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KS/2012: 482 
 

§321 Information om ombyggnationen av Gudarpsgården 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 
• En styrgrupp, bestående av politikerna i allmänna utskottet och i omsorgs- och 

folkhälsoutskottet, tillsätts för detta byggprojekt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Projektering, för nästa etapp, av ombyggnationen för Gudarpsgården har gjorts. 
Aktuella ritningar för denna etapp presenteras. 
 
Beslutsunderlag  
Power Point-presentation 
 
Föredragning och debatt 
Lena Adolfsson och Helena Lundgren föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C) föreslår att allmänna utskottet samt omsorgs- och folkhälsoutskottet utses till 
styrgrupp för den fortsatta ombyggnationen av Gudarpsgården. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Perssons förslag. 
 
Status 
Pågående 
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  KS/2013:127 
    
§322 Om- och tillbyggnad av Dalstorpskolan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Dalstorpskolan projekteras i enlighet med bifogad kostnadsbedömning och skisser på 
om- tillbyggnaden. 

• En styrgrupp, bestående av politikerna i allmänna utskottet och i bildnings- och 
kulturutskottet, tillsätts för detta byggprojekt. 

Sammanfattning av ärendet 
Under ett stort antal år har arbetsmiljön varit undermålig på Dalstorpskolan, vilket konstaterats 
vid arbetsmiljöronderna. Lokalerna är inte anpassade efter dagens behov och har också ett stort 
behov av underhåll och modernisering. Dalstorpskolan har ett stort underhållsbehov och 
ventilationen är med nöd godkänd. Skolans energiförbrukning är idag ca 140kWh/m² och den 
kan minskas betydligt genom en renovering. Även elförbrukningen kan minskas. 
Lokalerna är inte anpassade efter verksamhetens behov gällande ventilation, klassrum, teknik, 
personalutrymmen etc. 
 
Beslut fattades i kommunfullmäktige 2012-11-19 om renovering av Dalstorpskolan. 
Under våren togs det fram en lokalplan för verksamheten.  
Förvaltningen konstaterade inledningsvis att det finns två alternativ att ta ställning till. 
Det ena alternativet är att behålla hela skolan och utföra en renovering och en mindre 
komplettering genom nybyggnation. Det andra alternativet är att riva den del som byggdes på 
70-talet och ersätta den med en ny. 
Efter utredning och diskussioner beslutade förvaltningen att endast skissa på alternativet med 
rivning av 70-talsdelen, renovering av 50-talsdelen samt nybyggnation. 
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-11-07, § 181 
Tjänsteskrivelse 2013-10-24 
Kalkyl 2013-10-25 
Ritning fasad mot öst och väst 2013-11-06 
Ritning fasad mot norr och söder 2013-11-06 
 
Föredragning och debatt 
Per Ambjörnsson, Karl-Johan Ohlin och Jan-Olof Bergström föredrar ärendet och svarar på 
frågor. 
 
Beslutet skickas till  
Lärandesektionen 
Tekniska sektionen 
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Status 
Pågående 
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      KS/2013:1097 
   

§323 Taxor miljö och bygg 2014  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar föreslagna taxor, med tillhörande beräkningsgrunder, att gälla från och med 
2014-01-01 inom Samverkansnämnden miljö och byggs ansvarsområde.   
 

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

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

 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-11-07, § 186 
Tjänsteskrivelse 2013-10-30 
Miljöbalkstaxa 2014 
Taxa Foder och animaliska biprodukter 2014 
Taxa Livsmedel 2014 
Taxa receptfria läkemedel 2014 
Taxa Strålskyddslagen 2014 
Taxa Tobakslagen 2014 
Avgifter för serveringstillstånd 2014 
Timavgift Bygg 2014 
Tillägg tabell 7 SKL PBL Taxa  
PBL-taxa 2011 SKL 
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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      KS/2013:1042 
 

§324 Ansökan om bidrag från brottsofferjouren 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Utbetalar bidrag till brottsofferjouren för 2014 enligt det förslag som Direktionen för 
Boråsregionens kommunalförbund har rekommenderat, dvs. 25 öre per invånare.  

 
Beslutsmotivering  
Brottsofferjourens verksamhet är ett komplement till socialtjänsten och erbjuder en ökad 
trygghet för de kommunmedborgare som är utsatta av olika anledningar och som har behov av 
stöd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet tillkom genom en skriftlig ansökan från brottsofferjouren i Borås Sjuhärad 2013-10-07.  
Brottsofferjourens verksamhet omfattar brottsofferstöd och vittnesstöd, de senare hjälper såväl 
målsägande som vittnen vid rättegången. Verksamheten har under de senaste åren 
mångdubblats, i och med polisens förändrade rutiner som gör att samarbetet fördjupas. Enligt 
Brottsofferjouren har 17 personer från Tranemo kommun fått stöd under 2012.  
 
Från och med 2007 har kommunerna ett utökat ansvar för stöd till brottsoffer, genom en ändring 
i socialtjänstlagen. Till socialnämndens ansvar hör, enligt socialtjänstlagen, att ”verka för att den 
som utsatts för brott och dennes närstående får hjälp och stöd”. Fokus för socialtjänsterna har i 
stor utsträckning hittills varit koncentrerad på att stödja våldsutsatta kvinnor och barn som 
bevittnat våld. Därmed finns en risk att andra brottsoffers behov inte uppmärksammats i samma 
utsträckning.  
Det är särskilt angeläget med stöd till dem som lever med skyddad identitet och Regeringen har 
därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att vägleda socialtjänsten i arbetet att hjälpa och stödja 
brottsoffer och dennes närstående. Särskilt lyfter regeringen behovet av att uppmärksamma 
personer som lever med skyddade personuppgifter.  

Socialstyrelsen har tydliggjort kommunens ansvar i en vägledning, vars syfte är att ge personal 
inom socialtjänsten stöd för tillämpningen av socialtjänstlagen vid bedömningar av behov av 
insatser för brottsoffer och deras närstående. Vägledningen ger en första orientering om 
brottsoffers behov och reaktioner samt vikten av att socialtjänsten möter brottsutsatta och deras 
närstående med öppenhet och empati. Ett kapitel ägnas särskilt åt de behov som uppstår för 
personer som lever med skyddad identitet, både vuxna och barn.  

Brottsofferjourens arbete är ett komplement till socialtjänstens arbete och har inneburit ett stöd 
för personer som utsatts för misshandel, grov kvinnofridskränkning, olaga hot, ofredande, 
våldtäkt, stöld och rån. Föreningen utför även informationssatsningar inom skola, föreningar och 
pensionärsorganisationer.  
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Bidraget ryms inom omsorgssektionens budget för bidrag till frivilliga organisationer. 
Föregående år utbetalades efter politiskt beslut bidrag som motsvarade 2 år, då föreningen 
under ett flertal år inte sökt bidrag. 

Bidragets omfattning är 0,25 öre per invånare och det innebär att Tranemos bidrag blir 0,25 öre 
gånger 11 585 invånare, sammanlagt 2 890 kr. 

Beslutsunderlag  
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-11-14, § 143 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-16 
Ansökningshandling med bifogade handlingar från Boråsregionens direktion, protokoll, 
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, stadgar etc. 
Vägledning från Socialstyrelsen, mars 2012 
 
Beslutet skickas till  
Brottsofferjouren 
Ekonomifunktionen 
Omsorgssektionen 
 
Status 
Avslutad 
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KS/2013:1039 

 

§325 Tranemo kommuns kulturstipendium 2013 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Tranemo kommuns kulturstipendium 2013 tilldelas Mia och Stefan Pettersson, Teater 
Smylja. 

 
Beslutsmotivering  
Med professionellt förhållningssätt, stort engagemang och värme har Mia och Stefan Pettersson med 
Teater Smylja visat på kulturens kraft för människors lika värde. Begreppen inkludera och 
delaktighet är ledord som vi kan se i Teater Smyljas produktioner. Teatern är en viktig katalysator i 
samhällsutvecklingen och har haft stort personligt värde för många individer.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En arbetsgrupp bestående av Tranemo kommuns kommunalråd, lärandesektionschef, 
bibliotekschef/allmänkulturansvarig samt en företrädare från näringslivet bereder ärendet för 
beslut.  Arbetsgruppen 2013 består av Crister Person, Thomas Åhman, Fredrike Holzhausen 
Henriksson, Kenneth Sankala.  
Tranemo kommuns kulturstipendium på 10 000 kr utdelas årligen till enskild person eller grupp 
som gjort betydande insatser inom det kulturella området. Stipendiaterna ska vara verksamma 
inom kommunen. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2013-11-18 
 
Beslutet skickas till  
Mia Pettersson 
Stefan Pettersson  
Teater Smylja 
Arbetsgruppens medlemmar 
Lärandesektionen 
Ekonomifunktionen 
 
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Tjänsteskrivelse 2013-11-18  
 
Status 
Avslutad 
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  KS/2013:1078 
   
§326 Ledarstipendiater och stipendium för unga ledare 2013 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Ledarstipendiater 2013:  
- Kenneth Sankala, Länghems IF 
- Rune Svensson, Månstads IF 

• Stipendium för unga ledare 2013: 
- Mattias Färdigh, Mons Historiska Vapenförening. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut i Bildningsnämnden 2003 skall en arbetsgrupp som utgörs av bildningsnämndens 
arbetsutskott, i vår nuvarande organisation omsorgs och folkhälsoutskottet, sektionschefen samt 
fritidsintendent utse ledarstipendiater och stipendiater Unga ledare enligt fastställda kriterier. 
Arbetsgruppens beslut skall fastställas av kommunstyrelsen.  
Stipendiet avser att stödja och uppmuntra förtjänstfulla föreningsledare i kommunen. Stipendiet 
delas årligen ut vid fullmäktiges decembersammanträde till två föreningsledare och uppgår f n 
till 5000 kr per stipendium. Kriterier för ledarstipendier är som följer: 
Mantalsskriven och verksam i ideell förening i Tranemo kommun, fortfarande aktiv inom sin 
förening, under flera år utfört ett betydelsefullt ideellt arbete för förening inom 
bildningsnämndens verksamhetsområde, stipendium kan delas mellan två personer, ledare kan 
erhålla stipendiet endast en gång och stipendium ges främst till ledare vars insatser främjar 
ungdomar och ungdomsverksamhet. 

 

För Unga ledare finns ytterligare stipendie. Stipendiet syftar till att uppmärksamma och 
uppmuntra unga föreningsledare inom kommunen och därigenom uppmuntra och utveckla 
kommunens föreningsliv. Stipendiet delar årligen ut vid fullmäktiges decembersammanträde till 
två ledare, en manlig och en kvinnlig. Stipendiet uppgår f n till 2000 kr samt fortbildningscheck 
upp till 3000 kr per stipendium att användas för ledarutbildning/fortbildning/ deltagande vid 
rikskonferens eller liknande inom aktuellt område, under det efterföljande året. 
Stipendiaten ska vara; högst 25 år- under det år då stipendiet delas ut, verksam i förening i 
Tranemo kommun, boende i Tranemo kommun, starkt engagerad i ideellt arbete – som 
ledare/tränare, funktionär, förtroendevald, etc. samt en god förebild för sina medmänniskor. 
Motiveringarna följer av tjänsteskrivelsen. 
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-11-14, § 146 
Tjänsteskrivelse, 2013-11-06 
Lista tidigare ledarstipendiater 2012 
Lista ledarstipendiater 1994-2012 
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Beslutet skickas till  
Lärandesektionen 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2013:1059 
 

§327 Tillsyn och tillståndshantering över brandfarliga och explosiva varor 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Till kommunalförbundet Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) överlåts från 
och med 2014-01-01 hela tillsyns och tillståndshanteringen för brandfarliga och explosiva 
varor enligt lag (2010:1011).  

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

• Nu gällande avtal med SÄRF sägs upp från och med 2013-12-31.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun beslutade 2011-03-28, § 27 att godkänna ett avtal med Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund. Av avtalet framgår att Tranemo kommun överlåtit handläggningen och 
beslutanderätten i ärenden angående brandfarliga och explosiva varor till SÄRF. 
Nu gällande avtal (giltigt 2011-01-01 till och med 2014-12-31) innebär att SÄRF handlägger och 
beslutar i ärenden medan kommunstyrelsen/Samverkansnämnden miljö och bygg har skött 
diarieföring, debitering, utskick av tillstånd och påminnelse för utgångna tillstånd.  
En förutsättning för att SÄRF ska kunna ta över hela tillståndhanteringen är att gällande avtal  
sägs upp och att Tranemo kommun ger SÄRF uppgiften att handha all hantering enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) och förordning om brandfarliga och explosiva varor 
(2010:1075). 
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-11-07, § 187 
Tjänsteskrivelse 2013-10-17 
Kommunfullmäktige 2011-03-28, § 27 
Avtal 2011-03-28 
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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KS/2013:1148 

 

§328 Nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Tranemo kommun upprättar avtal, med aktuell kommun, då någon elev antas till en 
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med kommunal huvudman.  
På detta vis blir eleven förstahandsmottagen och kan söka inackorderingstillägg. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Riksidrottsförbundets och specialidrottsförbundens intentioner har inte blivit som man tänkt vid 
införandet av NIU, Nationell godkänd idrottsutbildningar. Tanken från början var att NIU skulle 
vara ett erbjudande för de som inte blev antagna på Riksidrottsgymnasium (RIG). Det skulle 
vara en kvalitetssäkrad utbildning för de elever som elitsatsar på sin idrott men vid 
ansökningstillfället inte har tillräckliga meriter för att konkurrera sig in på ett RIG. Skollagen  
blev sedan skriven så att NIU inte har någon betydelse vid regler om inackordering, utan bara 
utbildningen den kombineras med. 

Nu när systemet med GY 2011 satt sig har detta har lett till att eleverna upplever systemet som 
orättvist då ”slumpmässiga” faktorer fäller avgörandet om man får inackordering eller inte. Det 
vill säga om man väljer en kommunal eller fristående huvudman, om hemkommunen har 
utbildningen eller inte eller alternativt om utbildningen finns inom samverkansområdet eller 
inte. 
 
Förvaltningen har blivit uppvaktade av föräldrar med barn som läser vid NIU som ifrågasätter 
kommunens beslut om att inte teckna avtal med andra kommunala utbildningsanordnare. Flera 
elever beskriver hur dom som studerande vid NIU är de enda som inte beviljas inackordering av 
sin hemkommun. Upplevelsens förstärks också av att vissa idrottsföreningar i en del kommuner 
går in och stöttar elever som inte får inackordering av sina hemkommuner. Även att valet av 
utbildning påverkar om man får inackordering eller ej. Utvecklingskurvan kan också se så olika 
ut så en elev som börjar vid en utbildning som kombineras med RIG och NIU kan bli antagen 
vid NIU men vid utgången vara den som har bäst idrottsliga meriter. En elitidrottare som lyckas 
inom idrotten är en viktig ambassadör för Tranemo kommun. Ska elever kombinera studier med 
elitidrott är idrottsgymnasium en mycket viktig komponent. De flesta av Sveriges nuvarande 
idrottsstjärnor har en bakgrund vid idrottsgymnasier. Många gånger blir dessa idrottare viktiga 
förebilder som i uppbyggnaden av sin karriär finns med på hemmaplan som inspiratörer och 
ungdomsledare. 
 

Beslutsunderlag  
Bildnings- och kulturutskottet 2013-11-14, § 103 
Tjänsteskrivelse 2013-11-14 
Powerpointpresentation. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C) föreslår att beslutet formuleras: 
Tranemo kommun upprättar avtal, med aktuell kommun, då någon elev antas till en Nationellt 
godkänd idrottsutbildning (NIU) med kommunal huvudman.  
På detta vis blir eleven förstahandsmottagen och kan söka inackorderingstillägg. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Perssons förslag. 
 
Beslutet skickas till  
Lärandesektionen 
 
Status 
Avslutad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
2013-12-02 Sid 16 av 28 
  
    

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

 

      KS/2013:1028 
 

§329 Kostutredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Tillagningsköken i Uddebo, Ambjörnarp samt Sjötofta övergår till mottagningskök. 
Maten som levereras är kyld från Dalstorpsskolans kök. Förändringen sker från HT 2014.  

• Konvertera mottagningskök i Grimsåsskolan till tillagningskök.  
• Ge förvaltningen uppdraget att utforma och presentera en verksamhetsplan för 

kostenheten där man beskriver hur man arbetar med kostfrågor, hur man följer uppsatta 
riktlinjer m.m.  

• Ge förvaltningen uppdrag att inventera behov av renoveringar i de kök som i 
kostutredningens resultat bedöms som låg standard.  

• Ge förvaltningen uppdrag att utreda vad som krävs med avseende på ekonomi, 
bemanning, utrustning och kompetens för att man skall kunna öka andelen egentillagat.  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Noterar informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska sektionen, kostenheten, fick av kommunfullmäktige 2012-11-19, § 152, i uppdrag att 
utreda kostenhetens förutsättningar och framtida organisation. Kostutredningen är nu 
färdigställd och följer i sin helhet av beslutsunderlaget. 
 
Beslutsunderlag  
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-11-14, § 147 
Tjänsteskrivelse 2013-11-04 
Kostutredning 2013-10-21 
 
Föredragning och debatt 
Emma Wallin föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Claes Redberg (S) föreslår att punkt 3 och 4 i det föreslagna beslutet lyfts ur och att förvaltningen 
får hantera dessa. Vidare föreslår han att kommunstyrelsen tar övriga föreslagna beslut samt 
föreslår kommunfullmäktige att notera informationen. 
Crister Persson (C) bifaller Redbergs förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Redbergs förslag. 
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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§330 Svar på motion om tandborstning i förskola och fritidsverksamhet 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Första förslaget i motionen, att Tranemo kommun initierar ett projekt med 
Folktandvården, antas. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Motion från Louise Bertilsson har inkommit till kommunen 2012-02-20 om tandborstning i 
förskola och på fritids. Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-19 att ärendet skulle 
återremitteras för fördjupad utredning kring smittorisk och att erfarenhetsutbyte genomförs.  
Någon fördjupad utredning är inte gjord men den samlade bedömningen är att smittorisken går 
att undvika genom placeringen av tandborstar och enskild hjälp med tandborstningen av 
pedagog. 
Erfarenhet från Gislaveds kommun finns. Där borstas tänderna i förskolan med gott resultat. 
Ingen ökning har skett gällande sjukdomar. Om tandborstning genomförs på förskolan måste 
schemaförändringar göras som möjliggör att tre pedagoger arbetar vid denna tidpunkt. Utan 
personalförstärkning innebär detta att tid måste tas från verksamhet som vi ser som viktigare 
utifrån våra mål, t.ex. läsning, skapande, utevistelse. Möjligheten att dela in barnen i mindre 
grupper under stora delar av dagen minskar också, samt de för personalen så viktiga planerings 
och reflektionstillfällena. Tandborstningen innebär dock en extra arbetsuppgift för pedagogerna. 
Kostnaden för genomförandet kommer att få negativa konsekvenser på verksamhetens kvalitet i 
andra delar eftersom detta är en aktivitet som är resurskrävande.  
Tandborstning faller inte inom förskolans och fritidsverksamhetens huvuduppdrag. 
 
Beslutsunderlag  
Bildnings- och kulturutskottet 2013-11-14, § 102 
Tjänsteskrivelse 2013-10-30 
Motion 2012-03-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Victoria Haraldsson (C) föreslår att första förslaget i motionen antas medan andra delen avslås. 
Crister Persson (C), Claes Redberg (S), Louise Bertilsson (MP) och Brigitte Barenfeld (KD) bifaller 
Haraldssons förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Haraldssons förslag. 
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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§331 Medborgarförslag om eventuell ny räddningstjänststation 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Medborgarförslaget anses besvarad med att kommunen kontinuerligt verkar för bättre 
ambulanstillgänglighet för kommunens invånare, detta sker utan att det är kopplat till 
eventuell byggnation av ny räddningstjänststation. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lars-Olof Karlsson har i ett medborgarförslag angett att Tranemo kommun skall verka för en 
bättre ambulansservice för invånare i Tranemo kommun vid en eventuell nybyggnation av 
räddningstjänststation inom Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.  
Det är sedan länge konstaterat att ambulanstillgängligheten i Tranemo är bland den lägsta i 
regionen. År 2010 gjordes en större undersökning rörande den prehospitala akutsjukvården d v s 
ambulanssjukvården i regionen. Undersökningen genomfördes av regionen och visar tydligt att 
förutsättningarna ser mycket olika ut i olika delar av regionen. I Tranemo är inställelsetiden 
under 20 min vid endast ca 43% av prio 1 larmen. I regionen som helhet är motsvarande andel 
drygt 85% och inom SÄS 81%. 
Regionstyrelsen har angett ett mål om att 2013 ska inställelsetiden vara högst 20 min i 90% av 
prio 1 larmen. Vad detta innebär för Tranemo är inte klart och vad vi kan förstå har inga extra 
medel avsatts för att uppnå detta mål. 
Situationen i Tranemo innebär att kommunen har en återkommande diskussion med såväl 
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) som styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) om vad 
som görs för att förbättra tillgängligheten. 
Tranemo kommun ska självklart verka för en bättre ambulanstillgänglighet för kommunens 
invånare men kanske inte kopplat till en eventuell nybyggnation av brandstation. 
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-11-07, § 184 
Tjänsteskrivelse 2013-10-10 
Medborgarförslag 2013-06-04 
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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§332 Medborgarförslag om utomhusgym 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Medborgarförslaget antas. 

Beslutsmotivering  
Det arbete som bedrivs för en etablering av ett utomhusgym centralt i Tranemo har en tydlig 
ambition om att ett sådant ska uppföras och åtgärder har vidtagits för att möjliggöra detta.  
Mot denna bakgrund bör medborgarförslaget kunna bifallas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Malin Myrman, Hagård 1A, 514 93 Ambjörnarp har lämnat in ett medborgarförslag i vilket hon 
föreslår att ett s.k. utomhusgym uppförs av Tranemo kommun, förslagsvis i närheten av ett stråk 
där folk promenerar mycket. 
Inom kommunstyrelseförvaltningen påbörjades hösten 2011 en diskussion kring möjligheterna 
att etablera ett utomhusgym i Tranemo. Studiebesök genomfördes i några andra kommunen för 
att se hur utomhusgym utformats och vilken utrustning som valts. Mot bakgrund av dessa 
diskussioner har en beräkning gjorts av kostnaden för ett utomhusgym. I verksamhetsplanen för 
kommunens folkhälsoarbete har anläggandet av ett utomhusgym tagits upp. HSN8 har även 
beviljat bidrag med halva anläggningskostnaden. Ytterligare bidrag har sökts. Åtgärden är 
angiven i investeringspotten i förslaget till budget för 2014. 
Förslaget till svar har via mail kommunicerats med förslagsställaren 2013-10-10. 
 
Beslutsunderlag  
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-11-14, § 144 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-14 
Medborgarförslaget, 2013-07-17  
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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§333 Medborgarförslag om utomhusgym runt Tranemosjön 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Medborgarförslaget avslås i den del som avser placeringen av redskapen, men antas i 
övrigt vad gäller anläggande av ett utomhusgym. 

 
Beslutsmotivering  
Det arbete som bedrivs för en etablering av ett utomhusgym centralt i Tranemo har en tydlig 
ambition om att ett sådant ska uppföras och åtgärder har vidtagits för att möjliggöra detta.  
Mot denna bakgrund bör medborgarförslaget kunna bifallas till denna del. Utskottets tolkning 
av medborgarförslaget är att redskapen inte ska vara samlade på en och samma plats. Förslaget 
som avser placeringen av redskapen avslås med hänvisning till att redskapen bör vara samlade 
vid en plats. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nettan Alseus, Första Guldvägen 1, 514 31 Tranemo har lämnat in ett medborgarförslag i vilket 
hon föreslår att ett s.k. utomhusgym uppförs i anslutning till Tranemosjön. 
Inom kommunstyrelseförvaltningen påbörjades hösten 2011 en diskussion kring möjligheterna 
att etablera ett utomhusgym i Tranemo. Studiebesök genomfördes i några andra kommunen för 
att se hur utomhusgym utformats och vilken utrustning som valts. Mot bakgrund av dessa 
diskussioner har en beräkning gjorts av kostnaden för ett utomhusgym. I verksamhetsplanen för 
kommunens folkhälsoarbete har anläggandet av ett utomhusgym tagits upp. HSN8 har även 
beviljat bidrag med halva anläggningskostnaden. Ytterligare bidrag har sökts. Åtgärden är 
angiven i investeringspotten i förslaget till budget för 2014. 
Förslaget till svar har via mail kommunicerats med förslagsställaren 2013-10-10. 
 
Beslutsunderlag  
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-11-14, § 145 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-14 
Medborgarförslaget, 2013-08-05  
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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§334 Politikerarvoden i Tranemo kommun - överlämning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Antar förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och sakprövning som sin 
egen. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2011 att utse en tillfällig beredning för att se över 
politikernas arvoden. Beredningen överlämnade första delen i uppdragsbeskrivningen i augusti 
2012. Nu har beredningen arbetat vidare med uppdrag nummer 2 som innebar att göra en 
utvärdering av arvoden och arvodesnivåer i Tranemo kommun inför nästa mandatperiod. För 
den andra delen av uppdraget har siktet varit inställt på arvoderingar och arvodesnivåer som en 
faktor som påverkar förutsättningarna att verka som politiker i Tranemo kommun. 
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2013-11-07, § 185 
Överlämnande – politikerarvoden i Tranemo kommun 2013-10-29 
Nuvarande regler för ersättningar och arvoden inklusive bilaga A och B 
Protokoll från tillfälliga beredningens sammanträden under 2013. 
Yttrande från förvaltningen 2013-11-06 
Yttrande från KFs presidie 2013-11-04 
 
Status 
Kommunfullmäktige 
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§335 Information från förvaltningen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Annika hedvall informerar om kommunens ekonomi nu när resultatet för oktober 
har granskats. Hon konstaterar att det är en oförändrad prognos för augusti – oktober. 
Förvaltningen ska nu ta fram uppgifter för utfallet för november. 
 
Kommunchefen informerar också om att trygghetsboendet Solbacken har öppet hus 12 december 
15.00 – 17.00. Alla hälsas välkomna. 
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§336 Delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas nedan i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och tjänstemän 
delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut 
ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Följande delegationsbeslut redovisas från1oktober till och med 31 oktober 2013: 
 

Administration    2013:31, 2013:33, 2013:35 
Anställning 2013:24, 2013:138, 2013:167, 2013:183-185, 

2013:188-189, 2013:191-195 
Parkeringstillstånd 2013:23–28 
Skolskjuts 2013:2-6 
Övrigt 2013:59-71, 2013:73-74 
 
 
Delegationsbeslut SoL, Individ och familj  2733-3061 
Aktualiseringar, Individ och Familj  138-184 
Delegationsbeslut LSS   86-99 
Delegationsbeslut SoL, socialpsykiatri   42- 59 
Delegationsbeslut SoL, äldreomsorg  736-847 
Delegationsbeslut SoL, färdtjänst/riksfärdtjänst 168-218 
Delegationsbeslut, bostadsanpassning  37-40 
 
Omsorgs- och folkhälsoutskottets protokoll 2013-11-14 §§ 138-142 
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§337 Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Efter att ha tagit del av ärendet lägga dessa till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag  
PROTOKOLL – Sammanträdesprotokoll 2013-11-12 – Kommunala tillgänglighetsrådet 
 
PROTOKOLL – Sammanträdesprotokoll 2013-11-12 - Kommunala pensionärsrådet 
 
Revisionsrapport – Överförmyndarverksamheten Skövde kommun september 2013 –PwC 
 
Status 
Pågående 
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§338 Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Efter att ha tagit del av ärendet lägga detta till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
ÅRSREDOVISNING – Prästkragens förskola  
  
INBJUDAN- Fritidsjuridik samverkan konkurrens och ansvar- kommunakuten  
 
INBJUDAN- Aktualiseringskonferens, centrala utmaningar och nyheter– skolverket  
 
Beslutsgång 
Underlaget delgavs bildnings- och kulturutskottet 2013-11-14 

 
Status 
Pågående 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
2013-12-02 Sid 27 av 28 
  
    

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

 

KS/2013:21 
 

§339 Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Efter att ha tagit del av ärendet lägga detta till handlingarna. 
 
 
Beslutsunderlag  
SKRIVELSE – Anvisning av kommun att ta emot ensamkommande barn– Migrationsverket och 
länsstyrelserna. 
 
Beslutsgång 
Underlaget delgavs allmänna utskottet 2013-11-07 

 
Status 
Pågående 
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§340 Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Efter att ha tagit del av ärendet lägga detta till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag  
Nyhetsbrev – Länsnykterhetsförbundet  
 
Cirkulär 13:52 - SKL – Implementering av EU:s patientrörlighetsdirektiv 
 
Inbjudan – Närhälsan - ”Öppet Hus 29 november” 
 
Information – Migrationsverket - ”Åtgärder för mottagande av flyktingar och förändrad 
ersättning för kommunerna” 
 
Nyckeltal - Pensionärsorganisationerna PRO/SPF - Information om läkemedelsbehandlingen av 
äldre invånare i Tranemo kommun. 
 
Inbjudan – Kurs i fritidsjuridik avseende samverkan, konkurrens och ansvar för kommunalt 
ägande och drift av fritidsanläggningar. 
 
Beslutsgång 
Underlaget delgavs omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-10-17 

 
Status 
Pågående 
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