektet 
Projektering, utredning 150.000kr 
Anbud                3.600.000kr 
Oförutsett   350.000kr 
Ledning och kontroll 150.000kr 
Total kostnad               4.250.000kr (5.312.500kr inkl moms) 
 
Kapitalkostnaderna beräknas kunna täckas genom minskade energikostnader. 
Nuvarande driftkostnad ca880.000kr 
Beräknad driftkostnad  ca316.000kr 
Kapitalkostnad   590.000kr/år 
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-05-02, § 98 
Tjänsteskrivelse 2013-04-25 
 
Beslutet skickas till  
Tekniska sektionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2013:273 
 

§133  Ansökan om verksamhetsbidrag från Borås nämndemannaförening 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Begäran om bidrag från Borås Nämndemannaförening avslås då förutsättningarna ej 
förändrats, d v s det är fortfarande staten som är huvudman. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Borås nämndemannaförening ansöker om verksamhetsbidrag för föreningens verksamhet. 
Föreningen anhåller om ett bidrag på 150 kronor/nämndeman.  
Föreningen har inte uppburit något bidrag under åren 2000-2012.  
Kommunförvaltningen föreslår att då förutsättningarna ej förändrats, d v s det är fortfarande 
staten som är huvudman, avslå begäran om bidrag. 
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-04-04, § 74 
Ansökan 2013-03-25 
Allmänna utskottet 2011-05-16, § 145 
 
Beslutet skickas till  
Borås nämndemannaförening 
c/o Bill Johansson 
7:e Villagatan 31 
504 54 Borås 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2013:355 
 

§134 Budget 2013 – Uppföljning samt förslag på åtgärder från 
förvaltningen  
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Notera informationen. 
• Uppmanar samtliga sektioner till ekonomisk återhållsamhet. 
• Inför med omedelbar verkan anställningsstopp för samtliga verksamheter och tjänster 

undantaget personalfunktionen och resursanställningar. 
• Vakanta tjänster får endast återbesättas efter särskild prövning, tillsättningen ska noga 

övervägas och motiveras, och beslut om återbesättning fattas av kommunchefen efter 
bedömning av sektionschef. 

• Vid timanställning ska närmaste chef vid varje tillfälle godkänna beslut om anställning 
innan särskild prövning genomförs.  

• Beslutet om anställningsstopp gäller tills vidare, men ska utvärderas i samband med 
kommunstyrelsens sammanträde den 19 augusti. 

• 19 augusti ska kommunchefen redovisa hur anställningsstoppet har utfallit, på 
förmiddagen för budgetberedningen och på eftermiddagen för kommunstyrelsen. 

 
Beslutsmotivering  
Bättre budgetföljsamhet är av yttersta vikt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid budgetberedningens möte den 28 mars 2013 gavs förvaltningen i uppdrag att presentera 
åtgärder för att uppnå budget i balans vid budgetberedningens sammanträde den 10 april. 
Detta underlag redovisas. De i dagsläget identifierade tänkbara åtgärderna följer av 
powerpointpresentationen. Nästa uppföljning blir i samband med redovisning av utfall tertial 1. 
 
Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen att införa anställningsstopp för samtliga 
verksamheter och tjänster, med undantag för personalfunktionen (som är gemensam med 
Svenljunga och lyder under särskild personalnämnd) och resursanställningar. Detta innebär att 
vakanta tjänster endast får återbesättas efter särskild prövning. Varje tillsättning måste noga 
övervägas och motiveras. Beslut om återanställning fattas av kommunchef efter bedömning av 
sektionschef. Vid timanställning ska närmaste chef vid varje tillfälle godkänna beslut om 
anställning innan särskild prövning genomförs. Beslutet om anställningsstopp gäller tills vidare, 
men ska utvärderas i samband med kommunstyrelsens sammanträde den 19 augusti. 
 
Beslutsunderlag  
Budgetberedningen 2013-04-10, § 10 
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Budgetberedningen 2013-05-22, § 13 
Powerpointpresentation, 2013-04-10 
 
 
Beslutsgång 
Lars Vesterlund (M) yrkar bifall till budgetberedningens förslag 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
 
Status 
Pågående 
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      KS/2012:1254 
 

§135 Samverkansnämnd miljö och bygg mellan Tranemo kommun och 
Ulricehamns kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

• Godkänner samverkansavtalet och bilagan till samverkansavtalet med föreslagen 
revidering i avtalets § 13, andra stycket. 

• Godkänner reglementet för Samverkansnämnden miljö och bygg med föreslagen 
revidering i reglementets § 6. 

• Fastställer upprättad budget för verksamheten. 
• Fullmäktige ska välja tre ledarmöter och tre ersättare till Samverkansnämnden miljö och 

bygg.  
• Fullmäktige ska nominera ordförande till Samverkansnämnden miljö och bygg.  
• Jävsnämnden upphör 2013-08-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2004-04-26 § 25 att ett utökat samarbete med grannkommunerna 
ska eftersträvas. En inventering har därefter gjorts av lämpliga samverkansområden. 
Kommuncheferna i Ulricehamn kommun och Tranemo kommun identifierade bland annat 
möjligheten med en samverkan inom miljö och bygg. 
Genom samarbete mellan Ulricehamns kommun och Tranemo kommun har förslag tagits fram 
för en gemensam nämnd – Samverkansnämnden miljö och bygg. Förslaget innebär att en 
samverkansnämnd inrättas i Ulricehamns kommun som fullgör myndighetsutövning inom miljö 
och bygg för Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.   
Syftet är att genom en gemensam nämnd och gemensam organisation minska sårbarheten i båda 
kommunerna och utveckla en effektiv verksamhet där båda kommunernas tillsynsbehov kan 
tillgodoses. Detta medför en jämnare och tydligare service gentemot både kommunernas 
invånare och företagare. Syftet är också att minska svårigheterna med att rekrytera kompetent 
personal. I samband med att Samverkansnämnden miljö och bygg inrättas förslås Jävsnämnden 
att upphör då myndighetsutövning mot kommunernas egna verksamheter och eventuellt andra 
jävsfrågor kan hanteras av samverkansnämnden. 
 
Då samarbetet inte omfattar det miljöstrategiska arbete som inte är knutet till 
myndighetsutövningen behöver en utredning genomföras över hur detta arbete ska hanteras i 
kommunen.  
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-05-02, § 92 
Tjänsteskrivelse 2013-04-29 
Samverkansavtal 2013-04-16 
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Bilaga till samverkansavtal 2013-04-29 
Reglemente 2013-04-16 
Budget för gemensam organisation 2013-04-26 
Budgetdokument, effekter av samverkan för Tranemo kommun 2013-04-26 
Budgetdokument, effekter av samverkan för Ulricehamns kommun 2013-04-22 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C) föreslår att kommunstyrelsen lämnar som förslag till Fullmäktige att 
godkänna samverkansavtalet och bilagan till samverkansavtalet med följande revidering: 
 
Avtalets § 13 andra stycket. ges följande lydelse:  
Vid val av ordförande och vice ordförande i nämnden, ska hänsyn tas till de politiska 
majoritetsförhållandena i kommunerna så att presidiet uppnår en god proportionallitet inom 
nämndens verksamhetsområde.   
 
Crister Persson (C) föreslår att kommunstyrelsen lämnar som förslag till Fullmäktige att 
godkänna reglementet med följande revidering: 
 
Reglementets § 6 ges följande lydelse: 
Arvoden och ekonomiska förmåner till ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i 
samverkansnämnden miljö och bygg ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för 
värdkommunen.  
 
Beslutsgång 
Funktionschef Sebastian Olofsson föredrar ärendet. 
Claes Redberg (S) yrkar bifall till förslaget. 
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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      KS/2013:393 
 
§136 Planeringsdirektiv 2014 – 2016 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Ger förvaltningen i uppdrag att lägga ett förslag inom nedanstående ekonomiska ramar. 

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

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

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

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

Beslutsunderlag  
Budgetberedningen 2013-04-10, § 11 
Budgetberedningen 2013-05-13, § 12 
Kommunfullmäktige, 2013-04-08, § 50 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
 
Status 
Pågående 
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      KS/2013:428 
 

§137  Rätten för äldre att få bo tillsammans – förslag till regler för 
Tranemo kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner regler för hantering av ny lagbestämmelse. 

Beslutsmotivering  
Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, som 
innebär att äldre makar och sambor som varaktigt har levt tillsammans under vissa 
förutsättningar har rätt att fortsätta att bo tillsammans även när endast den enes behov kräver 
boende i vård- och omsorgsboende för äldre människor. 
 
Den 1 november 2012 infördes dessutom ett klargörande i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763), HSL, om att kommunens ansvar avseende hälso- och sjukvård omfattar dem som efter 
beslut av kommunen bor i vård- och omsorgsboende enligt SoL. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bakgrunden till lagändringen är att många äldre par har levt ett helt liv tillsammans, delat allt 
och har tänkt göra det till livets slut. När den ena parten behöver flytta till ett särskilt boende för 
att få sina omsorgsbehov tillgodosedda förekommer det dock att par splittras mot sin vilja de 
sista åren i livet. Det är enligt regeringens uppfattning inte rimligt att mot parets vilja skilja dem 
åt på detta sätt. Det handlar om att garantera livskvalitet och trygghet under den återstående tid 
som paret har tillsammans. I stället för välbefinnande kan en påtvingad åtskillnad skapa oro, 
skuld och otrygghet, vilket i sig kan leda till eller utöka ett redan befintligt hjälpbehov.  
 
Bestämmelsen är tillämplig för särskilda boenden för äldre. Den är inte tillämplig för sådana 
särskilda boendeformer som regleras i 5 kap. 7 § SoL för människor med funktionshinder och 
inte heller för bostad med särskild service enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS.  
 
Regeringen har uppdragit åt Socialstyrelsen att ta fram en vägledning för frågor som kommer att 
innehålla förtydliganden avseende hyresförhållanden och besittningsrätt. Vägledning med 
exempel på tillämpning ska offentliggöras senast den 19 september 2013.   
 
För att fram till dess säkerställa den enskildes rättssäkerhet och möjlighet till trygg och säker 
omsorg och vård samt för att tillse att de kommunala boendena avsedda för de mest sjuka äldre 
används för detta ändamål, föreslår därför förvaltningen att denna riktlinje antas.  
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Beslutsunderlag  
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-04-25 § 46 
Tjänsteskrivelse 2013-04-12 
Rätten för äldre att få bo tillsammans – regler för Tranemo kommun 2013-04-11 
 
Beslutet skickas till  
Omsorgssektionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2012:1030 
 

§138 Barnomsorg på obekväm arbetstid 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds i på Rönnhagen i Grimsås från och med 
augusti 2013. 

• En utvärdering genomförs vid årsskiftet 2013-14 i syfte att följa upp om beslutad 
verksamheten möter i beslutsunderlaget redovisat behov. 
 

Beslutsmotivering  
Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens 
situation i övrigt. Skollagen 25 Kap. 5 §.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav 2012-11-19 förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda 
barnomsorg på obekväm arbetstid. För detta har 200 tkr avsatts i budget 2013 och ytterligare 200 
tkr 2014.  
 
Lärandesektionen finner förslaget om att inrätta barnomsorg på obekväm arbetstid på 
Rönnahagen i Grimsås som lämpligast. Detta då det idag finns en avdelning som står tom och på 
sätt enkelt kan inredas lite mysigt och med sovplatser. Lärandesektionen ser det som enklare att 
kvalitetssäkra verksamheten om det bedrivs i en befintlig förskola. Det som talar emot 
pedagogisk omsorg är att befintliga ”dagmammor” inte har utrymme att gå upp mer i tid. Det 
blir även speciella förutsättningar med att skapa pedagogisk omsorg i hemmiljö då övriga 
familjemedlemmar oftast då kommer att vara hemma kvällar, helger och nätter. Förvaltningen 
ser det heller inte som rimligt att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid på mer än ett ställe i 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag  
Bildnings- och kulturutskottet 2013-04-25 § 43 
Tjänsteskrivelse 2012-04-12 
Utredningsunderlag 2013-02-22 
Uppföljning av enkät 2013-01-30 
Juridisk vägledning från skolverket feb 2012 
Enkät 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Claes Redberg(S) föreslår tilläggsyrkandet ” En utvärdering genomförs vid årsskiftet 2013-14 i 
syfte att följa upp om beslutad verksamheten möter i beslutsunderlaget redovisat behov”. 
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Beslutsgång 
Marianne Hörnqvist (M) bifaller Claes Redbergs tilläggsyrkande och framhåller vikten av att 
komma igång med denna verksamhet för att möta behovet. 
 
Beslutet skickas till  
Lärandesektionen 
 
Status 
Pågående 
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      KS/2013:435 
 

§139 Rekonstituering av stiftelsen Bengt Claessons minnesfond 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

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

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

 
Beslutsmotivering  
Tranemo församling kommer att utökas från och med 2014-01-01 till att även omfatta Sjötofta, 
Ambjörnarp och Mossebo. Det fanns emellertid en stark vilja hos donatorerna att begränsa 
kretsen därför bör nuvarande krets bibehållas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till studerande, som kommer från Tranemo 
församling, som studerar på grundskola, gymnasium eller högskola.  
 
Bildningsnämnden har tidigare haft uppdraget att förvalta stiftelsen och en donationskommitté 
ansvarar för den årliga utdelningen. I kraft av att Tranemo kommun har ändrat organisation 
behöver stiftelsen rekonstitueras. 
 
Beslutsunderlag  
Bildnings- och kulturutskottet 2013-04-25, § 44 
Tjänsteskrivelse 2013-04-12 
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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      KS/2013:436 
 

§140 Delregional kulturplan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Tranemo kommun tillstyrker den föreslagna delregionala kulturplanen. 
• Detta beslut gäller under förutsättning att Sjuhärads kommunalförbund tar en aktiv del i 

det fortsatta arbetet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sjuhärads kommunalförbund och nätverket av kulturchefer har tillsammans formulerat en 
kulturplan. Kulturplanen för Sjuhärad ska fungera som det vägledande styrdokumentet för 
kultursatsningar i Sjuhärad 2013-2015. Långsiktigt mål är att Sjuhärad ska verka som ett kreativt 
kluster där kulturarbetare, föreningar, företag, skolor, akademi och offentliga sektorn verkar i 
nära samarbete.  
 
Beslutsunderlag  
Bildnings- och kulturutskottet 2013-04-25, § 48 
Tjänsteskrivelse 2013-04-16 
Remiss 2013-02-08 
Missiv remiss 2013-03-01 
Kulturplan 
 
Beslutsgång 
Sektionschef Thomas Åhman och bibliotekschef Fredrike Henriksson föredrar ärendet. 
 
Beslutet skickas till  
Sjuhärads kommunalförbund  
nina.bark@sjuharad.se 
Lärandesektionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2011:733 
 
§141 Information om stimulansbidrag för 2013 för att vidareutveckla 
valfrihetssystem enligt LOV 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Tranemo kommun ansöker om ytterligare stimulansbidrag för att utreda om kommunen 
kan vidareutveckla nya områden inom valfrihetssystemet gällande information och 
kvalitet. 

Beslutsmotivering  
Att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att göra självständiga val av daglig 
verksamhet, är ett led i att tillgängliggöra ett större utbud av verksamhet och valmöjlighet för 
den enskilde. 
Att öka förutsättningarna för att nå ut med information om rätten att välja till medborgarna, 
genom ökad information samt att utveckla kvaliteten på upphandlingsproceduren. 
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2013 har Socialstyrelsen i uppdrag att fördela ytterligare 15 350 000 kronor till kommuner 
som är intresserade av att förbereda införandet av valfrihetssystem eller vidareutveckla redan 
införda valfrihetssystem, i enlighet med lagen (2008:962), om valfrihetssystem, förkortad LOV.  
 
Målet med stimulansbidraget är att stimulera utvecklingen av valfrihetssystem inom 
kommunens insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och till personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Socialstyrelsen kommer att prioritera ansökningar som  

• kommer från kommuner som inte tidigare har ansökt om stimulansbidrag  
• fokuserar på kvalitetsaspekter, t.ex. genom att förstärka upphandlingskompetens 

och/eller uppföljningsrutiner, oavsett om man tidigare fått stimulansbidrag eller inte.  
 
Tranemo kommun har tidigare efter politiskt beslut, ansökt och erhållit medel för att införa LOV 
– Lagen om rätten att välja utförare, för service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten. 
Implementeringen har varit trög och i dagsläget är det 3 personer som använder extern utförare 
av serviceinsatser. I dagarna har ytterligare ett företag anmält sitt intresse att utföra 
serviceinsatser, granskningsprocessen pågår. 
 
Vid tid för införandet av LOV i Tranemo kommun diskuterades även att lägga ut 
matdistributionen och därmed ge den enskilde medborgaren ett alternativ till den kylda maten.  
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2011-11-21 beslutade kommunfullmäktige att matdistribution skulle införas enligt LOV, vilket 
dock inte har verkställts. Genom den aktuella satsningen från staten ges förvaltningen möjlighet 
att skapa förutsättningar för ett genomförande av denna del.  
 
Beslutsunderlag  
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-04-25, § 48 
Tjänsteskrivelse 2013-04-22 
Kommunfullmäktige 2011-11-21, § 31 
 
Beslutsgång 
Sektionschef Lena Adolfsson föredrar ärendet. 
Claes Redberg (S) yrkar avslag på utskottets förslag. 
Ordföranden ställer proposition på Claes Redbergs förslag mot utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen har bifallit utskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till  
Omsorgssektionen 
Tekniska sektionen 
 
Status 
Pågående 
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      KS/2013:268 
 
§142  Utvärdering av busslinje 700 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Västtrafiks utvärderingsrapport 2013-03-22 noteras. 
• Inför diskussionen om hur trafiken ska bedrivas fortsättningsvis betonar Tranemo 

kommun nödvändigheten av en fortsatt bra kollektivtrafik mot Gislaved och Värnamo. 
• Ger förvaltningen uppdraget att upprätta en skrivelse till Kollektivtrafiknämnden och 

Västtrafik angående Tranemo kommuns inställning i ärendet och efterhöra fortsatt 
behandling av ärendet.   

 
Sammanfattning av ärendet 
I december 2010 träffades överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen, Jönköpings 
länstrafik och berörda kommuner om inrättande av snabbusslinje mellan Värnamo och Borås. 
Linje 700 inrättades som ett pilotprojekt under tre år.  
Västtrafik har genomfört utvärdering av linje 700 mellan Värnamo och Borås. Utvärderingen är 
sammanställd i en rapport 2013-03-22 i vilken även parterna i överenskommelsen gett sin syn på 
linjen.  
Tranemo kommun framförde i sitt yttrande över linjen att i såväl 
kollektivtrafikförsörjningsprogram som målbilder för kollektivtrafiken betonas kollektivtrafikens 
roll för regionförstoringen. Det pekas även på behovet av förbättrad länsöverskridande trafik. 
Tranemo kommun anser att det är helt nödvändigt att trafiken mot Gislaved och Värnamo 
fortsätter och permanentas inom länstrafikbolagen.  
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-04-04, § 70 
Tjänsteskrivelse 2013-03-25 
Utvärderingsrapport 2013-03-22 
 
Beslutet skickas till  
Västtrafik 
Strategisektionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2013:604 
 

§143 Avtal med Västra Götalandsregionen om busslinje Tranemo-
Värnamo 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Avtal upprättas med Västra Götalandsregionen om en expressbusslinje mellan Tranemo 
och Värnamo i enlighet med tjänsteutlåtande 2013-04-29 efter att tillägg görs i näst sista 
att-punkten så att det blir - att Tranemo kommun tillsammans med Västtrafik åtar sig 
ansvaret att genomföra lokal marknadsföring för linjen. 

• Tillämpningen av avgifter och biljettsystem stäms av inför starten av denna linje. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen, Borås, Tranemo, Svenljunga, Gislaved, Värnamo kommun och 
Jönköpings Länstrafik har finansierat ett pilotprojekt för en expressbusslinje mellan Värnamo 
och Borås. Linjen trafikstartades i mars 2011. En utvärdering av linjen har nu gjorts och det har 
beslutats att linjen kommer att avslutas vid nästa tidtabellsskifte. Linjen är inte tillräckligt 
kostnadseffektiv för att gå in under Västtrafiks ordinarie trafik. Om den ska fortsätta är den 
beroende av extern finansiering. För att gynna arbetspendling mellan Västra Götaland och 
Jönköpings län föreslås en test av en ny busslinje mellan Tranemo och Värnamo med möjlighet 
att byta för vidare resor till Borås och Svenljunga.  
 Jönköpings länstrafik har tagit fram ett förslag på en ny busslinje mellan Värnamo och Tranemo 
som alternativ till linje 700 som läggs ner. Förslaget innebär att linjen trafikeras med 2 bussar 
med 6 dubbelturer måndag till fredag. Planerad trafikstart är i december 2013. 25 % av 
trafikeringssträckan ligger i Västra Götaland. Tidtabellslägen prioriteras för att gynna 
arbetspendling mellan kommunerna och möjliggöra byten för vidare resor mot Borås.  
Projektet föreslås samfinansieras mellan Västra Götalandsregionen, Jönköpings Länstrafik AB 
och Tranemo kommun under en försöksperiod på tre år. 
Beräknad kostnad för Tranemo kommun är 187 500 kronor/år. 
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-05-23, § 109 
Tjänsteutlåtande Västra Götalandsregionen 2013-04-29 
 
Beslutet skickas till  
Västra Götalandsregionen 
Strategiska sektionen 
 
Status 
Pågående 
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      KS/2007:234 
 

§144 Vindbruksplan 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt ÖP09 ska en vindbruksplan framarbetas för att förtydliga var i Tranemo kommun det kan 
vara lämpligt att etablera vindkraft.  Arbetet med att ta fram en vindbruksplan startade efter 
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-03 och förslag till vindbruksplan skickades på 
samråd vid beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 2010-12-21 och i kommunstyrelsen den 
2011-01-10. Samrådstiden var mellan 2011-03-21 – 2011-05-23. De yttranden som inkom under 
samrådet redogörs för i den samrådsredogörelse som upprättades. Efter att samråd skett har 
ändringar av planen utförts. Allmänna utskottet beslutade 2012-11-01 att skicka uppförd 
granskningshandling på granskning under 2012-11-21 t o m 2013-01-22. Efter granskning har 
inkomna yttranden sammanställts i det särskilda utlåtande som följer planen. Efter arbetet med 
att förtydliga planförslaget efter inkomna synpunkter är vindbruksplanen för Tranemo kommun 
nu klar att antas.   
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-04-25, § 86 
Tjänsteskrivelse 2013-04-18 
Vindbruksplan med medföljande MKB  
Särskilt utlåtande  
 
Beslutsgång 
Sektionschef Arne Willhammar föredrar ärendet. 
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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      KS/2012:886 
 

§145 Motion om sommarbuss 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Motionen återremitteras till förvaltningen för fortsatt handläggning. 

 
Beslutsmotivering  
Motionären anser inte att svaret på motionen besvarar det motionen handlar om. Hon anser inte 
heller att förvaltningen har kommunicerat med henne om intensionen med motionen på ett 
korrekt sätt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionären vill att bibliotekets bokbuss ska användas mer under sommaren till diverse 
aktiviteter.  Lärandesektionen ser dock inte att det finns resurser att tillgå för att utöka 
verksamheten utan fokuserar på att tillgodose folkbibliotek och skolbibliotek. Bokbussen är idag 
ett viktigt komplement till skolbibliotek för flera av våra mindre skolor. 
 
Beslutsunderlag  
Bildnings- och kulturutskottet 2013-04-25, § 46 
Tjänsteskrivelse 2013-04-12 
Svar motion  
Motion 2012-08-21 
 
Beslutsgång 
Victoria Haraldsson (C) yrkar på återremiss. 
 
Beslutet skickas till 
Lärandesektionen 
 
Status 
Pågående 
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      KS/2012:769 
 
§146 Motion om att öka HBTQ-kompetensen bland kommunens anställda 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

finansiera en utbildning som en folkhälsoinsats inför 2014. 

Beslutsmotivering  
Medel saknas för ett genomförande av utbildningen 2013, men initiativ om fortsatt arbete inom 
området har tagits sedan motionen lades. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Louise Bertilsson har lagt en motion i vilken hon föreslår att kommunen arbetar med att öka 
kunskapen och kompetensen kring de villkor som homo- och bisexuella samt trans- och 
queerpersoner lever under. 
Motionären pekar i motionen särskilt på att:  
”Skolan har en avgörande roll då det gäller att påverka barn och ungdomars attityder och ge 
dem en allsidig sexualundervisning. Fritidsgårdarnas personal har möjlighet att upptäcka både 
diskriminering och utsatthet och de har en nyckelroll. Även socialtjänstens arbete med familjer 
och andra individärenden underlättas om de har en bred kunskap om alla sorters familjer.” 

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

Det skulle vara önskvärt att kunna genomföra utbildningen i större grupper. RFSL har ännu inte 
återkommit med svar på denna förfrågan.  

Även Länsstyrelsen har i samarbete med West Pride inbjudit till en utbildning vars kostnad 
ännu inte är presenterad. 

Inom skola pågår idag olika aktiviteter riktade till elever rörande information i HBTQ-frågor. 
En allmän HBTQ utbildning kan även den vara viktig i kommunens arbete med att utveckla 
medborgarservice och medborgardialog. Omfattande utbildningsinsatser har dock under året 
redan genomförts för att utveckla medborgarservicen. Detta gäller främst bemötande och 
tillgänglighet.  
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Det finns i årets budget inte avsatta för en ytterligare utbildningsinsats av denna 
storleksordning. Det kommer att undersökas om någon utbildning redan i år kan genomföras för 
någon prioriterad grupp. Huruvida en heltäckande HBTQ utbildning ska genomföras får 
bedömas inför upprättandet av budget för 2014 och då avvägas mot andra angelägna 
utbildningsinsatser. Frågan om medel för att genomgöra en utbildning för att öka HBTQ 
kompetensen bör inför 2014 även kunna lyftas med HSN 8 som en folkhälsoinsats.  
 
Beslutsunderlag 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-04-25, § 47 
Tjänsteskrivelse, 2013-04-18 
Motionen, 2012-07-26  
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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      KS/2012:992 
 
§147 Motion om bruttolöneavdrag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

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

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

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

§148 Motion om förbättringar av trafikförhållanden vid förskolan i 
Månstad 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

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

Beslutsmotivering  
Att sänka hastigheten på den angivna sträckan är en åtgärd som kommunen inte kan fatta beslut 
om. Den aktuella vägsträckan ligger utanför detaljplan och det är Trafikverket som ansvarar för 
den aktuella vägsträckan. Kommunen kan därför endast verka för att den tillåtna hastigheten 
sänks, inte se till att den sänks. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fått en motion av ChrisTina Yngvesson (M) angående 
trafikförhållanden vid förskolan i Månstad. 2013-04-23 har tekniska sektionen haft telefonkontakt 
med motionären och kommunicerat förslaget. 
 
För att säkerhetsställa en trygg miljö för gångtrafikanter mellan kommunala lekplatsen och 
förskolan är separerad trafikföring det bästa alternativet. Idag finns en tillfällig lösning som 
Patrik Johansson, Torps gård anordnat för föräldrar och barn på förskolan. Denna lösning är 
privat och inte kommunens driftansvar.  
Tekniska sektionen vill utreda trafiksäkerhetsförhållandena utmed gångsträckan mellan 
församlingshemmet och kyrkan. Tekniska sektionen kommer därför att mäta antalet gående, 
antalet förbipasserande fordon och fordonens hastighet. Trafikverket är huvudman för 
vägsträckan så utredningen ska sedan användas för dialog med trafikverket angående 
trafiksäkerheten utmed sträckan.      
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 201305-02, § 99 
Tjänsteskrivelse 2013-04-24 
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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      KS/2012:846 
 

§149  Medborgarförslag angående förintelsens minnesdag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
2013-05-27 Sid 36 av 44 
  
    

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

 

      KS/2011:1302 
 

§150 Medborgarförslag angående anslutning till det finska 
förvaltningsområdet för Tranemo kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Tranemo kommun avstår från att ansöka om att bli ett finskt förvaltningsområde. 

• Tranemo kommun utvärderar hur vi uppfyller lagkravet enligt SFS 2009:724 § 3-§ 5. 

Beslutsmotivering  
Genomförd konsekvensbeskrivning ger inte anledning att omvärdera det tidigare 
ställningstagandet om att avstå från att ansluta sig till det finska förvaltningsområdet. Däremot 
har utredningen givit kunskaper om att det finns behov att utveckla verksamheten utifrån de 
skyldigheter som anges i Lagen om nationella minoriteter. 
 
Reservationer 
Claes Redberg (S), Rose Torkelsson (S), Jan-Erik Svenningsson (S), Johnny Ohlsson (S), Sture 
Ernstson (S) och Louise Bertilsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Claes 
Redbergs förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att Tranemo kommun frivilligt skall låta 
instifta ett finskt förvaltningsområde. Ärendet har utretts av förvaltningen och behandlats i 
Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 2013-02-11. Förvaltningen fick då i uppdrag att 
noggrannare utreda och belysa konsekvenserna för de kommuner som valt att ansluta sig.  
 
Av anslutna kommuner har förvaltningen valt att studera de kommuner som kan anses mest 
jämförliga utifrån befolkning och geografi. Förvaltningen konstaterar att dessa har svårt att 
uppfylla lagkravet enligt § 17 och § 18 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
 
En trolig konsekvens av anslutning till finskt förvaltningsområdet är att vi behöver öka andelen 
finsktalande personal generellt inom vår kommun men framförallt inom förskolan. 
 
Det kan också konstateras att alla kommuner redan idag omfattas av de skyldigheter som 
föreskrivs i lagen: 
§3 …informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag… 
§4 …det allmänna skall även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 
utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet skall främjas särskilt. 
§5 Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör 
dem och så långt som möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. 
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Beslutsunderlag 
Bildnings- och kulturutskottet 2013-04-25, § 51 
Tjänsteskrivelse 2013-04-04 
Kommunstyrelsens tidigare beslut 2013-02-11 
Bilaga 1 Kommunöversikt Finskt förvaltningsområde 
Bilaga 2 Uppdragsbeskrivning Samordnare-Projektledare 2013-04-04 
Bilaga 3 Behovskartlaggning 2011 Älvkarleby 2012-03-27 
Bilaga 4 Policy ochriktlinjer Hofors kommun 2012-10-04 
Bilaga 5 Lag om nationella minoriteter och minoritetssprak svenska 2009-06-30 
Bildnings- och kulturutskottet 2013-04-25, § 51 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Claes Redberg (S) föreslår att Tranemo kommun, i nuläget, avstår från att ansöka om att bli ett 
finskt förvaltningsområde men att man efter genomförd utvärdering, enligt utskottets förslag, 
tar ny ställning till eventuell ansökan om att bli ett finskt förvaltningsområde. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot Claes Redbergs förslag och finner att 
utskottets förslag har vunnit bifall. Votering begärs och genomförs. Beslutsgången blir att ja= 
utskottets förslag och nej= Claes Redbergs förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 7 ja-röster, 6 nej-röster.  
Kommunstyrelsen har därmed beslutat bifalla utskottets förslag. Voteringsresultatet framgår av 
protokollsbilaga votering 1. 
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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      KS/2013:169 
 

§151 Medborgarförslag angående belysning på cykelvägar mellan 
Limmared och Tranemo 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

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

uppdrag att se över och prioritera belysning på gång- och cykelvägar. 
 
Beslutsmotivering  
Allmänna utskottet gav, 2013-01-24, förvaltningen i uppdrag att till allmänna utskottet i maj 
presentera en inventering av stråk som används frekvent av gående och/eller cyklister och lämna 
förslag på prioritering för införande av belysning på dessa stråk. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit från Sussie Arvidsson, Ulrica Olsson, Charlotte Andersson 
och Gitte Ohlsson, daterat 2012-06-01. 
Förslagsställarna vill använda grusplanen vid ”gamla” Tranehov till att träna sina hundar. 
De anser att kommunen ska ta över belysningen och att en inhägnad ska byggas. 
 
I nuläget finns det en grusad yta utan staket med en belysningsanläggning som är utdömd.  
Tidigare har det från andra kommuninvånare framförts önskemål om belysning på den 
befintliga gång och cykelvägen som går utmed grusplanen. En samordning av belysning på 
denna sträcka borde vara möjlig. Belysning av grusytan bör utformas så att även gång- och 
cykelbanan belyses. 
Kostnad för att sätta upp stängsel runt planen samt uppsättning av två nya belysningsmaster 
finns inte med i förvaltningens budget. Kostnaden ligger på ca100 000 kronor för staket runt 
planen och 50 000 kronor för 2 belysningspunkter samt rivning av den befintliga. Dessa 
kostnader ryms inte i nuvarande budget.  
Grusplanen används några gånger per år av bl.a. Cirkus, Motorshow eller för parkering vid 
större arrangemang i Tranemo till exempel vid Parkudden. 
Det kan bli en intressekonflikt då det är svårt att inhägna området och ändå ha ett flexibelt 
användningsområde. När området inte används till större allmänna evenemang så har 
allmänheten möjlighet att använda ytan till träning av hundar eller annan verksamhet.  
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-05-02, § 100 
Tjänsteskrivelse 2013-04-11 
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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      KS/2012:619 
 

§153 Medborgarförslag om försköning vid Tranemosjön 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

 
§154 Delgivningar 
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag  
PROTOKOLL - Styrelseprotokoll 2013-03-26 – Sjuhärads Samordningsförbund 

 
PROTOKOLL – Direktionsprotokoll 2013-02-15 – Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
 
PROTOKOLL – Direktionsprotokoll 2013-03-22 – Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
 
Beslutsgång 
Underlaget delgavs allmänna utskottet 2013-04-25 

 

Status 
Pågående  
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       KS/2013:21 
 
§155 Delgivning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag  
MÖTESINBJUDAN – FoU 
 
INSPEKTIONSRAPPORT – Socialstyrelsen – Havrestigen 
 
BESLUT – Socialstyrelsen – Prestationsersättning för att utforma lokala värdighetsgarantier 2012 
 
INBJUDAN – Kommunakuten – Fritidsjuridik 
 
INBJUDAN – Närvårdssamverkan – Seminarie angående de mest sjuka äldre 
 
Beslutsgång 
Underlaget delgavs Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-04-25 

 

Status 
Pågående  
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§156 Delgivning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Efter att ha tagit del av ärendena lägga dessa till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag  
INBJUDAN - Nationell nätverksträff om hälsofrämjande och förebyggande hembesök 
– Region Halland 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING - En kort sammanställning över studieförbundens verksamhet i 
Tranemo kommun för verksamhetsåret 2012– Studieförbunden i Tranemo 
 
BESLUT – Socialstyrelsen 2013-04-08 – Uppföljning gällande hemtjänsten i Tranemo centralort 
och Vårdcentralen i Tranemo. 
 
PROTOKOLL – Bolagsstämma 2013-04-16- Tranemobostäder AB 
 
PROTOKOLL- Sammanträdsprotokoll 2013-05-24- Centrala samverkansrådet 
 

Status 
Pågående  
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§157 Uppdrag till förvaltningen – riktlinjer för representation och 
sponsring 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer för representation och 
sponsring för koncernens verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Lekmannarevisionen i TUAB har redovisat synpunkter när det gäller policy/riktlinjer för 
representation och sponsring. Man noterar att det i Tranemo kommun idag inte finns någon 
policy/riktlinjer för representation och sponsring.  
 
För att säkerställa att representation och sponsring hanteras på ett korrekt sätt i bolaget och 
enligt styrelsens intentioner rekommenderar revisionen att bolaget lyfter frågan med Tranemo 
kommun om att en sådan policy bör upprättas alternativt att bolaget arbetar fram en egen 
policy/riktlinje som beskriver hur representation och sponsring skall hanteras inom bolaget.  
 
Beslutsunderlag  
BB 2013-05-22 § 14 
 
Status 
Pågående 
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