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§47 Allmänhetens frågestund 
 

Göte Andersson uppmanar till politiskt deltagande på en träff den 26/8 som 

pensionärsföreningarna bjuder in till.  

Träffen ska behandla vård, omsorg och boende för de äldre invånare i kommunen.  

Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Åke Larsson (M) svarar. Av svaret framgår bland annat 

att information om träffen 26 augusti ska spridas i partigrupperna. 

 

 

Bernt Svensson ställer frågan om när överföringsledningarna (gällande vatten- och avlopp) 

mellan Dalstorp och Ljungsarp ska färdigställas. 

Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) svarar. Av svaret framgår bland annat att 

arbetet ska återupptas under 2015. 

 

Bernt Svensson ställer en fråga om hur åhörarna på kommunfullmäktiges sammanträde ska 

komma åt handlingar nu då dessa endast distribueras digitalt och inte i pappersform. 

Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Åke Larsson (M) svarar. Av svaret framgår bland annat 

att allmänheten har möjlighet att ta del av möteshandlingarna via kommunens hemsida där de 

publiceras på www.tranemo.se/kf. 

 

 

Camilla Josefsson ställer frågan om varför Ljungsarp inte är med bland de orter som man kan 

åka till och från med Närtrafik. 

Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) svarar. Av svaret framgår bland annat att 

Närtrafik har införts för att under en period pröva att ha kollektivtrafik mellan landsbygd och 

tätort. Alla som saknar ett visst utbud av ordinarie kollektivtrafik har samma möjlighet att 

använda Närtrafik. De orter man då kan åka till och från är de som har ett visst serviceutbud så 

som vårdinrättning eller affär. 

I Ljungsarp finns inget av detta så Närtrafikresorna går därför inte dit. Ljungsarpsborna kan 

däremot använda Närtrafiken för att åka till de andra utpekade orterna. Mer information finns 

på www.vasttrafik.se/nartrafik  

 

Anders Bohlin ställer frågan om hur långt upphandlingen av fiber för Tranemobostäders 

lägenheter har kommit.  

http://www.tranemo.se/kf
http://www.vasttrafik.se/nartrafik
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Hans Andersson (C) svarar. Av svaret framgår bland annat att upphandlingsarbetet pågår och 

upphandlingen beräknas vara klart under 2015. 

 

 

Jörgen Eriksson uppmanar politikerna att tillsammans med föreningslivet jobba för en bra 

integration, av nyanlända invandrare.  
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 KS/2014:438 

 KS/2014:439 

 

§48 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/2014:438 - Medborgarförslag om skötsel av skatebanan i Limmared, 2014-06-09 

KS/2014:439 - Medborgarförslag om en hundlekpark i Länghem, 2014-06-09 

 

Status 

Pågående 
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 KS/2013:955 
 

§49 Svar på medborgarförslag om infrastruktur för en attraktiv 

landsbygd 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Medborgarförslaget anses besvarat.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Elise Pavicic har 2013-09-19 lämnat ett medborgarförslag angående  

Infrastruktur för en attraktiv landsbygd. Förslagsställaren anser att: 

 Förbudsskylt för tung trafik på väg sätts upp på vägen mellan Norra Unnaryd och 

Ölsremma kyrka. 

 Asfaltering sker av väg mellan Norra Unnaryd och Ölsremma (väg 1733) 

 Asfaltering sker av väg mellan Ölsremma och Ryd (väg 1731) samt väg mellan Köttkulla 

och Ryd (väg 1700) 

 

Förvaltningen var i kontakt med Elise Pavicic 2014-03-31 för att ge förslagsställaren tillfälle att 

utveckla sitt förslag.   

 

Eftersom det inte är kommunen som ansvarar för dessa vägfrågor har de synpunkter och förslag 

som framförs i medborgarförslaget diskuterats med representanter för Trafikverket.  

 

Förbudsskylt. 

Ansökan om förbudsskylt för tung trafik kan göras till Länsstyrelsen som beslutar efter samråd 

med Trafikverket. I detta fall måste troligtvis även samråd ske med Jönköpings län. Trafikverket 

anger att grunden är att allmänna vägar är öppna för all trafik. Om inskränkningar ska göras 

krävs väldigt speciella skäl. 

Vägupprustningar. 

Medel för åtgärder på det allmänna vägnätet avsätts av staten och anges i den nationella planen 

för transportsystemet. I denna avsätts även de resurser som ska planeras i planerna för 

respektive län. Trafikverket har utarbetat förslag på nationell plan för perioden 2014 – 2025 som 

kommer att beslutas av Regeringen under våren. Parallellt har Västra Götalandsregionen 

utarbetat förlag till en Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland för samma 

period. Total planeringsram för de tolv åren är 6 285 Mkr. Planen kommer att beslutas av 

regionfullmäktige i juni. 

I planen har resurser avsatts dels för namngivna objekt och dels för olika potter. Användningen 

av dessa potter beslutas sedan av Regionen löpande år från år. När det gäller de åtgärder som 

anges i medborgförslaget måste dessa troligtvis prioriteras inom potten för åtgärder på det 

mindre vägnätet upp till 25 Mkr. Totalt har för hela planperioden 208 Mkr avsatts för sådana 

objekt. 
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Tranemo kommun har tidigare och även i år för Regionen och Trafikverket pekat på behovet av 

att åtgärda väg 1733 mellan Ölsremma och F läns gräns. Kommunen har redovisat att en 

upprustning av vägavsnittet är mycket angelägen. 

Vad gäller de övriga förslagen ligger enbart väg 1731 mellan Ölsremma och Ryd i Tranemo 

kommun. Denna väg har kommunen inte lyft fram som prioriterad jämfört med andra angelägna 

åtgärdsbehov på vägnätet i kommunen. 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-05-19 § 145 

Allmänna utskottet 2014-04-24, § 85 

Tjänsteskrivelse 2014-03-31 

Medborgarförslag 2013-09-19 

 

Beslutet skickas till  

Förslagsställarna 

Strategisektionen 

 

Status 

Avslutad 
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 KS/2013:1196 
 

§50 Svar på medborgarförslag om graffitivägg 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Medborgarförslaget avslås.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Hanna Johansson, Linnea Bengtsson och Malin Johansson har 2013-11-26 lämnat ett 

medborgarförslag angående en konstvägg för graffiti, men även annan slags konst. 

Förslagsställarna menar att det skulle vara en bra investering och ge möjlighet för människor att 

uttrycka sig samtidigt som det kan minska klotter på andra ställen. 

Man vill att konstväggar skall anläggas på flera orter på trygga platser gärna i anslutning till 

skolorna i Tranemo, Limmared, Dalstorp och Länghem. 

Förvaltningen var i kontakt med Malin och Linnea i mars respektive april 2014 för att ge 

förslagsställarna tillfälle att utveckla sitt förslag.  Ungdomarna förklarade att de lämnat in 

förslaget som en del i skolarbetet på gymnasiet och att det hade varit jätte roligt om det gick att 

genomföra, men att det inte känns så angeläget just nu. 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 180 

Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-05-14, § 83 

Tjänsteskrivelse 2014-03-19 

Medborgarförslag, 2013-11-26 

Skrivelse från Märstas öppna graffitivägg 

 

Beslutet skickas till  

Förslagsställarna 

Lärandesektionen 

 

Status 

Avslutad 
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 KS/2013:1199 
 

§51 Svar på medborgarförslag om att göra Tranemo kommuns samhällen 

mer attraktiva för ungdomar på kvällar och helger 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Medborgarförslaget anses besvarat.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sebastian Bengtsson har lämnat in ett medborgarförslag 2013-11-25  om att han vill ha ett mer 

aktivt samhälle om kvällar och helger. Enligt förslagsställaren kan en idé vara ett café med 

tillgång till internet, xbox och sköna soffor. Allt för att unga skall kunna umgås och skaffa nya 

vänner i stället för att bara sitta hemma. 

Förvaltningen var i kontakt med Sebastian i mars 2014 för att ge förslagsställaren tillfälle att 

utveckla sitt förslag, han hade dock inget att tillägga. 

Förvaltningen har tittat på förslagen som förslagsställaren har gett och kan konstatera att 

fritidsgårdarna till viss del uppfyller intentionerna i medborgarförslaget. Gårdarna är öppna 

mötesplatser för unga i åldern från 11 år upp till 19 år. Grottan i Tranemo är öppen 3 kvällar i 

veckan varav fredagar till kl 23.00.  Vi planerar att öppna försäljning igen i form av enklare 

caféutbud till hösten. Limmared och Grimsås har öppet en kväll i vecka för tillfället och 

Länghem två kvällar i veckan. Alla gårdarna har tv och tv-spel, musikanläggning, biljardbord 

och sköna soffor. Internetuppkoppling saknas på samtliga gårdar. Vi har i dagsläget inte 

möjlighet att bemanna gårdarna på helgen om vi inte stänger någon av de andra dagarna. 

När det gäller stöd till näringsidkare som vill bedriva ungdomscafé så kan kommunen stödja 

initiativ på olika sätt utifrån kommunens näringslivsarbete. 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 181 

Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-05-14, § 84 

Tjänsteskrivelse 2014-04-28 

Medborgarförslag, 2013-11-25 

 

Beslutet skickas till  

Förslagsställaren 

Lärandesektionen 

 

Status 

Avslutad 
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 KS/2013:406 
 

§52 Svar på medborgarförslag om jobbcirkulation 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Medborgarförslaget avslås med hänvisning till de alternativ för arbetspraktik och 

arbetsintroduktion som kommunen och Arbetsförmedlingen disponerar. 

 

Beslutsmotivering  

Kommunen respektive Arbetsförmedlingen disponerar bland annat praktikplatser, 

sommarferiearbete och yrkesintroduktionsanställningar för den aktuella åldersgruppen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Erik Porali har, 2013-04-12, lämnat in ett medborgarförslag om jobbcirkulation. Han vill att 

kommunen som arbetsgivare förser arbetslösa ungdomar i åldrarna 18-21 år med ett tillfälligt 

arbete under en tidsperiod. När tiden har passerat menar förslagsställaren att nästa ungdom får 

chansen att arbeta under en lika lång tidsperiod, därav namnet jobbcirkulation. Förvaltningen 

har varit i kontakt med Erik Porali som då fick chans att utveckla sitt förslag. 

Arbetslösa ungdomar som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen mer än 90 dagar har möjlighet 

att erhålla praktikplats inom kommunen.  

För ett begränsat antal ungdomar erbjuder kommunen sommarferiearbete under tre veckor. 

Inom jobbgarantin har Arbetsförmedlingen särskilda insatser där kartläggning kombineras med 

arbetspraktik och sedan januari i år 2014 finns så kallade yrkesintroduktionsanställningar.  

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 182 

Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-05-14, § 85 

Tjänsteskrivelse 2014-04-29 

Medborgarförslag, 2014-04-12 

Utredning jobbcirkulation, 2014-04-29 

Föredragning och debatt  

I den efterföljande debatten deltar Ann-Christine Simonsson (C) samt Eva-Karin Haglund (S). 

 

Beslutet skickas till  

Förslagsställaren 

Service- och näringslivssektionen. 

 

Status 

Avslutad  
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 KS/2013:1060 
 

§53 Svar på motion om mer solkraft i Tranemo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Motionen avslås vad gäller framtagning av en solpotentialkarta. 

• Motionen antas vad gäller att vid takreparationer eller nybyggnationer av kommunens 

fastigheter ska förutsättningarna undersökas för installation av solceller. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Louise Bertilsson, Miljöpartiet, har den 17 oktober lämnat in en motion om mer solkraft i 

Tranemo kommun. I motionen föreslås: 

 Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en solpotentialkarta över Tranemo kommun. 

 Att det vid samtliga nybyggnationer, takbyten eller större takreparationer på fastigheter 

som tillhör Tranemo kommun, direkt eller genom något av dess bolag, installeras 

solceller eller -paneler under förutsättning att god energiproduktion kan uppnås. Platser 

som har 75 % eller mer av maximal solinstrålning ska betraktas ha förutsättningar för att 

god energiproduktion kan uppnås. 

 

Förvaltningen har nu berett motionen och finner att för Tranemo kommun, där det finns få höga 

hus som skuggar andra hus, är det i första hand vädersträck och lutning på taket som avgör hur 

lämpade olika byggnader är för solenergianläggningar, tillsammans med det geografiska läget 

på kommunen. Bedömningen är att nyttan av en scanning via flyg för att få reda på vilka 

fastigheter och tak som är lämpade för solenergi inte står i proportion till kostnaden.  

I samband med takrenoveringar eller nybyggnationer av kommunens fastigheter ska undersökas 

potentialen för att förse byggnaden med solceller för produktion av solenergi. Denna utredning 

ska visa om solceller ska installeras och på vilket sätt det i så fall ska ske. En sådan utredning ska 

också redovisa kostnaden för åtgärden i relation till nyttan. 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-05-19 §  144 

Allmänna utskottet 2014-04-24, § 76 

Tjänsteskrivelse 2014-03-17 

Motion, 2013-10-17 

Föredragning och debatt  

I den efterföljande debatten deltar Louise Bertilsson (MP). 
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Beslutet skickas till  

Motionären 

Tekniska sektionen 

Strategisektionen 

 

Status 

Avslutad  
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 KS/2014:354 
 

§54 Svar på interpellation om skolstrukturen 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Noterar interpellationssvaret. 

Sammanfattning av ärendet 

Louise Bertilsson (MP) har 2014-04-29, ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

angående hur samtliga partier tänker sig framtiden för skolorna i Tranemo kommun.  

Bertilsson hänvisar till att hon i oktober 2012 ställde en fråga till kommunstyrelsens ordförande 

gällande de pedagogiska möjligheterna i skolstrukturförslaget. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson har lämnat följande svar:  

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-19 om en skolstruktur med en långsiktig inriktning där 

helhetsgrepp och hög kvalitet var avgörande faktorer för att uppnå målsättningen ”en skola i 

nationell toppklass”. Därefter har berörda Ljungsarpsföräldrar inom F-3 verksamheten agerat 

och detta återkommer som ett ärende på sammanträdet med kommunfullmäktige 2014-06-16. 

Beslutsunderlag  

Interpellation 2014-04-29 

Interpellationssvar 2014-06-12 

Föredragning och debatt  

Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) föredrar interpellationssvaret. 

 

Beslutet skickas till  

Louise Bertilsson 

 

Status 

Avslutad  
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 KS/2013:1170 
 

§55 Utvärdering av kommunal vuxenutbildning 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Utvärdering av den kommunala vuxenutbildning utifrån de förändringar som gjorts under 

senare år noteras 

 Förvaltningen får i uppdrag att kostnadsberäkna följande delar i den målbild för 

vuxenutbildningen som tecknas i utvärderingen; 

grundläggande vuxenutbildning GRUV 

gymnasial vuxenutbildning 
Sfi och Sfua 

Lokalisering av vuxenutbildningen 

 

Beslutsmotivering  

Utvärderingen visar på ett stort behov av vuxenutbildning inom kommunen varför ett behov av 

fortsatt utredning med kostnadsberäkning av vuxenutbildningens olika delar för en 

återuppbyggnad av komvux i egen regi, redovisas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt skollagen (2010:800) skall kommunen tillhandahålla kommunal vuxenutbildning på såväl 

grundläggande nivå som gymnasial nivå. Dessutom är kommunen skyldig att se till att 

utbildning i svenska för invandrare erbjuds dem som saknar grundläggande kunskaper i 

svenska språket och fyllt 16 år. 

Den kommunala vuxenutbildningen möter bl.a. elever som har behov av omskolning eller 

behöver en annan gymnasiekompetens. Gymnasieskolans yrkesprogram ger inte behörighet till 

högskolestudier. Det krävs ytterligare 300 poäng som kan läsas antingen som utökad studiekurs 

eller inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen. 

En växande målgrupp inom vuxenutbildningen är invandrare/nysvenskar. Behovet av 

kunskaper i svenska – utöver vad som erbjuds i Sfi-undersvisningen – är stort för denna 

målgrupp. 

Det livslånga lärandet med bl.a. behov av omskolning av vuxna ökar trycket på kommunal 

vuxenutbildning. 

Antalet elever inom komvux har minskat kraftigt sedan kommunen avvecklade verksamheten i 

egen regi. Läsåret 2011/2012 var 166 elever inskrivna i komvux. Innevarande läsår beräknas 

antalet elever i komvux uppgå till 90 st. Samtidigt som antalet elever i komvux minskar ökar 

kostnaderna för interkommunala ersättningar, bl.a. beroende på att eleverna läser betydligt fler 

poäng. 

Den beräknade kostnadsbesparingen på 1,200 tkr med en avveckling av komvuxverksamheten i 

egen regi är numera helt borta. 
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När Tranemo kommun inte erbjuder kommunal vuxenutbildning på hemmaplan kan det skicka 

felaktiga signaler att kommunen inte medverkar till att skapa de bästa förutsättningar för att 

förbättra och öka befolkningens anställningsbarhet på en arbetsmarknad som ställer allt högre 

krav på utbildningsbakgrund. 

Utvecklingen under senare år har visat att förutsättningen för att skapa en befolkningstillväxt i 

kommunen är en ökad inflyttning av utrikes födda. En befolkningsgrupp som har stort behov av 

såväl sfi som grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Med en förbättrad/höjd 

kompetens hos den enskilde ökar förutsättningarna för anställning och därmed möjligheterna till 

egenförsörjning. 

 

För att kunna erbjuda kommunens invånare en god service inom utbildningsområdet är det 

rimligt att återigen erbjuda kommunal vuxenutbildning inom kommunen. 

En successiv återuppbyggnad av komvux föreslås starta med grundläggande vuxenutbildning 

som i etapp 1 ger eleven behörighet att söka vidare till gymnasieskolan. I en andra etapp byggs 

den gymnasiala vuxenutbildningen upp med kurser som ger såväl grundläggande behörighet 

som särskild behörighet till högskolestudier. 

Sfi-undervisningen föreslås utvecklad genom inrättandet av någon form av kartläggning och 

introduktion t.ex. en sfi-sluss där elevernas bakgrundskunskaper klarläggs, vilket skapar 

förutsättningar för att kunna följa med i gruppundervisningen. Dessutom finns skäl att starta en 

särskild grupp för flyktingar med akademisk bakgrund. 

Beträffande yrkesutbildningen för vuxna bör kommunen fortsätta samarbetet inom 

Boråsregionens vuxenutbildning. 

I ett fortsatt utredningsarbete föreslås förvaltningen få i uppdrag att kostnadsberäkna en 

successiv återuppbyggnad av vuxenutbildningen inom Tranemo kommun. I uppdraget ingår 

dessutom att utreda lokaliseringen av vuxenutbildningen. 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-05-19 § 146 

Bildnings- och kulturutskottet 2014-04-24, § 42 

Tjänsteskrivelse 2014-04-11 

Utvärdering av kommunal vuxenutbildning 2014-04-11 

Föredragning och debatt  

Utredare Perallan Orrbeck föredrar ärendet och svarar på frågor. 

 

Beslutet skickas till  

Lärandesektionen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Utvärdering av kommunal vuxenutbildning 2014-04-11 

 

Status 

Pågående 
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  KS/2014:203 
 

§56 Utvärdering av nationella minoriteter och minoritetsspråk i Tranemo 

kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar utvärderingen av nationella minoriteter och minoritetsspråk i Tranemo kommun. 

• Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen beaktar fullmäktige, genom sina 

beredningar, vikten av att utarbeta metoder för att underlätta medborgardialogen även med 

minoritetsgrupper i kommunen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I anslutning till att kommunfullmäktige 2013-06-17 avslog ett medborgarförslag om att ansöka 

om anslutning till finskt förvaltningsområde beslutade fullmäktige att en utvärdering skall göras 

hur kommunen uppfyller de allmänna lagkraven i lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsskydd. 

Bedömningen är att det i Tranemo endast finns en minoritetsgrupp som inte bara omfattar några 

enstaka individer, och det är sverigefinnarna. 

En enkät till samtliga kommunala verksamhetsområden visar att särskilda aktiviteter utifrån de 

nationella minoriteterna och minoritetsspråken förekommer i mycket begränsad omfattning. 

Kommunens särskilda aktiviteter gentemot de nationella minoriteterna och minoritetsspråken är 

låg med hänvisning till att kommunens verksamheter inte upplever att det finns ett behov.  

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-05-19 § 147 

Bildnings- och kulturutskottet 2014-04-24, § 43 

Tjänsteskrivelse 2014-03-25 

Utvärdering – nationella minoriteter och minoritetsspråk i Tranemo kommun, 2014-03-13 

Föredragning och debatt  

Utredare Perallan Orrbeck föredrar ärendet och svarar på frågor. 

I den efterföljande debatten deltar Monica Fredin (S). 

 

Beslutet skickas till  

Samtliga sektioner 

Samtliga beredningar 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Utvärdering – nationella minoriteter och minoritetsspråk i Tranemo kommun, 2014-03-13. 

 

Status 

Avslutad  
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 KS/2013:1104 

 

§57 Regler för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo 

kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Regler med förtydliganden för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo 

kommun för mandatperioden 2015-2018 antas.  

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att belysa alternativa förslag (för och nackdelar) samt 

eventuella ekonomiska konsekvenser för arvodering avseende ersättning vid deltagande i 

möten och kurser/ konferenser utanför kommunen samt inläsnings- och 

förberedelsearvode, se sidan 4 i det föreslagna regeldokumentet. 

 Förslag på eventuell förändring av texten i regeldokumentet behandlas på 

Kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2014. 

Beslutsmotivering  

Inför varje ny mandatperiod fastställer avgående kommunfullmäktige regler för arvoden och 

ersättningar för förtroendevalda under den kommande mandatperioden. Kommunfullmäktige 

beslutade 2013-12-16, § 173, på förslag av en tillfällig fullmäktigeberedning, om ersättningar och 

arvoden för mandatperioden 2015-2018. Fullmäktigebeslutet omfattar dock inte antagande av 

regelverket. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I anslutning till kommunfullmäktiges beslut 2013-12-16 om ersättningar och arvoden för 

nästkommande mandatperiod fick kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förtydliganden och 

riktlinjer.  

I upprättat förslag till regler för ersättning och arvoden har förtydliganden gjorts. Syftet med 

förtydligandena är att tydliggöra den praktiska tillämpningen och skapa riktlinjer för 

hanteringen av reglerna.  

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 178 

Allmänna utskottet 2014-05-15, § 102 

Tjänsteskrivelse 2014-04-29 

Regler med förtydliganden för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun 

för mandatperioden 2015-2018. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Victoria Haraldsson (C) föreslår att ett tillägg görs om att kommunstyrelsen får i uppdrag att 

belysa alternativa förslag (för och nackdelar) samt ev. ekonomiska konsekvenser till arvodering 

avseende ersättning vid deltagande i möten, kurser/ konferenser utanför kommunen samt 

inläsnings och förberedelsearvode se sidan 4 i dokumentet. 
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Vidare föreslår Haraldsson att förslag på eventuell förändring av texten behandlas på 

Kommunfullmäktige i oktober 2014. 

 

Ann-Christine Simonsson (C) yrkar bifall till Haraldssons förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag varefter 

han ställer bifall mot avslag på Haraldssons tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige 

beslutar att bifalla Haraldssons förslag. 

 

Status 

Pågående 
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 KS/2014:340 

 

§58 Omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda (OPF-KL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Antar SKL:s förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

(OPF-KL) med tillhörande bilaga och med tillägget i pensionsbestämmelsernas 4 § 2:a stycke 

att ersättning för förlorad arbetsinkomst ingår i den pensionsgrundande inkomsten.   

 

Beslutsmotivering  

Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting föreslår i cirkulär 13:75, 2013-12-17, att 

kommunen antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPK-KL) 

med tillhörande bilaga.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Bestämmelserna är helt nya och innehåller inte till skillnad från tidigare rekommenderade 

regelverk, några övergångsbestämmelser.  

Omställningsstödet gäller de förtroendevalda som innehaft ett eller flera uppdrag med 

sammanlagt minst 40% av heltid och som lämna sitt (sina) uppdrag. Bestämmelserna siktar på 

aktiv omställning och tidsbegränsat ekonomiskt omställningsstöd. 

Pensionsbestämmelserna, som i princip omfattar alla förtroendevalda oavsett uppdragets 

omfattning, tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 

eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBF. Jämfört med SKL:s 

rekommendationer föreslås att ersättning för förlorad arbetsinkomst skall ingå i den 

pensionsgrundande inkomsten.  

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 179 

Allmänna utskottet 2014-05-15, § 103 

Tjänsteskrivelse 2014-04-29 

Utredning - Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 2014-04-29 

Förslag till bestämmelsen om omställningsstöd och pension för förtroendevalda  

(OPF-KL) i Tranemo kommun  

Föredragning och debatt  

Utredare Perallan Orrbeck föredrar ärendet och svarar på frågor. 

 

Beslutet skickas till  

Service- och näringslivssektionen 

Personalfunktionen 

Samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. 
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Utredning - Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 2014-04-29 

Bestämmelser och omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i Tranemo 

kommun 

 

Status 

Avslutad  
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 KS/2014:158 
 

§59 Regler för handläggning av medborgarförslag och motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Antar reglerna för handläggning av motioner och medborgarförslag. 

 Upphäver tidigare gällande riktlinjer för handläggning av motioner och 

medborgarförslag, 2011-11-17. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att arbetsordningen för fullmäktige reviderades omarbetades även kommunens 

regler för handläggning av motioner och medborgarförslag. Syftet med reglerna är att säkerställa 

en rättsäker och effektiv handläggning av motioner och medborgarförslag för att trygga den 

demokratiska processen. Reglerna ska således medföra att handläggningen blir enhetlig, 

demokratisk och att kommunens resurser utnyttjas på ett effektivt sätt.   

Reglerna innehåller en ny bestämmelse i hur medborgarförslag ska beredas. Enligt de nya 

reglerna måste förvaltningen även ha kontakt med förslagsställaren inför arbetet med att 

utarbeta förslag till yttrande, vilket tidigare endast avsåg motioner. Reglerna har även utökat 

möjligheten till att använda begreppen besvarad/besvarat även om dessa ska användas 

restriktivt. Reglerna förtydligar även att det är kommunstyrelsens ansvar att upprätta en 

uppdragsbeskrivning i det fall fullmäktige beslutar att en utredning ska göras. I övrigt har 

reglerna anpassats efter de förändringar som gjorts i fullmäktiges arbetsordning.   

 

Beslutsunderlag  

Allmänna utskottet 2014-05-08 § 100 

Tjänsteskrivelse 2014-03-03 

Reglerna för handläggning av motioner och medborgarförslag, 2014-02-24  

Äldre riktlinjer för handläggning av motioner och medborgarförslag, 2011-11-17 

Kommunstyrelsens beslut 2012-01-23, § 19 

 

Beslutet skickas till  

Samtliga sektioner 

Medborgarservice- och processtödsfunktionen 

 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Reglerna för handläggning av motioner och medborgarförslag, 2014-02-24  

 

Status 

Avslutad
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      KS/2014:383 
 

§60 Flytt av årskurs F-3 i Ljungsarp till Dalstorp 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ger förvaltningen i uppdrag att planera för att den tilltänkta starten av F-3 verksamhet i 

Kuben i Ljungsarp istället flyttas till Dalstorpsskolan med start från och med hösten 2015. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Vid skolstrukturbeslutet som togs i fullmäktige 2012-11-19 beslutades att F-3 verksamheten på 

Ljungsarpskolan blir kvar men flyttas in i intilliggande hus kallat ”Kuben”. 

Föräldrar som har barn som ska börja i den planerade F-3-verksamheten har nu inkommit med 

en skrivelse om att barnen ska få gå i Dalstorpskolan istället för i Kuben i Ljungsarp. Samtliga 

föräldrar har skrivit under skrivelsen. Politiken hade den 14 maj ett möte med föräldragruppen 

för att få ytterligare en bekräftelse på deras önskemål. 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02, § 171 

Bildnings- och kulturutskottet 2014-05-15, § 50 

Tjänsteskrivelse 2014-05-15 

Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-19 § 147 

Inkommen begäran med namnunderskrifter, föräldragruppen Ljungsarp 

Föredragning och debatt  

I den efterföljande debatten deltar Johanna Persson (FP), Crister Persson (C), Ann-Christine 

Simonsson (C), Marianne Hörnqvist (M), Rose Torkelsson (S), Louise Bertilsson (MP) och  

Ronny Edgren (C). 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johanna Persson (FP) föreslår att den tilltänkta starten av F-3 verksamheten i Kuben i Ljungsarp 

istället flyttas till Dalstorpskolan med start 2014 och att all skolverksamhet i Ljungsarpskolan 

upphör för att istället bedrivas i Dalstorpskolan läsåret 2014/2015. 

Crister Persson (C), Marianne Hörnqvist (M), och Rose Torkelsson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag och avslag på Johanna Perssons förslag. 

Vidare yrkar Louise Bertilsson (MP) och Ronny Edgren (C) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Johanna Perssons förslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Lärandesektionen 

Representanter föräldragruppen Ljungsarp 
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Status 

Avslutad  
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 KS/2014:88 
 

§61 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tranemo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Antar arbetsordningen för kommunfullmäktige och upphäver tidigare gällande 

arbetsordning.  

 

Beslutsmotivering  

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning ska fullmäktige 

enligt 5 kap 63 § kommunallagen i en arbetsordning meddela de ytterligare föreskrifter som 

behövs för fullmäktiges sammanträden och handläggningen av ärendena.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har inför den nya mandatperioden tillsammans med 

förvaltningen arbetat fram ett förslag på en ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Förslaget 

innehåller förutom mindre språkliga förändringar även en anpassning av formalia kring 

beredningsarbetet. Arbetsordningen har även reviderats avseende kravet att motioner, 

medborgarförslag, interpellationer och frågor ska vara egenhändigt undertecknade för att 

underlätta den demokratiska processen.  

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02, § 165 

Allmänna utskottet 2014-05-08, § 94 

Tjänsteskrivelse 2014-04-02 

Arbetsordning för kommunfullmäktige, 2014-04-02 

Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige, 2010-05-24, § 49 

 

Beslutet skickas till  

Medborgarservice- och processtödsfunktionen 

 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Arbetsordning för kommunfullmäktige, 2014-04-02 

 

Status 

Avslutad  
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 KS/2014:222 
 

§62 Reglemente för kommunstyrelsen i Tranemo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Antar reglementet för kommunstyrelsen och upphäver tidigare gällande reglemente.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på ett nytt reglemente för kommunstyrelsen med 

anledning organisationsförändringar i Tranemo kommun. Förslaget innehåller förutom mindre 

språkliga förändringar även en justering av kommunstyrelsens verksamhetsförvaltning. 

Förändringarna har gjorts med anledning av att fullmäktige beslutat att flytta vissa kommunal 

uppgifter till Samverkansnämnden miljö och bygg, Samverkansnämnden personal och Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Med anledning av att nya samverkansformer bildas har 

även ett förtydligande gjorts avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt över dessa 

verksamheter. I förslaget har utskottens benämning korrigerats för att skapa enhetlighet.   

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-05-19, § 142 

Allmänna utskottet 2014-04-24, § 89 

Tjänsteskrivelse 2014-03-18 

Reglemente för kommunstyrelsen, 2014-03-18 

Gällande reglemente för kommunstyrelsen, 2012-10-29, § 130 

 

Beslutet skickas till  

Samverkansnämnden miljö och bygg 

Samverkansnämnden personal 

Kommunstyrelsen Svenljunga kommun 

Kommunstyrelsen Ulricehamns kommun 

Medborgarservice- och processtödsfunktionen 

 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Reglemente för kommunstyrelsen, 2014-03-18 

 

Status 

Avslutad  
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 KS/2013:625 
 

§63 Implementering av fullmäktigeberedningarnas överlämnade 

uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Noterar informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Årligen ska en redogöra lämnas över hur fullmäktigeberedningarnas överlämnade uppdrag 

implementeras i den kommunala verksamheten. 

Presentation ges nu av hur förvaltningen arbetar med de beslut som har tagits i samband med 

beredningarnas överlämnande av sina uppdrag. 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02, § 176 

Allmänna utskottet 2014-05-22, § 109 

Redogörelse över implementeringen 

Föredragning och debatt  

Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet och svarar på frågor. 

 

Status 

Pågående  
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 KS/2014:401 
 

§64 Budget- och verksamhetsuppföljning 1/2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

I Tranemo kommun upprättas kommun-/koncernövergripande budget- och 

verksamhetsuppföljningar med ekonomiska prognoser i april samt augusti varje år.  

Tertialrapport/delårsbokslut upprättas per den sista augusti och omfattar ekonomisk översikt, 

resultat- och balansräkning samt prognos avseende årets ekonomiska utfall.  

 

I årets första ekonomiska prognos för kommunen, per 2014-04-30, prognostiseras ett ekonomiskt 

resultat för 2014 uppgående till 4,7 mkr (koncernen: 7,3mkr). 

Det prognostiserade ekonomiska resultatet inkluderar samtliga pensionskostnader, det vill säga 

även förändringen av den tidigare ansvarsförbindelsen redovisas över såväl resultat- som 

balansräkning. 

Tranemo kommun redovisar sedan 2005, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige, samtliga 

pensionsåtaganden som avsättning i balansräkningen. 

Budgetavvikelsen för kommunen uppgår till -1,3 mkr - årets ekonomiska resultat är budgeterat 

till 6,0 mkr. 

Verksamheternas beräknade utfall för 2014 enligt prognos innebär 8,7 mkr högre nettokostnader 

än vad som budgeterats. 

 

Tranemobostäders ekonomiska resultat förväntas uppgå till +/-0,0 mkr (före skatt), vilket innebär 

0,2 mkr lägre än motsvarande resultat för 2013 och budgeterat resultat för 2014. 

 

Tranemo Utvecklings AB räknar med ett positivt ekonomiskt resultat på cirka 0,4 mkr (efter 

skatt) under 2014, vilket är i nivå med budget och 0,2 mkr lägre än resultatet för 2013. 

 

Målet för kommunen, att det ekonomiska resultatet skall vara minst 1,9 % av skatter och 

utjämning, uppnås inte enligt prognosen. För att uppnå målet under 2014 krävs ett ekonomiskt 

resultat på 11,0 mkr.  
 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02, § 155 

Budgetberedningen 2014-05-21, § 10 

Budget- och verksamhetsuppföljning 1/2014 för Tranemo kommun, 2014-04-30 

Bilaga. Budget- och verksamhetsuppföljning Tranemobostäder AB samt TUAB, 2014-04-30 
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Föredragning och debatt  

Utvecklingsledare Anna-Clara Ringnes och ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet.   

 

Status 

Pågående  
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 KS/2014:224 
 

§65 Planeringsdirektiv 2015-2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Noterar informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetberedningen diskuterar resultatmål, prioriterade resultatmål samt måtten vad gäller 

resultatmålen inom miljöområdet för verksamheten 2015-2017. 

Budgetberedningen diskuterar budgetförutsättningar för perioden 2015 – 2017. 

Förvaltningen har arbetat fram preliminära ekonomiska ramar för verksamheten 2015-2017 

utifrån aktuell prognos för det ekonomiskt resultat 2015-2017. Dessa ekonomiska ramar 

presenteras nu för budgetberedningen. 

Avseende investeringar är utgångspunkten för investeringsnivåerna 2015-2017 tidigare beslut 

om investeringsplaner 2014 och 2015. Anslagen för dessa år uppgår till 95,9 mkr (reviderad 

budget 2014) respektive 62,5 mkr (ekonomisk plan 2015). 

För 2016-2017 ska utgångspunkten vara en årlig investeringsram på max 45 mkr. 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02, § 156 

Budgetberedningen 2014-04-10, § 8 

Kommunfullmäktige, 2014-04-07, § 24 

Power Point-presentation 2014-04-10 

 

Föredragning och debatt  

I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C). 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Crister Persson yrkar bifall till KS förslag. 

 

Status 

Avslutad 
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 KS/2013:393 
 

§66 Justering av budget 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Fastslår de föreslagna budgetjusteringarna i budget 2014. 

 

Beslutsmotivering  

Förvaltningen konstaterar att det i budget 2014 inte finns täckning för planerade åtgärder på 

sammanlagt 3,8 mkr, bl a saknas rivningskostnaden av Samhallfastigheten i budget 2014. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har gjort en översyn hur 2013 års positiva resultat påverkar budgeten för 2014. 

Resultatet blev att budgeten kan sänkas med 2 050 tkr. Dessa pengar tillsammans med beräknad 

realisationsvinst vid försäljning av fastighet på Lövstagatan 15 innebär att ca 3,8 mkr frigörs för 

att finansiera planerade åtgärder som inte finns med i budget 2014. 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02, § 157 

Allmänna utskottet 2014-05-08, § 95 

Tjänsteskrivelse 2014-04-22 

Budgetjusteringarna – Budget 2014, 2014-04-17 
 

Föredragning och debatt  

Lars-Gunnar Karlsson, ekonomichef, föredrar ärendet. 

 

Beslutet skickas till  

Ekonomifunktionen 

 

Status 

Avslutad  
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 KS/2014:357 
 

§67 Investeringsmedel för åtgärder i köken 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Investeringsbudget 2014 utökas med 290 000 kronor för konvertering av köket i 

Grimsåsskolan från mottagnings- till tillagningskök och för att förändra serveringsdelen i  

Limmaredsskolans kök.  

 Finansiering sker via rörelsekapitalet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Grimsåsskolans kök är i nuläget mottagningskök men kommunstyrelsen tog beslut, 2013-12-02 § 

329, i samband med kostutredningen att konvertera detta till tillagningskök.  

Vissa större inventarier behöver därför köpas in.  

Kök som övergår till tillagningskök behöver komplettera sin maskinpark för detta ändamål.  

En adekvat utrustning förbättrar arbetsmiljön, minskar arbetsbelastningen och möjliggör 

ytterligare högre produktion av egentillagade måltider. Exempel på maskiner som ska köpas in 

är kokerier (arbetsnivå i midjehöjd), stekbord och avsvalningsskåp.  

En inventering är utförd och viss förflyttning kommer ske av utrustning emellan köken. 

Ventilationens kapacitet behöver även förbättras. Kostnaden för dessa åtgärder värderas till 240 

tkr.  

Limmaredskolans köks nuvarande investeringsbehov beräknas till 50 tkr för två serveringsdelar. 

Behovet av dessa uppstår p.g.a. utökade barngrupper med lägre åldrar.  

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02, § 159 

Allmänna utskottet 2014-05-15, § 105 

Tjänsteskrivelse 2014-04-30 

 

Beslutet skickas till  

Tekniska sektionen  

Ekonomifunktionen 

 

Status 

Avslutad  
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 KS/2012:1236 
 

§68 Tillgängligheten i kommunförrådet, Moavägen i Tranemo 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Notera informationen om behovet av tillgänglighetsanpassning 

 Förvaltningen får i uppdrag att installera en hiss. 

 Investeringsbudgeten 2014 utökas för ändamålet, via rörelsekapitalet, med 150 000 

kronor. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen fick i uppdrag av allmänna utskottet, 2012-12-13 § 247, att utreda tillgängligheten i 

kommunförrådet på Moavägen i Tranemo. 

Tekniska sektionen har undersökt tillgängligheten och meddelar nu att kommunförrådet inte är 

tillgängligt för rörelsehindrade till våning 2.   

Tekniska sektionen har därför undersökt möjligheterna att installera en enklare typ av hiss för att 

göra andra våning tillgänglig för alla. Offerter har tagits in och kostnaden för installation av hiss 

uppgår till 150 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-05-19, § 133 

Allmänna utskottet 2014-04-24 § 87 

Tjänsteskrivelse 2014-03-25 

 

Beslutet skickas till  

Tekniska sektionen 

Ekonomifunktionen 

 

Status 

Avslutad  
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 KS/2014:XX 
 

§69 Fjärrvärmerapporter 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Godkänner upprättade rapporter gällande fjärrvärmeverksamheten 2013. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt fjärrvärmelagen ska fjärrvärmeföretag varje år upprätta en ekonomisk årsrapport samt 

lämna uppgifter om drift- och affärsförhållanden till Energimarknadsinspektionen. Syftet med 

rapporteringen är att motverka en oskälig prissättning samt öka förtroendet hos kunderna. De 

redovisade uppgifterna publiceras på Energimarknadsinspektionens hemsida.  

Rapporterna ska godkännas av kommunfullmäktige innan de skickas till 

Energimarknadsinspektionen. 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-05-19, § 143 

Allmänna utskottet 2014-04-24, § 90 

Tjänsteskrivelse 2014-04-16 

Årsrapport 2013 

Drift- och affärsförhållanden 2013 

 

Beslutet skickas till  

Tekniska sektionen 

Ekonomifunktionen 

 

Status 

Avslutad  
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 KS/2014:402 
 

§70 Rapport om ej verkställda beslut inom socialtjänsten 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Noterar att rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS har lämnats för första 

kvartalet 2014. 

 

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, 2014-05-09, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat kvartals- och 

individrapport över ej verkställda beslut under första kvartalet 2014 till Inspektionen för vård 

och omsorg . Enligt rapporten finns fem beslut inom äldreomsorg, två beslut inom individ- och 

familjeomsorg och ett beslut inom omsorg om personer med funktionsnedsättning som ej 

verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.  

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02, § 184 

Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-05-14, § 79 

Kvartalsrapport 2014-01-01–2014-03-31 

 

Beslutet skickas till  

Omsorgssektionen för fortsatt handläggning och expediering 

 

Status 

Avslutad  

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=lss&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.notisum.se%2Frnp%2Fsls%2Flag%2F19930387.HTM&ei=DaM0UcqfPMfKsgb_5ICgDQ&usg=AFQjCNGhqZvv-D5H57syGyzmKSKdW4cD-A&bvm=bv.43148975,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=lss&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.notisum.se%2Frnp%2Fsls%2Flag%2F19930387.HTM&ei=DaM0UcqfPMfKsgb_5ICgDQ&usg=AFQjCNGhqZvv-D5H57syGyzmKSKdW4cD-A&bvm=bv.43148975,d.bGE


 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr: 

Kommunfullmäktige 
2014-06-16 Sid 36 av 45 

  
    

 

Ordförandes sign.      Justerares sign.     Justerares sign.    Sekr. sign.  Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 

 KS/2014:366 
 

§71 Årsredovisning 2013 för Tranemobostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Noterar Tranemo Bostäders årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 

2013 och lägger dessa till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för Tranemo Bostäder AB för år 2013.  

Bolaget har det gångna året omsatt 46 621 000 kronor.  

Resultatet 2013 visar på ett underskott med 4 083 000 kronor före skatt.  

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02, § 160 

Allmänna utskottet 2014-05-08, § 99 

Tjänsteskrivelse 2014-05-08 

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2013 

Protokoll Bolagsstämma 2014-04-15 

 

Beslutet skickas till  

Tranemo Bostäder AB 

Ekonomifunktionen  

 

Status 

Avslutad  
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 KS/2014:127 
 

§72 Årsredovisning 2013 för sjuhärads samordningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Tranemo kommun tillstyrker att styrelsen i Sjuhärads samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund har fastställt årsredovisningen 2013 och 

revisorerna har lämnat revisionsberättelsen. Förbundsstyrelsen har beslutat att 

förbundsmedlemmarna var för sig skall pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. 

Samordningsförbundets medlemmar skall var för sig pröva om styrelsen skall beviljas 

ansvarsfrihet. 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-05-19, § 134 

Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-04-24, § 67 

Tjänsteskrivelse 2014-03-04 

Årsredovisning för Sjuhärads samordningsförbund 2013. 

Revisionsberättelse för år 2013. 

Protokollsutdrag från Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund, 2014-01-27. 

 

Beslutet skickas till  

Sjuhärads samordningsförbund. 

 

Status 

Avslutad 
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 KS/2014:395 
 

§73 Årsredovisning 2013 för Tranemo Utvecklings AB (TUAB) 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Noterar årsredovisning 2013, revisionsberättelse, granskningsrapport från 

lekmannarevisorerna och protokoll från bolagsstämman 2014-03-19 och lägger dessa till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse från Tranemo Utvecklings AB för år 2013. 

Bolagsstämma har genomförts den 19 mars 2014 och stämman beviljade då styrelsen 

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Lekmannarevisorerna har bedömt att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 

ändamålsenligt och tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Enligt kommunallagen 6 kap 1a § ska kommunstyrelsen årligen pröva om de kommunala 

aktiebolagens verksamhet under det gångna kalenderåret har varit förenliga med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det 

fastställda ändamålet framgår av bolagsordning och ägardirektiven. 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-05-19, § 135 

Allmänna utskottet 2014-04-10, § 79 

Ingress 2013-04-18 

Årsredovisning 2013 

Revisionsberättelse från Ernst & Young AB 2014-03-10 

Granskningsrapport från lekmanna revisorerna 2014-03-18 

Protokoll från bolagsstämma 2014-03-19 

Under 2013 gällande bolagsordning 

Under 2013 gällande ägardirektiv 

 

Beslutet skickas till  

Tranemo Utvecklings AB 

Ekonomifunktionen 

 

Status 

Avslutad 
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 KS/2014:255 
 

§74 Årsredovisning för Sjuhärads kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Godkänner årsredovisning 2013 för Sjuhärads kommunalförbund. 

 Beviljar förbundsdirektionens ledamöter ansvarsfrihet för år 2013. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för sjuhärads kommunalförbund för år 2013. 

Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 2 702 000 kronor. Förbundskansliets resultat är 

ett överskott om 2 161 000 kr. I budget 2013 prognostiserades ett underskott om 547 tkr beroende 

på flytt samt byte av IT-leverantör. Det positiva resultatet för kansliet beror bland annat på 

återbetalning från VästKom, intern skuld från 2012, beviljade projektmedel som ska användas 

under år 2014 samt att verksamhetens personalkostnader varit lägre än beräknat. 

Navet gör ett positivt resultat om 169 000 kr och Medarbetarcentrum ett positivt resultat om 

372 000 kr. 

Direktionen beslutade den 6 februari 2014 att översända årsredovisningen till revisorerna och 

därefter tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisningen till 

medlemskommunerna. 

Revisorerna har inte funnit något som ger anledning till anmärkning. 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-05-19, § 137 

Allmänna utskottet 2014-04-24 § 91 

Tjänsteskrivelse 2014-04-16 

Missiv 2014-03-26 

Protokollsutdrag 2014-02-06, § 6 Direktionen Sjuhärads kommunalförbund 

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads kommunalförbund 2014-02-06 

Revisionens granskningsrapport 2014-02-26 

 

Beslutet skickas till  

Sjuhärads kommunalförbund. 

 

Status 

Avslutad 
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 KS/2014:361 
 

§75 Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Uddebo och Tranemo 

ungdomsdonation 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Godkänna årsredovisning 2013 för Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation. 

 Bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

Beslutsmotivering  

Årsredovisningen har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot godkännande samt 

ansvarsfrihet har framförts. 

 

Beslutsgång 

På grund av jäv deltar inte Crister Persson (C) och Ulf Thifors (S) i handläggningen av ärendet.  

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02, § 161 

Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-05-14, § 86 

Årsredovisning, 2013 

 

Beslutet skickas till  

Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 

Ekonomifunktionen 

 

Status 

Avslutad 
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 KS/2014:364 
 

§76 Årsredovisning 2013 för Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Godkänna årsredovisning 2013 för Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps och understödsfond. 

 Bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

Beslutsmotivering  

Årsredovisningen har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot godkännande samt 

ansvarsfrihet har framförts. 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02, § 162 

Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-05-14 § 87 

Årsredovisning, 2013 

 

Beslutsgång 

På grund av jäv deltar inte Crister Persson (C) och Ulf Thifors (S) i handläggningen av ärendet.  

 

Beslutet skickas till  

Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps och understödsfond 

Ekonomifunktionen 

 

Status 

Avslutad  
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 KS/2014:353 
 

§77 Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Edit Anderssons fond 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Godkänna årsredovisning 2013 för Stiftelsen Edit Anderssons fond. 

 Bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

Beslutsmotivering  

Årsredovisningen har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot godkännande samt 

ansvarsfrihet har framförts. 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02, § 163 

Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-05-14, § 88 

Årsredovisning, 2013 

 

Beslutsgång 

På grund av jäv deltar inte Crister Persson (C) och Ulf Thifors (S) i handläggningen av ärendet.  

 

Beslutet skickas till  

Stiftelsen Edit Anderssons fond 

Ekonomifunktionen 

 

Status 

Avslutad  
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 KS/2014:365 
 

§78 Årsredovisning 2013 för Fritz och Ellen Claessons fond 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Godkänna årsredovisning 2013 för Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond. 

 Bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

Beslutsmotivering  

Årsredovisningen har granskats av revisorerna varvid ingen erinran mot godkännande samt 

ansvarsfrihet har framförts. 

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2014-06-02, § 164 

Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-05-14, § 89 

Årsredovisning, 2013 

 

Beslutsgång 

På grund av jäv deltar inte Crister Persson (C) och Ulf Thifors (S) i handläggningen av ärendet.  

 

Beslutet skickas till  

Stiftelsen Fritz och Ellen Claessons fond 

Ekonomifunktionen 

 

Status 

Avslutad  
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 KS/2014:335 
 

§79 Valärende val av Fredrik Larsson (C) som ny ersättare i 

kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Väljer Fredrik Larsson som ersättare i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Haglund (C) inkom 2014-04-23 med en skrivelse där han begär att få bli entledigad från 

sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige entledigade, 2014-05-05 § 46, Lennart Haglund från uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsen. Nu ska därför en ny ersättare till kommunstyrelsen väljas. 

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktige 2014-05-05, § 46 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet nominerar Fredrik Larsson (C) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Beslutet skickas till  

Fredrik Larsson 

Medborgarservice- och processtödsfunktionen 

Personalfunktionen 

 

Status 

Avslutad 
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§80 Avslutning och sommarhälsning 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Åke Larsson uppmärksammar att dagens KF-

sammanträde är det sista innan sommaruppehållet. Ordföranden tackar ledamöterna och 

deltagande tjänstemän och önskar alla en riktigt skön sommar. 

 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Bo Haarala framför ledamöternas  

tack till ordföranden och önskar även honom och hans familj en skön sommar. 

 

 

 


