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§ 43

Information om Sjuhärads samordningsförbund

Kommunfullmäktiges beslut


Noterar informationen

Ärendet
Information om sjuhärads samordningsförbund ges under sammanträdet.
Föredragning och debatt
Förbundschef Anna Fagefors, sjuhärads samordningsförbund, informerar och
svarar på frågor om samordningsförbundets verksamhet.
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§ 44

Inkomna medborgarförslag (KS/2015:375)

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 om försköning av Storgatan i Tranemo (KS/2015:375)
Medborgarförslag om miljötvättanläggning för bilar i Tranemo (KS/2015:384)
Status
Pågående
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§ 45

Inkomna frågor/interpellationer (KS/2015:396)

Kommunfullmäktiges beslut


Noterar interpellationen från Birgitta Lindqvist (SD)



Noterar att kommunstyrelsens ordförande avser att besvara
interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde 15 juni.

Sammanfattning av ärendet
Birgitta Lindqvist (SD) har 2015-05-16 inkommit med en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande angående Västergårdens boende och de problem
och brister hon finner där.
Beslutsunderlag
Interpellation 2015-05-10
Föredragning och debatt
Birgitta Lindqvist (SD) föredrar interpellationen.

Beslutet skickas till
Birgitta Lindqvist
Crister Persson
Status
Akten
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§ 46

Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för personer över
70 år (KS/2014:587)
Kommunfullmäktiges beslut
 Medborgarförslaget anses besvarat.
 Medborgarförslaget lämnas vidare till budgetberedningen inför
arbetet med budget 2016-2018
Ärendet
Margone Odqvist har 2014-09-02 lämnat ett medborgarförslag angående gratis
busskort för seniorer (70 år och äldre). Förslagsställaren anser att det är positivt
ur miljöhänseende att välja buss hellre än egen bil och vidare beskriver hon hur
bussarna ofta går ganska tomma. Förvaltningen var i kontakt med Margone
Odqvist 2015-03-02 för att ge förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.
För att få en bild av kommunens kostnad för ett seniorkort gällande fria resor för
65+ med giltighet dygnet runt inom kommunen har kommunen begärt en kalkyl
om detta från Västtrafik.
Kalkylen består av två delar, samtliga belopp angivna exklusive moms:
1. Administrationskostnaden på 110 kr per utställt kort tas ut för att täcka
Västtrafiks kostnader för att administrera detta erbjudande för
kommunerna. Kostnaden tas ut när nya kort skickas ut till senioren,
antingen i samband med att senioren tackat ja till erbjudandet, eller i
samband med att kortets hållbarhet gått ut (normal hållbarhet för dagens
kort är 11 år). Kostnaden är inte en kostnad per kort och år, utan en
engångskostnad per utskickat kort. Kostnaden inkluderar bland annat
kortkostnad, brevutskick och Västtrafiks arbetstid.
2. Pris per kort är 115 kr per år (65+ dygnet runt). Priset motsvarar det
intäktsbortfall och de ökande trafikkostnader som detta erbjudande
innebär för Västtrafik. Priset inkluderar resor med Närtrafik. Det totala
priset beror på antalet kort. Antalet personer 65 år och äldre är cirka 2700
i Tranemo (31 december 2013, enligt SCB). Andelen som tackat ja till
seniorkortserbjudande i andra likvärdiga kommuner är 50-80%.
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Anta att 70 % av seniorerna i Tranemo tackar ja då kommer Tranemo kommun år
1 ha 1 890 pensionärer med seniorkort. Kostnaden blir då:
-

Administrationskostnad: 1 890 x 110 kr = 207 900 kr
Kortkostnad: 1 890 x 115 kr = 217 350 kr
Totalkostnad år 1: 207 900 + 217 350 = 425 250 kr

Följande år kommer kortkostnaden att debiteras för alla kort som finns ute.
Dessutom kommer administrationskostnaden att debiteras för alla nya kort som
skickas ut till nya pensionärer.
Både kortkostnaden och administrationskostnaden räknas upp årligen med
Västtrafiks genomsnittliga prisökning. I detta räkneexempel antar Tranemo
kommun en prisökning på 6 %. År 2 blir då administrationskostnaden 117 kr och
kortkostnaden 122 kr.
Om vi antar att det i Tranemo tillkommer 200 pensionärer år 2 kommer
ytterligare 140 (70 % x 200) pensionärer att ha ett seniorkort år 2. Samtidigt
kommer några av de pensionärer som fått kort under år 1 att falla ifrån (detta
undantaget i räkneexemplet).
Kostnaden blir då följande:
-

Administrationskostnad: 140 x 117 kr = 16 380 kr
Kortkostnad: (1 890 + 140) x 122 kr = 247 660 kr
Totalkostnad år 2: 16 380 + 247 660 = 264 040 kr

Seniorkortet (alltså det fysiska färdbeviset) har en maximal giltighet på 11 år.
Efter 11 år behöver därför alla kort bytas ut. Då skickar Västtrafik ut information
om detta till alla som har seniorkort, och de som vill fortsätta får tacka ja. Det
innebär alltså att 11 år efter start av seniorkorten kommer Västtrafik återigen att
debitera en större summa för administrationskostnaden, då alla kort byts ut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-03-02
Medborgarförslag 2014-09-02
Kalkyl för fria resor för seniorer inom Tranemo kommun
Remissversion Principer för tillköp 5 maj 2014
Status
Budgetberedningen
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§ 47

Medborgarförslag om att namnge promenadvägen runt
Tranemosjön till Caj Larsson väg (KS/2015:165)

Kommunfullmäktiges beslut


Medborgarförslaget avslås

Ärendet
Nettan Alsteus har 2014-09-18 lämnat ett Medborgarförslag angående
namngivning av promenadvägen runt Tranemosjön till Caj Larssons väg.
Förslagsställaren anser att vägen borde namnges efter Caj Larssons namn
eftersom han är en stor del till vägens anordnande och att han till följd av
upprättandet av vägen utgör en stor grund till att Tranemobor är pigga/raska
med promenader och joggingturer runt sjön.
Ortnamnsrådet, ett rådgivande organ till Lantmäteriet som är den nationella
ortsnamnsmyndigheten i Sverige, har tagit fram rekommendationer för hur
memorialnamn (ortsnamn som används för att hedra en person) bör användas. I
Ortnamnsrådets rekommendationer skrivs det att nya memorialnamn inte bör
grundas på ännu levande personers namn och att det bör gå en rimlig tid (ca 3-5
år) innan en avliden persons namn används som memorialnamn.
I och med Ortnamnsrådets rekommendationer om att ej namnge en väg efter
ännu levande personers namn föreslår förvaltningen att medborgarförslaget
avslås.
Förvaltningen var telefonledes i kontakt med Nettan Alsteus 2015-03-13 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Förslagsställaren hade inget
ytterligare att tillföra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag, 2015-03-13
Medborgarförslag, 2014-09-18
Status
Avslutas
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§ 48

Motion om att upprätta en gemensam policy för
utvecklingssamtalen på skolorna i Tranemo kommun
(KS/2014:461)

Kommunfullmäktiges beslut


Motionen antas.

Beslutsmotivering
Motionärerna har satt fingret på ett utvecklingsområde som låg väl i tiden att se
över.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har med anledning av inkommen motion sett över sina rutiner för
utvecklingssamtal och kommer starta upp med de nya riktlinjerna from läsåret
2015/2016.
Ärendet
Ana Alvarez Björk och Gunilla Blomgren har 2014-06-16 lämnat en motion
angående att upprätta en gemensam policy för utvecklingssamtalen på skolorna i
Tranemo kommun
Ana och Gunilla anser att förutsättningarna för utvecklingssamtalet ser för olika
ut och att vissa lärare erbjuder tider då föräldrarna inte kan och att
utvecklingssamtalet ibland leds av lärare som eleven inte undervisas av.
Förvaltningen var i kontakt med Gunilla Blomgren 2014-03-24 för att ge
motionären tillfälle att utveckla sitt förslag.
Lärandesektionen har för avsikt att ta fram helt nya riktlinjer för
utvecklingssamtal med samtalsmallar till förskolan, skola F-6, 7-9 och gymnasiet.
Till grund för riktlinjerna kommer skollagen, läroplaner och skolverkets
allmänna råd att användas. Till detta tillkommer också gemensamma
utgångspunkter avseende tillgänglighet och utförande. Förvaltningen ser inte att
det handlar om en policy utan att det istället skall vara en riktlinje.
Beslutsunderlag
Skollagen
Läroplaner förskola, grundskola och gymnasieskola
Skolverkets allmänna råd
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Föredragning och debatt
Anna Alvarez (FP) tackar för svaret på motionen.
Beslutet skickas till
Motionären
Lärandesektionen
Status
Avslutas

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-05-18
§ 49

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

Kommunfullmäktiges beslut


Ärendet återremitteras till nästa KF (2015-06-15) med förtydligande
kring intressegruppens intentioner och förutsättningar för
genomförande.

Ärendet
Planerna på nytt bibliotek i anslutning till kommunhuset har beretts. Ärendet har
tidigare varit ute på remiss hos partigrupperna.
Sedan tidigare har en diskussion om att flytta biblioteket till kommunhuset förts.
Ett Yt- och lokal-behovsprogram har tagits fram utifrån en angiven biblioteksyta
på 800 kvm.
Beslutsunderlag
KF 2015-04-27 § 40
KS 2015- 03-31 § 90
AU 2015-03-12 § 54
Remissvar Centerpartiet, 2015-03-03
Remissvar Socialdemokraterna 2015-03-03
Remissvar Moderaterna, 2015-03-03
Remissvar Folkpartiet, 2015-03-03
Remissvar Miljöpartiet, 2015-03-03
Remissvar Vänsterpartiet, 2015-03-03
Remissvar Kristdemokraterna, 2015-03-11
Flytt av biblioteket till Kommunhuset/Postens lokaler 2015-02-02
Yt- och lokalbehovsprogram 2014-12-01
Förslag till beslut på sammanträdet
Crister Persson (C) föreslår att ärendet återremitteras och åter tas upp på
kommunfullmäktiges sammanträde 15 juni med förtydligande av
intressegruppens intensioner och möjligheter.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Perssons
förslag.
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Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Lärandesektionen
Ekonomifunktionen
Status
Pågående
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§ 50

Revision av livsmedelskontrollen i Ulricehamn och Tranemo
kommuner (KS/2014:773)

Kommunfullmäktiges beslut


Noterar informationen.

Ärendet
Länsstyrelsen genomförde den 21 oktober 2014 en revision av
samverkansnämnden miljö och byggs livsmedelskontroll. Länsstyrelsen har i sin
rapport begärt av samverkansnämnden att senast till den 1 mars 2015 ta fram en
åtgärdsplan för när och hur korrigerande och förebyggande åtgärder kommer att
vidtas med hänsyn till de avvikelser som noterats i samband med revisionen.
Samverkansnämnden miljö och bygg beslutade 2015-02-03 att svara
Länsstyrelsen kring vidtagna åtgärder.
Beslutsunderlag
KS 2015-04-20 § 133
Tjänsteskrivelse 2015-03-23
§ 5 SMB, 2015-02-03
Revisionsrapport – Livsmedelskontroll 2014-11-18
Beräkning av kostnadstäckningsgrad 2015
Rutin gällande sanktioner
Uppföljning av taxa för miljöbalsktillsyn och livsmedelskontroll
Svar från länsstyrelsen angående livsmedelskontroll.
Status
Avslutas
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§ 51

Valärnede (KS/2015:349)

Kommunfullmäktiges beslut


Kent-Ove Karlsson (S) entledigas från uppdraget som ledamot i
demokrati- och visionsberedningen.



Johnny Ohlsson (S) väljs som ny ledamot i demokrati- och
visionsberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Kent-Ove Karlsson har, 2015-4-27, inkommit med en begäran om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i demokrati- och visionsberedningen.
Ny ledamot väljs i Kent-Ove Karlssons ställe.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2015-04-27
Förslag till beslut på sammanträdet
Socialdemokraterna nominerar Johnny Ohlsson (S) som ny ledamot i demokratioch visionsberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige väljer Johnny Ohlsson (S) som ny
ledamot i demokrati- och visionsberedningen.
Beslutet skickas till
Kent-Ove Karlsson
Johnny Ohlsson
Personalfunktionen
Demokrati- och visionsberedningen
Processtödsfunktionen
Status
Avslutas
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§ 52

Delgivningar (KS/2015:395)

Kommunfullmäktiges beslut


Noterar informationen

Beslutsunderlag
INFORMATION- Information om SKL.s ordinarie kongress– SLK
PROTOKOLLSUTDRAG – Val av ordförande till samverkansnämnden
arbetsmarknad kommunfullmäktige i Svenljunga
Status
Akten
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§ 53

Eventuella rapporter från beredningarna
Sammanfattning av ärendet
Christoffer Andersson (C), beredningsledare i Demokrati- och
visionsberedningen, rapporterar om beredningens arbete och informerar om
vägledningsdebatten som ska äga rum på nästa fullmäktigesammanträde.
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§ 54

Eventuellt inkomna ärenden (KS/2015:400)
Kommunfullmäktiges beslut
 Noterar att granskningsrapport gällande utbetalning av
föreningsbidrag har inkommit.
Ärendet
Tranemo kommuns revisorer har genom Deloitte gjort en granskning avseende
utbetalning av föreningsbidrag. Information ges under sammanträdet om att
revisorernas granskningsrapport inklusive Deloittes rapport nu har inkommit till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport 2015-05-13
Granskning av utbetalning av föreningsbidrag, maj 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars-Åke Larsson (M) föreslår att kommunfullmäktige noterar att
revisionsrapporten har inkommit.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Larssons
förslag.
Status
Kommunstyrelsen
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