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§ 55

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
•

Avslutar allmänhetens frågestund

Ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning anordnas en gång per år
allmänhetens frågestund.
Lennart Söderqvist ställer en fråga angående Ängslyckan i Grimsås. Söderqvist
undrar vad som händer med Ängslyckan med anledning av att det inte bor så
många på Ängslyckan för tillfället.
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) svarar på frågan. Persson
beskriver att hur läget ser ut med Ängslyckan med att både en motion och ett
medborgarförslag bereds i frågan.
Sture Ernstsson ställer en fråga angående fiber till Grimsås. Ernstsson undrar
över när TranemoBostäders lägenheter får fiber i Grimsås.
TranemoBostäders ordförande Jan-Erik Svenningsson svarar på frågan.
Svenningsson beskriver att arbetet med fiberanslutning i Grimsås pågår, men att
upphandlingen tar tid. TranemoBostäder förväntar sig att ha en upphandling
påbörjad under året.
Status
Avslutad
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§ 56

Inkomna medborgarförslag (KS/2015:405)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar anmälan om att två medborgarförslag inkommit och av
presidiet remitterats till kommunstyrelsen för beredning

Sammanfattning av ärendet
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att den som är folkbokförd i
kommunen får väcka ärenden genom medborgarförslag. Ärendet bereds genom
att medborgarförslagen remitteras av fullmäktiges presidium till
kommunstyrelsen för beredning
Beslutsunderlag
Medborgarförslag hantering av nya scheman för barnomsorgen (KS/2015:405)
Medborgarförslag om hem- och konsumentkunskap (KS/2015:441)
Status
Pågående
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§ 57

Inkomna motioner (KS/2015:409)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar de inkomna motionerna

•

Motionerna remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Av kommunallagen framgår att en ledamot får väcka ett ärende i fullmäktige
genom en motion.
Beslutsunderlag
Motion om att upphandla vita jobb (KS/2015:409).
Motion om bredbandsstrategi (KS/2015:444).
Motion om HBT-certifiering (KS/2015:452).
Motion om att göra Tranemo kommun till en Fairtrade City (KS/2015:453).
Föredragning och debatt
Jonas Blank (V) föredrar sina motioner om att upphandla vita jobb, HBTcertifiering och Fairtrade city. Marianne Hörnqvist (M) föredrar sin motion
angående en bredbandsstrategi. Lars Vesterlund deltar i den efterföljande
debatten.
Status
Pågående
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§ 58

Interpellation angående Västergårdens boende (KS/2015:396)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar svaret på interpellationen

Ärendet
Birgitta Lindqvist (SD) har inkommit med en interpellation den 2015-05-10
angående Västergårdens boende. Birgitta Lindqvist har tidigare interpellerat
området och önskar nu svar på om åtgärder vidtagits sedan den förra
interpellationen.
Föredragning och debatt
Kommunstyrelsens Ordförande Crister Persson (C) föredrar kommunstyrelsens
svar.
Status
Avslutad
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§ 59

Motion angående att landsbygdssäkra skoldagen
(KS/2013:1182)
Kommunfullmäktige beslutar
•

Motionen anses besvarad.

Beslutsmotivering
Sedan motionen inkom har det tillkommit Närtrafik och förvaltningen har fått i
uppdrag att ta fram kvalitetskriterier för skolskjuts.
Ärendet
Viktoria Haraldsson har 2013-09-16 lämnat en motion angående att
landsbygdssäkra skoldagen. Viktoria Haraldsson anser att det inte är lika villkor
för boende på landet där kollektivtrafiken är gles att tillvarata sovmorgnar eller
tidigare hemgång vid tex håltimmar. Det som avgör idag är familjens möjligheter
att bistå med skjuts. Avgörande faktorer kan vara ekonomi eller vilket socialt
nätverk som finns runt barnet.
Förvaltningen var i kontakt med Viktoria Haraldsson 2015-04-17 för att ge
motionären tillfälle att utveckla sitt förslag.
Förvaltningen har sedan motionen inkommit avvaktat besked i vissa frågor som
ligger i linje med motionen. Det ena är Västtrafiks nya tjänst Närtrafik. Det andra
är att förvaltningen strax efter motionens inkommande fick i uppdrag att ta fram
kvalitetskriterier för barns skolskjuts. Dessa områden svarar upp gentemot
motionen. Motionen innehåller två delar:
1. Det skall finnas anslutningstaxi till redan befintlig kollektivtrafik. Detta
då till orter där Västtrafik inte tillhandahåller sena eller tidiga bussar som
möjliggör en kortare skoldag för eleven.
2. Att kommunen ska garantera en maxtid såväl före som efter skolstart för
våra grundskoleelever. Maxtiden skall då innehålla gångtid, väntetid och
tid i buss.
Gällande punkt 1 så ser förvaltningen att Närtrafik är lösningen på det
problemet. Den bemannar just de områden som efterlyses och detta till en rimlig
kostnad. Se bilaga Närtrafik Tranemo.
Gällande punkt 2 så kommer de nya kvalitetskriterierna för skolskjuts att
innehålla just det som motionären efterfrågar gällande maxtid. Kommunen
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kommer då sätta en gräns på vilken maxtid det skall ta för eleven från dörr till
dörr. Ett förslag till kvalitetskriterierna var upp för samråd med politiken den 2
april. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med de nya
kvalitetskriterierna tillsammans med en fullständig ekonomisk kalkyl beroende
på olika längder av maxtid. Små förändringar i tid kan innebära stora kostnader.
Planerat är att kvalitetskriterierna går upp för politisk behandling i juni.
Viktoria Haraldsson (C) informerar att hon testat närtrafiken och att detta inte
fungerat, men att hon hoppas att det skall fungera i fortsättningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 147, 2015-05-25
Bildnings och kulturutskottets beslut § 52, 2015-05-07
Tjänsteskrivelse
Motion
Regler och kvalitetskriterier för skolskjuts
Närtrafik Tranemo
Föredragning och debatt
Viktoria Haraldsson (C) kommenterar svaret på motionen.

Beslutet skickas till
Viktoria Haraldsson
Lärandesektionen
Status
Avslutad
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§ 60

Motion om en grönare omgivning för framtida generationer
(KS/2014:530)
Kommunfullmäktige beslutar
•

Motionen avslås.

Ärendet
Louise Bertilsson har 2014-07-10 lämnat en motion angående en grönare
omgivning för framtida generationer. Louise föreslår att Tranemo kommun
utreder möjligheten att varje år plantera ett träd för kommunens alla ettåringar,
utreda vilket trädslag och var det är lämpligast att plantera samt att inrätta en
ceremoni för att årligen uppmärksamma planteringen där alla ettåringar
exempelvis får ett diplom som representerar deras del av det gemensamma
trädet.
Träden som planteras är tänkt att vara en symbol för det långsiktiga och hållbara
över generationsgränserna. Träden ska också stå för en önskan att barnen ska
rota sig i vår bygd på samma sätt som träden.
Förvaltningen var i kontakt med Louise Bertilsson 2015-04-13 för att ge
motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Louise meddelade att motionen har
lämnats till samtliga kommuner i Sjuhärad, men hade inget ytterligare att
tillägga.
Förvaltningen föreslår att avslå motionen med hänvisning till att förslaget inte
ligger i linje med det kommunala uppdraget. Tranemo kommun består dessutom
av flertalet ortsamhällen. Det blir därför svårt att tillämpa
likabehandlingsprincipen och att organisera plantering och ceremonier.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 148, 2015-02-25
Allmänna utskottets beslut § 98, 2015-05-07
Tjänsteskrivelse 2015-04-23
Motion 2014-07-10
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Föredragning och debatt
Louise Bertilsson (MP) kommenterar svaret på motionen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Louise Bertilsson (MP) föreslår att motionen antas med tilläggen att trädets
placering varierar från år till och samt att typ av träd skall bestämmas utifrån den
omgivning som trädet skall placeras i.
Beslutsgång
Ordförande Lars-Åke Larsson (M) ställer kommunstyrelsen förslag mot Louise
Bertilssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag, omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som önskar bifalla Louise Bertilssons
förslag röstar nej.
Omröstning
Ja = 28 och Nej = 9.
Se deltagarlista 5/2015
Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Louise Bertilsson
Tekniska sektionen
Status
Avslutad
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§ 61

Motion om räddningstjänstens deltidsbrandkår samt IVPAbil (i väntan på ambulans) (KS/2015:4)
Kommunfullmäktige beslutar
•

Motionen avslås

Beslutsmotivering
En ny utredning åligger inte det kommunala ansvaret utan faller under berörd
myndighet inom Västra Götalandsregionen.
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Lindqvist (SD) har 2015-01-04 lämnat en motion angående
räddningstjänstens deltidsbrandkår samt IVPA-bil. Ambulanstillgängligheten i
Tranemo är bland de lägsta i regionen. Det finns inom Regionen ett politiskt
uppdrag att ta fram förslag på hur ambulanstillgängligheten skall öka.
Motionsställaren vill att en ny utredning skall tillsättas kring IVPA. Detta är dock
inte förvaltningens uppdrag utan åligger berörd myndighet inom Västra
Götalandsregionen.
Föredragning och debatt
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) deltar i debatten
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 149, 2015-05-25
Omsorg och folkhälsoutskottets beslut § 111, 2015-05-07
Tjänsteskrivelse 2015-04-09
Motion 2015-01-04
Status
Avslutad
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§ 62

Motion om att se över handikapparkeringarna i Tranemo
kommun (KS/2014:567)
Kommunfullmäktiges beslut
•

•

Motionen antas i den del vad gäller att se över storleken på alla
handikappsparkeringsplatser i Tranemo kommun samt att sätta upp
handikappsskyltar.
Motionen avslås i den del vad gäller att sätta upp tilläggsskyltar med
text.

Ärendet
Birgitte Barenfeld har 2014-10-13 lämnat en motion angående att se över
handikapparkeringarna i Tranemo kommun. Birgitte anser att det är svårt att på
vintertid utläsa vilka parkeringsplatser som är handikapparkeringar samt att en
del platser är för smala eller för korta.
Motionären föreslår att kommunen markerar alla handikapparkeringar med en
tavla som sitter på stolpe eller dylikt, ser över storleken på dessa platser samt att
parkeringsplatserna märks med en skylt där det står ”Lathet är inget
funktionshinder”.
Förvaltningen var i kontakt med Birgitte 2015-04-13 för att ge motionären tillfälle
att utveckla sitt förslag. Birgitte hade inga ytterligare synpunkter.
Förvaltningen har för avsikt att se över handikapparkeringarna i Tranemo
kommun och även sätta upp skyltar för att det under samtliga årstider ska kunna
gå att utläsa vilka handikapparkeringarna är. Förvaltningen föreslår därför att
anta motionen förutom den del som gäller att handikapparkeringsplatser ska
märkas med skylt där det står ”Lathet är inget funktionshinder”.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslut § 150, 2015-05-25
Allmänna utskottets beslut § 99, 2015-05-07
Tjänsteskrivelse, 2014-04-13
Motion om att se över handikapparkeringarna i Tranemo kommun, 2014-10-13

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-06-15
Beslutet skickas till
Birgitte Barenfeld
Tekniska sektionen
Status
Avslutad
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§ 63

Medborgarförslag om bättre belysning vid
återvinningsstationen bakom ICA i Tranemo (KS/2013:1167)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Medborgarförslaget avslås

Ärendet
Lovisa Davidsson har 2013-11-21 lämnat ett medborgarförslag angående
bättre belysning vid återvinningsstationen bakom ICA i Tranemo.
Förslagsställaren önskar att det finns bättre belysning eftersom det känns otryggt
att vistas där när man inte ser omgivningen samt att det är svårt att se hur man
ska sortera. Det leder till att det skräpas ner mer än var det borde runt
containrarna samt att man inte ser och kan plocka upp det som har tappats.
Förvaltningen var i kontakt med Lovisa 2015-04-17 för att ge förslagsställaren
tillfälle att utveckla sitt förslag. Lovisa hade inga ytterligare synpunkter.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för
återvinningsanläggningarna runt om i landet. Förvaltningen har därför varit i
kontakt med FTI och framfört önskemålet om belysning på aktuell
återvinningsstation.
Då återvinningscentralen inte är placerad på kommunal mark ansvarar
kommunen inte för belysningen. Förvaltningen föreslår därför att
medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslut § 151, 2015-05-25
Allmänna utskottets beslut § 96, 2015-05-07
Tjänsteskrivelse, 2015-04-08
Medborgarförslag, 2013-11-21
Beslutet skickas till
Lovisa Davidsson
Tekniska sektionen
Status
Avslutad
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§ 64

Medborgarförslag om skötsel av skatebanan i Limmared
(KS/2014:438)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Medborgarförslaget avslås

Ärendet
Mattias Bredin har 2014-06-09 lämnat ett medborgarförslag angående
skötsel av skatebanan i Limmared. Förslagsställaren föreslår att kommunen skall
anlägga en gräsyta samt sätta upp papperskorgar kring skatebanan som skulle
hanteras likt övriga allmänna ytor i kommunen. Förvaltningen var i kontakt med
Mattias Bredin 2015-04-23 för att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt
förslag, samt för att resonera kring skatebanans skötsel.
Bakgrunden till skatebanans uppkomst var det avtal som upprättades mellan
kommunen och Föreningen Kultur 1740 2011-07-11 i och med kommunens
investering i vad som skulle bli Glasets hus. I samband med byggnationen av
Glasets hus anlades även skatebanan. I arrendeavtalet framgår det att föreningen
ansvar för skötsel av byggnader och utvändig mark. Med hänvisning till nämnda
avtal föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 152, 2015-05-25
Allmänna utskottets beslut § 97, 2015-05-07
Tjänsteskrivelse, 2015-04-23
Medborgarförslag, 2014-06-09
Arrendeavtal, 2011-07-11
Beslutet skickas till
Mattias Bredin
Tekniska sektionen
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Arrendeavtal, 2011-07-11
Status
Avslutad
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§ 65

Medborgarförslag om en hundlekpark i Länghem
(KS/2014:439)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Ärendet
Claudia Lussenburg har 2014-06-09 lämnat ett medborgarförslag angående
en hundlekpark i Länghem. Förslagsställaren anser att det hade varit fantastiskt
med en egen inhägnad hundlekpark i Länghem där hundar kan springa fritt och
leka med andra hundar samt att det kan vara en social grej för hundägarna att
umgås och diskutera saker som har med hundarna att göra. Förslagsställaren
efterfrågar material till staket.
Förvaltningen var i kontakt med Claudia Lussenburg 2015-03-25 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Claudia hade inga ytterligare
synpunkter.
Förvaltningen föreslår ett avslag eftersom en hundlekpark kräver en investering
samt underhåll vilket inte inryms i budgeten.
Det finns möjlighet för byalagen att ansöka om försköningsbidrag hos
kommunen för material till en hundlekpark.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 153, 2015-05-25
Allmänna utskottets beslut § 82, 2015-04-16
Tjänsteskrivelse, 2015-03-24
Medborgarförslag, 2014-06-09
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Tekniska sektionen
Status
Avslutad
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§ 66

Medborgarförslag om flaggning på kommunala flaggstänger
(KS/2013:1257)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Medborgarförslaget antas vad gäller förslag nr 2.

Ärendet
Conny Modin har 2013-12-12 lämnat ett medborgarförslag angående flaggning
på kommunala flaggstänger. Förslagsställaren anser att det är en onödig kostnad
för kommunen att flagga på allmänna platser och skolor och har därför två olika
förslag. De första förslaget innebär att flaggning endast ska ske på
kommunhusets torg och låta den representera hela kommunen. De övriga
kommunala flaggstängerna skulle kunna ha en flagga med kommunens logotyp.
Det andra förslaget innebär att flaggning endast ska ske på kommunhusets torg
och låta den representera hela kommunen. Föreningslivet skulle kunna sköta
flaggning på de övriga kommunala flaggstängerna gentemot ett bidrag från
kommunen.
Förvaltningen har löpande varit i kontakt med Conny Modin för att ge honom
tillfälle att utveckla sitt förslag. Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 § 118,
i samband med antagande av driftsbudgeten för 2015, att flaggning på
kommunala flaggstänger ska ske enligt förslagsställarens andra förslag. Därför
anses medborgarförslaget antaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 154, 2015-05-25
Omsorgs och folkhälsoutskottets beslut § 110, 2015-05-07
Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag, 2015-03-18
Medborgarförslag angående flaggning på kommunala flaggstänger, 2014-12-12
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Tekniska sektionen
Status
Avslutad
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§ 67

Medborgarförslag om att ändra bastun i simhallen
(KS/2014:301)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Ärendet
Sebastian Forsberg har 2014-04-05 lämnat ett medborgarförslag angående
förändring av sittplatserna i bastun i Tranemo kommuns simhall.
Förslagsställaren anser att sittplatserna ska höjas eftersom taket i dagsläget är
alldeles för högt upp i förhållande till sittplatserna vilket medför att det inte blir
rillräckligt varmt även vid den översta sittplatsen i bastun.
Förvaltningen var i kontakt med Sebastian Forsberg 2015-03-20 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Sebastian hade inga ytterligare
synpunkter.
Spontana intervjuer av besökare i simhallen har gjorts angående sitthöjden i
bastun. Där framgick inget behov av att höja sittplatserna. Bastun är byggd i
enlighet med gällande byggregler och den är i nuvarande skick
tillgänglighetsanpassad. Förvaltningen anser att det inte lämpligt att höja
sittplatserna i bastun och föreslår därför ett avslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslut § 163, 2015-05-25
Allmänna utskottet beslut § 81, 2015-04-16
Tjänsteskrivelse, 2015-03-18
Medborgarförslag, 2014-04-05
Status
Avslutad
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§ 68

Medborgarförslag om bättre skolmat (KS/2014:799)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendet
Mathilda Björklund, Josephine Gull, Hadi Muhammed Ali, Sebastian Forsberg,
Julia Hesselroth, Rebecka Gustavsson och Irina Vang Andersson har 2014-11-21
lämnat ett medborgarförslag angående
Medborgarförslag om bättre skolmat. Förslagsställaren anser att maten är torr,
dåligt varierad och att opassande tillbehör serveras till huvudkomponenten.
Förvaltningen var i kontakt med Mathilda Björklund 2015-03-14 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.
Det politiska uppdraget i Tranemo kommun är att servera goda, näringsrika och
varierade måltider inom förskola, skola och äldreomsorg. Ett uppdrag som vi
lyckats mycket bra med utifrån de ekonomiska och kompetensmässiga
förutsättningarna.
Vid planering av matsedlar tas det hänsyn till många olika faktorer och några av
dessa är:
•

Årstid. Vi anpassar måltiderna så att de avspeglar årstiderna.

•

Upphandlat livsmedelsavtal. Från den 1/3 2015 har vi ett nytt
livsmedelsavtal där vi satt högre krav på både miljö, djurskydd och kvalitet.
Vi har en lokal fiskleverantör med fisksorter som sej, spätta, kolja och torsk.
Den är fiskad, filead och fryst på Island och inte transporterad till Asien för
upptining och omfrysning som de flesta av fiskarna är idag. Fler ekologiska
varor är upphandlade som gör att vi lätt når över vårt mål på 17 %
ekologiska inköp.

•

Miljömål. Verksamheten beaktar både de lokala miljömålen och nationella
www.miljomal.se vid menyplanering. Det övergripande miljömålet för
Tranemo kommun är: ”Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett
hållbart samhälle i alla avseenden.” Detta innebär att vi serverar miljömärkt fisk
från Island, svensk färsk kyckling utan marinad (vatten, socker och salt),
färskt svensk kött, säsongsanpassade grönsaker och mer vegetabilier i
huvudkomponenten. Vi vill minska serveringarna av ris då det har en
avsevärt högre miljöpåverkan än potatis, pasta och helt sädesslag (matvete,
korn etc.). Vi tycker att potatis passar bra till kasslergryta men av tradition är
man van att äta ris till och då kan det ta lite tid innan man vant sig vid annat
tillbehör.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-06-15
•

Kvalité. Vi vill laga mat i våra kök och inte använda oss av färdiga rätter som
t.ex. färdigpanerad fisk, färdiga biffar och gratänger. Detta innebär bland
annat att vi inte har samma möjligheter att servera stekt fisk lika ofta som i
de restauranger där färdigmat används. Vi tycker ändå att kvalitén blir så
pass mycket bättre att vi hellre serverar dessa rätter lite mindre ofta som då
är lagat ”från grunden”.

•

Variation. Vi har ofta en 12 veckors matsedel och däri förekommer aldrig en
maträtt mer än en gång. Matsedeln uppdateras för varje period där mindre
populära rätter plockas bort och vice versa. På en vecka serveras kyckling
eller korv/chark, köttfärs/helt kött, fisk, soppa och växtbaserade måltider. Vi
har en bredd på kryddning och smaksättning och maträtter från olika
kulturer serveras.

•

Hälsomässiga. Antalet serveringar med korv eller nitritbehandlade
charkprodukter såsom kassler, skinka etc. har minskat.

Salladen ska innehålla flera olika sorter, både oblandade och blandade, detta är
något vi behöver följa upp tydligare.
All skolmat är näringsberäknad och uppfyller de svenska
näringsrekommendationerna.
Vi tycker det är viktigt att barn och ungdomar får möjlighet att smaka och äta
nya maträtter och till en början kan ovanan göra att maten upplevs som mindre
god. Barn har en inbyggd neofobi (rädsla för nya smaker) och behöver smaka på
samma maträtt flera gånger innan ett avgörande om maten upplevs som god
eller inte. Det är en omöjlighet för oss att laga mat som alla alltid tycker är god då
vi lagar över 2000 portioner dagligen.
Vår personal får regelbundet kompetensutveckling och vårt mål är att höja
kompetensen ytterligare med en ny måltidsutvecklare i kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 164, 2015-05-25
Omsorgs och folkhälsoutskottets beslut § 109, 2015-05-07
Tjänsteskrivelse 2015-04-14
Medborgarförslag 2014-11-21
Beslutet skickas till
Förslagsställarna
Tekniska sektionen
Status
Avslutad
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§ 69

Medborgarförslag om att förbjuda smällare och raketer
(KS/2015:3)
Kommunfullmäktiges beslut
•
•

Medborgarförslaget avslås i den del vad gäller att förbjuda att
smällare och raketer skjuts utan polistillstånd.
Medborgarförslaget antas i den del vad gäller att lämna information
om de lokala ordningsföreskrifterna på kommunens hemsida.

Ärendet
Lili-Ann Henrikson har 2014-12-30 lämnat ett medborgarförslag angående
förbud mot smällare och raketer. Förslagsställaren anser att Tranemo kommun
bör förbjuda att smällare och raketer skjuts utan polistillstånd samt att
annonsering sker i förväg om polistillstånd beviljats för avfyrande av smällare
och raketer. Förslagsställaren anser också att Tranemo kommun via sin hemsida
inför tillfällen där raketer och smällare avfyras ska påminna om de lokala
ordningsföreskrifter som finns. Förvaltningen var i kontakt med Lili-Ann
Henrikson 2015-03-30 för att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.
Lili-Ann hade inga ytterligare synpunkter.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås i den del vad gäller att
förbjuda att smällare och raketer skjuts utan polistillstånd med hänvisning till de
lokala ordningsföreskrifter för Tranemo kommun som håller på att tas fram. I
dessa föreslås att användning av pyrotekniska varor tillåts på offentlig plats
endast från klockan 12.00 på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt
därpå följande dag till klockan 03.00. Under övriga tider på året krävs
polistillstånd.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget antas i den del vad gäller att på
kommunens hemsida informera om de lokala ordningsföreskrifterna inför
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut
Allmänna utskottets beslut
Tjänsteskrivelse, 2015-03-30
Medborgarförslag, 2014-12-30
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Status
Avslutad
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§ 70

Medborgarförslag om fler papperskorgar runt gymnasiet och
Tranängskolan. (KS/2013:1198)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Medborgarförslaget avslås

Ärendet
Sebastian Folke, Martin Koncz, och Albin Palmqvist har 2013-11-25 lämnat ett
medborgarförslag angående fler papperskorgar i Tranemo kommun eftersom de
anser att det i nuläget är ett för långt avstånd mellan papperskorgarna i
kommunen. Förslagsställarna anser att det till följd av för få papperskorgar
slängs mycket skräp på marken vilket medför oreda och onödiga kostnader för
kommunen vid upplockandet av skräpet. Förslagsställarna framhåller att dessa
pengar skulle kunna användas bättre och att det största behovet av fler
papperskorgar finns vid Tranemo gymnasieskola och vid Tranängskolan.
Förvaltningen ser positivt på förslaget, dock är kostnaderna för upprättande och
skötsel av papperskorgar höga. För att hålla nere kostnaderna för parkskötsel
inom Tranemo kommun strävar kommunen för att hålla nere antalet
papperskorgar. Tranemo kommun ansvarar för grönyteskötsel i elva
samhällen/byar i kommunen och om det exempelvis sätts upp ett genomsnitt på
fyra stycken papperskorgar inom dessa elva platser blir kostnaderna för
investering av dem cirka 130 000 kronor samtidigt som kostnaderna för skötsel
av dem beräknas bli cirka 50 000 kronor per år.
I nuläget finns det inom Tranemo kommun flest papperskorgar i centrala
Tranemo vid bland annat Tranängskolan och vid Tranemo gymnasieskola. Att
utrusta kommunen med fler papperskorgar utgör kostnader som inte ryms inom
kommunens budget. För att minska nedskräpningen anser förvaltningen att en
beteendeförändring måste ske och att fler papperskorgar i sig inte löser
nedskräpningsproblemet. Mot denna grund föreslår förvaltningen att
medborgarförslaget avslås.
Förvaltningen var via e-post i kontakt med Albin Palmqvist 2015-03-27 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslut § 166, 2015-05-25
Allmänna utskottets beslut § 88, 2015-04-16
Tjänsteskrivelse 2015-03-25
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Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställarna
Tekniska sektionen
Status
Avslutad
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§ 71

Kommunkompassen 2015 (KS/2015:370)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners
sätt att arbeta. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använder verktyget
sedan 2002 och utvärderar kommunens sätt att leda och samspela i
organisationen utifrån samspelet mellan:
• Det politiska systemet
• Kommunernas förmedling av tjänster
• Kommunen som arbetsplats
• Utvecklingen av lokalsamhället
Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en
kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Bedömningen görs med
utgångspunkt från åtta huvudområden:
• Offentlighet och demokrati
• Tillgänglighet och brukarorientering
• Politisk styrning och kontroll
• Ledarskap, ansvar och delegation
• Resultat och effektivitet
• Kommunen som arbetsgivare – personalpolitik
• Verksamhetsutveckling
• Kommunen som samhällsbyggare
Rapporten ger värdefull information om styrkor och förbättringsområden och är
ett bra underlag för kommunens utvecklingsarbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-12
Kommunkompassen, Tranemo kommun 2015
Föredragning och debatt
Utvecklingsledare Anna-Clara Ringnes föredrar ärendet och svarar på frågor.
Status
Avslutad
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§ 72

Vägledningsdebatt - Strategisk plan (KS/2015:94)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Demokrati och Visionsberedningen fick 2015-02-16 i uppdrag av
kommunfullmäktige (KF § 14) att ta fram en ny strategisk plan med
utgångspunkt från den nya visionen.
I enlighet med det beslutade processhjulet genomför demokrati och
visionsberedningen en vägledningsdebatt.
Föredragning och debatt
Beredningsledare Christoffer Andersson föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Demokrati och visionsberedningen
Status
Pågående
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§ 73

Budget- och verksamhetsuppföljning 2015 (KS/2015:388)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk prognos
Koncernens resultatprognos visar ett positivt resultat på 11,9 mkr. Koncernens
resultat för helår 2014 var 17,4 mkr. Tranemobostäders resultat förväntas uppgå
till -0,2 mkr för helår 2015, vilket är en resultatförsämring jämfört med 2014 på
0,9 mkr. Tranemo Utvecklings AB prognostiserar ett positivt resultat för 2015 på
0,3 mkr, vilket är 0,2 mkr sämre än 2014 års resultat.
I årets ekonomiska prognos för kommunen per 2015-04-30, prognostiseras ett
resultat för helår 2015 på 10,0 mkr. Kommunens resultat för helår 2014 var 14,5
mkr. Det prognostiserade resultatet för 2015 är 1,6 mkr bättre än budget för 2015.
Skatteintäkter och statsbidrag förväntas överstiga budget med 3,7 mkr.
Prognosen för pensionskostnader är 3,1 mkr lägre än budget. De finansiella
kostnadernas prognos är 1,3 mkr lägre än budget. Verksamheternas
nettokostnader förväntas överstiga budget med 6,5 mkr.
De prioriterade resultatmålen
Vid den första tertialuppföljningen prognostiseras att två av de prioriterade
målen kommer att nås, övriga att de kommer att uppnås delvis. Målet
"Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, kvalitet och mångfald
utifrån invånarnas behov" samt "Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett
bra liv" är de mål där måluppfyllelsen, enligt prognosen, kommer uppnås.
Investeringar
Investeringsbudgeten 2015 omfattar totalt 123,1 mkr. Resultatet förväntas bli ett
överskott på 16,2 mkr. Under det första tertialet har 27,6 mkr (22,4%) av
investeringsbudgeten förbrukats (motsvarande siffra första tertialet 2014; 15%).
En stor del av investeringsbudgeten är fördelad på ett mindre antal projekt. Hos
tekniska sektionen är 109,1 mkr budgeterat för investeringar och 97,9 mkr av
dessa beräknas att förbrukas under året. Ombyggnaden av Dalstorps skola
fortsätter under året. Etapp II av ombyggnaden av Gudarpsgården pågår,
beräknat färdigställande under våren 2016. Trafikverket ska med hjälp av
medfinansiering från Tranemo kommun bygga gc-vägar i Tranemo, Limmared
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och Grimsås. Totalt kostnadsberäknas projekten till 9,5 mkr varav kommunens
del är 4,75 mkr. Byggnationen sker under 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 156, 2015-05-25
Budget- och verksamhetsuppföljning, 2015-04-30
Bilaga till budget- och verksamhetsuppföljning, 2015-04-30
Föredragning och debatt
Utvecklingsledarna Anna-Clara Ringnes samt ekonomichef Lars-Gunnar
Karlsson föredrar ärendet. I den efterföljande debatten deltar Kommunstyrelsens
ordförande Crister Persson (C).
Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Status
Pågående
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§ 74

Budget 2016, Ramar 2017-2018 Investeringsbudget,
Driftbudget och finansförvaltning 2016-2018, Taxor och
avgifter 2016, Skattesats 2016 (KS/2015:301)
Kommunfullmäktiges beslut
•
•

•

•

Fastställer de 9 preliminära resultatmålen för verksamheten åren
2016-2018.
Fastställer målen ”verksamhet i nationell toppklass för barn och
ungdomar i förskola och skola” och ”alla som kommer i kontakt med
kommunen ska uppleva att hon/han får ett gott bemötande och en
god service” som prioriterade för åren 2016-2018.
Fastställer preliminära ekonomiska ramar för verksamheten, för åren
2016-2018 enligt följande:
2016:
635,3 mkr
2017:
652,0 mkr
2018:
670,6 mkr
Ger förvaltningen i uppdrag att lägga ett förslag inom ovanstående
ekonomiska ramar.

Ärendet
Budgetberedningen diskuterar resultatmål, prioriterade resultatmål samt måtten
vad gäller resultatmålen för verksamheten 2016-2018. Förslaget är 9 resultatmål
varav 2 av dessa är prioriterade resultatmål, ”verksamhet i nationell toppklass
för barn och ungdomar i förskola och skola” samt ”alla som kommer i kontakt
med kommunen ska
uppleva att hon/han får ett gott bemötande och en god service”.
Budgetberedningen diskuterar budgetförutsättningar för perioden 2016 – 2018.
Förvaltningen har arbetat fram preliminära ekonomiska ramar för verksamheten
2016-2018 utifrån aktuell prognos för det ekonomiskt resultat 2016-2018. Dessa
ekonomiska ramar presenteras för budgetberedningen. För 2016 är
investeringsplanen 71 mkr enligt budgetbeslutet för 2015. För 2017 och 2018 är
räknat med investeringsnivåer på ca 50 mkr, vilket möjliggör självfinansiering
utan att öka låneskulden.
Beslutunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 157, 2015-05-25
Ekonomiska förutsättningar 2016-2018, 2015-05-12
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PPT BB 2015-05-13-1, 2015-05-12
Arbetsmaterial resultatmål inkl. mått, 2015-05-12
Föredragning och debatt
Utvecklingsledare Ulf Jogbratt och ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson föredrar
ärendet och svarar på frågor.
Beslutet skickas till
Samtliga sektioner
Utvecklingsledare
Ekonomifunktionen
Status
Pågående
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§ 75

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

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.

Ärendet
Planerna på nytt bibliotek i anslutning till kommunhuset har beretts och ärendet
har återremitterats med förtydligande kring intressegruppens intentioner och
förutsättningar för genomförande för ett bibliotek bakom nuvarande
Sveaborgsfastigheten. Allmänna utskottet har fört diskussioner med
intressegruppen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 197, 2015-06-15
Centralen, 2015-06-08
Allmänna utskottets beslut § 123, 2015-06-08
Kommunstyrelsens beslut § 90, 2015-03-30
Kommunfullmäktiges beslut § 49 2015-05-18
Föredragning och debatt
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) och Kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande Tony Hansen (S) deltar i debatten.
Status
Pågående
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§ 76

Utredningsuppdrag - Vuxenutbildning (KS/2013:1170)
Kommunfullmäktiges beslut
•
•

Noterar informationen
Uppdraget om att kostnadsberäkna vuxenutbildningen (KF § 55 201406-16, KS/2013:1170) avskrivs.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått ett utredningsuppdrag om att kostnadsberäkna
vuxenutbildningen. På grund av kommunstyrelsens beslut § 159, 2015-05-25 om
ett samarbete med Svenljunga kommun inom utbildningsområdet så avskrivs
uppdraget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 159 2015-05-25
Bildnings och kulturutskottet § 51, 2015-05-07
Tjänsteskrivelse 2015-03-11
Bilaga, Beräkning språkintroduktion förslag.
KF § 55, 2014-06-16
Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen
Status
Avslutat

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

33

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-06-15
§ 77

Maxtaxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg från
2015-07-01 (KS/2015:394)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Anta nya avgiftsnivåer fr o m 2015-07-01, i enlighet med
bilaga 1 daterad 2015-05-13.

Ärendet
Tranemo kommun tillämpar maxtaxa avseende avgifterna för barn och elever
inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorg (fritidshem). Som
kompensation för att kommunen tillämpar maxtaxa erhålls årligen ett statsbidrag
från Skolverket.
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskolan och fritidshemmet har nu ändrats och ändringen innebär att
inkomsttaket i maxtaxan indexeras. Inkomsttaket höjs från 42 000 till 42 890.
Följden av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs. Ändringen träder i
kraft 2015-07-01.
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka
och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning, vilket redan
gjordes när ramarna för 2015 fastställdes. Det innebär att förordningsändringen
inte ytterligare kommer att påverka den bidragsram som fastställts för varje
kommun för 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 150, 2015-05-25
Tjänsteskrivelse 2015-05-13
Bilaga 1 Avgiftsnivåer, 2015-05-13
Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen
Status
Avslutad
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§ 78

Utredning om öppettider på fritidsgårdar (KS/2013:1175)
Kommunfullmäktiges beslut
•
•

Godkänner föreslagen förändring av fritidsgårdsorganisationen från
och med 2016, i enlighet med förslaget i utredningen.
Behovet av ökade resurser för att klara förändringen tas upp i
budgetberedningen inför 2016.

Ärendet
Förvaltningen fick i samband med budget 2014 i uppdrag att utreda och redovisa
hur kommunen på ett flexibelt sätt skall kunna möta våra ungdomars varierade
behov och efterfrågan av innehåll och öppettider på fritidsgårdarna. Utredningen
skall särskilt belysa behovet av detta under lov.
Omsorgs- och folkhälsoutskottet återremitterade ärendet till förvaltningen 201404-24, 2014-09 -18 samt 2015-03-12 för kompletteringar dels med hänsyn till
geografisk tillgänglighet och att man ville ge partigrupperna möjlighet att
inkomma med synpunkter.
Förvaltningen ser ett stort behov av en större förändring av
fritidsgårdsorganisationen och hur vi bemannar fritidsgårdarna. Som det ser ut
idag så är det väldigt svårjobbat och vi ser att kvalitén på verksamheten blir
lidande. Vi ser redan i dag det är svårt att behålla personal och att rekrytera nya
utbildade fritidsledare i framtiden.
Förslaget innebär en kostnadsökning för fritidsgårdsverksamheten med 350 000
kr per år. Kostnadsökningen beror på att vi ökar fritidsledarnas
tjänstgöringsgrad till 50% på årsbasis samt en utökning med en 50%:ig tjänst för
att kunna täcka alla lov 52 veckor om året. Totalt består organisationen då av 4
fritidsledare med en tjänstgöringsgrad på 50% vardera. Utöver fritidsledarna
kommer även fritidsassist/fritidsledare att schemaläggas för att täcka upp
behovet. Förvaltningen har som ambition att kunna erbjuda fritidsledarna
kombinationstjänster inom lärande och omsorgssektionen för att uppnå ökad
tjänstgöringsgrad.
Vi tror att verksamheten kommer att gynnas kvalitetsmässigt och att vi får en
bättre kontinuitet som underlättar planering av aktiviteter ihop med barn och
ungdomar.
Vi vill erbjuda regelbunden sommarlovverksamhet med Grottan som bas och
därigenom erbjuda olika aktiviteter ute på våra olika orter där fler kan ansluta.
Övriga lov ökas öppettiderna på alla 4 gårdar. Vi vill också kunna erbjuda öppet
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café för funktionsnedsatta i samarbete med Omsorgen, samt olika typer av
gruppverksamhet. I vår planering ligger också att kunna genomföra större och
mer genomarbetade aktiviteter som t ex graffitiprojekt, demokratiprojekt,
filmprojekt mm under året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 167, 2015-05-25
Omsorgs och folkhälsoutskottets beslut § 98, 2015-05-07
Tjänsteskrivelse 2015-04-27
Utredning om innehåll och öppettider på fritidsgårdarna, 2015-04-23
Beslutet skickas till
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen
Status
Avslutad
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§ 79

Revidering av kommunens grafiska profil (KS/2015:333)
Kommunfullmäktiges beslut
•
•
•

Godkänner föreslagna förändringar och tillägg i den grafiska profilen
Godkänner att förvaltningen får göra mindre justeringar och tillägg
inom befintlig visuell profil.
Alla verksamheter inom Tranemo kommun ska följa den grafiska
profilen.

Ärendet
Kommunfullmäktige antog 2014-11-24 § 109 förslaget till Vision och Slogan för
Tranemo kommun. Visionen och den strategiska planen är kommunens
viktigaste styrdokument. Den vision som tagits fram lägger grunden för
kommunens fortsatta arbete såväl på politisk nivå som på förvaltningsnivå.
I arbetet med att Näringslivs- och Strategisektionen implementerar kommunens
nya slogan ”Lev livet på den gröna sidan” har behovet av att nuvarande grafiska
profil revideras framkommit. I nuvarande profil finns varken någon slogan eller
utrymme för en sådan, av den anledningen bör några justeringar göras i de
grafiska elementen (gröna bågar i sidhuvud och sidfot). Slogan följer den nya
bågen som pekar uppåt i positiv riktning.
Logotypens placering har tidigare varit i nederkant på exempelvis Roll up’s. Nu
lyfts logotypen upp och läggs i bågen som finns i sidhuvudet. Logotypen har
också förändrats till en ”plattare” design och med en grå ram för att den
tydligare ska synas i den gröna bågen. Logotypen kommer att avse alla
verksamheter inom Tranemo kommun, även gymnasiet och turistbyrån som idag
har samma sköld, men annan text.
Behovet av att ha kommunens logotype i ett ”stående” format har framkommit
och presenteras ihop med samtliga föreslagna förändringar i dokumentet Förslag
på förändringar och tillägg till den grafiska profilen.
Inom förvaltningen är det endast kommunikationsansvariga på Näringslivs- och
Strategisektionen i kommunen som får göra mindre justeringar och tillägg inom
befintlig visuell profil.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 167, 2015-05-25
Allmänna utskottets beslut § 94, 2015-05-07
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Tjänsteskrivelse 2015-04-23
Förslag på förändringar och tillägg till den grafiska profilen 2015-04-27.
Beslutet skickas till
Alla sektioner och funktioner
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Förslag på förändringar och tillägg till den grafiska profilen 2015-04-27
Status
Avslutad
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§ 80

Årsrapport och drift- och affärsförhållanden för fjärrvärme
2014 (KS/2015:296)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Godkänner upprättade rapporter gällande fjärrvärmeverksamheten
2014.

Beslutsmotivering
Enligt fjärrvärmelagen (2008:263) ska fjärrvärmeföretag inom sju månader från
räkenskapsårets utgång redovisa årsrapport samt drift- och affärsförhållanden
till Energimarknadsinspektionen.
Ärendet
Fjärrvärmeföretag ska varje år upprätta en ekonomisk årsrapport samt lämna
uppgifter om drift- och affärsförhållanden till Energimarknadsinspektionen.
Syftet med rapporteringen är att motverka en oskälig prissättning samt öka
förtroendet hos kunderna. De redovisade uppgifterna publiceras på
Energimarknadsinspektionens hemsida. Rapporterna ska godkännas av
kommunfullmäktige innan de senast 31:e juli skickas till
Energimarknadsinspektionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 168, 2015-05-25
Allmänna utskottets beslut § 100, 2015-05-07
Tjänsteskrivelse 2015-04-23
Årsrapport 2014
Drift- och affärsförhållanden 2014
Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Tekniska sektionen
Status
Avslutad
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§ 81

Underhållsansvar för mangårdsbyggnaden och lusthuset i
Skårtebo 1:2 (KS/2015:60)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Upphäver åtagandet om underhåll av mangårdsbyggnaden och
lusthuset på fastigheten Skårtebo 1:2.

Ärendet
Den 28 december 1965 åtog sig dåvarande Limmareds kommun att stå för
underhåll av mangårdsbyggnaden och lusthuset på fastigheten Skårtebo 1:2.
Åtagandet skedde i samband med att området fastigheten ligger på blev ett
naturreservat och innebar att stå för underhåll av mangårdsbyggnaden och
lusthuset. I övrigt skulle vården och förvaltningen av naturreservatet utövas av
Länghems pastorat. I dagsläget är det Västkuststiftelsen som svarar för vården
och förvaltningen av naturreservatet.
2015-01-21 inkom en skrivelse från Kinds pastorat med en lista på
underhållsbehov av mangårdsbyggnaden. Behovet av renovering är
överhängande och skulle uppskattningsvis kosta ca 200 000 – 300 000 kronor.
Därav uppkom behovet att besluta huruvida kommunen ska så fast vid
åtagandet. Underhåll gjordes år 1985 för 121 000 kronor och år 1997 för 2 750
koronor.
Förvaltningen föreslår att åtagandet upphävs eftersom det är en ensidig
förpliktelse för kommunen. Åtagandet framgår inte i något konkret avtal utan
står skrivet i dåvarande Limmareds kommuns fullmäktigeprotokoll från 1965-1228 samt i skrivelse från Länsstyrelsen där det beslutas att området fastigheten
ligger på ska bli ett naturreservat. Det är även otydligt vad åtagandet innebär.
Det finns ingen underhållsplan hos varken kyrkan eller kommunen.
2006-09-30 såldes fastigheten Skårtebo 1:2 av Göteborgs Stifts prästlönetillgångar
till Länghems kyrkliga samfällighet. Försäljningen av fastigheten är ytterligare en
påvisning om att åtagandet inte längre bör gälla eftersom åtagandet år 1965
skedde gentemot den tidigare ägaren.
Åtagandet om att kommunen ska svara för fastighetens underhåll, är ensidigt
förpliktande för kommunen och oskäligt med tanke på kommunens ekonomiska
förhållanden i dagsläget. Inom den kommunala verksamheten sker ständigt i
budgetprocessen en omprövning av verksamheter och åtaganden. Avtalslagens
så kallade jämkningsparagraf, § 36 går att hänvisa till i detta fall.
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2015-03-13 var förvaltningen i kontakt med vaktmästaren på Kinds pastorat,
Bengt Johansson och meddelade kommunens avsikt att säga upp åtagandet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 169, 2015-05-25
Allmänna utskottets beslut §101, 2015-05-07
Tjänstskrivelse 2015-03-17
Kommunfullmäktiges beslut 1965-12-28, § 65
Skrivelse från Svenska kyrkan, Kinds pastorat, 2015-01-21
Köpebrev 2006-09-30
Beslutet skickas till
Kinds Pastorat
Tekniska sektionen
Status
Avslutad
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§ 82

Sammanställning över pågående uppdrag 2015 (KS/2015:366)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Förvaltningen har ett stort antal uppdrag att arbeta med. Uppdragen ges från
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, budgetberedningen och från de tre
utskotten.
Nu presenteras en sammanställning över de pågående uppdrag som
kommunfullmäktige har gett förvaltningen under 2013, 2014 och hittills under
2015. För varje uppdrag anges vilken sektionschef som ansvarar för att ärendet
bereds och vilken datum svar beräknas vara i kommunfullmäktige.
Totalt bereds i dagsläget 7 uppdrag från kommunfullmäktige, inklusive de som
har kommit in i den politiska processen men som ännu inte nått
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 171, 2015-05-25
Allmänna utskottets beslut § 104, 2015-05-07
Tjänsteskrivelse 2015-05-05
Sammanställning över pågående uppdrag från kommunfullmäktige, 2015-05-05
Föredragning och debatt
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet.
Status
Avslutad

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

42

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-06-15
§ 83

Redogörelse 2015 över implementering av
fullmäktigeberedningarnas överlämnade uppdrag
(KS/2015:371)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Årligen ska en redogöra lämnas över hur fullmäktigeberedningarnas
överlämnade uppdrag implementeras i den kommunala verksamheten.
Presentation ges nu av hur förvaltningen arbetar med de beslut som har tagits i
samband med beredningarnas överlämnande av sina uppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 171, 2015-05-25
Allmänna utskottets beslut § 105, 2015-05-07
Tjänsteskrivelse 2015-05-06
Redogörelse över implementering 2015-05-06
Föredragning och debatt
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet. I den efterföljande debatten
deltar Christoffer Andersson (C) och Ann-Christin Simonsson (C).
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Beredningsledare
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Redogörelse över implementering 2015-05-06
Status
Avslutad
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§ 84

Förnyelse av borgensavtal (KS/2015:260)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Förnyar Tranemo kommuns borgensåtagande på 175 miljoner kronor
för Tranemobostäder AB.

Beslutsmotivering
Tranemo kommun har enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-06-20 beviljat
Tranemobostäder AB en generell borgen på 175 mkr. Långivaren Kommuninvest
AB har till Tranemobostäder AB ansökt om en förnyelse av borgensåtagandet
eftersom det snart gått 10 år sedan kommunfullmäktige beviljade åtagandet.
Ärendet
Kommunfullmäktige har 2001-11-26 beslutat att teckna borgen såsom för egen
skuld för fullgörandet av AB Tranemobostäders samtliga förpliktelser till ett
belopp av 150 mkr. Den 25 juni 2005 har kommunfullmäktige utökat
borgensåtagandet med 25 mkr så att det idag uppgår till 175 mkr.
Tranemobostäders långivare Kommuninvest AB har ansökt om en förnyelse av
borgensåtagandet. Tranemobostäder har därför genom skrivelse till kommunen
ansökt om en förnyelse av detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslut § 174, 2015-05-25
Allmänna utskottets beslut § 84, 2015-04-16
Tjänsteskrivelse 2015-03-26
Skrivelse från Tranemobostäder AB

Beslutet skickas till
Tranemobostäder AB
Ekonomifunktionen
Status
Avslutad
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§ 85

Utökande av kostnader för gemensamma Miljö- och
byggverksamheten i Ulricehamn (KS/2015:249)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Finansierar miljö- och byggnämndens utökning av
bygglovshandläggare genom att ianspråkta 200 000 kronor från
kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov.

Beslutsmotivering
Finansiering sker via kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov
eftersom medel inte finns avsatta för detta ändamål i näringslivs- och
strategisektionens budget.
Ärendet
Den med Ulricehamn gemensamma miljö – och byggnämnden beslutade i slutet
på 2014 att ta med i budgeten för 2015 en utökning med en bygglovshandläggare.
Eftersom Tranemo då hade kommit så långt i budgetarbetet att det inte gick att
lägga in det i budget så föreslås Tranemos andel av den beräknade kostnaden att
tas från kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov avseende 2015.
Kostnaden tas med i budgetarbetet för 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 174, 2015-05-25
Allmänna utskottets beslut § 85, 2015-04-16
Tjänsteskrivelse 2015-03-25
Beslutet skickas till
Miljö och byggnämnden
Näringsliv- och strategisektionen
Ekonomifunktionen
Status
Avslutad
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§ 86

Sjuhärads samordningsförbund - Årsredovisning och
revisionsberättelse 2014 (KS/2015:259)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Tranemo kommun tillstyrker att styrelsen för Sjuhärads
samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Ärendet
Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund har fastställt
Årsredovisningen 2014 och revisorerna har lämnat revisionsberättelsen.
Förbundsstyrelsen har beslutat att förbundsmedlemmarna var för sig skall pröva
frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 176, 2015-05-25
Allmänna utskottets beslut § 90, 2015-05-07
Tjänsteskrivelse 2015-03-26
Årsredovisning för Sjuhärads samordningsförbund 2014
Revisionsberättelse för år 2014
Protokollsutdrag från Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund den
24 februari 2015, § 10
Beslutet skickas till
Sjuhärads samordningsförbund
Status
Avslutad
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§ 87

Eventuella rapporter från beredningarna
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Ingela Karlsson (MP) beredningsledare för tillväxt och kompetensberedningen
redogör för beredningarnas senaste gemensamma träff vid Tunnbrödstugan i
Gölingstorp. Karlsson passade även på att önska alla ledamöter och ersättare en
skön sommar.
Status
Pågående
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§ 88

Eventuellt inkomna ärenden (KS/2015:451)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Tranemo kommuns revisorer har överlämnat en granskningsrapport,
granskningsrapport av upphandlingsprocessen i Tranemo kommun.
Status
Pågående
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