
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2014-02-17 Sid 1 av 12 

  
    

 

Plats Tranemosalen, kommunkontoret i Tranemo 

Tid 18.00 – 20.00 

 

Beslutande Enligt närvarolista 1/2014 

  

Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef 

Sebastian Olofsson, funktionschef 

 Anna-Clara Ringnes, utvecklingsledare § 4 

 Ulf Jogbratt, utvecklingsledare § 4 

 Anna Carlsson, processekreterare 

 Tina Haglund, processekreterare 

 Malin Myrman, processekreterare 

  

 ca 10 åhörare  

 

  

Paragrafer § 1 - § 8 

 

Utses att justera Marianne Hörnqvist (M) och Christin Stormvall (V)  

 

Justeringens plats Kommunkontoret, TRANEMO 

och tid Fredagen den 21 februari 2014 kl. 07:30 

 

 

Underskrifter 

  

Sekreterare ……………………………………………………………………………………… 

 Sebastian Olofsson 

 

Ordförande ……………………………………………………………………………………… 

 Lars-Åke Larsson (M) 

 

Justerare …………………………………….      ………………………………………… 

 Marianne Hörnqvist (M)          Christin Stormvall (V)  

  

 

ANSLAG/BEVIS  

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2014-02-17 

Anslaget under tiden 2014-02-21- -2014-03-14 

Förvaringsplats Kommunkontoret 

för protokollet    

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

    

Underskrift  ……………………………………………………………………                     

 Sebastian Olofsson
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KS/2014:36, KS/2014:72 

 

§1 Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Anmäls att medborgarförslagen 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  

KS/2014:36 - Medborgarförslag om att sätta upp solceller på Tranängskolan, 2014-01-16 

KS/2014:72 - Medborgarförslag om gratis broddar till personer över 65 år, 2014-01-23 

 

Status 

Pågående 
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 KS/2014:81 

 

§2 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag  

KS/2014:81 - Motion om att utarbeta ett tillgänglighets- och bemötandepris i Tranemo kommun, 

2014-01-31 

 

Status 

Pågående  
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 KS/2013:430 
 

§3 Svar på motion om landsbygdssäkring av förskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen antas. 

 Från och med våren 2014 erbjuds möjligheten att, inom ramen för den allmänna 

förskolan, schemalägga tiden till 6 timmar varannan dag (3 dagar ena veckan och 2 dagar 

andra veckan). 

 Utfallet av förändringen följs upp efter 6 månader. 

Beslutsmotivering  

Utredningen har inte kunnat påvisa att det idag finns några större negativa konsekvenser att 

erbjuda ytterligare ett tidsalternativ av allmän förskola inom de lagstadgade 525 timmar/år. 

Underlag för utökade kostnader för kost bedömer utredaren att det går att finansiera genom 

omfördelningar inom befintlig budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 

Motion inlämnades 2013-04-15 av Viktoria Haraldsson (c). Kontakt togs med motionären i 

september 2013. 

Samverkan med samtliga förskolechefer oktober-november 2013. 

Motionären önskar öka likställigheten runt den allmänna förskolan, att beslut runt förskolans 

fördelning av tiden för allmän förskola skall landsbygdssäkras genom att vårdnadshavarna 

erbjuds andra tidsintervall, än det idag generella 3h/dag.  

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-01-20, § 12 

Bildnings- och kulturutskottet 2013-12-12, § 110 

Tjänsteskrivelse, 2013-11-20 

Utredning av allmän förskola, 2013-10-08 

Kostnadsbedömning allmän förskola 30 h, 2013-11-20 

Skolverkets information om allmän förskola (2003) 

 

Beslutet skickas till  

Motionären 

Lärandesektionen 

 

Status 

Avslutad  
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 KS/2013:69 
 

§4 Vägledningsdebatt Demokrati- och visionsberedningen 

Sammanfattning av ärendet 

Demokrati- och visionsberedningen genomför den planerade vägledningsdebatten i sitt uppdrag 

att ta fram en ny vision för Tranemo kommun. Syftet med arbetet är att kommunens viktigaste 

styrdokument ska vara tidsaktuella och svara upp mot de ambitioner som finns att utveckla 

kommunen på ett kvalitetsmässigt och hållbart sätt men också i samklang med internationella, 

nationella och regionala styrdokument. 

Föredragning och debatt  

Christoffer Andersson, beredningsledare i Demokrati- och visionsberedningen, introducerar 

vägledningsdebatten.    

 

Utvecklingsledarna Anna-Clara Ringnes och Ulf Jogbratt redovisar kommunens resultat från den 

senaste mätningen från KKIK (kommunens kvalitet i korthet) som en introduktion till 

vägledningsdebatten.  

 

Status 

Pågående  
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 KS/2012:551 
 

§5 Riktlinjer/Föreningsbidragsbestämmelser - lokalbidrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Formuleringarna i bidragsbestämmelserna ändras för kategori 1 och 2 så att det står med 

fler än 200 sammankomster respektive med färre än 200 sammankomster. 

 Antar därefter föreslagen ändring i bidragsbestämmelser i enlighet med förvaltningens 

förslag gällande lokalbidrag från och med 2014. 

 Förvaltningen följer upp hur lokalbidraget har fungerat under 2014 och återrapporterar 

detta till kommunstyrelsen i början av 2015. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog i november 2012, § 161, bidragsbestämmelser för föreningar.  

Förvaltningen har nu uppmärksammat behovet av två ändringar i bidragsbestämmelserna 

gällande lokalbidrag som är beslutade att gälla från och med 2014-01-01. 

 

2013-10-17 § 126 återremitterade Omsorgs- och folkhälsoutskottet ärendet för att säkerställa 

likställigheten samt eventuella effekter av undantag för konstgräsplaner och omklädningsrum. 

 

Konstgräsplanerna kan hyras av föreningar med fotbollsverksamhet inom Tranemo  

kommun till en i avtal reglerad hyra, varför lokalbidrag inte utgår. Rimligen bör inte  

heller lokalbidrag utgå för hyra av omklädningsrum i anslutning till konstgräsplanerna  

med motiveringen att alla föreningar har egna klubbhus med omklädningsrum som  

man bör kunna utnyttja i anslutning till de träningar och matcher som sker på konst- 

gräsplanerna. 

 

 När det gäller likställigheten samt ev. effekter av undantag för lokalbidrag vad gäller  

konstgräsplaner och omklädningsrum så har förvaltningen tittat på det avtal som  

gäller för ishallen och funnit att det inte finns någon reglering av hyresnivån likt den  

som finns i konstgräsplansavtalet samt att ishallen i huvudsak nyttjas av Nittorps IK.  

Likställighetsprincipen är svår att bedöma eftersom förutsättningarna är väldigt olika i  

anläggningarna. För hyra av övriga föreningars anläggningar och lokaler finns inte någon 

reglering av hyresnivån likt den som finns för konstgräsplanerna. 

 

Ändringen innebär att vi inför kategori 1 och 2 i lokalbidragsbestämmelsen, liknande den 

indelning som finns för driftbidraget. Bidraget utgår i förslaget från en kategorisering där 

kategori 1 föreningar får mer i bidrag.  

 

Dessutom förslår förvaltningen ett tillägg vad gäller att lokalbidrag inte skall utgå för hyra av 

omklädningsrum i anslutning till konstgräsplanerna.  
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De föreslagna ändringarna är: 

 Kategori 1 Föreningar med över 200 sammankomster per år för barn och unga i ålder 7-20 år eller 

förening som fått särskild prövning. 

 

 Kategori 2 Föreningar med under 200 sammankomster samt föreningar som kommunen bedömer är 

viktiga för bredden i föreningslivet. 

 

För hyra av konstgräsplaner och omklädningsrum i anslutning till dessa anläggningar utgår inget 

lokalbidrag. 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-01-20, § 7 

Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-12-12, § 163 

Tjänsteskrivelse, 2013-11-19 

Bidragsbestämmelser, 2013-11-29 

 

Beslutet skickas till  

Lärandesektionen  

 

Status 

Avslutad  
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 KS/2012:551 
 

§6 Riktlinjer/Föreningsbidragsbestämmelser - driftbidrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Anta föreslagna ändringar i bidragsbestämmelser för driftbidrag till anläggningar för 

föreningar med barn och ungdomsverksamhet. Bidragsbestämmelsen gäller från och med 

1 januari 2014.  

 Förvaltningen följer upp hur driftbidraget har fungerat under 2014 och återrapporterar 

detta till kommunstyrelsen i början av 2015. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrunden till föreslagen ändring är att omsorgs- och folkhälsoutskottet, 2013-08-29 § 102 

återremitterat ärendet om utökat driftbidrag till Tranemo IF Skidors konstsnöanläggning 

Hagatorpet till förvaltningen för att förslag till lösningar skall vara av mer principiell karaktär. 

Omsorg och folkhälsoutskottet beslutade 2013-10-17 § 128 att ge förvaltningen i uppdrag att 

utreda och ta fram kriterier för en tredje kategori inom bestämmelserna för driftbidraget. 

 

I beredningen har förvaltningen gått igenom vilka undantag kommunen gör i dag från 

vedertagen bidragsgivning till anläggningar. Undantagen är konstgräsplanerna, som kommunen 

äger och som drivs av Tranemo IF Fotboll och Dalstorps IF enligt upprättat avtal. Kommunen 

står för elkostnaden på respektive plan på ca 20 000 kr per år enligt upprättat avtal. Ishallen ägs 

och drivs av kommunen och NIK bidrar med personella resurser vad gäller vaktmästeri och 

uthyrning och man får ett driftbidrag på 90 000 kr enligt upprättat avtal.  

 

Mot bakgrund av ovanstående och för att få en ökad tydlighet i bidragsgivningen och en bättre 

samstämmighet vad gäller likställighetsprincipen i kommunallagen så föreslår vi att ändringar 

införs i bidragsbestämmelserna. 

 

Förvaltningen har tittat på lagenligheten när det gäller att ge stöd till föreningar och vi har funnit 

att kommunen har stora möjligheter att utforma stödet och anpassa det efter de förutsättningar 

som finns i just vår kommun.  

 

Ändringarna i bidragsbestämmelserna för driftbidraget skulle innebära att förvaltningen efter 

ansökan från förening gör en bedömning om föreningen/anläggningen uppfyller det som krävs 

för att få det särskilda driftbidraget utifrån uppställda kriterier. Kommunstyrelsen fastställer 

bidragsnivån från fall till fall utifrån anläggningens beskaffenhet.  Bidraget kan innebära att 

kommunen står för vissa kostnader t.ex. elkostnad eller så kan bidraget ges som ett 

kontantbidrag enligt upprättat avtal.  
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Kriterierna för att få särskilt driftbidrag är: 

 

 Föreningen uppfyller övriga krav som ställs för att få driftbidrag 

 Föreningen tillhör kategori 1 

 Anläggningen har höga driftskostnader 

 Anläggningen har hög nyttjandegrad 

 Anläggningen är unik i sitt slag 

 Anläggningen kan nyttjas av barn och unga från hela kommunen 

 Samtliga kriterier i enlighet med ovan skall vara uppfyllda för att kunna erhålla särkskilt 

driftbidrag 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-01-20, § 8 

Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-12-12, § 165 

Tjänsteskrivelse, 2013-11-21 

Utdrag ur kommunallagen 

Driftbidrag till anläggningar för föreningar med barn och ungdomsverksamhet 

Lista på Föreningar som kan få särskilt bidrag 

 

Beslutet skickas till  

Lärandesektionen  

 

Status 

Avslutad 
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 KS/2013:1056 

 

§7 Stöd till ideella föreningar för projekt av större karaktär 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Anta föreslagna riktlinjer för ansökningar om stöd till anläggnings- och byggnadsprojekt 

av större karaktär från ideella föreningar. 

 Förvaltningen följer upp hur detta stöd har fungerat under 2014 och återrapporterar detta 

till kommunstyrelsen i början av 2015. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har genom åren fått in ansökningar om stöd till anläggnings- och byggnadsprojekt 

av större karaktär från ideella föreningar. Riktlinjer för hur man skall hantera ansökningarna har 

saknats och omsorgs- och folkhälsoutskottet gav därför, 2013-10-17 § 124, förvaltningen i 

uppdrag att ta fram sådana riktlinjer.  

Förvaltningen har i sin beredning av ärendet inhämtat information från föreningsexpert som 

tidigare arbetat på SKL med bidragsfrågor samt att vi tittat på lagenligheten utifrån 

kommunallagen. Ansökningar om bidrag till anläggnings- och byggnadsprojekt av större 

karaktär kan variera stort, till exempel har vi i närtid gett stöd till två konstkonstgräsplaner och 

till Glasets Hus. Det kan finnas en fara i att ta fram bidragsbestämmelser för ansökningar som 

kommer sällan, risken är att man invaggar föreningarna i förhoppningar som inte går att 

uppfylla. Riktlinjerna är tänkta att ge föreningarna vägledning i vilka projekt man kan söka stöd 

för och samtidigt ge stöd till förvaltning och politiker vid handläggning.  

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-01-20, § 9 

Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2013-12-12, § 166 

Tjänsteskrivelse, 2013-11-29 

Riktlinjer för ansökningar från ideella föreningar om stöd till anläggningar och byggnadsprojekt 

av större karaktär, 2013-12-05 

 

Beslutet skickas till  

Lärandesektionen  

 

Status 

Avslutad 
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§8 Rapport från beredningarna 

Sammanfattning av ärendet 

Eva-Karin Haglund, beredningsledare i Tillväxt och kompetensberedningen, rapporterar om 

beredningens arbete och informerar att beredningen gärna hjälper övriga beredningar med 

medborgardialogen i deras uppdrag.  

   

 


