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Plats Tranemosalen, kommunkontoret i Tranemo 
Tid 16.00 – 19:00 Ajournering 17:00 – 17:25 
 
Beslutande Enligt närvarolista 8/2014 
  
Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef 

Tina Haglund, processekreterare  
 Ulf Jogbratt, utvecklingsledare § 117 
 Lars-Gunnar Karlsson, sektionschef §§  117-122 
 
  
 ca 25 åhörare  
 
  
Paragrafer § 106 - § 126 

 
Utses att justera Hans Andersson (C) och Tatjana Du Peterson (S)  
 
Justeringens plats Kommunkontoret, TRANEMO 
och tid Torsdagen den 27 november 2014 kl. 07.00 
 
 
Underskrifter 
  
Sekreterare ……………………………………………………………………………………… 
 Tina Haglund 
 
Ordförande ……………………………………………………………………………………… 
 Evy Erlandsson (SD) §§ 106-107 Eva-Karin Haglund (S) §§ 108- 126 
 
 
Justerare …………………………………….      ………………………………………… 
 Tatjana Du Peterson (S) Hans Andersson (C) 
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Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

    
Underskrift  ……………………………………………………………………                     
 Tina Haglund
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§106  Inledning 
 
 

Sammanträdet öppnas, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, av den till 
levnadsåldern äldsta ledamoten (ålderspresidenten) Evy Erlandsson (SD). 
 
Ålderspresidentens uppgift är att tjänstgöra som ordförande tills valen av ordförande och två 
vice ordföranden har förrättats. 
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KS/2014:778 
§107  Val av kommunfullmäktiges presidium 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Utser Lars-Åke Larsson (M) till ordförande i kommunfullmäktige. 
• Utser Eva-Karin Haglund(S) till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 
• Utser Karin Ljungdahl (C) till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska, för tiden till och med 2018-10-14, utse ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 
I arbetsordningen för kommunfullmäktige står: 
”De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Valen skall förrättas på 
första sammanträdet med nyvalda fullmäktige. 
Ordföranden och de båda vice ordförandena väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 
Kommunfullmäktiges presidium består av ordföranden och vice ordförandena.” 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga partigrupper 
Personalfunktionen 
Näringslivs- och strategisektionen - Informatör/kommunikatör 
 
Status 
Pågående 
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 KS/2014:778  
 
§108  Val av valberedning 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Utser valberedning, enligt nedan, för tiden till och med 2018-10-14: 

Lars-Åke Larsson (M) ordförande 
Eva-Karin Haglund (S) vice ordförande 
Karin Ljungdahl (C) 
Gunilla Blomgran (FP) 
Birgitta Forslund (KD) 
Jonas Blank (V) 
Louise Bertilsson (MP) 
Per Simonsson (SD) 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall en valberedning utses.  
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige ska fullmäktige välja en valberedning 
för den löpande mandatperioden. 
 
Valberedningen består av fullmäktiges ordförande och vice ordförandena samt en 
företrädare för övriga partier som är representerade i fullmäktige. För varje ledamot i 
valberedningen utser respektive parti en ersättare.  
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 
 
Beslutet skickas till  
Valberedningen 
Samtliga partigrupper 
Personalfunktionen 
 
Status 
Pågående  
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 KS/2013:69 
 

§109  Överlämnande av beredningsuppdrag -Vision 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Godkänner förslag till Vision för Tranemo kommun 
• Godkänner förslag till Slogan för Tranemo kommun 
• Förslag till strategisk plan tas fram under 2015 för att gälla från 2016 och framåt. 

Sammanfattning av ärendet 
Demokrati och Visionsberedningen fick i uppdrag, av KF 2013-02-04 § 13, att ta fram en vision för 
Tranemo kommun, samt göra eventuella förändringar i den strategiska planen och en 
aktualitetsgenomgång i översiktsplanen.  Beredningen överlämnar här med sitt förslag på vision, 
slogan, strategisk plan.  
Förvaltningen finner att beredningen har arbetat utifrån den givna uppdragsbeskrivning, där det 
framgår att arbetet ska syfta till att säkerställa att kommunens viktigaste styrdokument är 
tidsaktuella och svarar 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. Beredningen har arbetat både med en aktiv medborgardialog såväl som 
med samråd med föreningar och näringsliv. Utöver det har beredningen gjort en swot-analys, 
genomfört en enkätundersökning och ringat in ett antal värdeord som grund för ett 
målbildsdokument. Förutom ett förslag till vision presenterar beredningen ett förslag till slogan; 
”Tranemo kommun – Lev livet på den gröna sidan”. 
 
Förvaltningen har behandlat beredningens förslag utifrån laglighet, ekonomi samt sakprövning. 
Det är förvaltningens uppfattning att inget i beredningens förslag står i strid med gällande 
lagstiftning och att beredningens förslag inte får några direkta ekonomiska konsekvenser.  
Visionen och den strategiska planen är kommunens viktigaste styrdokument. Den vision som 
tagits fram lägger grunden för kommunens fortsatta arbete såväl på politisk nivå som på 
förvaltningsnivå. Den strategiska planen som utarbetades under 2011 gäller för perioden 2012-
2015. Förvaltningens bedömning efter sakprövningen är att en djupare genomgång av den 
strategiska planen, med utgångspunk i den nya visionen, bör ske i samband med den nya 
mandatperiodens början 2015 för att gälla från 2016 och framåt.  
 
Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att godkänna förslag till vision samt till 
slogan för Tranemo kommun, samt att förslag till strategisk plan tas fram under 2015 för att gälla 
från 2016 och framåt. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-10-06, § 256 
Allmänna utskottet 2014-09-18, § 169 
Uppdragsbeskrivning (KF § 13 2013-02-04) 
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Slogan och Vision 2014-09-01 
Strategiskplan 2014-09-01 
Överlämningsdokument 2014-09-01 
Presidiets yttrande 2014-09-04 
Förvaltningens yttrande 2014-09-16 

Föredragning och debatt  
Beredningsledare Christoffer Andersson (C) överlämnar beredningens arbete. 
Kenneth Qfvarnström, brand director från företaget Born, informerar om framtagandet av slogan 
för kommunen. 
Crister Persson (C) och Claes Redberg (S) deltar i debatten och yrkar bifall till beredningens 
förslag vad gäller vision och slogan samt till Anderssons förändringsförslag gällande strategisk 
plan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Beredningsledare Christoffer Andersson (C) föreslår en förändring vad gäller beslutet kring 
strategisk plan och framför istället att förslag till strategisk plan tas fram under 2015 för att gälla 
från 2016 och framåt. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med beredningens förslag vad 
gäller vision och slogan och i enlighet med Anderssons förändringsförslag gällande strategisk 
plan. 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Informatör/kommunikatör 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:779 
 

§110  Tillträdesdag för den nya kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Den nya kommunstyrelsen tillträder 2014-12-16 

Sammanfattning av ärendet 
Efter valet 2010 tog kommunfullmäktige i Tranemo kommun beslut om ändrad tillträdesdag för 
den nya kommunstyrelsen. Se bifogat protokollsutdrag från KF 2010-11-22 
Det har framkommit behov av, och önskemål om, att ett liknande beslut fattas av fullmäktige i 
år.  

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktige 2010-11-22, § 92 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga gruppledare 
Samtliga sektioner 
Medborgarservice och processtödsfunktionen 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:682 
 

§111  Sammanträdestider 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner föreslagna sammanträdestider 2015 för kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tillsammans med KF presidium och KS ordförande tagit fram en plan för 
mötestider för 2015. 
Förslaget är att kommunfullmäktige sammanträder 16/2, 30/3, 27/4, 18/5, 15/6, 14/9, 26/10, 23/11 
samt 14/12. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-11-03, § 283 
Allmänna utskottet 2014-10-16, § 191 
Tjänsteskrivelse, 2014-10-14 
Bilaga 1, mötesöversikt utkast 9 oktober, 2014-10-09. 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Medborgarservice- och processtödsfunktionen 
Alla gruppledare 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:761 
 KS/2014:780 
 KS/2014:786 
 

§112  Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

• De tre motionerna 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: 761 – motion om förenklat regelverk gällande upphandling av närodlat och 
närproducerat inom Tranemo kommun. 
KS/2014:780 – Motion om digital försköning. 
KS/2014:786 - Motion om grön flagg 

Föredragning och debatt  
Lennart Haglund (C) föredrar sin motion om digital försköning. 
Louise Bertilsson (MP) föredrar sin motion om grön flagg. 
 
Status 
Pågående 
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KS/2014:798 
KS/2014:799 

§113  Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslagen remitteras till kommunstyrelsen för beredning 

Beslutsunderlag  
KS/2014: 798 – Medborgarförslag om ny idrottshall. 
KS/2014:799 – Medborgarförslag om bättre skolmat.. 
 
Status 
Pågående 
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 KS/2014:785 
 

§114  Inkommen fråga om antagen motion om tandborstning 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Noterar svaret på frågan 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Bertilsson (MP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande som lyder: 
”Tranemo kommun har antagit en motion jag tidigare lagt om tandborstning i förskola och 
fritidsverksamhet. Ett försök skulle genomföras innan motionen eventuellt skulle antas i sin 
helhet. Jag undrar nu var och när testet kommer att genomföras?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) besvarar frågan om försök med 
tandborstning. 

Beslutsunderlag  
Fråga 2014-11-21 

Föredragning och debatt  
Louise Bertilsson (MP) föredrar sin fråga 
Kommunstyrelsens ordförande Crister Persson (C) besvarar frågan. 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2013:1200 
 

§115  Medborgarförslag om att förbättra skolmaten 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Philip Sahlberg, Max Åkesson, Edvin Bengtsson och Kian Olausson har 2013-11-26 lämnat ett 
medborgarförslag angående att förbättra skolmaten. Förslagsställaren anser att maten som 
serveras består av för mycket halvfabrikat som inte ger någon näring, mättnad eller energi.  
Förvaltningen försökte kontakta Philip Sahlberg 2014-09-16 för att ge förslagsställaren tillfälle att 
utveckla sitt förslag. Kontaktförsök gjordes både via telefon och mail men inget svar från 
förslagsställaren har inkommit.   
 
Stora förbättringsåtgärder är redan genomförda för skolmaten under år 2014. Nedan ges några 
exempel.  

- Användningen av färdiglagad mat är minimerad 

- Det serveras potatis både med och utan skal för ökad valfrihet och ingen av dessa är 
färdigkokta innan leverans till köket.  

- Alla skolmatsedlar är näringsberäknade och uppfyller de närings- och 
energirekommendationer som vi enligt lag skall förhålla oss till.  

- Det serveras färsk fisk, kyckling med svensk ursprungsmärkning och mer vegetabilier för 
att uppfylla de tagna nationella och kommunala miljömålen.  

Verksamheten utvecklas ständigt och ytterligare förbättringsåtgärder genomförs löpande.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-11-03, § 285 
Omsorgs- och folkhälsoutskottet 2014-10-16, § 183 
Tjänsteskrivelse, 2014-09-18 
Medborgarförslag, 2013-11-26 
 
Beslutet skickas till  
Förslagsställarna 
Tekniska sektionen 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:320 
 

§116  Medborgarförslag om väg från Länghem till riksväg 27 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Medborgarförslaget avslås 

 
Sammanfattning av ärendet 
Raili och Alf Nyman har 2014-04-15 lämnat ett medborgarförslag angående  
Vägen från Länghem till rv 27. Förslagsställaren redovisar i förslaget att vägen (Tingarörsvägen, 
väg nr 1676) är mycket hårt trafikerad och framför att det är nödvändigt att anlägga en gång- och 
cykelväg mellan Länghems samhälle och rv 27.  
Förvaltningen var i kontakt med Raili och Alf Nyman för att ge dem tillfälle att kommentera sitt 
förslag.   
 
Länghem har idag ett tiotal förbindelser med buss till och från Borås. Det finns även ett flertal 
förbindelser till Tranemo. Problemet med dessa är att flera går via Lockryd vilket innebär att 
restiden blir onödigt lång. Tranemo kommun har gjort framställningar till Västtrafik om 
förbättringar. Frågan kommer på nytt att lyftas inför arbetet med kommande års trafikplan. Det 
finns således ett antal bussturer som angör Länghems samhälle. Naturligtvis blir utbudet större 
om även de turer som angör Tingarör tas med. 
Anläggandet av en gång- och cykelväg utmed Tingarörsvägen ( väg 1676) måste ske i samverkan 
med Trafikverket eftersom det gäller en gång- och cykelväg utmed allmän väg. I den cykelplan 
som Tranemo kommun utarbetade 2010 finns denna gång- och cykelväg med som ett behov. 
Dock anges utbyggnad av några andra gång- och cykelväger som mer angelägna. För 
närvarande pågår planering av tre sådana vägar i Grimsås, Limmared och Tranemo där 
byggnationen finansieras gemensamt av Trafikverket och kommunen. 
En utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Länghems samhälle och Tingarör utmed väg 1676 
är inte aktuell i nuvarande utbyggnadsplanering. Behovet kommer att tas upp med Trafikverket 
i kommande diskussioner om gemensamt finansierad utbyggnad av gång- och cykelvägar i 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-11-03, § 286 
Allmänna utskottet 2014-10-09 § 185 
Tjänsteskrivelse 2014-09-23 
Medborgarförslag 2014-04-15 
Cykelplan 2010-09-13 
Prioritering av GC-vägar 2011-03-07 

Föredragning och debatt  
Raili Nyman föredrar medborgarförslaget. 
Crister Persson deltar i den efterföljande debatten. 
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Beslutet skickas till  
Förslagsställarna 
Näringslivs- och strategisektionen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2014:224 
§117  Resultatmål och Finansiells mål 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar kommunstyrelsens förslag till resultatmål för verksamheten 2015-2017 och 

finansiella mål för perioden 2015-2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför beslut om budgeten 2015 redovisas en prognos över de ekonomiska förutsättningarna för 
Tranemo kommun mellan år 2015-2017. Av prognosen framgår att svensk ekonomi under det 
senaste året utvecklats ryckvis. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under 
innevarande år hittills varit svagare än beräknat. Under 2015 beräknas utvecklingen bli bättre 
och BNP förväntas öka med 3,3 %. I prognosen redovisas bland annat Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) preliminära beräkningar av kostnadsutjämningen för 2015, 
befolkningsutvecklingen i kommunen, SKL:s senaste prognos för lönekostnader och 
konsumentpriser, avskrivningar och kapitalkostnader, bedömningen av finansiella intäkter och 
kostnader samt investeringar. Målet för det ekonomiska resultatet 2015-2017 ska, för Tranemo 
kommun, uppgå till 2,65 % av skatteintäkter och kommunal utjämning 2015 vilket motsvarar ca 
15,9 mkr i ekonomiskt resultat. Kommunens soliditet ska uppgå till minst 17 % och kommunens 
investeringar ska över tid finansieras till 100 % med egna medel. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-11-03, § 272 
Budgetberedningen 2014-10-09, § 17 
Budgetberedningens börslag till Budget 2015 

Föredragning och debatt  
Sektionschef/ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson och utvecklingsledare Ulf Jogbratt föredrar 
ärendet. I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C), Claes Redberg (S), Lars 
Vesterlund (M) och Marianne Hörnqvist (M) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C), Claes Redberg (S), Lars Vesterlund (M) och Marianne Hörnqvist (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Ekonomifunktionen 
Kommunchefen 
Utvecklingsledarna 
 
Status 
Avslutad 
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      KS/2014:224 
 
§118  Driftsbudget 2015, plan 2016-2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar kommunstyrelsens förslag till Driftsbudget 2015 
• Förvaltningen får i uppdrag att återkoppla och konsekvensbeskriva föreslagna 

neddragningar inom administrationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tranemo kommuner ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 
(budgetår). Ett förslag på driftbudget för verksamheterna i kommunen, finansiella mål för 
kommunen och resultatmål för verksamheterna har arbetats fram.  
Det nuvarande underskottet för 2014, påverkar budget för 2015. 
Den positiva befolkningsutvecklingen har varit en förändrad förutsättning, en ökning med 117 
individer i augusti jämfört med årsskiftet. Beräkningarna är gjorda för 11580 individer.  
Beräknade räntekostnader kommer att stiga, på grund av en ökad låneskuld och ett högre 
ränteläge.  
 
Anpassningsåtergärder som föreslås är; 
Samordning av arbetsmarknadsfunktion 
Minskning av korttidsplatser. 
Minskning av kostnader inom administrationen.  
 
Tillkommande behov. 
IKT-satsning 
Integrationssamordnare 
BRB (Business Region Borås) 
Minskat anslag samordningsförbund 
Ökad kostnad nattis. 
Ökat IT-kostnad 
Förändring fritidgårdsverksamhet 
Ökat anslag förskola 
Rivningskostnad gamla Samhallsbyggnad 
Fler ungdomar ges möjlighet till sommarjobb 
 
Budgetläget medför att kommunen måste höja skatten från 20,57 till 21,00. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-11-03, § 273 
Budgetberedningen 2014-10-09, § 18 
Budgetberedningens börslag till Budget 2015 
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Föredragning och debatt  
Sektionschef/ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  
I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C), Claes Redberg (S), Lars Vesterlund (M) 
och Marianne Hörnqvist (M) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C), Claes Redberg (S), Lars Vesterlund (M) och Marianne Hörnqvist (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Ekonomifunktionen 
Kommunchefen 
 
Status 
Avslutad 
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 KS/2014:224 
 
§119  Investeringsbudget 2015, plan 2016-2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar kommunstyrelsens förslag till Investeringsbudget 2015 
• Förvaltningen får i uppdrag att utreda organisation på simhallen kopplat till servicenivå. 

Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudgeten för 2015 och planen för 2016-2017 redovisas. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-11-03, § 274 
Budgetberedningen 2014-10-09, § 19 
Budgetberedningens börslag till Budget 2015 

Föredragning och debatt  
Sektionschef/ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  
I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C), Claes Redberg (S), Lars Vesterlund (M) 
och Marianne Hörnqvist (M) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C), Claes Redberg (S), Lars Vesterlund (M) och Marianne Hörnqvist (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Ekonomifunktionen 
Kommunchefen 
 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:224 
 

§120  Taxor och avgifter 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar kommunstyrelsens förslag till Taxor och avgifter 2015 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. 
För tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter 
bara om det är särskilt föreskrivet. Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden). 
Avgifterna beräknas med utgångspunkt från de taxor som beslutats av kommunfullmäktige. 
Taxor sker enligt förvaltningens förslag, där VA-taxan föreslås bli oförändrad. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-11-03, § 275 
Budgetberedningen 2014-10-09, § 20 
Budgetberedningens börslag till Budget 2015 

Föredragning och debatt  
Sektionschef/ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  
I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C), Claes Redberg (S), Lars Vesterlund (M) 
och Marianne Hörnqvist (M) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C), Claes Redberg (S), Lars Vesterlund (M) och Marianne Hörnqvist (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga sektioner 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:224 
 

§121  Skattesats 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Fastställer skattesats för 2015 till 21:00. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska skattesatsen anges i den ekonomiska planen för ekonomin. 
Budgetläget medför att kommunen måste höja skatten med 43 öre, från 20,57 till 21,00. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-11-03, § 276 
Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015 

Föredragning och debatt  
Sektionschef/ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  
I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C), Claes Redberg (S), Lars Vesterlund (M) 
och Marianne Hörnqvist (M) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C), Claes Redberg (S), Lars Vesterlund (M) och Marianne Hörnqvist (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutet skickas till  
Skatteverket 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:224 
 

§122  Omsättning av lån och nyupplåning 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunstyrelsen har, under år 2015, rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, 

med totalt 30 000 tkr. 
• Kommunstyrelsen har, under år 2015, rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande 

belopp som på de lån som förfaller till betalning under år 2015, med totalt 55 000 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest i Sverige AB har utarbetat rutiner för beslutsdokumentationen från sina kunder. 
Rutinerna innebär bland annat att kommunfullmäktige bör fatta ett tydligt beslut om ramarna 
för nyupplåning och omsättning av lån.  
Beslut om ramarna för omsättning av lån och nyupplåning skall fattas i samband med att 
kommunfullmäktige tar beslut om budget och ekonomisk plan för nästkommande år. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-11-03, § 277 
Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015 

Föredragning och debatt  
Sektionschef/ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  
I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C), Claes Redberg (S), Lars Vesterlund (M) 
och Marianne Hörnqvist (M) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Crister Persson (C), Claes Redberg (S), Lars Vesterlund (M) och Marianne Hörnqvist (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutet skickas till  
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:667 
 

§123  Taxor Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänner föreslagna taxor för SÄRF 2015 

Sammanfattning av ärendet 
Södra Älvsborgs räddningsförbund har översänt sina förslag på taxor för 2015. Taxorna är 
uppräknade med 3 procent gentemot 2014. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-11-03, § 279 
Budgetberedningen 2014-10-09, § 21 
Protokollsutdrag direktionen för SÄRF § 48, 2014-10-03  
 
Beslutet skickas till  
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:652 
 

§124  Köp av Prästgården i Tranemo 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunen köper prästgården i Tranemo, Tranemo 1:84 för 2 100 000 kronor. 
• Finansiering sker via rörelsekapitalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till prästgården i Tranemo har bjudit ut fastigheten till försäljning. Försäljningen sker via 
mäklare. Byggnaden som är uppförd 1936 omfattar en boarea på 352 kvm fördelade på 9 rum 
och kök samt källare och vindsutrymmen. Tomten är på 5 349 kvm. Byggnaden är besiktigat av 
Anticimex inför försäljningen. Tidigare fuktskador i källaren är åtgärdade genom utvändig 
fuktisolering av grundmurarna med konstaterat resultat men ej åtgärdade invändigt. Därutöver 
finns inga allvarliga anmärkningar. 
 
Med tanke på fastighetens läge finns det starka skäl för kommunen att överväga att köpa den. 
Representanter för Tekniska sektionen har därför tillsammans med förskolechefen i Tranemo 
besökt fastigheten och undersökt förutsättningarna att använda byggnaden för kommunal 
verksamhet. Resultatet av det är att den givetvis efter viss anpassning såsom ny ventilation, 
förbättrad tillgänglighet och säkerhet samt anpassning av utemiljön kan användas som t ex 
förskola eller kanske för andra behov inom skolans område. Begärt pris är 1 895 000 kr och 
diskussioner har förts med mäklaren 
 
Utifrån fastighetens mycket strategiska läge, och att det finns förhållandevis goda förutsättningar 
att ändra användningen från bostad till kommunal verksamhet är det mycket lämpligt att 
kommunen köper fastigheten. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-11-03, § 281 
Allmänna utskottet 2014-10-09, § 182 
Tjänsteskrivelse 2013-09-30 
 
Beslutet skickas till  
Tekniska sektionen 
Ekonomifunktionen 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:493 
 

§125  Svar på granskning av rektors roll som pedagogisk ledare 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Noterar informationen 

Beslutsmotivering  
Uppkomna synpunkter ligger helt i linje med det utvecklingsarbete som Lärandesektionen 
identifierat och startat upp under 2013 och 2014 och som ska löpa fram till 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Deloitte granskat vilka förutsättningar 
Tranemo kommun ger rektorerna för att verka i rollen som pedagogisk ledare. 
Granskningens syfte var att få svar på frågorna: 
 

• Bedriver kommunstyrelsen samt bildnings- och kulturutskottet verksamheten så att 
rektors roll som pedagogisk ledare säkerställs och möjliggör en ändamålsenlig 
verksamhet? 

• Är kommunstyrelsens samt bildnings- och kulturutskottets interna kontroll av rektors 
möjligheter till pedagogiskt ledarskap tillräcklig? 

Synpunkterna som inkommit ligger i linje med de utvecklingsområden som förvaltningen 
identifierat. Sektionsledningen har behandlat de utvecklingsområden och arbetet fortgår.  
Bland annat kommer externt stöd att tas in med kunskaper inom elevhälsa och chefscoachning. 
Elevhälsan har redan fått ett större genomslag, fler specialpedagoger arbetar inom 
verksamheten, och sektion vill öka inkluderingen med skolsköterskorna inom verksamheten.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-11-03, § 289 
Bildnings- och kulturutskottet 2014-10-16, § 84 
Svar på granskning om rektors roll som pedagogisk ledare, 2014-09-30 
Gransknings rapport avseende rektorns roll som pedagogisk ledare, 2014-06-26  
Kommunrevisorernas uppdrag, 2014-06-26  
 
Beslutet skickas till  
Lärandesektionen 
Revisorerna 
 
Status 
Avslutad  
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 KS/2014:211 
 

§126  Regler för partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Antar reglerna för partistöd i Tranemo kommun. 
•  Upphäver tidigare gällande regler för partistöd, 1998-10-26.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Av förslaget till regler framgår att revideringar gjorts efter förändringarna i kommunallagen. 
Förslaget innebär även att fullmäktige inför en bestämmelse som medför att endast mandat för 
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen ska beaktas vid fördelningen av 
partistödet. I reglerna införs även en bestämmelse att partistöd inte betalas till partier som inte 
lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § kommunallagen. Bestämmelserna 
i kommunallagen om kommunernas befogenhet att lämna partistöd kommer att ändras från och 
med 2014-10-15, vilket medför att kommunen behöver revidera sina regler för partistöd. Det s.k. 
representationskravet, som innebär att partistöd endast får ges till partier som är representerade i 
fullmäktige har preciserats genom att det i en särskild bestämmelse anges att ett parti är 
representerat om det fått mandat i fullmäktige och vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. 
vallagen (2005:837) för mandatet. Det ändamål för vilket partistöd får lämnas, nämligen att 
stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin, anges uttryckligen i 
kommunallagen. Ett nytt krav för att få lämna partistöd införs som innebär att fullmäktige måste 
besluta att mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att stödet har 
använts för det nämnda ändamålet. Redovisningen ska ges in till fullmäktige och blir därigenom 
offentlig.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 2014-11-03, § 291 
Allmänna utskottet 2014-10-16, § 188 
Tjänsteskrivelse 2014-10-08 
Regler för partistöd, 2014-03-14 
Kommunfullmäktiges beslut 1998-10-26, § 116 
Cirkulär 14:12 Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd, SKL 
 
Beslutet skickas till  
Samtliga gruppledare 
Ekonomifunktionen 
Medborgarservice- och processtödsfunktionen 
Informatör/kommunikatör 
 
Status 
Avslutad 
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