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§ 167 

Inkommen motion (KS/2015:835)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Noterar den inkomna motionen 

 Motionen om att kommunen ska ta del av klimatpengar 2016 remitteras 

till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunallagen framgår att en ledamot får väcka ett ärende i fullmäktige 

genom en motion. Louise Bertilsson och Ingela Karlsson, båda (MP), har 2015-12-

10 lämnat en motion om att kommunen ska ta del av klimatpengar 2016. 

Beslutsunderlag  

Motion om att kommunen ska ta del av klimatpengar 2016, 2015-12-10 

Föredragning och debatt  

Louise Bertilsson (MP) föredrar motionen. 

Status 

Pågående 
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§ 168 

Motion om Bredbandsstrategi  (KS/2015:444)  

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen antas. 

  

Ärendet 

Marianne Hörnqvist (M) har 2015-06-09 lämnat en motion angående 

bredbandsstrategi  

Marianne Hörnqvist anser att Tranemo kommun antar en strategi för 

bredband/fiberutbyggnad i kommunen. Förvaltningen var i kontakt med 

Marianne Hörnqvist 2015-10-27 för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt 

förslag. Hon hade inget ytterligare att tillägga.   

 

Motionären förslår att kommunen skyndsamt: 

o Antar en handlingsplan/strategi/vision avseende bredband till 

slutanvändare och infrastruktur för kommunen i ett tioårsperspektiv 

o Tydliggör samverkan mellan kommunen, lokalt nät, regionalt nät och 

privata aktörer samt förväntade effekter 

o Motivera varför ett aktivt förhållningssätt på bredbandsområdet är viktigt 

för kommunen 

Förvaltningen kommer att ta fram en fiberstrategi som sträcker sig till år 2020 

med utblick mot år 2025. Strategin förväntas vara klar april-maj 2016. Strategin 

kommer att behandla motionärens punkter enligt ovan. Fiberstrategin skall 

beakta det av kommunen fastställda dokumentet: Kommunens engagemang vid 

utbyggnad av fiberinfrastruktur (Dnr: KS/2015:84 senaste rev 2015-07-06) 

Beslutsunderlag  

KS § 327, 2015-11-30 

AU § 219, 2015-11-12 

Tjänsteskrivelse svar på motion, 2015-10-27 

Motion 2015-06-09 

Föredragning och debatt 

Marianne Hörnqvist tackar för svaret och den snabba handläggningen. 
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Beslutet skickas till 

Näringsliv och strategisektionen 

Tekniska sektionen 

Marianne Hörnqvist 

Status 

Avslutad 

 

 

 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

Kommunfullmäktige  

2015-12-14     

 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 6 

§ 169 

Motion om grön flagg  (KS/2014:786)  

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen avslås 

Beslutsmotivering 

Då lärandesektionen i sin verksamhetsplan har identifierat fyra större 

utvecklingsområden  

o Information och kommunikationsteknik (IKT) 

o Matematik-matematiklyftet 

o Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

o Elevhälsan – Utvecklad elevhälsa för högre måluppfyllelse 

och det till dessa också för de olika verksamheternas tillkommer områden som 

prioriterats fram genom det systematiska kvalitetsarbetet, görs bedömning att 

utvecklingskraften skall riktas mot dessa. 

Att addera ytterligare ett obligatoriskt utvecklingsområde riskerar att det inte 

blir kvalitet i utvecklingsarbetet. 

Lärandesektionen ser att det finns många positiva värden i arbetssättet runt Grön 

flagg, men valet att arbeta med detta får respektive verksamhet besluta om och 

därför föreslår lärandesektionen att motionen avslås.  

Ärendet 

Louise Bertilsson (MP) har 2014-11-21 lämnat en motion gällande obligatorisk 

grönflaggcertifiering av förskolor och skolor i Tranemo kommun, med tanken att 

kommunen på detta sätt skall ”göra kommunen grön och visa på inriktningen om ett 

hållbart samhälle både socialt och ekologiskt” samt att detta också är ett sätt att arbeta 

för ett förverkligande av kommunens vision – Lev livet på den gröna sidan. 

Efter utredning och diskussion inom Lärandesektionen har sektionsledningen 

kommit till slutsatsen att det inte stödjer helheten i utvecklingsarbetet inom 

sektionen, att besluta om ett obligatorium runt certifiering av skolor och 

förskolor till Grön flagg, utan att fokus för utvecklingsarbetet bör ligga på de 

redan identifierade utvecklingsområdena. Det möter däremot inga hinder om 

den enskilda förskolan eller skolan själva beslutar att certifieringen är ett 

lämpligt sätt att arbeta för att nå målen och därför föreslår Lärandesektionen att 

motionen avslås. 
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Beslutsunderlag  

KS § 328, 2015-11-30 

BKU § 104, 2015-11-12 

Motion om grön flagg (KS 2014:786) 

Tjänsteskrivelse Svar på Motion om grön flagg 2015-10-08  

Lärandesektionens verksamhetsplan 2014-2018 

Föredragning och debatt 

Louise Bertilsson tackar för svaret på motionen. 

Beslutet skickas till 

Louise Bertilsson  

Lärandesektionen 

Status 

Avslutad 
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§ 170 

Motion om det uppdaterade skolskjutssystemet  

(KS/2015:604)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen anses besvarad. 

Beslutsmotivering 

Förvaltningen arbetar redan med att ta fram en handlingsplan för arbetet med 

skolskjuts. Motionärens frågeställningar kommer att lyftas i det arbetet.  

Ärendet 

Viktoria Haraldson (C) har den 2015-08-31 lämnat en motion angående det 

uppdaterade skolskjutssystemet.  

Viktoria Haraldson anser att reglementet för skolskjuts bör omarbetas och att 

omarbetningen skall ske i samråd med berörda t.ex. brukarråd, 

samhällsföreningar eller liknande grupperingar som kan bedömas ha värdefull 

kunskap och erfarenheter om skolskjuts och hur kommuninvånarna reser.   

Förvaltningen var i kontakt med Viktoria Haraldson 2015-09-29 för att ge 

motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Motionären hade inget ytterligare att 

tillägga. 

 

Förvaltningen arbetar med att ta fram en handlingsplan för arbetet med 

skolskjuts. Handlingsplanen omfattar även uppdraget givet av kommunstyrelsen 

2015-06-15 § 196. Motionärens frågeställningar kommer att lyftas i det arbetet.   

Beslutsunderlag 

KS § 329, 2015-11-30 

BKU § 103, 2015-11-12 

Tjänsteskrivelse 2015-09-29 

Motion 2015-08-31 

Föredragning och debatt 

Viktoria Haraldsson tackar för motionssvaret och meddelar att hon ser fram mot 

handlingsplanen. 

Beslutet skickas till 

Viktoria Haraldson 

Näringsliv och strategisektionen 
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Status 

Avslutad 
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§ 171 

Hantering av priser i Tranemo kommuns namn  

(KS/2013:1069)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Godkänner instiftande av priset ”Tranemo kommuns medborgarpris” 

samt dess riktlinjer efter korrigering så att integrationsstipendiet 

behålls i sin nuvarande form. 

 Motionen om införande av tillgänglighetspris avslås  

 Motionen om införande av miljöpris avslås 

 Tidigare beslut om folkhälsopris upphävs, KF 2013-09-09 § 103 

 Integrationsstipendiet höjs från 5 000 kronor till 10 000 kronor.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade vid två tillfällen att återremittera ärendet av 

hantering av priser i Tranemo kommuns namn (KS § 263, 2014-10-06, KS § 170 

2015-05-25 ). Vid det senaste återremitteringstillfället motiverades remitteringen 

med att förvaltningen får fortsatt bereda ärendet vad gäller att finna ett 

lämpligare namn än hederspris, att formulera att priset delas ut efter olika teman 

varje år samt att se över sammansättningen av nomineringsgruppen.  

Förvaltningen föreslår därav att priset döpts till Tranemo kommuns 

medborgarpris, samt att kommunfullmäktiges presidium utgör 

nomineringsgrupp och att priset roterar i enlighet med bifogade riktlinjer.   

Under de senaste månaderna har två motioner inkommit om att instifta ett pris i 

Tranemo kommuns namn, dels ett tillgänglighets- och bemötandepris och dels 

ett miljöpris. I närtid har Tranemo kommun instiftat både ett folkhälsopris (2013) 

och ett integrationsstipendium (2007). Förutom dessa priser så delar fullmäktige 

årligen ut ett kulturpris samt årets ledarstipendiater. För att även i fortsättningen 

ha en hög dignitet på de utmärkelser som utgår från Tranemo kommun, så 

föreslår förvaltningen att några av priserna utgår, och att kommunen istället 

instiftar en utmärkelse som Tranemo kommuns hederspris. Förvaltningen var i 

kontakt med de båda motionärerna 2015-04-10 för att de skulle få ett tillfälle att 

yttra sig i ärendet. Motionärerna ställer sig inte bakom förvaltningens förslag 

utan anser att både miljöpris respektive tillgänglighetspris fyller var sin viktig 

funktion och att de därför anser att de båda motionerna bör antas.  

 

Vid nomineringen av 2015 integrationsstipendium visat sig svårt att få 

nominerade. Utifrån detta föreslår förvaltningen att även det priset utgår och 

införlivas i rotationen.  
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Beslutsunderlag  

KS § 330, 2015-11-30 

AU § 213, 2015-11-05 

Tjänsteskrivelse, 2015-09-18 

Riktlinjer för Tranemo kommuns medborgarpris, 2015-06-30 

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-25, § 170 

Motion Tillgänglighets och Bemötande pris 2014-01-31 

Motion miljöpris 2013-10-21   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva-Karin Haglund (S) föreslår tillägget att integrationsstipendiet höjs från 5000 

kronor till 10 000 kronor. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag och i enlighet med Haglunds tilläggsförslag. 

Beslutet skickas till 

Marianne Hörnqvist 

Stephan Bergman 

Medborgarservice och Processtöd 

Kommunfullmäktiges presidium 

Ekonomifunktionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Riktlinjer för Tranemo kommuns medborgarpris 

Status 

Avslutad 
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§ 172 

Stiftelsen Franz Brunkes minnesfond - utdelning 2015  

(KS/2015:616)  

Kommunfullmäktiges beslut 

 Delar ut 51 000 kronor ur stiftelsen Franz Brunkes minnesfond till 

projekt på Länghemskolan och Bikupan i enlighet med kommitténs 

förslag. 

 Delar ut 20 000 kronor ur stiftelsen Franz Brunkes minnesfond till 

Länghems byalag i enlighet med kommitténs förslag. 

 Noterar informationen om att fullmäktige, i december 2014, utsåg 

ledamöter till fondens styrelse. Beklagligtvis har inte alla ledamöter 

kallats till styrelsens möte och därmed inte getts möjlighet att delta i 

och påverka det förslag som lämnats till fullmäktige. 

 

Ärendet 

I stadgarna för stiftelsen Franz Brunkes fond står att ”Intet av fondens medel får 

användas för krigiska, politiska, religiösa eller antireligiösa ändamål och icke 

heller för skattelindring. I övrig lämnas kommittén och kommunalfullmäktige 

fria händer att på ett vidsynt sätt använda till utdelning disponibla medel.” Där 

står också att kommitténs förslag bör fastställas av kommunfullmäktige. 

 

Enligt permutationsbeslut från Kammarkollegiet 2013-07-02 kan stiftelsen Franz 

Brunkes minnesfond dela ut avkastning plus kapital för att så småningom kunna 

upplösa fonden. Idag finns ca 75 000 kronor i fonden.   

 

Önskemål om bidrag ur fonden till ett sammanlagt belopp om 71 000 kronor har 

kommit in från pedagoger på Länghemskolan och Bikupans förskola, elever på 

Länghemskolan samt från Länghems byalag.  

Beslutsunderlag 

KS § 333, 2015-11-30 

BKU § 107, 2015-11-12 

Tjänsteskrivelse 2015-09-25 

Kommitténs förslag - Stiftelsen Franz Brunkes minnesfond – utdelning 2015, 

2015-09-25 

Kompletterande ansökan, samt stiftelsens förslag, 2015-11-05 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Haglund (C) föreslår tillägget ”Noterar informationen om att 

fullmäktige, i december 2014, utsåg ledamöter till fondens styrelse. Beklagligtvis 

har inte alla ledamöter kallats till styrelsens möte och därmed inte getts möjlighet 

att delta i och påverka kommitténs förslag”. 

Beslutet skickas till  

Ekonomifunktionen  

Magnus Klyver, Länghemskolan 

Länghems byalag 

Stiftelsens ledamöter: 

Johnny Ohlsson 

Lars-Erik Enoksson 

Marie Mattsson 

Mats Grönberg 

Status 

Avslutad 
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§ 173 

Kommunal borgen till fiberföreningar  (KS/2015:767)  

Kommunfullmäktiges beslut 

 Återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt 

beredning. 

 

Beslutsmotivering 

Under beredningen av ärendet har inte berörda fiberföreningar kontaktats för 

avstämning och diskussion om utformningen av det kommunala 

borgensåtagandet. 

 

Ärendet 

Kommunen har fått förfrågan om att bevilja kommunal borgen för 

fiberföreningars lån avseende bidrag från bidragsgivande myndighet. 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till kommunal borgen för 

fiberföreningar. Under dagens sammanträde fattar fullmäktige beslut om att 

ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Beslutsunderlag 

KS § 338, 2015-11-30 

AU § 223, 2015-11-26 

Tjänsteskrivelse 2015-11-13  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Crister Persson (C) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 

fortsatt beredning med motiveringen att under beredningen av ärendet har inte 

berörda fiberföreningar kontaktats för avstämning och diskussion om 

utformningen av det kommunala borgensåtagandet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras under 

dagens sammanträde och finner att fullmäktige beslutar att återremittera 

ärendet.  

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen 
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Näringslivs- och strategisektionen 

Tekniska sektionen 

Kommunjuristen 

Status  

Avslutad 
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§ 174 

Revidering av förbundsordning Boråsregionen-Sjuhärads 

kommunalförbund  (KS/2015:690)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Tranemo kommun fastställer föreslagen förbundsordning för 

Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslutade vid sitt 

sammanträde 2015-09-18 att föreslå aktuella medlemskommuner att fastställa 

förbundsordningen för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund enligt 

förslag. 

De förändringar som nu föranleder en revidering är att avtal med Falkenbergs 

kommun om samarbete har upphört (§1), förtydligande om när ny valberedning 

ska utses (§3) samt en förändring avseende genomförande av delårsbokslut (§11). 

 

Förändringarna är av sådan karaktär att förvaltningen inte ser någon anledning 

av ha synpunkter eller invändningar mot dem.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, delegeringsbeslut 2012-12-02 

Tjänsteskrivelse 2015-12-01  

Brev från Boråsregionen, 2015-10-05 

Protokollsutdrag § 64 2015-09-18, Boråsregionen 

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Crister Persson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutet skickas till 

Boråsregionen 

Status  

Avslutad 
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§ 175 

Inkomna ärenden  (KS/2015:845)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Noterar de inkomna granskningarna. 

 

Ärendet 

Tranemo kommuns revisorer har genom KPMG gjort en granskning avseende 

hemtjänsten och en granskning avseende styrning, uppföljning och utvärdering 

av institutionsplaceringar. 

Beslutsunderlag 

Granskning av hemtjänsten (KS/2015:845) 

Granskning av styrning, uppföljning och utvärdering av institutionsplaceringar. 

(KS/2015:846) 

Beslutet skickas till 

Revisorerna 

Status  

Pågående 
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§ 176 

Utdelning av Tranemo kommuns Kulturstipendium 2015  

(KS/2015:746)  
 

I anslutning till dagens sammanträdet delar kommunstyrelsens ordförande, 

Crister Persson, ut Tranemo kommuns kulturstipendium till Juan Ochoa 

Echevarria. 

 

Juan Ochhoa tilldelas kulturstipendiet med motiveringen: 

Med stort engagemang och med respekt i varje möte lyckas Juan Ochoa i såväl 

profession som fritid att sprida intresse, nyfikenhet och glädje för kultur med 

bredd och kvalité i Tranemo kommun. Med glimten i ögat och förmåga att 

entusiasmera har han gjort stort intryck på många och haft betydelse för duktiga 

musiker som gått vidare ut i världen. 
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§ 177 

Utdelning av ledarstipendier och uppvaktning av svenska 

mästare  
 

I anslutning till dagens sammanträde utdelar kommunstyrelsens ordförande, 

Crister Persson, årets stipendier till ledare inom föreningsverksamheten enligt 

nedanstående. Dessutom uppvaktas svenska mästare eller motsvarande från 

Tranemo kommun. 
 

Unga ledare 

Martina Evaldsson, Tranemo Gymnastikförening 

Evelina Oscarsson, Tranemo Gymnastikförening 

Rikard Johansson, Tranemo Kuniba Kai Karateklubb 

Ledare 

Åse Johnson, Grimsås IF 

Charlotte Westerholm, Länghems ridklubb 

Svenska mästare  

Johanna Johansson, Kinds Go:Green CK 

John Rosell, Dalstorps skytteförening 

Johanna Andersson, Dalstorps skytteförening 
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§ 178 

Uppvaktning för 25 års arbete eller politiskt uppdrag i 

Tranemo kommun  
 

Följande medarbetare uppvaktas     

  

Gunilla Hollander, Hemtjänst Dalstorp 

Yvonne Haraldsson, Tranängskolan Skattkammaren  

Helena Axelsson, Sjuksköterska Norra delen 

Annika Strömqvist, Tranängskolan åk 4-6 

Carina Andersson, SFI, Lärandesektionen 

Anne Johansson, Lärare, Länghems skola 

Inger Oskarsson, Undersköterska, Gudarpsgården 

Ingegärd Klasson, Kök, Glimringe 

Susanne Klasson, SFI, Lärandesektionen 

Katarina Werder, Sociala stödteamet, Sektion omsorg 

Kent Lorentzson, Biblioteket bokbussen 

Ulla-Britt Johansson, Lärare, Tranängskolan 7-9 

Tomas Järnhester, Driftstekniker, VA, Tekniska sektionen 

Anna Rydin, Förskolelärare, Tranäng förskolan 

Kristina Fridh, Undersköterska, Gudarpsgården 

 

Följande politiker uppvaktas 

Claes Redberg, Politiker  

 

 

 

  


