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 KS/2014:245 
 KS/2014:300 
 KS/2014:301 
 
§17 Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar att tre medborgarförslag inkommit och av presidiet remitterats till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att den som är folkbokförd i kommunen får 
väcka ärenden genom medborgarförslag. Ärendet bereds genom att medborgarförslagen anmäls 
till kommunfullmäktige och genom delegationsbeslut remitterar fullmäktiges presidium 
medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag  
KS/2014:245 Medborgarförslag om ett vattenspel i Tranemosjön, 2014-03-24 
KS/2014:300 Medborgarförslag om att låta alla Ljungsarpselever få börja i Dalstorpskolan 2015 
KS/2014:301 Medborgarförslag om att ändra sittplatserna i bastun, i Tranemo simhall. 
 
Status 
Pågående 
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 KS/2014:304 
  
§18 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/2014:304 - Motion om giftfri miljö i förskola och skola, 2014-04-07 
 
Status 
Pågående  
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 KS/2014:234 
 

§19 Interpellation om upphandling och inköp 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar interpellationen. 
• Noterar interpellationssvaret. 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Bertilsson (MP) har 2014-03-18, ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående upphandling och inköp. Bertilsson hänvisar till att förutsättningarna för hur 
kommuner och myndigheter kan och får definiera sina upphandlingar har ändrats. Och frågar: 
”På vilket sätt kan Tranemo kommun påverka den upphandlingskoncern man är medlem i? 
I vilken riktning vill Tranemo kommun sträva? 
Är vi beredda att ta ett större ansvar för framtiden än att bara se till den kostnad som nuvarande 
upphandlingsmodell innebär?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson har lämnat följande svar:  
 
”Tranemo Kommun har, precis som Svenljunga, Bollebygd och Ulricehamns kommun 
ett avtal med Borås Stad sedan november 2003, som innebär att Tranemo Kommun ges 
tillgång till de ramavtal som Borås Stad upphandlar. Tranemo Kommun beslutar inför 
varje ramavtalsupphandling om vi ska delta eller inte. I uppstartsskedet av varje 
upphandling bildas en referensgrupp med representanter från de samverkande 
kommunerna. Deras uppgift är att ta fram underlag, kravspecifikation till 
upphandlingen. Tranemo Kommun påverkar genom sina synpunkter och deltagande i 
gruppen.  
Samverkan kring upphandlingsfrågor med den kunskap och expertis som finns i en 
större kommun är bra för Tranemo Kommun. Sedan är det upp till oss att bevaka våra 
intressen. 
Enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet den 11 febr. i år så har EU:s 
ministerråd antagit nya direktiv för upphandling. Syftet med de nya direktiven är att 
införa enklare och mer flexibla regler men också att öka effektiviteten i offentlig 
upphandling. Målet enligt Regeringskansliet är att de nya upphandlingsreglerna ska 
träda ikraft under våren 2016.” 
 

Beslutsunderlag  
Interpellation 2014-03-18 
Interpellationssvar 2014-04-02 
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Föredragning och debatt  
Louise Bertilsson (MP) föredrar interpellationen. 
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) föredrar interpellationssvaret. 
 
Beslutet skickas till  
Louise Bertilsson 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2013:1132 
 

§20 Svar på motion om övergripande handlingsplan för asylsökande 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen antas. 
• Förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till en övergripande handlingsplan för 

mottagandet av asylsökande i anslutning till att asylprocessen hos Migrationsverket är 
avslutad och kommunens ansvar inträder. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion, 2013-11-07, föreslår Kathleen Wireklev att kommunen upprättar en handlingsplan 
för mottagande av asylsökande i anslutning till att asylprocessen är avslutad hos 
Migrationsverket och kommunens ansvar inträder. 
En handlingsplan skapar förutsättningar för ett strukturerat och enhetligt förhållningssätt från 
kommunens verksamheter i integrationsarbetet 
Motionären skriver att Tranemo kommun vill och förväntas ta emot fler flyktingar på ett bra och 
betryggande sätt i framtiden. Kommunen saknar idag en tydlig handlingsplan för mottagandet 
och hanteringen när asylprocessen är avslutad hos Migrationsverket och kommunens ansvar 
inträder. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-03-17, § 93 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-02-27, § 32 
Tjänsteskrivelse, 2014-01-29 
Motion, 2013-11-07 
Utredning, 2014-01-27 
 
Beslutet skickas till  
Kathleen Wireklev 
Perallan Orrbeck 
Erik Anderson 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:200 
 

§21 Svar på interpellation om köksverksamheten på Solbacken i 
Länghem 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar interpellationssvaret. 

Sammanfattning av ärendet 
Claes Redberg (S) har 2014-03-07 ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående köksverksamheten på Solbacken i Länghem. Redberg hänvisar till det beslut, att kök, 
matsal samt aktivitetslokaler behålls och utvecklas, som togs av kommunfullmäktige 2011-11-21 
avseende förändring av inriktningen på bland annat Solbacken i Länghem och ställer följande 
frågor: 
1. Har det förts någon dialog med boende och besökare över vad som är viktigt för att nå en 

utveckling av köksverksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges beslut? 
2. Vilket utbud och vilken service för de boende syftar skrivningarna i förfrågningsunderlaget 

till att en framtida verksamhetsutövare skall tillhandahålla avseende frukost och kvällsmat 
samt kaffeservering? 

3. På vilka sätt kommer den aktuella nyordningen utveckla köksverksamheten på Solbacken i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut? 

4. Varför ställs inga krav på matens kvalitet av typen närproducerade eller ekologiska 
produkter? 

5. Är utövaren fri att sätta vilka priser mot kund som helst? 
6. Finns någon risk att kravet på utökat utbud av ex smörgåstårtor och festmat kommer att 

inverka negativt på det befintliga lokala näringslivet? 
7. Är hyresnivåerna för kök och matsal satta på en nivå så att de långsiktigt finansierar 

fastighetsägarens kostnader?  

 
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson har lämnat följande svar:  
 

1. Det har i så kallade fokusgrupper ledda av aktivitetssamordnare ställts frågor om vad 
hyresgästerna önskar. Till dessa grupper har framförallt hyresgästerna bjudits in, även 
anhöriga har deltagit. Vid dessa samtal framkom att hyresgästerna önskar ha möjligheten 
att kunna köpa smörgåsar, yoghurt och kaffebröd. Från anhöriga framfördes önskemål 
om att kunna köpa mat som enkelt kan värmas som kvällsmat. 

2. Skrivningen har utgått från befintlig servicenivå och ger uttryck för de önskemål som 
framkommit i enlighet med ovanstående. Det finns också önskemål från föreningar som 
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samverkar med aktivitetssamordnare om möjligheten att kunna beställa mat, kaffe och 
fika i samband med aktiviteter för hyresgäster och övriga besökare. 

3. I utlysningen ställs krav på att restaurangen ska kunna erbjuda två rätter till lunch vilket 
är en dubblering mot dagens verksamhet som erbjuder en lunchrätt per dag. För att 
lyckas måste entreprenören vara kreativ och se till att mötesplatsen är attraktiv. 

4. Det ställs inga krav på närproducerade och ekologiska produkter eftersom sådana krav 
inte heller ställs inom den kommunala restaurangverksamheten. Här har nyligen KS tagit 
beslut om förändringar avseende upphandling av livsmedel.  

5. Det är marknaden som styr prissättningen. Någon reglering från kommunens sida finns 
inte. 

6. Konkurrens är inget negativt. Kommande entreprenör blir eller är en del av näringslivet. 
7. Hyresnivån är satt enligt det pris/m2 som Tranemobostäder tar för uthyrning av 

restauranglokaler. 

Beslutsunderlag  
Interpellation 2014-03-07 
Interpellationssvar 2014-04-02 

Föredragning och debatt  
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) föredrar interpellationssvaret. 
Claes Redberg (S) bemöter interpellationssvaret. 
 
Beslutet skickas till  
Claes Redberg 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:144 
 

§22 Årsredovisning 2013 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Årsredovisning 2013 godkänns. 
• Beviljar ledamöter i styrelser, nämnder och beredningar ansvarfrihet. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger förslag till årsredovisning för Tranemo kommun 2013. 
Årsredovisningen innehåller även en koncernredovisning som visar det totala ekonomiska 
resultatet inklusive Tranemo Bostäder AB och Tranemo Utvecklings AB.  
 
Det ekonomiska resultatet för 2013 uppgår till -18,4 miljoner kronor, vilket är en 
resultatförsämring med 24 miljoner kronor jämfört med förra året. 
Det ekonomiska resultatet påverkas negativt med drygt 33 miljoner kronor av stora 
jämförelsestörande poster. Undantaget dessa poster så är det en kraftig resultatförbättring 
jämfört med förra året. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 15 miljoner 
kronor, vilket är en förbättring med mer 
än 20 mkr jämfört med året innan. Det stärkta resultatet är kopplat till att verksamheternas 
nettokostnader har utvecklats mycket positivt. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-03-17, § 64 
Revisionsrapport 2014-03-21 
Granskningsrapport 2014-03-25 
Årsredovisning 2013. 

Föredragning och debatt  
Anna-Clara Ringnes, utvecklingsledare, och Lars-Gunnar Karlsson, tf ekonomichef, föredrar 
ärendet och svarar på frågor. 
I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C), Claes Redberg (S) och 
 Hans Andersson (C). 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga styrelser, nämnder och beredningar 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2013:393 
 

§23 Ombudgeteringar av 2013 års investeringar 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Ombudgeterar investeringar för 44 045 905 kronor som redovisas i bilaga ”Förslag till 

ombudgeteringar av 2013 års investeringar”. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt förvaltningens upprättade förslag till ombudgeteringar av 2013 års investeringar ska totalt 
47,2 miljoner kronor överföras till 2014. Tillsammans med 2014 års investeringsbudget skulle 
detta innebära en investeringsvolym på 96 miljoner kronor.  
Enligt erfarenheter från tidigare år är det inte troligt att hela investeringsbudgeten på 96 miljoner 
kronor kommer att förbrukas under 2014. Vid första tertialuppföljningen kommer därför en mer 
ingående analys av tidplaner och kostnader för de största projekten att göras. I budgetarbetet för 
2015 bör hänsyn tas till hur stor del av investeringsbudgeten som inte beräknas förbrukas under 
innevarande år. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-03-17, § 67 
Budgetberedningen 2014-02-19 § 4 
Förslag till ombudgeteringar av 2013 års investeringar  
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:224 
 

§24 Vägledande budgetdebatt 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige genomför en vägledande budgetdebatt om den kommande treårsbudgeten 
2015-2017.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse (Vägledande budgetdebatt – underlag) 2014-03-25 

Föredragning och debatt  
Annika Hedvall, kommunchef, Lars-Gunnar Karlsson, tf ekonomichef, och Ulf Jogbratt, 
utvecklingsledare, föredrar ärendet. 
I den vägledande budgetdebatten deltar Crister Persson (C), Claes Redberg (S), Lars Vesterlund 
(M), Marianne Hörnqvist (M), Gunilla Blomgren (FP), ChrisTina Yngvesson (M), Louise 
Bertilsson (MP), Stefan Hjertén (M) och Viktoria Haraldsson (C). 
 
Status 
Pågående  
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 KS/2013:494 
 

§25 Revidering av ägardirektiv för Tranemo Utvecklings AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Ägardirektiv för Tranemo Utvecklings AB justeras vad gäller punkten ”VD och VD 

instruktion” enligt följande: 
VD för bolaget utses av Tranemo kommun i samråd med bolagets ordförande och vice ordförande. 
Bolagets styrelse ska skriftligen upprätta en instruktion för verkställande direktören. Av 
instruktionen ska framgå arten och omfattningen av de frågor som är att hänföra till löpande 
verksamhet och således omfattas av VD:s behörighet enligt aktiebolagslagen. 

Sammanfattning av ärendet 
I nu gällande ägardirektiv för Tranemo Utvecklings AB anges följande under rubriken ”VD och 
VD instruktion”: 
Tranemo kommuns näringslivsansvarig är tillika VD för bolaget. Tranemo kommun anställer 
näringslivsansvarig. I samband med rekrytering av näringslivsansvarig sker samråd med bolagets 
ordförande och vice ordförande. Bolagets styrelse ska skriftligen upprätta en instruktion för verkställande 
direktören. Av instruktionen ska framgå arten och omfattningen av de frågor som är att hänföra till 
löpande verksamhet och således omfattas av VD:s behörighet enligt aktiebolagslagen. 
I samband med kommunens rekrytering av näringslivschef gjordes den tidigare tjänsten som 
näringslivsansvarig om och ansvarsområdet förändrades. Uppdraget som VD för Tranemo 
Utvecklings AB har inte ingått i tjänsten som näringslivschef. Sedan november 2011 har istället 
kommunens ekonomichef haft uppdraget som VD för Tranemo Utvecklings AB. 
Med anledning av förändringar i kommunens organisation behöver följaktligen ägardirektiven 
för bolaget justeras vad gäller punkten ”VD och VD instruktion”. Förvaltningens förslag är att 
den nuvarande texten ersätts av följande: 
VD för bolaget utses av kommunchefen i Tranemo kommun i samråd med bolagets ordförande och vice 
ordförande. Bolagets styrelse ska skriftligen upprätta en instruktion för verkställande direktören. Av 
instruktionen ska framgå arten och omfattningen av de frågor som är att hänföra till löpande verksamhet 
och således omfattas av VD:s behörighet enligt aktiebolagslagen. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-03-17, § 74 
Allmänna utskottet 2014-02-13, § 29 
Tjänsteskrivelse 2014-01-22 
 
Beslutet skickas till  
Ekonomifunktionen 
Kommunchef 
TUAB 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Ägardirektiv för Tranemo Utvecklings AB (reviderade) 
 

Status 
Avslutad 
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 KS/2013:494 
 

§26 Direktavkastningskrav för Tranemobostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Ägardirektiven för Tranemobostäder AB kompletteras med följande 

direktavkastningskrav: 

Bolaget skall över tid generera en avkastning om sex procent på fastighetsinnehavets 
marknadsvärde. 
Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets rörelseresultat, exklusive 
avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under perioden. 
Med marknadsvärde avses det beräknade marknadsvärde som kan motiveras med utgångspunkt 
från bolagets faktiska driftnetto. Det beräknade marknadsvärdet har bedömts uppgå till 
motsvarande nivå som det bokförda värdet på fastighetsinnehavet. Tills annat anges så ska 
avkastningskravet följaktligen beräknas i relation till det bokförda värdet på fastighetsinnehavet. 

• Årlig uppföljning av direktavkastningskravet ska göras. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2013 genomfördes en översyn av ägardirektiven för de kommunala bolagen. 
Kommunfullmäktige beslutade i ärendet 2013-11-18, § 155. Beslutet innebar bland annat att 
frågan om direktavkastningskravet i ägardirektiven för Tranemobostäder AB återremitterades 
till kommunstyrelsen för ytterligare utredning. 

En viktig bakgrund till beslutet om återremiss i kommunfullmäktige var att det upprättats en 
marknadsvärdering av fastighetsinnehavet i Tranemobostäder AB. Resultatet av denna 
värdering var att marknadsvärdet på bolagets fastighetsinnehav bedömdes vara betydligt högre 
än det bokförda värdet på fastighetsinnehavet. 

Förvaltningens uppfattning är att ett avkastningskrav i ägardirektiven bör utgå från ett 
marknadsvärde beräknat med utgångspunkt från Tranemobostäders faktiska intäkter och 
kostnader. Avkastningskravet på bolaget bör inte beräknas med utgångspunkt från en beräkning 
med utgångspunkt från nationell statistik som inte är relevant i alla delar. 

Eftersom direktavkastningskravet i ägardirektiven ska beräknas i förhållande till 
fastighetsinnehavets marknadsvärde så är det viktigt att det är tydligt definierat i ägardirektiven 
hur detta marknadsvärde ska beräknas. 

Förvaltningens förslag innebär att marknadsvärdet ska beräknas med utgångspunkt från 
Tranemobostäders faktiska intäkter och kostnader. Förslaget till beslut innebär ett förtydligande 
jämfört med det förslag som återremitterades av kommunfullmäktige.  

Bedömningen vad gäller nivån på marknadsvärdet bör prövas löpande. Mera genomgripande 
värderingar av fastighetsbeståndet, liksom den som gjordes vintern 2013, beräknar 
Tranemobostäder med att genomföra kanske vart femte år. 
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-03-17, § 75 
Allmänna utskottet 2014-02-13 § 29 
Tjänsteskrivelse 2014-01-22 
Nuvarande ägardirektiv 
 
Beslutet skickas till  
Ekonomifunktionen 
Kommunchefen 
Tranemobostäder AB 
 
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Ägardirektiv för Tranemobostäder AB (reviderade) 

 
Status 
Avslutad 
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 KS/2013:494  
 
§27 Revidering av ägardirektiven för Tranemobostäder AB vad gäller 
utdelning / värdeöverföring 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Ägardirektiven för Tranemobostäder AB revideras i enlighet med förvaltningens förslag 

så att det under rubriken Utdelning står: 

Tranemobostäder AB skall, i den mån resultatet medger, lämna utdelning till Tranemo kommun. 
Tranemobostäder AB skall vara ett allmännyttigt bostadsföretag. Det innebär att den utdelning som 
bolaget kan lämna, skall vara i överensstämmelse med lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. 

Sammanfattning av ärendet 
I ägardirektiven för Tranemobostäder AB finns det reglerat hur utdelning från bolaget ska 
hanteras. 
Det har uppmärksammats att den förordning (2003:348) som det hänvisas till i ägardirektiven 
har upphört. Förordningen har ersatts av lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag. 

 
I förordning 2003:348 var utdelning reglerat på följande sätt: 

1 § Utdelning från allmännyttiga bostadsföretag får högst motsvara den genomsnittliga 
statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet. Utdelningen 
får dock inte överstiga bostadsföretagets resultat för föregående räkenskapsår. 

 
I lag 2010:879 används begreppet värdeöverföringar istället för begreppet utdelning: 

3 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar får under ett 
räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som kommunen eller 
kommunerna vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för 
aktier. Räntesatsen ska därvid utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående 
räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. 

Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar 
hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår. 

Mot bakgrund av den förändrade regleringen när det gäller utdelning/värdeöverföringar finns 
det anledning att göra en revidering av ägardirektiven. Förvaltningen föreslår därför att den 
tidigare regleringen om utdelning ersätts med följande: 

 
Utdelning 

Tranemobostäder AB skall, i den mån resultatet medger, lämna utdelning till Tranemo kommun. 
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Tranemobostäder AB skall vara ett allmännyttigt bostadsföretag. Det innebär att den utdelning som 
bolaget kan lämna, skall vara i överensstämmelse med lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-03-17, § 79 
Allmänna utskottet 2014-02-20, § 41 
Tjänsteskrivelse 2014-02-17 
Ägardirektivsutredning 2013-08-29 
 
Beslutet skickas till  
Kommunchef 
Ekonomifunktionen 
Tranemobostäder AB 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Ägardirektiv (reviderade) 

 
Status 
Avslutad 
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 KS/2014:107 
 
§28 Bolagsordning för Tranemobostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner föreslagen bolagsordning för Tranemobostäder AB.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tillsammans med Tranemobostäders verkställande direktör sett över 
Tranemobostäders bolagsordning med anledning av de nya bestämmelserna i kommunallagen 
som infördes 1 januari 2013. För att säkerställa att bolagsordningen uppfyller kommunallagens 
krav har § 4 och § 5 i bolagsordningen reviderats. § 4 har reviderats för att förtydliga det 
kommunala ändamålet och vilka principer som utgör ramen för verksamheten. § 5 har reviderats 
för att förtydliga fullmäktiges rätt att ta ställning innan viktigare beslut fattas i verksamheten. I § 
9 har även införts att en suppleant ska utses till revisorn, vilket får anses naturlig med 
hänvisning till andra stycket i § 9 och behovet av en ersättare. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-03-17, § 89 
Allmänna utskottet 2014-02-27, § 47 
Tjänsteskrivelse 2014-02-11 
Bolagsordning för Tranemobostäder AB, 2014-02-10.  
Äldre bolagsordning för Tranemo bostäder, 2008-10-27 

 
Beslutet skickas till  
Tranemobostäder AB 

 
Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Bolagsordning för Tranemobostäder AB, 2014-02-10.  
 

Status 
Avslutad  
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 KS/2014:117 
 

§29 Bolagsordning för Tranemo Utvecklings AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner föreslagen bolagsordning för Tranemo utvecklings AB.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tillsammans med Tranemo utveckling AB:s (TUAB) verkställande direktör sett 
över TUAB:s bolagsordning med anledning av de nya bestämmelserna i kommunallagen. För att 
säkerställa att bolagsordningen uppfyller kommunallagens krav har § 4 och § 5 i 
bolagsordningen reviderats. § 4 har reviderats för att förtydliga det kommunala ändamålet och 
vilka principer som utgör ramen för verksamheten. § 5 har reviderats för att förtydliga 
fullmäktiges rätt att ta ställning innan viktigare beslut fattas i verksamheten. Det har även förts 
in en ny paragraf (se § 16) som medför att föreskrifter antagna av fullmäktige ska följas av 
bolaget och att kommunstyrelsen, efter samråd med bolagets styrelse, vid behov kan utfärda 
särskilda direktiv för bolagets verksamhet. Det ses som naturligt att införa bestämmelsen då den 
finns i kommunens bostadsbolag.    

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-03-17, § 90 
Bolagsordning för Tranemo utvecklings AB, 2014-02-11.  
Äldre bolagsordning för Tranemo utvecklings AB 
 

Beslutet skickas till  
Tranemo utvecklings AB 
 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Bolagsordning för Tranemo utvecklings AB, 2014-02-11.  

 
Status 
Avslutad  
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 KS/2013:446 
 

§30 Utmaningsrätt i Tranemo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar utredningen. 

• Inför Utmaningsrätt i Tranemo kommun. 

• Förvaltningen får i uppdrag att ta fram regler/riktlinjer för utmaningsrätt i Tranemo 
kommun. 

Reservationer 
Sture Ernstson, Eva-Karin Haglund, Claes Redberg, Rose Torkelsson, Monica Fredin, 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 
Hans Andersson (C) lämnade 2011-05-08 en motion om utmaningsrätt. Hans föreslog att 
Tranemo kommun skulle undersöka möjligheten att öppna upp den kommunala sektorn för 
privata initiativ och ge medborgarna möjlighet att utmana kommunen. 2012-06-18 antog 
kommunfullmäktige motionen och beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att vidare 
undersöka möjligheter och förutsättningar för utmaningsrätt i Tranemo kommun.  

Förvaltningen har nu undersökt möjligheter och förutsättningar för utmaningsrätt i Tranemo 
kommun. Utredningen påvisar att Tranemo kommun har möjligheten och förutsättningarna att 
införa utmaningsrätt men att resurser måste avsätts för arbetet. Enligt utredningen krävs ett 
regelverk för utmaningsrätten i kommunen och att varje utmaning utreds och prövas med 
omsorg för att införandet av utmaningsrätt ska få önskad effekt. Utredningen framhåller även att 
upphandlingsförfarandet är av avgörande betydelse för att kommunen ska uppnå 
effektiviseringar och/eller kvalitetshöjning i de utmanade verksamheterna.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-03-17, § 80 
Allmänna utskottet 2014-02-13, § 32 
Tjänsteskrivelse 2014-01-30 
Utredning om utmaningsrätt i Tranemo kommun 2014-01-30 
Kommunstyrelsen 2012-06-18, § 80  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Claes Redberg (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag om att införa utmaningsrätt avslås. 
Även Christine Stormvall (V) och Monica Fredin (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
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Hans Andersson (C), Crister Persson (C), Stefan Hjertén (M) och ChrisTina Yngvesson (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Redbergs förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Omröstning begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja= röst på kommunstyrelsens förslag  
Nej= röst på Redbergs förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 18 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 15 nej-röster för Redbergs förslag beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se protokollsbilaga, omröstning 1. 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Medborgarservice- och processtödsfunktionen 

 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:169 
 

§31 Motioner och medborgarförslag under beredning 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagna riktlinjer för hantering av medborgarförslag och motioner (KS 2012-01-23 § 19) 
skall kommunstyrelsen redovisa antal, samt beräknad svarstid för inkomna medborgarförslag 
och motioner. Detta ska göras två gånger per år, i april och oktober, till kommunfullmäktige. 
Vid avstämningen 2014-02-26, finns 13 motioner och 17 medborgarförslag under beredning. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-03-17, § 94 
Allmänna utskottet 2014-02-27, § 49 
Tjänsteskrivelse 2014-02-26 
Lista över motioner och medborgarförslag under beredning 2014-02-26 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2013:930 
 

§32 Sammanträdestid i oktober 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2014 flyttas från den 27 oktober till den 13 
oktober.  

Sammanfattning av ärendet 
Det har skett en förändring i kommunallagens 5 kap 5 § som medför att mandatperioden för 
ledamöter och ersättare i fullmäktige räknas från och med den 15 oktober valåret. Tidigare 
räknades mandatperioden från den 1 november valåret. Med anledning av förändringen anser 
fullmäktiges presidium att sammanträdet i oktober bör flyttas till innan mandatperiodens 
utegång. Enligt fullmäktiges presidium är det en fördel om sammanträde flyttas för att 
säkerställa ett bra avslut och en bra överlämning inför den nya mandatperioden.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2014-03-13 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Kommunchefen 
Ekonomifunktionen 
Medborgarservice- och processtödsfunktionen 

 
Status 
Avslutad 
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