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§1

Information om Leader Sjuhärad
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Annika Andersson, verksamhetschef Leader Sjuhärad, informerar om både den
gångna och den nya programperioden, kommunens medverkan mm
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§2

Inkommen motion (KS/2016:76)
Kommunfullmäktiges beslut
•
•

Noterar den inkomna motionen
Motionen om brandtillbud hos äldre remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Av kommunallagen framgår att en ledamot får väcka ett ärende i fullmäktige
genom en motion. Birgitta Lindqvist (-), har 2016-01-28 lämnat en motion om
brandtillbud hos äldre.
Beslutsunderlag
Motion om brandtillbud hos äldre, 2016-01-28
Föredragning och debatt
Birgitta Lindqvist (-) föredrar motionen.
Status
Pågående
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§3

Medborgarförslag om gatulampor över Skateparken i
Limmared (KS/2015:552)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Medborgarförslaget avslås

Ärendet
Daniel Backe som är kontaktperson för flera skateåkare har 2015-07-27 lämnat ett
medborgarförslag angående gatulampor över skateparken i Limmared.
Förslagsställaren anser att de vill kunna använda skateparken mer under den
mörka delen av året.
Förvaltningen var i kontakt med Daniel Backe 2015-11-30 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.
Bakgrunden till skateparkens uppkomst var det avtal som upprättades, 2011-0711, mellan kommunen och Föreningen Kultur 1740 i och med kommunens
investering i vad som skulle bli Glasets hus. I samband med byggnationen av
Glasets hus anlades också skateparken. I arrendeavtalet framgår det att
föreningen ansvarar för skötsel av byggnader och utvändig mark och för
investeringar utöver de 20 miljoner kronor som kommunen investerat.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 8, 2016-01-18
Protokollsutdrag AU § 237, 2015-12-17
2015-11-16 Svar på Medborgarförslag om gatulampor över skateparken i
Limmared.
Medborgarförslaget
Beslutet skickas till
Daniel Backe
Tekniska sektionen
Glasets Hus
Föreningen Kultur 1740
Status
Avslutad
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§4

Medborgarförslag angående komplettering av belysning på
GC-väg. (KS/2015:600)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendet
Lili-Ann Henriksson har 2015-08-31 lämnat ett medborgarförslag angående
Medborgarförslag angående komplettering av belysning på GC-väg.
Förslagsställaren anser att gång och cykelvägen mellan polishuset/
Jönköpingsvägen och Trelleborgsvägen samt delen av banvallen mellan
Medborgarhuset och Trelleborgsvägen behöver gatljus för barn som använder
vägen till och från skolan under den mörka årstiden.
Förvaltningen var i kontakt med Lili-Ann Henriksson 2015-11-16 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag.
I samband med projekteringen med att flytta byggprogrammet inom
gymnasieskolan till Tranehallen har även belysning för gångstråk inräknats i
projektet. Den komplettering som förslagsställaren har önskat har
iordningsställts och är drifttagen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 9, 2016-01-18
Protokollsutdrag AU § 238, 2015-12-17
Tjänsteskrivelse, 2015-11-16 Svar på Medborgarförslag angående komplettering
av belysning på GC-väg
Medborgarförslaget
Beslutet skickas till
Lili-Ann Henriksson
Tekniska sektionen
Status
Avslutad
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§5

Motion om att bli Håll Sverige Rent-kommun (KS/2015:6)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen antas

Beslutsmotivering
Ett medlemskap i Håll Sverige Rent visar att kommunen engagerar sig i
miljöfrågor. Tranemo kommun, tekniska sektionen bedömer att det är mycket
viktigt att ta till vara på vår vackra natur och dess omgivningar, med anledning
av detta samtycker tekniska sektionen förslagsställarens önskemål om ett
medlemskap. Tekniska sektionen har seden ett flertal år erbjudit skolor,
föreningar etc. som önskar delta i ”Skräpplockardagar” att kostnadsfritt avlämna
det utsorterade avfallet på Återvinningscentralen Returen. Medlemskapet
innebär att kampanjmaterial såsom säckar samt handskar erhålls kostnadsfritt
från föreningen inför dessa dagar. Däremot måste hämtning/transport till
Returen ordnas av de som utför skräpplockningen, skälet är att något avtal med
nuvarande entreprenör om denna typ av tjänst inte finns upphandlad.
Tekniska sektionen vill dock betona att resurser saknas inom sektionen för att
starta och genomföra diverse övriga arrangemang eller deltagande i kurser,
studieresor mm som Håll Sverige Rent anordnar. Samtliga resurser inom
renhållningen arbetar kontinuerligt med att förbättra och uppnå lokala och
regionala mål, samt skapa ett framtida miljömässigt och säkert
omhändertagande av vårt avfall.
Däremot finns det naturligtvis möjlighet för övriga kommunala sektioner som är
intresserade att engagera sig i Håll Sverige Rent och dess projekt.
Medlemskap kommer att sökas fr o m 2016.
Ärendet
Louise Bertilsson har 2015-01-05 lämnat en motion om att Tranemo kommun
borde bli en Håll Sverige Rent-kommun. Förslagsställaren anser att Tranemo
kommun redan deltar i en del av de aktiviteter föreningen Hålls Sverige Rent
arbetar med. Med hänvisning till att kommunen antagit en ny vision där man
trycker på att Tranemo kommun är naturskön tycker Miljöpartiet de Gröna i
Tranemo att det vore lämpligt att Tranemo kommun valde att bli en Håll Sverige
Rent-kommun. Medlemskapet skulle kosta Tranemo kommun ca 5000 konor plus
moms per år. Förutom kunskaps- och erfarenhetsutbyte så blir det ytterligare en
grön ”fjäder i hatten” som tydligt visar på kommunens intentioner.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 10, 2016-01-18
Protokollsutdrag AU § 239, 2015-12-17
Tjänsteskrivelse 2015-11-23
Motion 2015-01-05
Beslutet skickas till
Louise Bertilsson
Tekniska sektionen, Annette Nilsson
Ekonomifunktionen
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Tjänsteskrivelse 2015-11-23.
Status
Avslutad
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§6

Motion om att ta fram en bostadsförsörjningsplan
(KS/2015:763)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad

Beslutsmotivering
Förvaltningen arbetar redan med att ta fram riktlinjer för
bostadsförsörjning/bostadsförsörjningsplan.
Sammanfattning av ärendet
Rose Torkelsson har den 2015-11-12 lämnat en motion angående
bostadsförsörjningsplan för Tranemo kommun. Förvaltningen var i kontakt med
Rose Torkelsson 2015-12-03 för att ge motionären tillfälle att utveckla sitt förslag.
Förvaltningen arbetar med att ta fram en bostadsförsörjningsplan.
Förvaltningens förslag är att bostadsförsörjningsplanen sträcker sig från 20162020 då planen skall i enlighet med lagen antas på nytt under nästkommande
mandatperiod.
Ärendet
Rose Torkelsson har den 2015-11-12 lämnat en motion angående
bostadsförsörjningsplan för Tranemo kommun.
Rose Torkelsson anser att Tranemo kommun ska:
 ta fram en bostadsförsörjningsplan fram till år 2025
 kartlägga behoven av och tillgång till olika kategorier av bostäder som
behövs i Tranemo kommun. Dessutom föreslå hur behov av och tillgång
till bostäder kan balanseras så att resultatet blir bra bostäder för
invånarnas bästa
Förvaltningen var i kontakt med Rose Torkelsson 2015-12-03 för att ge
motionären tillfälle att utveckla sitt förslag. Hon hade inget ytterligare att
tillägga.
Förvaltningen arbetar med att ta fram en bostadsförsörjningsplan.
Bostadsförsörjningsplanen skall dock ta hänsyn till den, ännu inte beslutade,
Strategiska planen för Tranemo kommun. Förvaltningens förslag är att
bostadsförsörjningsplanen sträcker sig från 2016-2020 då planen skall i enlighet
med lagen antas på nytt under nästkommande mandatperiod.
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I Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) meddelas att
varje kommun ska planera för och ange riktlinjer för bostadsförsörjningen i
kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för
bostadsförsörjningen ska antas under varje mandatperiod.
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska särskilt grundas på en analys av den
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för
särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Riktlinjerna för
bostadsförsörjningen ska minst innehålla:
 Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet,
 Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
 Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 11, 2016-01-18
Protokollsutdrag AU § 240, 2015-12-17
Svar på motion om bostadsförsörjningsprogram, 2015-12-02
Motion om att ta fram en Bostadsförsörjningsplan KS/2015:763
Föredragning och debatt
Motionären Rose Torkelsson (S) tackar för svaret på motionen.
Beslutet skickas till
Rose Torkelsson
Näringsliv och strategisektionen
Status
Avslutad
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§7

Koncernbildning (KS/2015:822)
Kommunfullmäktiges beslut
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bildar ett moderbolag med ett aktiekapital på 6 miljoner kronor.
I utredningen ändras första punkten under rubriken konsekvenser så
att den får ordalydelsen ”Kostnader i moderbolaget för exempelvis
räntekostnader, borgensavgift, arvoden mm får täckas av intäkter i
moderbolaget. Administrationsbidrag kan faktureras dotterbolagen
för de faktiska kostnader moderbolaget har för att administrera
respektive dotterbolag”.
De förtroendevalda revisorerna får i uppdrag att, till
kommunfullmäktiges sammanträde i mars, lämna förslag på två
revisorer och två ersättare till moderbolaget.
Ger de folkvalda revisorerna i uppdrag att upphandla revisorstjänster
åt moderbolaget.
Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att, till
kommunfullmäktiges sammanträde i mars, lämna förslag på
ägarrepresentant till moderbolagets bolagsstämma.
Utser kommunstyrelsens allmänna utskott till styrelse för
moderbolaget.
Utser Crister Persson (C) till ordförande och Tony Hanssen (S) till vice
ordförande i moderbolagets styrelse.
Överlåter aktierna i Tranemobostäder AB, org.nr. 556449-1966, till
moderbolaget för en köpeskilling av 5 mnkr.
Överlåter aktierna i Tranemo Utvecklings AB, org.nr. 556662-4952, till
moderbolaget för en köpeskilling av 6 mnkr.
Godkänner föreslagna aktieöverlåtelseavtal.
Ingår ett borgensåtagande till fördel för moderbolaget på 75 mnkr.
Godkänner en låneram för moderbolaget på 75 mnkr.
Godkänner föreslagen bolagsordning för moderbolaget.
Godkänner föreslaget ägardirektiv för moderbolaget.
Ger moderbolaget namnet Tranemo Forum AB.
Beslutet av bildande av moderbolag innebär att bolagsordning och
ägardirektiv för så väl Tranemobostäder AB och Tranemo Utvecklings
AB ska revideras.
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förtydligande om
hur samverkan mellan förvaltningen och bolagen ska stärkas.
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med former för hur
kommunstyrelsens insyn i bolagen ska utformas.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2016-02-08

Reservation
Evy Erlandsson och Per Simonsson, båda (SD), reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Kommunfullmäktige gav förvaltningen 2015-11-23 i uppdrag att ta fram
ytterligare beslutsunderlag i syfte att bilda ett moderbolag som tillsammans med
Tranemobostäder AB och Tranemo Utvecklings AB bildar en kommunkoncern.
Det är av betydande vikt att styrelsen i moderbolaget består av ledamöter som
även är ledamöter i kommunstyrelsen. Lämpligt kan vara att ledamöterna i
kommunstyrelsens allmänna utskott blir styrelse i moderbolaget. På så sätt
förstärks kopplingen mellan kommunen och bolagen och medvetenheten om
kommunens mål och direktiv säkerställs. Om moderbolaget ges rollen som
koncernledning blir det i sig ett medel för kommunen att säkerställa att bolagens
verksamheter bedrivs med perspektiv på kommunens helhetssyn.
Konsekvenser av bolagsbildningen:
 Kostnader i moderbolaget för exempelvis räntekostnader, borgensavgift,
arvoden mm får täckas av intäkter i moderbolaget.
Administrationsbidrag kan faktureras dotterbolagen för de faktiska
kostnader moderbolaget har för att administrera respektive dotterbolag.
 Bildandet av ett moderbolag och skapandet av en koncern skapar
merkostnader avseende bokföring, årsredovisning, administration,
revisionsarvode och arvoden till styrelsen.
 Genom att organisera ägandet i ett moderbolag skapas ett forum för
kommunen att samordnat hantera ägarfrågorna. Det leder till en bättre
styrning och mer kontrollerad inriktning av de kommunala bolagens
verksamheter och då uppstår kostnadseffektivitet och kommunens
resurser används på bästa sätt.
 Genom att moderbolaget får till uppgift att utöva ägarstyrning över
dotterbolagen förstärks kopplingen mellan kommunen och bolagen och
medvetenheten om kommunens mål och direktiv säkerställs.
 Möjlighet finns att lämna koncernbidrag mellan bolagen i koncernen,
dock ska beaktas att möjligheterna är starkt begränsade vad gäller
Tranemobostäder AB, eftersom det är ett allmännyttigt kommunalt
bostadsaktiebolag och lyder under lag om allmännyttiga bostadsbolag.
 I Tranemobostäder AB finns ett skattemässigt underskott enligt
inkomstdeklarationen för inkomståret 2014 om 7 881 tkr. Enligt
inkomstskattelagen får bolaget inte utnyttja underskottet vid
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ägarförändring till den del underskottet överstiger dubbla ersättningen
för aktierna. Eftersom föreslagen köpeskilling är 5 mnkr så är
beloppsgränsen 10 mnkr för utnyttjande av underskottsavdrag.
Underskottsavdragen påverkas alltså inte såvida inte Tranemobostäder
gör en skattemässig förlust inkomståret 2015 överstigande 2 119 tkr.
 Tranemobostäder kan inte kvitta sina gamla skattemässiga underskott
mot intäkter i form av koncernbidrag från moderbolaget under fem år
efter försäljningen av aktierna. Däremot kan Tranemobostäder kvitta sina
underskott mot egna upparbetade överskott.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 16, 2016-01-18
Protokollsutdrag AU § 6, 2016-01-07
Tjänsteskrivelse 2015-12-04
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23 § 164
Utredning koncernbildning 2015-10-12
Bildande av moderbolag och kommunkoncern 2015-12-04
Aktieöverlåtelseavtal Tranemobostäder AB
Aktieöverlåtelseavtal Tranemo Utvecklings AB
Förslag till bolagsordning i moderbolaget
Förslag till ägardirektiv för moderbolaget
Remissvar socialdemokraterna
Remissvar Vänsterpartiet
Föredragning och debatt
Sektionschef Lars-Gunnar Karlsson och kommunjurist Kajsa Montan svarar på
frågor. I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C), Tony Hansen (S).
Förslag till beslut på sammanträdet
Crister Persson (C) föreslår att första punkten vad gäller konsekvenser av
bolagsbildningen ändras så att den får ordalydelsen ” Kostnader i moderbolaget
för exempelvis räntekostnader, borgensavgift, arvoden mm får täckas av intäkter
i moderbolaget. Administrationsbidrag kan faktureras dotterbolagen för de
faktiska kostnader moderbolaget har för att administrera respektive
dotterbolag”. Persson föreslår vidare att de folkvalda revisorerna får i uppdrag
att lämna förslag på två revisorer och två ersättare till moderbolaget, att KFs
presidie får i uppdrag att lämna förslag på ägarrepresentant till moderbolagets
bolagsstämma samt att moderbolaget ges namnet Tranemo Forum AB.
Tony Hansen (S) yrkar bifall till Perssons förslag.
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Lars-Åke Larsson (M) föreslår Crister Persson (C) till ordförande och Tony
Hanssen (S) till vice ordförande i moderbolagets styrelse.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Perssons och
Larssons förslag och i övrigt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
De folkvalda revisorerna
Tranemobostäder AB
Tranemo Utvecklings AB
Medborgarservice och processtöd
Ekonomifunktionen
Status
Pågående
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§8

Uppdrag att se över bolagsordning och ägardirektiv för TUAB
(KS/2015:359)
Kommunfullmäktiges beslut
•
•

Antar föreslagen förändring av bolagsordning för Tranemo
Utvecklings AB i enlighet med förslaget i genomförd utredning.
Antar föreslagen förändring av ägardirektiv för Tranemo Utvecklings
AB i enlighet med förslaget i genomförd utredning.

Ärendet
Allmänna utskottet gav, 2015-04-30, förvaltningen i uppdrag att se över
bolagsordning och ägardirektiv samt TUABs framtida roll.
Syftet med översynen är dels att innehållet i bolagsordningen och ägardirektivet
bättre ska harmonisera med varandra samt dels att ägarens vilja med och
uppdrag till bolaget tydligare ska framgå.
Ärendet har varit vilande i avvaktan på beslut om eventuell koncernbildning.
Då utredningen om koncernbildning nu också är klar kan även detta ärende
behandlas.

Beslutsunderlag
Protokollsutdra KS § 17, 2016-01-18
Protokollsutdrag AU § 7, 2016-01-07
Utredning 2015-08-18
Förslag på ny bolagsordning
Förslag på nytt ägardirektiv
Remissvar från Sverigedemokraterna
Föredragning och debatt
Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet och svarar på frågor.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
TUABs styrelse
TUABs VD
Servicesektionen
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Utredning
Ny bolagsordning
Nytt ägardirektiv

Status
Avslutad
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§9

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs
av privata utförare - Nytt uppdrag till TKB (KS/2016:74)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Fastställer uppdragsbeskrivning för tillväxt- och
kompetensberedningen (TKB) gällande att utarbeta ett program för
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.

Ärendet
Uppdraget består av att utarbeta ett program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare.
Beslutsunderlag
Uppdragsbeskrivning 2016-01-21
Beslutet skickas till
Beredningens samtliga ledamöter
Servicesektionen
Medborgarservice- och processtödsfunktionen
Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2016-02-08
§ 10

Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar nedanstående delgivningar

Ärendet
Budget 2016 gällande Överförmyndare I Samverkan (ÖIS)
Verksamhetsplan 2016 gällande Överförmyndare I Samverkan (ÖIS)

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2016-02-08
§ 11

Inkomna ärenden (KS/2016:50)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar den inkomna granskningen

Ärendet
Tranemo kommuns revisorer har genom KPMG AB gjort en granskning
avseende samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport - samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen,
2016-01-12
Beslutet skickas till
Revisorerna
Omsorgssektionen
Lärandesektionen
Status
Pågående

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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