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Plats
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§ 16 - § 30

Utses att justera

Jan-Erik Svenningsson

Justeringens plats
och tid

Kommunkontoret, TRANEMO
Tisdagen den 7 april 2015 kl. 07:30

(S) och Evy Erlandsson (SD)

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………………………
Tina Haglund

Ordförande
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Tina Haglund
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KS/2015:203
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KS72015:243

§16 Inkomna Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar anmälan om att tre 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 om att bygga en mötesplats där biblioteket utgör kärnan (KS/2015:203)
Medborgarförslag om offentlig biltvätt (KS/2015:237)
Medborgarförslag om Ängslyckan i Grimsås (KS/2015:243)
Föredragning och debatt
Urban Björn föredrar sitt medborgarförslag om att bygga en mötesplats där biblioteket utgör
kärnan.
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2015:226
KS/2015:229

§17 Inkomna motioner
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar de två 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 framtidens behov (KS/2015:229)
Motion avseende 6-timmars arbetsdag (KS/2015:226 )
Föredragning och debatt
Kathleen Wireklev (M) föredrar sin motion om framtidens behov.
Jonas Blank (V) föredrar sin motion om 6-timmars arbetsdag.
Status
Pågående

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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§18 Inkommen fråga om underhåll av träbron vid Tranemo
gymnasieskola
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar frågan från Kathleen Wireklev (M)

•

Noterar svaret från kommunstyrelsen ordförande Crister Persson (C)

Sammanfattning av ärendet
Kathleen Wireklev (M) har 2015-03-08 inkommit med en fråga om underhållet av träbron vid
Tranemo gymnasieskola.
Wireklev skriver ”Träbron vid gymnasiet i Tranemo behöver vårdas och eventuellt impregneras
mot förfall. Det är nu drygt 10 år sedan gång- och cykelbron vid gymnasiet i Tranemo invigdes.
Den har använts flitigt, samt väder och vind har tärt på impregneringen i trämaterialet som bron
är tillverkad av. Den kan nu behöva en omvårdande kontroll och behandling, för att inte behöva
bytas ut i förtid, och därmed påverka kommunen med högre kostnader. Finns det något program
för underhållet av bron?”
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) svarar på frågan om underhåll av aktuell
träbro och frågeställaren är nöjd med svaret.
Beslutsunderlag
Fråga från Kathleen Wireklev 2015-03-08
Föredragning och debatt
Kathleen Wireklev (M) presenterar sin fråga.
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) besvarar frågan.
Status
Avslutas

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Dnr:

2015-03-30

Sid 6 av 23

KS/2015:172

§19 Årsredovisning 2014
Kommunfullmäktiges beslut
•
•

Godkänner Årsredovisning 2014
Beviljar ledamöter i styrelser, nämnder och beredningar ansvarsfrihet för det gånga
året.

Ärendet
Årsredovisningen inklusive en koncernredovisning som visar det totala ekonomiska resultatet
för Tranemo kommun, Tranemo Bostäder AB och Tranemo Utvecklings AB har tagits fram.
Årets ekonomiska resultat för Tranemo kommun 2014 uppgår till 14,5 mkr (2013: -18,4 mkr). Det
ekonomiska resultatet innebär en resultatminskning med 0,5 mkr jämfört med 2013 års resultat
exklusive jämförelsestörande poster. 2013 års resultat påverkades negativt med drygt 33 mkr av
stora jämförelsestörande poster. I 2014 års resultat ingår en minskning av intjänad pensionsskuld
per 1997-12-31 med 12,7 mkr. Denna post ska återläggas när avstämning görs mot balanskravet,
vilket innebär att balanskravsresultatet blir 1,8 mkr.
För kommunkoncernen (kommunen, Tranemobostäder AB och Tranemo Utvecklings AB TUAB) uppgick det ekonomiska resultatet till 17,4 mkr (2013: -18,6 mkr). 2013 års resultat
exklusive jämförelsestörande poster uppgick till +19,1 mkr.
Omsättningen år 2014 uppgick för kommunen till 742 mkr (2013: 739 mkr). Koncernens
omsättning uppgick till 784 mkr (2013: 780 mkr).
Kommunalskatten i Tranemo var 20,57 % under 2014, landstingsskatten var 11,13%, vilket för
2014 innebar totalt 31,70% . Den genomsnittliga skatten i länet var 32,34 % och riksgenomsnittet
var 31,86 %.
Verksamheternas ekonomiska utfall överstiger budget med 4,7 mkr. De största negativa
avvikelserna kommer från placeringar i institutionsvård (-5,1 mkr), samt placeringar i
familjehem (-2,3 mkr). Positiva budgetavvikelser finns för rivningskostnad av gamla
Samhallbyggnaden som var budgeterat med 2,5 mkr, men som inte hann göras under 2014.
Dessutom utnyttjades inte kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens budget för oförutsedda
kostnader fullt ut (+1,0 mkr).
Inkomsterna av skatter och statsbidrag var 2,2 mkr högre än budgeterat.
Finansnettot (räntekostnader och ränteintäkter) var 1,6 mkr lägre än budgeterat.
Årets investeringar uppgick till 50,7 mkr (2013: 51,8 mkr). Den budgeterade investeringsvolymen
för 2014 uppgick till 105,4 mkr. Investeringsnivån 2014 är endast marginellt lägre än den
Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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genomsnittliga årliga investeringsvolymen sett över de senaste fem åren, vilken uppgår till 52,4
mkr. De planenliga avskrivningskostnaderna som andel av skatter och statsbidrag har ökat
något, från 5,7 procent 2008 till 5,8 procent under 2014.
Kommunens låneskuld 2014-12-31 uppgick till 230 mkr, vilket är oförändrad nivå jämfört med
förra årsskiftet. Av de inlånade medlen är 44 mkr vidareutlånade till TUAB.
Kommunkoncernens totala låneskuld var vid årsskiftet 380 mkr (2013: 380 mkr).
Kommunens soliditet (inklusive hela pensionsskulden) uppgick i bokslutet för 2014 till 17,2
procent (2013: 15,8 %). För koncernen uppgick soliditeten (inklusive hela pensionsskulden) till
15,3 procent (2013: 14,1 %).
Beslutsunderlag
KS 2015-03-16 § 75
BB 2015-02-25 § 8
Årsredovisning 2014
Föredragning och debatt
Kommunchef Annika Hedvall, utvecklingsledare Anna-Clara Ringnes, sektionschef Lars-Gunnar
Karlsson föredrar ärendet. I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C) och Claes
Redberg (S).
Förslag till beslut på sammanträdet
Claes Redberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Status
Avslutas

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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§20 Ombudgeteringar av 2014 års investeringar
Kommunfullmäktiges beslut
•

Godkänner upprättat förslag till ombudgeteringar på 37,1 mkr av 2014 års investeringar
till 2015 års investeringar.

Ärendet
Av 2014 års investeringsbudget på 105,4 mkr förbrukades endast 50,7 mkr under 2014.
Förvaltningen har upprättat förslag till ombudgeteringar av del av den återstående
investeringsbudgeten till 2015. De föreslagna ombudgeteringarna uppgår till 37,1 mkr, varav de
pågående investeringarna gällande ombyggnad av Gudarpsgården, Dalstorpskolan samt Sjötofta
skola sammanlagt uppgår till strax under 17 mkr. Bland övriga större ombudgeteringar finns
renovering av ”Röda huset” vid Tranäng 2,3 mkr, medfinansiering GC-vägar 3,1 mkr samt
överföringsledningar VA 2,8 mkr.
Tillsammans med tidigare beslutad investeringsbudget innebär detta att den totala
investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 117,3 mkr.
Beslutsunderlag
KS 2015-03-16 § 76
AU 2015-03-12 § 49
Tjänsteskrivelse, 2015-02-27
Förslag till ombudgeteringar av 2014 års investeringar
Föredragning och debatt
Ekonomichef Lars-Gunnar föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Tekniska sektionen, projektledare Lennart Haglund
Status
Avslutas

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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§21 Samverkansnämnd arbetsmarknad
Kommunfullmäktiges beslut
•
•
•
•

Inrättar en samverkansnämnd arbetsmarknad med Svenljunga kommun från och med
2015-05-01.
Antar reglemente och avtal för samverkansnämnd arbetsmarknad. Reglemente och avtal
träder i kraft 2015-05-01.
Ledamöter till samverkansnämnden arbetsmarknads utses i samband med beslut i
kommunfullmäktige.
Vid upprättande av gemensam arbetsmarknadsenhet AME fungerar utredning
gemensam arbetsmarknadsenhet AME Svenljunga och Tranemo som underlag.

Beslutsmotivering
Under hösten 2014 har det utretts hur en gemensam arbetsmarknadsenhet AME mellan
kommunerna Svenljunga och Tranemo kan se ut och arbeta.
Utredningen ser goda möjligheter att upprätta en gemensam AME. En större gemensam
organisation har bättre förutsättningar att erbjuda ett högkvalitativt utbud av verksamhet och
över tid kan det även ge positiva kostnadseffekter.
Ärendet
I utredningen diskuteras förutsättningar för arbetsmarknadsarbete och en beskrivning ges av ett
önskat läge och ett nuläge i de två kommunernas organisationer. Utifrån detta rekommenderas
utvecklingsarbete som främst riktar in sig på att skapa en kvalitetssäkrad och målstyrd
organisation som erbjuder ett diversifierat verksamhetsutbud anpassat efter målgruppens behov.
Reglemente och avtal baserar sig på reglemente och avtal som redan finns för dels
samverkansnämnd personal och dels samverkan miljö och bygg med vissa mindre ändringar,
främst vad gäller verksamhetsbeskrivning.
De ekonomiska beräkningarna utgår från en kostnadsdelning baserad på befolkningsmängd i de
två kommunerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-02-23, § 49
Allmänna utskottet 2015-01-08, § 1
Tjänsteskrivelse 2014-12-01
Utredning gemensam arbetsmarknadsenhet AME Svenljunga och Tranemo
Förslag avtal gemensam arbetsmarknadsenhet AME Svenljunga och Tranemo
Förslag reglemente gemensam arbetsmarknadsenhet AME Svenljunga och Tranemo
Kostnadsberäkning gemensam arbetsmarknadsenhet AME Svenljunga och Tranemo

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.
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Föredragning och debatt
Kommunchef Annika Hedvall och chefen för arbetsmarknadsenheten i Svenljunga Mary
Andersson föredrar ärendet och svarar på frågor. I den efterföljande debatten deltar Rose
Torkelsson (S), Lars Vesterlund (M), Crister Persson (C) och Claes Redberg (S)
Förslag till beslut på sammanträdet
Rose Torkelsson (S), Lars Vesterlund (M), Crister Persson (C) och Claes Redberg (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Svenljunga kommun
Kommunchefen
Näringslivs- och strategisektionen
Arbetsmarknadsfunktionen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Utredning gemensam arbetsmarknadsenhet AME Svenljunga och Tranemo
Förslag avtal gemensam arbetsmarknadsenhet AME Svenljunga och Tranemo
Förslag reglemente gemensam arbetsmarknadsenhet AME Svenljunga och Tranemo
Kostnadsberäkning gemensam arbetsmarknadsenhet AME Svenljunga och Tranemo
Status
Avslutas

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2014:443
KS/2014:778

§22 Val av ledamöter och ersättare samt förslag på ordförande till
samverkansnämnd arbetsmarknad
Kommunfullmäktiges beslut
• Utser följande ledamöter och ersättare:
Ledamöter
Crister Persson (C)

Ersättare
Stephan Bergman (M)

Tony Hansen (S)

Anders Brolin (S)

•

Föreslår Crister Persson (C) till ordförande.

Sammanfattning av ärendet
Tranemo och Svenljunga kommuner har beslutat att införa en gemensam nämnd,
samverkansnämnd arbetsmarknad. Enligt reglementet ska samverkansnämnden arbetsmarknad
bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare varav kommunerna vardera utser två ledarmöter och två
ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för en mandatperiod. Det ska eftersträvas
att kommunledningarna representerar respektive kommun.
Värdkommunens fullmäktige (Svenljunga) ska dessutom utse ordförande och vice ordförande.
Respektive kommun har rätt att lämna förslag på namn till dessa uppdrag.
Posten som ordförande bör rotera per mandatperiod mellan kommunerna i följande ordning,
Tranemo och Svenljunga om inte kommunerna är överens om annat. På samma sätt bör posten
som vice ordförande rotera i ordningen Svenljunga och Tranemo.
Beslutet skickas till
Svenljunga kommun
Personalfunktionen
Näringslivs- och strategisektionen
Valda ledamöter och ersättare
Status
Avslutas

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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§23 Detaljplan Norra Visen, Grannäs 1:16
Kommunfullmäktiges beslut
•

Antar detaljplan för Norra Visen, Grannäs 1:16

Beslutsmotivering
Plan- och bygglagen 2010:900 kap 5, 27 §
Ärendet
Planens syfte är att skapa möjligheter för en utökad bostadsbebyggelse och
omvandling av fritidshusområde till permanentvillor inom ett område norr om
Norra Visen. Området omfattar totalt 43 tomter varav 23 idag är bebyggda, i huvudsak med
fritidshus.
Planförslaget omfattar även upphävande av strandskyddet inom del av
kvartersmark och gatumark, samt ett säkerställande av frizon närmast vattnet, inom de områden
som inte redan är ianspråktagna som tomtmark.
2007-08-28 § 70 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan över området, i
samband med detta skulle en VA-utredning göras. Denna genomfördes 2008 och har nu legat till
grund för planarbetet. BSV har sedan 2012 arbetat med planen på fastighetsägarens uppdrag. På
fastigheten har också genomförts en särskild utredning angående fornminnen, denna föranledde
även att en arkeologisk förundersökning har genomförts.
2013-12-16 till 2014-01-07 var förslag till detaljplan ute på samråd. Under tiden för samråd inkom
flera yttranden som medfört mindre ändringar i detaljplanen. Bland annat har planhandlingarna
kompletterats med ett PM för Geoteknik.
Under tiden 2014-09-23 till 2014-10-15 var planen på granskning. Bara ett fåtal yttranden inkom.
Länsstyrelsens och Trafikverkets har diskuterats vidare och medfört mindre ändringar i planen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-02-23, § 51
Allmänna utskottet 2013-01-22, § 11
Tjänsteskrivelse 2014-12-05
Plan- och genomförandebeskrivning - antagande
Plankarta - antagande
Utlåtande
Behovsbedömning - antagande
Lst särskild undersökning
PM Geoteknik

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.
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Beslutet skickas till
Näringslivs- och strategisektionen
Medborgar- och processtöd
Samverkansnämnden Ulricehamn miljobygg@ulricehamn.se
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Beslutet får överklagas av de som är berörda enligt plan- och bygglagen 5 kap 29§.
Överklagandet sker enligt 10 kap kommunallagen.
Status
Akten

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.
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KS/20143:1131

§24 Svar på motion om förtydligande av regelverk för barnomsorg och
fritidsverksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen antas.

Sammanfattning av ärendet
Kathleen Wireklev har 2013-11-07 lämnat en motion angående förtydligande av regelverk för
barnomsorg och fritidsverksamhet i Tranemo kommun avseende rätten till barnomsorg vid
skollov, hemarbete, jourverksamhet i räddningstjänsten samt exempelvis politiska uppdrag.
Motionären efterfrågar en översyn av regelverket för rätten till barnomsorg vid förvärvsarbete
och vad som inryms i begreppet förvärvsarbete. Ett förtydligande önskas av de möjligheter
vårdnadshavare har till barnomsorg och vilka begränsningar som finns. Förvaltningen var i
kontakt med Kathleen Wireklev 2015-01-23 för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag.
Motionären gjorde vissa förtydliganden men inga egentliga tillägg till det ursprungliga förslaget.
Lärandesektionen i Tranemo kommun utgav 2014-11-17 en uppdaterad version av ett sådant
regelverk där det framgår när barn har rätt till plats i förskola eller fritidshem. Barn har rätt att
vara på förskola eller fritidshem när vårdnadshavarna arbetar, studerar, är arbetslösa,
föräldralediga eller om barnet är i behov av särskilt stöd. Det finns inget lagkrav på att en
kommun ska ombesörja barnomsorg och fritidshem på obekväm arbetstid, däremot bör en
kommun ha den servicen. Tranemo kommun har sedan november 2013 förskolan ”Nattis” som
är öppen på obekväma arbetstider för att tillgodose vårdnadshavarens behov utifrån olika
arbetstider och förhållanden. Barn har rätt att vara på förskola och fritidshem under skollov
under samma förutsättningar som när det inte är lov.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-02-23, § 61
Bildnings- och kulturutskottet 2015-02-05, § 14
Motion, 2013-11-07
Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Tranemo kommun
Föredragning och debatt
I den efterföljande debatten deltar Kathleen Wireklev(M) och Viktoria Haraldsson (C).
Beslutet skickas till
Motionären
Lärandesektionen
Medborgarservice- och processtödsfunktionen
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Avslutas
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KS/2014:529

§25 Svar på motion om införandegaranti
Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen antas.
Ärendet
Louise Bertilsson har 2014-07-10 lämnat en motion angående införandegaranti.
Louise Bertilsson anser att det idag är svårt att följa arbetet och verkställandet utav de motioner
som antas i kommunfullmäktige och därför önskar hon att det införs ett system för återkoppling
av dessa beslut i likhet med den återkoppling som idag sker med beredningarnas arbete.
Förvaltningen var i kontakt med Louise Bertilsson 2015-01-20 för att ge motionären tillfälle att
utveckla sitt förslag.
Förvaltningen anser att förslaget ligger i linje med det kvalitets- och tillgänglighetsarbete som
kommuner idag bedriver. Förvaltningen föreslår ett system, där motioner och medborgarförslag
införlivas i ledningssystemet Stratsys. Ärendena kan då följas genom hela processen, från
inkommet, till slutbehandling och eventuellt införande. Ärenden som inte kräver någon
verkställighetsuppföljning slutredovisas för kommunfullmäktige vid nästkommande
redovisningstillfälle, efter att beslut tagits. Ärenden som skall verkställas följs kontinuerligt upp.
Redovisning av de pågående ärendena under behandling, samt av verkställigheten sker två
gånger per år, vid kommunfullmäktige i april och oktober
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-02-23, § 62
Allmänna utskottet 2015-02-05, § 24
Tjänsteskrivelse, 2015-01-20
Motion om införandegaranti, 2014-07-10
Föredragning och debatt
Louise Bertilsson (MP) tackar för svaret på motionen.
Beslutet skickas till
Louise Bertilsson
Servicesektion
Medborgarservice- och processtödsfunktionen
Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Tjänstskrivelse, 2015-01-20
Status
Avslutas

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Justerares sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Dnr:

2015-03-30

Sid 17 av 23

KS/2014:423

§26

Grälebo 1:33 – 1:36 VA-anläggning

Kommunfullmäktiges beslut
• Upphäver kommunfullmäktiges beslut från 1962 § 40 och 1963 § 243 gällande enskild
avloppsanläggning Grälebo 1:29
• Avslår begäran, presenterad i skrivelse daterad 2015-01-11, från berörda
fastighetsägare i Mossebo.
Beslutsmotivering
Kommunfullmäktiges beslut upphävs av följande skäl:
- Fastigheterna ligger inte inom beslutat verksamhetsområde för allmänna VAanläggningar, kriterierna för detta uppfylls ej, och kommunens avsikt var inte att den
enskilda avloppsanläggningen skulle ingå i den allmänna VA-anläggningen.
-

Kommunen har enligt lag inte rätt att stödja en enskild näringsverksamhet.

-

Den inkomna skrivelsen från fastighetsägare i Mossebo tillför inget i sakfrågan då dessa
fastigheter inte berörs av det enskilda avloppet Grälebo 1:29. Samtliga har egna enskilda
avlopp och dessa slamtöms 1 gång/år.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har utrett huruvida den befintliga avloppsanläggningen inklusive
reningsanordning som anlagts för fastigheten Grälebo 1:29 (numera Grälebo 1:33 - 36) i Mossebo
ska klassas som en allmän va-anläggning, dvs. kommunalt avlopp eller ej.
Frågan har aktualiserats med anledning av att nuvarande ägare önskar sälja radhusen och därför
vill ha ett godkännande/klartecken från kommunen i ansvarsfrågan.
Förvaltningen bedömer att ärendet är komplext och med anledning av detta har ärendet
överlämnats till Jurist Rita Lord som är väl insatt i VA-frågor. Hennes skriftliga svar tillsammans
med övrig information ligger till grund för förvaltningens förslag till beslut. Bland annat har
följande fakta beaktas:
- Fastigheterna ligger inte inom beslutat verksamhetsområde för allmänna vaanläggningar, de är inte anslutna till den och ingår inte i abonnentregistret för
kommunalt avlopp. Den va-lag som gällde vid tidpunkten för besluten, 1955 års va-lag,
hade samma reglering som i 6§ i nuvarande vattentjänstslag när det gäller frågan om
kommunens skyldighet att ordna allmän va-anläggning till fastigheter.
-

Kriterier som krävs är att det ska finnas behov för skyddet av människors hälsa och/eller
skyddet för miljön samt gälla en befintlig eller blivande bebyggelse i ett större
sammanhang, vanligtvis är kravet minst 20 fastigheter. Kommunen hade inte för avsikt
1962-63 att den enskilda avloppsanordningen skulle ingå i den allmänna va-anläggningen
och att anslutna fastigheter skulle bedömas ha kommunalt va, för att uppfylla
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kommunens lagstadgade utbyggnadsskyldighet i enlighet med dåvarande 1955 år va.lag.
-

Besluten utvisar mycket tydligt att dessa har grundat sig på kommunens vilja att stödja
en enskild näringsverksamhet, vilket kommunen enligt lag inte har rätt till.

-

Därutöver kan man även konstatera att kommunens beslut 1962-63 berörde en helt annan
fastighet än de aktuella fastigheterna Grälebo 1:33 - 36, nämligen Grälebo 1:29. Några nya
avtal har inte upprättats som berör 1:33 - 36.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-02-23, § 54
Allmänna utskottet 2015-02-05, § 37
Kommunfullmäktiges beslut 1962-05-02, § 40
Kommunfullmäktiges beslut 1963-08-26, § 243
Situationsplan över området med befintlig samt planerad ledning.
Tekniska sektionens skrivelse till fastighetsägaren, innehållande bland annat Jurist Rita Lords
synpunkter i ärendet.
Inkommen skrivelse från fastighetsägare i Mossebo, daterad 2015-01-11.
Beslutet skickas till
Tekniska sektionen, Karl-Johan Ohlin, Birgit Magnusson, Annette Nilsson
Fastighetsägaren Sigge Nygren
Ombud för fastighetsägaren; Bernt Landh
Fastighetsägare: Gun Karlsson, Torbjörn Karlsson, Rickard Sundgren, Berny Karlsson.
Status
Avslutas
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§27 Valärende gällande nämndeman i Borås Tingsrätt
Kommunfullmäktiges beslut
• Entledigar Marita Pahlén (MP) från uppdraget som nämndeman i Borås Tingsrätt.
•

Utser Hans Pahlén (MP), Humlegärde, 514 92 Uddebo som nämndeman i Borås Tingsrätt.

Sammanfattning av ärendet
Marita Pahlén (MP) har, 2015-02-23, inkommit med en skrivelse med önskan om att bli
entledigad från uppdraget som nämndeman i Borås Tingsrätt.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2014-11-25
Förslag till beslut på sammanträdet
Miljöpartiet föreslår Hans Pahlén till uppdraget som nämndeman.
Beslutet skickas till
Marita Pahlén
Hans Pahlén
Borås Tingsrätt
Status
Avslutad
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§28 Avsägelse från Claes Redberg (S) som ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
• Claes Redberg (S) entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
•

Begär att Länsstyrelsen genomför en ny sammanräkning efter Claes Redberg (S).

Sammanfattning av ärendet
Claes Redberg (S) har, 2015-03-05, inkommit med en skrivelse där han begär att bli entledigad
från samtliga uppdrag förutom från uppdraget i valnämnden. Avsägelsen gäller även uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2015-03-05
Beslutet skickas till
Claes Redberg
Personalfunktionen
Länsstyrelsen
Status
Pågående
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§29 Avsägelse från Claes Redberg och val av Tony Hansen
Kommunfullmäktiges beslut
• Entledigar Claes Redberg från uppdragen nedan:
Ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsen
Ledamot och vice ordförande i krisledningsnämnden
Ledamot och vice ordförande i överförmyndarnämnden
Ledamot i samverkansnämnd IT
Ledamot i samverkansnämnd personal
Ombud vid Entreprenörsregionens utvecklingsstämma
Ersättare i direktionen för Sjuhärads kommunalförbund
•

Utser Tony Hansen, Tvärgatan 5, 514 92 Uddebo till följande uppdrag:

Ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsen
Ledamot och vice ordförande i krisledningsnämnden
Ledamot och vice ordförande i överförmyndarnämnden
Ledamot i samverkansnämnd IT
Ledamot i samverkansnämnd personal
Ombud vid Entreprenörsregionens utvecklingsstämma
Ersättare i direktionen för Sjuhärads kommunalförbund
•

Tony Hansen får yttranderätt i kommunfullmäktige även vid de tillfällen han inte är
tjänstgörande ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Claes Redberg (S) har, 2015-03-05, inkommit med en skrivelse där han begär att bli entledigad
från samtliga uppdrag förutom från uppdraget i valnämnden. Avsägelsen gäller även uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2015-03-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Socialdemokraterna föreslår Tony Hansen (S) till samtliga uppdrag som Claes Redberg (S)
lämnar. Lars-Åke Larsson (M) föreslår att Tony Hansen ska få yttranderätt i kommunfullmäktige
även vid de tillfällen han inte är tjänstgörande ersättare.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med socialdemokraternas förslag
och i enlighet med Larssons förslag.
Beslutet skickas till
Claes Redberg
Tony Hansen
Personalfunktionen
Medborgarservice- och processtödsfunktionen
Säkerhetssamordnaren
Kommunchefen
Överförmyndare i Samverkan i Skövde
Samverkansnämnden IT
Ulricehamns kommun
Samverkansnämnd personal
Svenljunga kommun
Sjuhärads kommunalförbund
Entreprenörsregionen
Status
Akten
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§30 Ny ledamot Thomas Elmgren och ny ersättare Charlotte Bolander i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
• Noterar Länsstyrelsens beslut
Sammanfattning av ärendet
Monica Fredin (S) inkom, 2015-02-12, med en skrivelse där hon begär att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige entledigade henne från
uppdraget 2015-02-16 och begärde då också att länsstyrelsen skulle genomföra en ny
sammanräkning. Länsstyrelsen har, 2015-03-04, förrättat ny räkning och utsett Thomas Elmgren
(S) till ledamot och Charlotte Bolande (S) till ersättare i kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2015-03-04
Beslutet skickas till
Medborgarservice- och processtödsfunktionen
Personalfunktionen
Status
Avslutat
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