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 KS/2013:1131 
 

§147  Motion angående förtydligande av regelverk för barnomsorg och 
fritidsverksamhet i Tranemo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Kathleen Wireklev (M) har inkommit med en motion om översyn och förtydligande 
av regelverket för barnomsorg och fritidsverksamhet i Tranemo kommun avseende rätten till 
barnomsorg vid skollov, hemarbete, jourverksamhet i räddningstjänsten, samt exempelvis för 
politiska uppdrag. Kathleen efterfrågar en översyn av regelverket för rätten till barnomsorg vid 
förvärvsarbete, och vad som inryms i begreppet förvärvsarbete. Ett förtydligande önskas av de 
möjligheter föräldrar har till barnomsorg, och vilka begränsningar som finns. Vad som gäller för 
exempelvis egna företagare, konstnärer, deltidsbrandmän eller lärare på ferietjänst som har 
förtroendetid. Hur kommunen generellt ser på samhällsuppdrag såsom politiska uppdrag och 
jourverksamhet i räddningstjänsten, om dessa berättigar till barnomsorg i kommunens 
verksamhet. 

Beslutsunderlag  
Motion 2013-11-07 
 
Beslutet skickas till  
Tjänstemannaberedningen 
 
Status 
Pågående 
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 KS/2013:1132 
 

§148  Motion angående handlingsplan för mottagandet av asylsökande 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Kathleen Wireklev (M) har inkommit med en motion om att inrätta en övergripande 
handlingsplan för asylsökande i Tranemo kommun. Tranemo kommun vill och förväntas ta emot 
fler flyktingar på ett bra och betryggande sätt i framtiden. Idag finns ingen tydlig handlingsplan i 
kommunen för mottagandet och hanteringen när asylprocessen är klar hos migrationsverket, och 
kommunens ansvar inträder. Detta sker när personen får tillfälligt eller permanent 
uppehållstillstånd, vilket kan gå väldigt fort på bara någon månad.  Genom en förtydligande 
handlingsplan skulle kommunen kunna förtydliga rutinerna och förbättra integrationen på ett 
mer rättssäkert sätt enligt motionären.  

Beslutsunderlag  
Motion 2013-11-07 
 
Beslutet skickas till  
Tjänstemannaberedningen 
 
Status 
Pågående 
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 KS/2013:1103 
 
§149  Medborgarförslag om ökat kollektivt resande med bl.a. småbussar i 
Tranemo 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Anmäls att medborgarförslaget inkommit och av presidiet remitterats till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommun har erhållit ett medborgarförslag från Lena Klaiber om att Tranemo kommun 
ska vidta åtgärder för att öka det kollektiva resandet genom införandet av småbussar. 
Argumenten för ett införande av småbussar är enligt förslagsställaren bland annat att det är 
miljövänligt, lättare för företag att etablera sig, barn kan obehindrat åka till varandra och 
föräldrar behöver inte köra, centralorten blir en starkare centralort och det blir lättare för 
föreningar att värva medlemmar 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2013-10-30 
 
Beslutet skickas till  
Tjänstemannaberedningen 
 
Status 
Pågående 
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KS/2013:1133 
 

§150  Interpellation angående möjligheten att erbjuda barnomsorg för 
barn där föräldrar har obekväma arbetstider. 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 
Kathleen Wireklev (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande där hon 
undrar hur kommunen ställer sig till möjligheten att erbjuda barnomsorg för barn vars 
föräldrar utöver ordinarie förvärvsarbete arbetar inom exempelvis räddningstjänst, eller 
har andra arbeten där exempelvis jourverksamhet förekommer. Interpellanten ställer 
även frågan hur kommunen tolkar detta ur ett barnperspektiv. 

Beslutsunderlag  
Interpellation 2013-11-07 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C), kommunstyrelsens ordförande, föreslår att han besvarar interpellationen vid 
nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 

Status 
Kommunfullmäktige  
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 KS/2013:75 
 

§151  Svar på medborgarförslag angående fler föreläsningar på gymnasiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Kontakt har tagits personligen med förslagsställarna. Förslaget har uppfattas korrekt och inga 
ändringar eller tillägg framfördes. I det demokratiska elevarbetet har skolan tillsammans med 
elevrådet samverkat kring anordnande av aktivitetsdagar som till sin fullo utgår från elevernas 
egna önskemål. Tranemo gymnasieskola har för avsikt att fortsätta med detta arbeta i syfte att 
stärka elevernas demokratiska utveckling. Under läsåret 13/14 kommer det därför att erbjudas  
2 nya dagar med aktiviteter och föreläsningar. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-11-04, § 309 
Bildnings- och kulturutskottet 2013-10-17, § 90 
Tjänsteskrivelse 2013-09-23 
Medborgarförslag 2013-01-25 
 
Beslutet skickas till  
Förslagsställarna 
Lärandesektionen 
Tranemo Gymnasieskola 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2013:407 
 

§152  Svar på medborgarförslag om att fler elever från Tranemo 
Gymnasieskola ska få åka till koncentrationslägret Auschwitz 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget avslås då finansieringen inte kan lösas. 

Beslutsmotivering  
Verksamheten är glad för förslagsställarens positiva hållning till resorna och håller med om 
vikten av att kunna ge så många elever som möjligt denna viktiga upplevelse. Förslagsställaren 
är ute efter att fler ska få åka men någon given grupp finns inte preciserad. 
Idag går inte detta att göra då verksamheten inte har de ekonomiska resurser som krävs för att 
låta fler elever åka.  

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslaget går ut på att fler elever ska få åka till Auschwitz. 
Förslagsställaren har hörts och inga ändringar eller tillägg framfördes. 
Sedan ett antal år tillbaka reser de elever som läser fördjupningskurser i samhällskunskap till 
Auschwitz någon gång under sin gymnasietid. Dessa resor är oerhört värdefulla och sätter djupa 
spår hos eleverna. I en tid då främlingsfientligheten ökar är det av stor vikt att många elever får 
uppleva förintelsens grymhet på plats och ges redskap för att stå upp mot främlingsfientlighet 
och förintelseförnekelse genom att kunna säga ”Jag har varit där. Jag har själv sett det. Jag vet 
vad som hände i Auschwitz”.  I upplägget med resan ingår även omfattande förberedelser för 
eleverna då de arbetar med förintelsen och förnekelsen av förintelsen inom ramen för ämnet 
samhällskunskap innan resan. Efter hemkomsten ingår det även att eleverna ska gå ut och 
berätta om sin resa dels för elever på gymnasiet men även för eleverna i åk 9. Detta för att sprida 
sina kunskaper och intryck av resan till så många elever som möjligt. Den största utgiftsposten 
för denna studieresa är själva resan dit och hem, som brukar hamna på 70 000 kr. Då eleverna 
åker buss är denna kostnad fast och beror inte på antalet elever. Boende i Polen och inträden är 
en relativ liten kostnad. Idag finansieras denna resa delvis genom medel från Sparbanken. 
 
Detta medborgarförslag handlar inte enbart om att ge eleverna en intressant studieresa utan om 
vårt allas ansvar att stå upp mot främlingsfientlighet, rasism och ickedemokratiska element i vårt 
samhälle, ett uppdrag som inte minst genomsyrar läroplanen.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-11-04, § 310 
Allmänna utskottet 2013-10-17, § 91 
Tjänsteskrivelse 2013-09-23 
Medborgarförslag 2013-04-11 
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Beslutet skickas till  
Förslagsställarna 
Lärandesektionen 
Tranemo Gymnasieskola 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2012:1106 
 

§153  Svar på motion om likvärdig skola 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen anses vara besvarad vad det gäller likvärdighet inom Kulturskolans 

verksamhetsområde då en hög likvärdighet råder. 
• Motionen antas i den delen som avser likvärdighet för skolornas studieresor. 
• Förvaltningen ges i uppdrag att komplettera nyckeltalsfördelningen till grundskolan, så 

att möjligheten till ökad likvärdighet vad det gäller studieresor ökar. 

Beslutsmotivering  
Utredningen av likvärdigheten i Kulturskolans utbud visar att verksamheten är likvärdig i hög 
grad. Utredningen av kostnader för studieresor, för F-6 grundskolorna, visar att det inte råder 
likvärdighet. Detta kan, även om skillnaderna i kostnader inte är så stora, regleras genom en 
komplettering av nyckeltalssystemet. 

Sammanfattning av ärendet 
Motion inlämnades 2012-11-26 av Viktoria Haraldsson (C) angående den likvärdiga skolan. 
Utredaren tog kontakt med motionären i september 2013. Motionären upplever att det inte råder 
likvärdiga förhållanden gällande studieresor samt Kulturskolans utbud till kommunens elever 
inom dessa områden. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-11-04, § 311 
Bildnings- och kulturutskottet 2013-10-17, § 92 
Tjänsteskrivelse 2013-09-30 
Motion 2012-11-26 
Avstånds och kostnadsöversikt 2013-10-01 
Utredning av Kulturskolans likvärdighet vad det gäller utbudet på kommunens skolor 
 
Beslutet skickas till  
Motionären 
Lärandesektionen 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:68 
 

§154  Folkhälsopolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Återremitterar folkhälsopolicyn till beredningen för förankring i partigrupperna.  

Sammanfattning av ärendet 
Trivsel- och trygghetsberedningen fick i februari 2013 i uppdrag att utarbeta en folkhälsopolicy 
för kommunen. I beredningsuppdraget anges att: ”Faktorer som motverkar en god hälsa ska 
identifieras så att åtgärder kan sättas in för att förhindra att ohälsa uppkommer.  
Beredningen skall arbeta med en aktiv och bred medborgardialog eftersom folkhälsofrågor med 
stor säkerhet är av intresse för alla invånare oavsett ålder.” 

Tranemo kommun har i ett flertal mätningar avseende folkhälsa legat på en generellt sett god 
nivå. I arbetet med att ta fram en folkhälsopolicy har förutom en gedigen kunskapsinhämtning 
avseende folkhälsa även dialoger med medborgare samt samråd med företagare och föreningar 
skett.  
Utgångspunkten i arbetet har primärt varit WHO:s definition av god folkhälsa samt 
Folkhälsoinstitutets 11 folkhälsomål för god folkhälsa, samt Regionens tankar om vad 
övergripande folkhälsoarbete ska vara och rikta sig mot. 
Sammantaget har dessa referenskällor vägt tungt i folkhälsopolicyn som nu överlämnas till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-11-04, § 308 
Allmänna utskottet 2013-10-23, § 135 
Folkhälsopolicy, 2013-09-26 
Överlämnande av uppdrag, 2013-09-26 
Presidiets yttrande, 2013-10-14 
Förvaltningens yttrande, 2013-10-04 
 
Föredragning och debatt 
Beredningsledare Stefan Hjertén föredrar ärendet. I den efterföljande debatten deltar Viktoria 
Haraldsson (C), Claes Redberg (S), Crister Persson (C) och Louise Bertilsson (MP).  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Viktoria Haraldsson (C) föreslår att folkhälsopolicyn återremitteras till beredningen för 
förankring i partigrupperna. 

Louise Bertilsson (MP) och Claes Redberg (S) yrkar bifall på Haraldssons förslag.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Haraldssons förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifallit Haraldssons förslag. 
 
Beslutet skickas till  
Trivsel- och trygghetsberedningen 
 
Status 
Pågående 
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 KS/2013:494 
 

§155  Översyn av ägardirektiven för de kommunala bolagen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Tranemo kommuns Vision och Strategiska plan läggs som bilaga till ägardirektiven för 

Tranemobostäder AB och Tranemo utvecklings AB för att ytterligare tydliggöra 
ägardirektiven. 
 

• Förslaget på direktavkastningskravet i ägardirektiven för Tranemobostäder AB 
återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare utredning.  
 

• Ägardirektiven för Tranemo Utvecklings AB kompletteras med följande 
direktavkastningskrav:  
Bolaget skall över tid generera en avkastning om nio procent på fastighetsinnehavets 
marknadsvärde. Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets resultat, 
exklusive ränte- och avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet 
under perioden. 
 

• Ägardirektiven för Tranemobostäder AB justeras avseende nivån på borgensavgiften: 
Bolaget skall betala en borgensavgift om 0,40 % på låneskulden. Kreditbeloppet per den 1/1 
respektive år ligger till grund för det årets borgensavgift. 

 
• Ägardirektiven för Tranemo Utvecklings AB justeras avseende nivån på 

borgensavgiften/finansieringsavgiften: 
Bolaget skall betala en finansieringsavgift om 0,60 % på låneskulden. Kreditbeloppet per den 
1/1 respektive år ligger till grund för det årets borgensavgift. 

 
• Besluten om förändringarna i ägardirektiven gäller från 2014-01-01. 

Beslutsmotivering  
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag reglerar att sådana bolag ska bedriva 
verksamheten enligt affärsmässiga principer. Därmed görs ett undantag från 
kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. 
Syftet med bestämmelsen är att undvika risk för snedvridning av konkurrensen. 
Lagen om vissa kommunala befogenheter reglerar att kommuner får tillgodose små företags 
behov av lokaler i kommunen under förutsättning att verksamheten inriktas på 
företagarkollektivet i allmänhet. Även i Lagen om vissa kommunala befogenheter regleras att 
sådan verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder. 
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar konsekvenser av lagstiftningen om 
kommunala bostadsaktiebolag mm i cirkulär 10:66. Här redovisas innebörden av kravet på 
affärsmässighet med utgångspunkt från hur det beskrivs i författningskommentarerna: 
”De kommunala bostadsaktiebolagen ska inte erhålla villkor som gynnar dem ekonomiskt i förhållande 
till privata konkurrenter, till exempel kommunala garantier utan att avgift tas ut eller avstående från 
marknadsmässiga avkastningskrav…” 
 
Kravet på affärsmässighet innebär sammanfattningsvis, att kommunerna ska ställa 
marknadsmässiga avkastningskrav på sina bostadsaktiebolag, att kommunerna ska ta ut 
marknadsmässig avgift när de ingår borgensåtagande för sina bostadsbolag och att 
kommunerna ska ta ut marknadsmässig ränta på lån till sina bostadsbolag. 
Att införa marknadsmässiga avkastningskrav och att göra en justering av nivå på 
borgensavgiften som de kommunala bolagen erlägger innebär positiva ekonomiska effekter för 
kommunkoncernen som helhet. På grund av skatteeffekter sparar kommunkoncernen 120 tkr per 
år om borgens- och finansieringsavgifterna justeras enligt förvaltningens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Allmänna utskottet beslutade i maj 2013 att ge förvaltningen i uppdrag att se över och 
presentera förslag till nya ägardirektiv med utgångspunkt från kommunens vision och 
strategiska plan. 
Vid en muntlig avstämning med allmänna utskottet den 13 juni diskuterades uppdraget, 
bland annat mot bakgrund av de förändringar i lagstiftningen om allmännyttiga bolag som 
infördes från och med 2011. Den nya lagstiftningen innebär att det behöver tas beslut om 
marknadsmässigt avkastningskrav, samtidigt som regleringen i ägardirektiven av 
ränta/borgensavgift behöver ses över så att villkoren blir marknadsmässiga även i denna del. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-10-07, § 270 
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 148 
Tjänsteskrivelse 2013-08-29 
Utredning ”Översyn av ägardirektiven för de kommunala bolagen” 2013-08-29 
 
Föredragning och debatt 
Funktionschef Niklas Anemo föredrar ärendet och svarar på frågor. I den efterföljande debatten 
deltar Hans Andersson (C), Claes Redberg (S), Crister Persson (C), Lars Vesterlund (M), 
Christina Yngvesson (M) och Stefan Hjertén (M).  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Direktavkastningskravet i ägardirektiven för Tranemobostäder AB  
Hans Andersson (C) föreslår att förslaget på direktavkastningskravet i ägardirektiven för 
Tranemobostäder AB återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare utredning. 
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Claes Redberg (S), Crister Persson (C), Lars Vesterlund (M) och Christina Yngvesson (M) yrkar 
bifall på Anderssons förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Anderssons förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifallit Anderssons förslag. 
 
Finansieringsavgift för Tranemo Utvecklings AB 
Claes Redberg (S) föreslår att Tranemo Utvecklings AB ska erlägga en finansieringsavgift 
motsvarande 0,4 % på lånebelopp som tagits upp eller hyresbelopp som omförhandlas under 
perioden 2011-01-01 till 2013-12-31. För nya lånebelopp eller hyresbelopp som omförhandlas 
efter 2014-01-01 ska en finansieringsavgift om 0,65 % erläggas. Lånebelopp per den 1 januari 
respektive år, ligger till grund för det årets finansieringsavgift. 
 
Crister Persson (C) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag. Allmänna utskottet föreslog att 
ägardirektiven för Tranemo Utvecklings AB skulle justeras avseende nivån på 
borgensavgiften/finansieringsavgiften så att bolaget skall betala en finansieringsavgift om 0,60 % 
på låneskulden. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för det årets 
borgensavgift. 
 
Lars Vesterlund (M) och Christina Yngvesson (M) yrkar bifall på Perssons förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Redbergs förslag och Perssons förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige bifallit Perssons förslag. 
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomifunktionen 
Tranemobostäder AB 
Tranemo Utvecklings AB 
 
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Utredning ”Översyn av ägardirektiven för de kommunala bolagen” 2013-08-29. 
 
Status 
Pågående 
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 KS/2013:1033 
 

§156  Tranemo kommuns borgensåtagande för Tranemobostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Tranemo kommun ingår borgen, såsom för egen skuld, för Tranemobostäder AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 175 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med översyn av ägardirektiven har det uppmärksammats att det föreligger behov av 
att uppdatera beslutet om kommunal borgen till Tranemobostäder AB. Ett borgensåtagande 
preskriberas efter 10 år. Detta medför att ett borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år när lån 
beviljas. Det senaste beslutet om borgen till Tranemobostäder AB är fattat i kommunfullmäktige 
under 2005. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-10-07, § 271 
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 148 
Tjänsteskrivelse 2013-08-29 
 
Beslutet skickas till  
Ekonomifunktionen 
Tranemobostäder AB 
Tranemo Utvecklings AB 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:393 
 

§157  Budgetförutsättningar 2014-2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar kommunstyrelsens förslag till prioriterade mål för verksamheten 2014-2016 och de 

finansiella målen för perioden 2014-2016. 
• Antar rutin för behandling för kapitalkostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför beslut om budgeten 2014 redovisas en prognos över de ekonomiska förutsättningarna för 
Tranemo kommun mellan år 2014-2016. Av prognosen framgår att svensk ekonomi fortsatt 
utvecklats svagt men att euroländerna som helhet återigen visar tillväxt.  I prognosen redovisas 
bland annat Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) preliminära beräkningar av 
kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen för 2014, befolkningsutvecklingen i kommunen, 
SKL:s senaste prognos för lönekostnader och konsumentpriser, avskrivningar och 
kapitalkostnader, bedömningen av finansiella intäkter och kostnader samt investeringar. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-11-04, § 296 
Kommunstyrelsens förslag till Budget 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 
 
Föredragning och debatt 
Ekonomichef Niklas Anemo föredrar ärendet. I den efterföljande debatten deltar Crister Persson 
(C) och Claes Redberg (S).   
 
Beslutsgång 
Crister Persson (C) och Claes Redberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Ekonomifunktionen 
Kommunchefen 
Utvecklingsledarna 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:393 
 

§158  Driftsbudget 2014, plan 2015-2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar kommunstyrelsens förslag till driftbudget 2014. 
• Förvaltningen får i uppdrag att planera och genomföra en värdegrundskampanj under 

2014 med aktiviteter i syfte att motverka främlingsfientlighet och rasism.  

Reservationer 
Sture Ernstson, Eva-Karin Haglund, Claes Redberg, Rose Torkelsson, Tony Hansen, Jan-Erik 
Svenningsson, Marie Kockali, Johnny Ohlsson, Tatjana Du Peterson, Ulf Thifors, Marita Nordin, 
Thomas Elmgren och Bo Haarala, samtliga (S), Christin Stormvall (V) och Louise Bertilsson (MP) 
reserverar sig till förmån för Claes Redbergs förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommuner ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 
(budgetår). Budgetberedningen och kommunstyrelsen har arbetat fram förslag på driftbudget för 
verksamheterna i kommunen, finansiella mål för kommunen och resultatmål för 
verksamheterna. Fackförbunden har under budgetprocessen fått lämna synpunkter på budgeten 
2014, synpunkterna delges genom Centrala Samverkansrådets protokoll.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-11-04, § 297 
Budgetberedningen 2013-10-10, § 26 
Kommunstyrelsens förslag till Budget 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 
Socialdemokraternas förslag till Budget 2014-2016 
Centrala Samverkansrådets protokoll 2013-10-22 (Fackförbundens synpunkter på budget 2014) 
 
Föredragning och debatt 
Ekonomichef Niklas Anemo föredrar ärendet. I den efterföljande debatten deltar Crister Persson 
(C), Claes Redberg (S), Lars Vesterlund (M), Christin Stormvall (V), Louise Bertilsson (MP), 
Gunilla Blomgren (FP), Marianne Hörnqvist (M) och Eva-Karin Haglund (S).  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Claes Redberg (S) presenterar socialdemokraternas förslag till budget 2014.  
Socialdemokraterna föreslår:  
”Besparingar - Vi föreslår besparingar motsvarande 3 050 000 kronor (se bilaga) för 2014. Av 
dessa är 2 565 000 kr samstämmiga med budgetberedningens förslag och 485 000 kronor enligt 
eget förslag (se bilaga). 
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Satsningar - Vi föreslår följande satsningar (se även bilaga), vilka motsvarar 2 070 000 kronor i 
ökade kostnader. Därutöver föreslår vi oförändrat utrymme för kommunstyrelsens oförutsedda 
på 3 000 000 kronor, vilket är 1 800 000 kronor mer än budgetberedningens förslag.” 
 
Claes Redberg (S) yrkar bifall till sina förslag som presenteras nedan och i övrigt 
kommunstyrelsens förslag. Louise Bertilsson (MP) och Christin Stormvall (V) yrkar bifall till 
Redbergs samtliga förslag. Louise Bertilsson (MP) yrkar även i övrigt bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Crister Persson (C), Lars Vesterlund (M), Gunilla Blomgren (FP) och Marianne Hörnqvist (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Crister Persson (C) noterar även att resultatet ökar 
med 150 000 kr med anledning av fullmäktiges beslut om finansieringsavgift för Tranemo 
Utvecklings AB i ägardirektiven.  
 
Arbetskläder 
Claes Redberg (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att införa arbetskläder till de grupper 
som så behöver. Kommunstyrelsens ram tillförs 200 000 kronor för detta.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Redbergs förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Barngrupper 
Claes Redberg (S) föreslår att under planperioden bör barngrupperna minska till högst 15 barn i 
åldrarna 3–5 år respektive 12 barn i åldrarna 0–3 år, med tre heltidsanställda. Kommunstyrelsens 
ram tillförs 500 000 kronor för detta. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Redbergs förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
Omröstning begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja= Kommunstyrelsens förslag  
Nej= Redbergs förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 19 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 15 nej-röster för Redbergs förslag beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se protokollsbilaga, omröstning 1. 
 
Vårdnadsbidraget 
Claes Redberg (S) föreslår att Vårdnadsbidraget avskaffas successivt från och med den 1 januari 
2014. På detta sätt frigörs efterhand 780 000 kronor. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Redbergs förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
Omröstning begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja= Kommunstyrelsens förslag  
Nej= Redbergs förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 19 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 15 nej-röster för Redbergs förslag beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se protokollsbilaga, omröstning 2. 
 
Datortäthet 
Claes Redberg (S) föreslår att det införs trådlösa nätverk och högre datortäthet inom 
grundskolan. Kommunstyrelsens ram tillförs 600 000 kronor 2014 och ytterligare 600 000 kronor 
2015 för ändamålet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Redbergs förslag och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Sommarjobb 
Claes Redberg (S) föreslår att alla ungdomar som önskar, skall ges möjlighet till ett sommarjobb 
av kommunen eller genom kommunens försorg. Kommunstyrelsens ram tillförs 450 000 kr för 
ändamålet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Redbergs förslag och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
Omröstning begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja= Kommunstyrelsens förslag  
Nej= Redbergs förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 19 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 15 nej-röster för Redbergs förslag beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se protokollsbilaga, omröstning 3. 
 
Lekplatser 
Claes Redberg (S) föreslår att Tranemo kommun ska ha bra lekplatser i kommunens alla tätorter. 
Kommunstyrelsens ram tillförs ytterligare 300 000 kr för ändamålet. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Redbergs förslag och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Läsplattor 
Claes Redberg (S) föreslår att avvakta med breddinförande av läsplattor till början av nästa 
mandatperiod. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Redbergs förslag och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Revisionen 
Claes Redberg (S) föreslår att revisionen tillskjuts 20 000 kronor enligt önskemål. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Redbergs förslag och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Uppdrag - Solbacken 
Claes Redberg (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att helt eller 
delvis återställa Solbacken i Länghem till ett vård- och omsorgsboende för att få de ekonomiska 
och verksamhetsmässiga konsekvenserna belysta. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer avslag mot bifall på Redbergs förslag och finner att kommunfullmäktige har 
avslagit Redbergs förslag. 
Omröstning begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja= Förslaget avslås  
Nej= Förslag bifalls 
 
Omröstningsresultat 
Med 19 ja-röster för avslag och 15 nej-röster för bifall beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Redbergs förslag. Se protokollsbilaga, omröstning 4. 
 
Ängslyckan och Solbacken 
Claes Redberg (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag om Tranemobostäders övertagande 
av Ängslyckan och Solbacken. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Redbergs förslag och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
Omröstning begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
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Ja= kommunstyrelsens förslag  
Nej= Redbergs förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 19 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 15 nej-röster för Redbergs förslag beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se protokollsbilaga, omröstning 5. 
 
Fastighetsskötare 
Claes Redberg (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag om minskning av fastighetsskötare 
med anledning av Tranemobostäders övertagande av Ängslyckan och Solbacken. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Redbergs förslag och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 
Claes Redberg (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag om minskning av 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov med 1 800 000 kronor. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Redbergs förslag och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Utredning om arbetskläder 
Claes Redberg (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag om utredning om behov av 
arbetskläder för andra yrkesgrupper. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Redbergs förslag och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Utredningsförslag om värdegrundskampanj 
Christin Stormvall (V) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att planera och genomföra en 
värdegrundskampanj under 2014 med aktiviteter i syfte att motverka främlingsfientlighet och 
rasism.  
 
Crister Persson (C), Claes Redberg (S), Louise Bertilsson (MP), Gunilla Blomgren (FP), Marianne 
Hörnqvist (M) och Eva-Karin Haglund (S) yrkar bifall till Stormvalls förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Stormvalls förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifallit Stormvalls förslag. 
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Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Ekonomifunktionen 
Kommunchefen 
Tjänstemannaberedningen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:393 
 

§159  Investeringsbudget 2014, plan 2015-2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2014. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen och kommunstyrelsen har arbetat fram förslag på investeringsbudget 2014 
för kommunen med en plan för 2015-2016.  Till investeringsbudgeten finns beskrivningar för 
respektive investering. Vissa investeringar har även en märkning som innebär att 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller allmänna utskottet ska fatta beslut om projektets 
igångsättning. Till investeringsbudgeten finns även en investeringspott, i investeringspotten 
ingår sådana investeringar som beräknas vara aktuella för genomförande under den kommande 
planperioden, men där det av olika skäl finns sådana oklarheter att det är osäkert om ett 
genomförande kommer till stånd under det första budgetåret i planperioden.  
Fackförbunden har under budgetprocessen fått lämna synpunkter på investeringsbudgeten 2014, 
synpunkterna delges genom Centrala Samverkansrådets protokoll.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-11-04, § 298 
Budgetberedningen 2013-10-03, § 25 
Budgetberedningen 2013-10-10, § 27 
Budgetberedningens förslag till Budget 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 
Socialdemokraternas förslag till Budget 2014-2016 
Centrala Samverkansrådets protokoll 2013-10-22 (Fackförbundens synpunkter på budget 2014) 
 
Föredragning och debatt 
Ekonomichef Niklas Anemo föredrar ärendet. I den efterföljande debatten deltar Crister Persson 
(C), Claes Redberg (S), Lars Vesterlund (M), Christin Stormvall (V), Louise Bertilsson (MP), 
Gunilla Blomgren (FP), Marianne Hörnqvist (M) och Eva-Karin Haglund (S).  
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Ekonomifunktionen 
Kommunchefen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:393 
 

§160  Taxor och avgifter 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar kommunstyrelsens förslag till taxor och avgifter 2014. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. 
För tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter 
bara om det är särskilt föreskrivet. Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden). 
Avgifterna beräknas med utgångspunkt från de taxor som beslutats av kommunfullmäktige. 
 
I direktiven gällande kommunens taxor och avgifter har inriktningen varit att dessa bör höjas 
motsvarande de beräknade kostnadshöjningarna. I förslaget har därför ett antal taxor justerats.  
 
Avseende kanalisation och uthyrning av tomrör motsvarar kostnadsuttaget ett självkostnadspris 
som bedöms som lågt på grund av upphandlingar. Kostnaden för fiberuthyrning baseras på ett 
självkostnadspris och en avskrivningstid på 10 år. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-11-04, § 303 
Budgetberedningen 2013-10-17, § 28 
Taxebilaga till kommunstyrelsens förslag till Budget 2014  
 
Föredragning och debatt 
Ekonomichef Niklas Anemo föredrar ärendet. I den efterföljande debatten deltar Viktoria 
Haraldsson (C).  
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:393 
 

§161  Skattesats 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Fastställer skattesatsen till 20:57 för år 2014. 

Reservationer 
Sture Ernstson, Eva-Karin Haglund, Claes Redberg, Rose Torkelsson, Tony Hansen, Jan-Erik 
Svenningsson, Marie Kockali, Johnny Ohlsson, Tatjana Du Peterson, Ulf Thifors, Marita Nordin, 
Thomas Elmgren och Bo Haarala, samtliga (S) och Christin Stormvall (V) reserverar sig till 
förmån för Claes Redbergs förslag.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska skattesatsen anges i den ekonomiska planen för ekonomin. 
Kommunstyrelsen föreslår att lämna skattesatsen oförändrad till år 2014.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-11-04, § 299 
Budgetberedningens förslag till Budget 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 
Socialdemokraternas förslag till Budget 2014-2016 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Claes Redberg (S), föreslår att den kommunala skattesatsen höjs med 45 öre från 20:57 kronor till 
21:02 kronor. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Redbergs förslag och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
Omröstning begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja= Kommunstyrelsens förslag  
Nej= Redbergs förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 19 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 15 nej-röster för Redbergs förslag beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se protokollsbilaga, omröstning 6. 
 
Beslutet skickas till  
Skatteverket 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:393 
 

§162  Omsättning av lån och nyupplåning 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunstyrelsen har, under år 2014, rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, 

med totalt 60 000 tkr. 
• Kommunstyrelsen har, under år 2014, rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande 

belopp som på de lån som förfaller till betalning under år 2014, med totalt 55 000 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest i Sverige AB har utarbetat rutiner för beslutsdokumentationen från sina kunder. 
Rutinerna innebär bland annat att kommunfullmäktige bör fatta ett tydligt beslut om ramarna 
för nyupplåning och omsättning av lån.  
Beslut om ramarna för omsättning av lån och nyupplåning skall fattas i samband med att 
kommunfullmäktige tar beslut om budget och ekonomisk plan för nästkommande år. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-11-04, § 300 
Kommunstyrelsens förslag till Budget 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 
 
Beslutet skickas till  
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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§163  Slutredovisningar av investeringsprojekt 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner slutredovisningen av KF-märkta investeringsobjekt och övriga objekt där 

avvikelsen överstiger 15 %. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Tranemo kommuns riktlinjer för slutredovisningar ska investeringsprojekt slutredovisas 
då projektet är slutfört. Slutredovisningar av KF-märkta investeringar samt i de fall avvikelsen är 
större än 15 % ska godkännas av kommunfullmäktige, övriga slutredovisningar godkänns av 
kommunstyrelsen. Tekniska sektionen har upprättat slutredovisningar för femton projekt med 
ett sammanlagt underskott på 4,8 miljoner kronor motsvarande 2,7 % av budgeten på 179,7 
miljoner kronor, fördelade enligt följande: 
 
Kommunstyrelsen:  
     Avvikelse 
9203 Bio Tranan             2 447 
9218 Tranäng hus L förskola       314 950       
9220 Åtgärder Solbacken         -12 569   
9222 Ombyggnad Solgård          86 459       
9236 Ombyggnad simhallen       346 010 
9246 Grovdiskmaskin Tranängskolan         22 080 
9271 Ny återvinningscentral      -749 408 
9310 Bro Uddebo        -344 375 
9336 Byte av lastbil                   0 
  
Kommunfullmäktige 
9204 Brandskydd Glimringe        81 609    
9207 Ombyggnad Västergården     -243 682 
9208 Omb för organisationsförändring     -512 150 
9215, 9216 Ombyggnad Tranängskolan      -832 934   
9243 Ombyggnad ishallen   -1 180 769 
9255 Fjärrvärme Dalstorp   -1 785 404 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-11-04, § 301 
Allmänna utskottet 2013-10-03, § 167 
Tjänsteskrivelse 2013-09-05 
Slutredovisning 9203 Upprustning bio Tranan 2013-09-20 
Slutredovisning 9218 Tranäng hus L förskola 2013-09-21 
Slutredovisning 9220 Åtgärder Solbacken 2013-08-06 
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Slutredovisning 9222 Ombyggnad Solgård 2013-05-20 
Slutredovisning 9236 Ombyggnad simhallen 2013-08-06 
Slutredovisning 9246 Grovdiskmaskin Tranängskolan 2013-05-21 
Slutredovisning 9271 Ny återvinningscentral 2013-05-21 
Slutredovisning 9310 Bro Uddebo 2013-08-08 
Slutredovisning 9336 Byte av lastbil 2013-08-08 
Slutredovisning 9204 Brandskydd Glimringe2013-05-20 
Slutredovisning 9207 Ombyggnad Västergården 2013-05-20 
Slutredovisning 9208 Ombyggnad i samband med organisationsförändringar 2013-08-06 
Slutredovisning 9215 Ombyggnad Tranängskolan 2013-08-08 
Slutredovisning 9243 Ombyggnad kök, larm ishallen 2013-05-20 
Slutredovisning 9255 Fjärrvärme Dalstorp 2013-09-05 
 
Beslutet skickas till  
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad 
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§164  Sammanträdestider för 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Fastställer sammanträdestiderna för kommunfullmäktige 2014. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdestider för samliga politiska organ i 
Tranemo kommun. Förslaget är upparbetat för att ärendeprocessen ska fungera på ett optimalt 
sätt i kommunen.  
 
Förslaget är att kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar: 
17/2, 10/3, 7/4, 5/5, 16/6, 8/9, 27/10, 24/11 och 15/12. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-10-07, § 278 
Allmänna utskottet 2013-09-19, § 164 
Mötesplan 2014- Kalenderöversikt 
Mötesplan 2014 – Text 
Tidsplaner 2014 för budgetprocessen 
 
Status 
Avslutad 
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§165  Rapport om ej verkställda beslut inom socialtjänsten 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS har lämnats för 3e 

kvartalet 2013. 
 

Beslutsmotivering  
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis, till Inspektionen för vård och omsorg och 
kommunens revisorer, rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre 
månader från beslutsdatum. Kommunfullmäktige ska erhålla statistikrapporter över dessa beslut 
enligt LSS och SoL. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Omsorgssektionen har, 2013-10-15, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals- och 
individrapport över ej verkställda beslut under 3e kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och 
omsorg . Enligt rapporten finns ett beslut inom vård- och omsorgsboende som ej verkställts inom 
3 månader från beslutsdatum. Biståndsbeslut som är fattade med stöd av 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen, SoL, ska enligt lag verkställas omedelbart. Detta gäller alltså även för beslut om 
vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-11-04, § 314 
Kvartalsrapport nr 1381829816580 avseende 2013-07-01 - - 2013-09-30 
Individrapport nr 1381829218671 
 
Beslutet skickas till  
Omsorgssektionen  
 
Status 
Avslutad 
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§166  Val av ersättare i Tranemobostäders styrelse 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Fredrik Larsson (C) väljs till ny ersättare i Tranemobostäders styrelse. 

Sammanfattning av ärendet 
Ylva Hideng (C) har valts till ny styrelseledamot i Tranemobostäder. Ylva Hideng var 
tidigare ersättare och det ska därför väljas en ny ersättare i hennes ställe.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2013-09-09, § 113 
 
Beslutsgång 
Centerpartiet nominerar Fredrik Larsson (C) till ny ersättare i Tranemobostäders styrelse.  
 
Beslutet skickas till  
Fredrik Larsson, Ladugården  
Tranemo bostäder  
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
Personalfunktionen           
 
Status 
Avslutad 
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