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Plats Tranemosalen, kommunkontoret i Tranemo 
Tid 18.00 – 20.00  Ajournering 18.50 – 19.15 
 
Beslutande Enligt närvarolista 7/2014 
  
Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef 

Tina Haglund, processekreterare 
 Anna-Clara Ringnes, utvecklingsledare § 99 
 Lars-Gunnar Karlsson, sektionschef § 99 
  
 ca 8 åhörare  
 
  
Paragrafer § 96 - § 105 

 
Utses att justera Viktoria Haraldsson (C) och Monica Fredin (S) 
 
Justeringens plats Kommunkontoret, TRANEMO 
och tid Fredagen den 17 november 2014 kl. 07:30 
 
 
 
 
 
Underskrifter 
  
Sekreterare ……………………………………………………………………………………… 
 Tina Haglund  
 
Ordförande ……………………………………………………………………………………… 
 Lars-Åke Larsson (M) 
 
Justerare …………………………………….      ………………………………………… 
 Viktoria Haraldsson (C)           Monica Fredin (S) 
 

 

ANSLAG/BEVIS  

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2014-10-13 

Anslaget under tiden 2014-10-17- -2014-11-10 

Förvaringsplats Kommunkontoret 
för protokollet    

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

    
Underskrift  ……………………………………………………………………                     
 Tina Haglund
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 KS/2014:640 
 KS/2014:153 
 KS/2014:531 
 KS/2014:392 
 
§96 Inkomna medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Anmäls att fyra 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  

KS/2014:640 - Medborgarförslag om att upprätta någon form av stödteam och anhörigstöd i 
Tranemo kommun, 2014-09-23 
KS/2014:153 - Medborgarförslag angående spolning av isbana på grusplan i Tranemo, 2014-10-09 
KS/2014:531- Medborgarförslag om att utbudet i simhallen förbättras och utökas med en 
babypool 
KS/2014:392 - Medborgarförslag om naturskön mötesplats mitt i centrum när 
samhallsbyggnaden rivs 
 
Status 
Pågående 
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 KS/2014:670 
 KS/2014:671 
 KS/2014:567 
 
§97 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
• De tre 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  
KS/2014:670 - Motion om framtagande av en näringslivspolitisk strategi för Tranemo Kommun, 
2014-10-01 
KS/2014:671 - Motion om kartläggning och införande av servicepunkter i Tranemo Kommun, 
2014-10-01 
KS/2014:567 - Motion om att se över handikapparkeringarna i Tranemo kommun, 2014-10-13 
 
Föredragning och debatt  
Christina Yngvesson (M) föredrar sina motioner gällande näringslivspolitisk strategi och 
servicepunkter. Brigitte Barenfeld (KD) föredrar sin motion gällande översyn av 
handikapparkeringarna i Tranemo kommun. 
 
Status 
Pågående 
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      KS/2013:1271 
 

§98 Ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar den fördjupade redovisningen av bakgrund och motiv till 
tillämpningsanvisningarna för arvoden och ersättningen för förtroendevalda 2015-2018.  

Beslutsmotivering  
Den fördjupade redovisningen och analysen beträffande de av kommunfullmäktige 2014-06-16, § 
57, fastställda tillämpningsanvisningarna visar att anvisningarna är väl förankrade i såväl 
gällande lagstiftning som kommunens regelverk och allmänna rättsuppfattning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2013, på förslag av en tillfällig fullmäktigeberedning, 
om ersättningar och arvoden för mandatperioden 2015-2018. Vid samma tillfälle fick 
kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förtydliganden och riktlinjer. 
När kommunfullmäktige 2014-06-16, § 57, antog regler med förtydliganden gav fullmäktige 
kommunstyrelsen i uppdrag att ”belysa alternativa förslag (för- och nackdelar) samt eventuella 
ekonomiska konsekvenser för arvodering avseende ersättning vid deltagande i möten och 
kurser/konferenser utanför kommunen samt inläsnings- och förberedelsearvode. 
Motiv och bakgrund till förtydliganden redovisas för följande områden: 
• sammanträdes-/förrättningsarvode 
• inläsnings- och förberedelsearvode 
• förlorad arbetsinkomst 
• årsarvoderade uppdrag 
Förvaltningens bedömning är att den fördjupade redovisningen och analysen av de av 
kommunfullmäktige fastställda tillämpningsanvisningarna beträffande ersättningar och arvoden 
för förtroendevalda inte innebär behov av justeringar eller ändringar. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-09-15, § 239 
Allmänna utskottet 2014-08-28, § 151 
Tjänsteskrivelse 2014-08-22 
Utredning – Ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun 2014-08-23 
 
Beslutet skickas till  
Personalfunktionen 
Samtliga politiska partier i kommunfullmäktige 
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Status 
Pågående  
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      KS/2014:401 
 

§99 Budget- och verksamhetsuppföljning 2 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Koncernredovisningen för Tranemo kommun omfattar utöver kommunen även 
Tranemobostäder AB och Tranemo Utvecklings AB. 
Kommunkoncernens ekonomiska resultat för 2014 prognostiseras uppgå till 10,4 mkr, 
föregående år -18,6 mkr. Jämförelser mellan åren störs dock av jämförelsestörande poster. I 
prognosen för 2014 finns inga jämförelsestörande poster medan 2013 års resultat har försämrats 
med netto 37,7 mkr på grund av jämförelsestörande poster. Exklusive jämförelsestörande poster 
innebär prognosen att det ekonomiska resultatet för den löpande verksamheten inom koncernen 
försämras med 8,7 mkr jämfört med 2013. 
Tranemobostäders ekonomiska resultat förväntas uppgå till -0,1 mkr (före skatt), vilket innebär 
en försämrad resultatnivå jämfört med föregående år. 
Tranemo Utvecklings AB räknar med ett positivt ekonomiskt resultat på 0,4 mkr (efter skatt) 
under 2014, vilket är 0,2 mkr sämre än resultatet 2013. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-10-06, § 253 
Budgetberedningen 2014-09-22, § 13 
Rapport Budget och Verksamhetsuppföljning 2014-08-31 
 
Föredragning och debatt  
Sektionschef Lars-Gunnar Karlsson och utvecklingsledare Anna-Clara Ringnes föredrar ärendet 
och svarar på frågor. 
I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C) och Claes Redberg (S). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Claes Redberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Status 
Pågående  
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 KS/2014:573 
 

§100  Inrättande av uppdrag som ställföreträdande beredningsledare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Utser en ställföreträdande beredningsledare i var och en av våra tre 

fullmäktigeberedningar inför den kommande mandatperioden. 
• Den ställföreträdande beredningsledaren ska komma från oppositionen om 

beredningsledaren representerar majoriteten och vice versa. 
• Frågan om uppdragets omfattning och arvodering bereds av polsam. 
• Beslut om arvodering delegeras till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den nya politiska organisation som vi arbetat med under innevarande mandatperiod har på 
olika sätt utvärderats. Sammanfattningsvis kan man konstatera att man i de politiska partierna 
tycks vara överens om att organisationen fungerar bra och att några justeringar inte behöver 
göras inför nästa period. 
 
Beredningsarbetet har speciellt studerats av kommunfullmäktiges presidium, som kan 
konstatera att införandet av beredningarna också har inneburit en ny politikerroll, som skapat 
möjligheter för bl.a. en utökad medborgardialog. Generellt kan sägas att beredningarnas 
ledamöter upplevt arbetet i beredningarna som spännande och intressant men samtidigt 
arbetsamt och tidskrävande. En icke oväsentlig omsättning av ledamöter i beredningarna har 
blivit följden. Bl.a. har då målsättningen att beredningarnas ledamöter bör vara ordinarie eller 
ersättare i kommunfullmäktige inte kunnat hållas vid nomineringarna. 
 
De positiva effekterna i form av ökad aktivitet mellan politiker och medborgare, intressantare 
fullmäktigemöten m.m. har som vi ser det inneburit att vi har enighet kring att fortsätta 
berednings-arbetet på samma sätt under den kommande mandatperioden. Samma regler för 
valen till beredningarna ska gälla, så att majoritet och opposition fördelar 
beredningsledaruppdragen mellan sig och att alla partier som är representerade i fullmäktige 
också är garanterade en plats i någon beredning. 
En lärdom vi gjort under denna mandatperiod är att arbetet i beredningarna inte ska ske med för 
kort tid till förfogande. Det är inte bara så att arbetsbelastningen för beredningsledamöterna och 
förvaltningen kan bli för hög utan risken för att vissa delar i processen blir otillräckligt 
genomförda, t.ex. förankringen i partigrupperna. 
 
På en punkt vill vi dock föreslå en förändring. En ofta återkommande fråga har nämligen varit: 
Varför har vi ingen vice beredningsledare utsedd i beredningarna? I alla andra kommunala 
organ finns det en vice ordförande. Bredningsledarens roll upplevs ibland som utsatt och 
han/hon är oftast ensam då det gäller att förbereda beredningens arbete.  
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Utan tvekan skulle det vara en klar förstärkning om en vice beredningsledare utses och blir en 
naturlig dialogpartner och självklar ersättare för beredningsledaren. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-09-15, § 241 
Allmänna utskottet 2014-08-28, § 156 
Förslagsskrivelse från KFs presidie 2014-08-25 

Föredragning och debatt  
Ordförande Lars-Åke Larsson (M) redogör för förändringen att benämningen ska vara 
ställföreträdande beredningsledare och inte vice beredningsledare. 
I debatten deltar Louise Bertilsson (MP), Ann-Christine Simonsson (C) och Claes Redberg (S). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Louise Bertilsson (MP) yrkar på avslag på kommunstyrelsens förlag. 
Ann-Christine Simonsson (C) och Claes Redberg (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
med förändringen att benämningen blir ställföreträdande beredningsledare. 
 
Beslutet skickas till  
Alla gruppledare i kommunfullmäktige 
Personalfunktionen 
Medborgarservice- och processtödsfunktionen 
 
Status 
Pågående  
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 KS/2014:169 
 

§101  Motioner och medborgarförslag under beredning 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagna regler för handläggning av motioner och medborgarförslag (KF 2014-06-16 § 59) 
skall kommunstyrelsen redovisa antal samt beräknad svarstid för inkomna motioner och 
medborgarförslag. Detta ska göras två gånger per år, i april och oktober, till 
kommunfullmäktige. 
 
Vid avstämningen 2014-09-10 finns 12 motioner och 21 medborgarförslag under beredning. Av 
lista över motioner och medborgarförslag 2014-09-10 framgår när förslag till svar beräknas vara i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-09-15, § 242 
Allmänna utskottet 2014-09-11, § 165 
Tjänsteskrivelse 2014-09-10 
Lista över motioner och medborgarförslag under beredning 2014-09-10 

Föredragning och debatt  
Ann-Christine Simonsson deltar i debatten. 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:508 
 

§102  Stiftelser och donationsfonder 2013 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar revisionsberättelser och revisionsrapport för Stiftelsen Lindgren, Stiftelsen Frans 
och Berta Brunkes donation, Brunkeparkens fond, stiftelsen Gunnar Johansson, Adolf 
Johanssons fond I och II, Thomas Rundqvists 90-års fond, Social Samfond och stiftelsen 
Samfond inom skolan. 

• Beviljar styrelserna för stiftelsen Lindgren, Stiftelsen Frans och Berta Brunkes donation, 
Brunkeparkens fond, Stiftelsen Gunnar Johansson, Stiftelserna Adolf Johanssons fond I 
och II, Thomas Rundqvists 90-års fond, Social Samfond och stiftelsen Samfond inom 
skolan ansvarsfrihet för 2013. 

Protokollsanteckning 
I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap 20a § i kommunallagen har rätt att delta i 
beslut om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger revisionsrapport 2013 för Stiftelsen Frans och Berta Brunkes donation, stiftelsen 
Brunkeparken, stiftelsen Lindgren, stiftelsen Samfond inom skolan, stiftelsen Social samfond, 
stiftelsen Adolf Johansson, stiftelsen Gunnar Johansson och för Tomas Rundqvist 90-årsfond. 
Revisionsbyrån Deloitte har genomfört en översiktlig granskning av de stiftelser som kommunen 
förvaltar. Syftet med granskningen är att undersöka huruvida rättvisande redovisning föreligger 
för räkenskapsåret 2013 samt om stiftelsernas urkunder och stadgar följts. 
Stiftelserna i Tranemo kommun har granskats genom en genomgång av årsbokslut samt 
underliggande verifikat. Att utdelningar har gjorts i överensstämmelse med gällande stadgar och 
stiftelseurkunder har säkerställts. Årets in- och utbetalningar har kontrollerats. Granskningen 
omfattar de stiftelser vars tillgångar understiger 10 gånger det för 2013 
gällande basbeloppet (44 500 kr). Stiftelser med en förmögenhet överstigande 10 basbelopp 
granskas i annan ordning. Deloitte bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas 
räkenskaper år 2013 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat och ställning. De 
bedömer att den interna kontrollen avseende stiftelsernas förvaltning i allt väsentligt är 
tillräcklig samt att stiftelserna följer gällande stadgar och stiftelseurkunder. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-09-15, § 240 
Allmänna utskottet 2014-08-28, § 155 
Revisionsberättelse från de valda revisorerna för de 8 olika stiftelserna,  
2014-06-10 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr: 
Kommunfullmäktige 
2014-10-13 Sid 12 av 15 
  
    

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

 

Revisionsrapport Stiftelser (donationsfonder) år 2013 Tranemo kommun, 
 juni 2014 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Åke Larsson (M) föreslår tillägget att fullmäktige även ska bevilja styrelserna för 
Brunkeparkens fond, stiftelsen Gunnar Johansson, Adolf Johanssons fond I och II, Thomas 
Rundqvists 90-års fond, Social Samfond och stiftelsen Samfond inom skolan ansvarsfrihet för 
2013. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Larssons förslag 
 
Beslutet skickas till  
Revisorerna 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2012:311 
 

§103  Överlämning av rapporten Medborgardialog med unga - 
beredningsuppdrag tillväxt- och kompetensberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Tillväxt- och kompetensberedningen överlämnar nu rapporten Medborgardialog med unga. 

Beslutsunderlag  
Medborgardialog med unga 
Bil 1 överlämnande medborgdialog med unga 
Bil 2 Uppföljning om ungdomars inflytande  

Föredragning och debatt  
Beredningsledare Eva-Karin Haglund informerar om beredningens arbete med att utveckla 
medborgardialoger med unga. 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga beredningar 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Medborgardialog med unga 
Bil 1 överlämnande medborgdialog med unga 
Bil 2 Uppföljning om ungdomars inflytande  
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:637 
 

§104 Avsägelse från Lotta Wendefors (KD) gällande uppdraget som 
ledamot i Demokrati- och visionsberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Entledigar Lotta Wendefors (KD) från uppdraget som ledamot i Demokrati- och 

visionsberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Lotta Wendefors har skriftligen, 2014-09-17, begärt att få bli entledigad från uppdraget som 
ledamot i Demokrati- och visionsberedningen med omedelbar verkan. 
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse 2014-09-17 
 
Beslutet skickas till  
Lotta Wendefors 
Demokrati- och visionsberedningen 
Personalfunktionen 
Medborgarservice- och prosesstödsfunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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§105 Avslutning  

 
Sammanfattning av ärendet 
Då dagens fullmäktigesammanträde är det sista för denna mandatperiod tackar ordförande Lars-
Åke Larsson (M) alla ledamöter i fullmäktige för ett gott samarbete och ett bra samarbetsklimat. 
Han riktar ett särskilt tack till de båda vice ordförandena. 1:vice ordförande Bo Haarala (S) 
framför fullmäktiges tack till ordföranden för det goda arbete han har utfört under 
mandatperioden. 
Avslutningsvis riktas ett särskilt tack till de ordinarie ledamöter som inte har kvar sitt uppdrag 
nästa mandatperiod och det överlämnas en minnesgåva till dessa personer. 
 
 


	KF-protokoll 2014-10-13
	§96 Inkomna medborgarförslag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	KS/2014:640 - Medborgarförslag om att upprätta någon form av stödteam och anhörigstöd i Tranemo kommun, 2014-09-23

	§97 Inkomna motioner
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§98 Ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun
	Kommunfullmäktiges beslut

	 Noterar den fördjupade redovisningen av bakgrund och motiv till tillämpningsanvisningarna för arvoden och ersättningen för förtroendevalda 2015-2018.
	Beslutsmotivering
	Sammanfattning av ärendet

	§99 Budget- och verksamhetsuppföljning 2 2014
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	§100  Inrättande av uppdrag som ställföreträdande beredningsledare
	Kommunfullmäktiges beslut
	Beslutsunderlag
	Föredragning och debatt

	§101  Motioner och medborgarförslag under beredning
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Föredragning och debatt

	§102  Stiftelser och donationsfonder 2013
	Kommunfullmäktiges beslut

	 Noterar revisionsberättelser och revisionsrapport för Stiftelsen Lindgren, Stiftelsen Frans och Berta Brunkes donation, Brunkeparkens fond, stiftelsen Gunnar Johansson, Adolf Johanssons fond I och II, Thomas Rundqvists 90-års fond, Social Samfond oc...
	 Beviljar styrelserna för stiftelsen Lindgren, Stiftelsen Frans och Berta Brunkes donation, Brunkeparkens fond, Stiftelsen Gunnar Johansson, Stiftelserna Adolf Johanssons fond I och II, Thomas Rundqvists 90-års fond, Social Samfond och stiftelsen Sam...
	Protokollsanteckning
	Sammanfattning av ärendet

	Lars-Åke Larsson (M) föreslår tillägget att fullmäktige även ska bevilja styrelserna för Brunkeparkens fond, stiftelsen Gunnar Johansson, Adolf Johanssons fond I och II, Thomas Rundqvists 90-års fond, Social Samfond och stiftelsen Samfond inom skolan ...
	§103  Överlämning av rapporten Medborgardialog med unga - beredningsuppdrag tillväxt- och kompetensberedningen
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Föredragning och debatt
	Handlingar som ska följa beslutet vid expediering

	§104 Avsägelse från Lotta Wendefors (KD) gällande uppdraget som ledamot i Demokrati- och visionsberedningen
	§105 Avslutning


