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§ 146

Information/utvärdering gällande projekt tandborstning i förskola
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Information ges om projekt tandborstning på förskolan i Uddebo.
Föredragning och debatt
Ingvar Dimberg, Folktandvården informerar i ärendet.
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§ 147

Inkommet medborgarförslag (KS/2015:734)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar anmälan om att ett 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
remitteras av fullmäktiges presidium till kommunstyrelsen för beredning
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om belysning på cykelvägen mellan Ambjörnarp och Tranemo
(KS/2015:734)
Status
Pågående
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§ 148

Inkomna motioner (KS/2015:726)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar de inkomna motionerna

•

Motionen om en bostadsförsörjningsplan remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Av kommunallagen framgår att en ledamot får väcka ett ärende i fullmäktige genom en
motion.
Beslutsunderlag
Motion om att kvinnor som utsätts för våld och hot om våld skall få möjligheten till förtur i
bostadskön (KS/2015:726)
Motion om att ta fram en bostadsförsörjningsplan (KS/2015:763)
Föredragning och debatt
Rose Torkelsson (S) föredrar sin motion om framtagande av en bostadsförsörjningsplan .
Jonas Blank (V) drar tillbaka sin motion på grund av att han har uppmärksammats på att
våldsutsatta kvinnor redan idag har företräde till lägenheter via kommunen.
Status
Pågående
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§ 149

Medborgarförslag om försköning av Storgatan i Tranemo
(KS/2015:375)
Kommunfullmäktiges beslut
•

•

Antar medborgarförslaget för två av de utpekade objekten som berör Tranemo
kommun. Stödmuren rivs i samband med exploatering av Samhallstomten och
sockeln vid posten rengörs under hösten 2015.
Övriga berörda fastighetsägare informeras om behovet av underhåll.

Ärendet
Knut Johannesson har 2015-05-07 lämnat ett medborgarförslag angående
försköning av Storgatan i Tranemo. Förslagsställaren anser att det är ovårdat längst med
storgatan med mossbelupna murar, trasig trottoar, anskrämlig husfasad med mera.
Förslagsställaren har även lämnat olika förslag på vad som kan göras utmed Storgatan för att
lyfta Tranemo. Förvaltningen var i kontakt med Knut Johannesson 2015-09-28 för att ge
förslagsställaren tillfälle att utveckla sitt förslag. Tranemo kommun instämmer i att det är
viktigt med en attraktiv miljö och påtalar detta i olika sammanhang.
Kommunen är endast ägare till två av de utpekade objekten, dels sockeln på fastigheten där
posten finns idag dels stödmuren vid samhall. Stödmuren kommer att försvinna i samband
med exploatering av Samhallstomten. Beträffande den utpekade sockeln avser Tranemo
kommun rengöra sockeln under hösten 2015. Övriga nämnda objekt kan kommunen inte
besluta om. Då tillfälle ges kan kommunen dock påpeka underhållsbehovet till övriga
fastighetsägare på Storgatan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 312, 2015-11-02
Protokollsutdrag AU § 206, 2015-10-22
Tjänsteskrivelse, 2015-08Medborgarförslag, 2015-05-07
Komplettering av medborgarförslag, 2015-05-08
Föredragning och debatt
Förslagsställaren Knut Johannesson föredrar sitt medborgarförslag och tackar för svaret.
Beslutet skickas till
Knut Johannesson
Tekniska sektionen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-11-23
Status
Avslutad
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§ 150

Motion avseende 6-timmars arbetsdag (KS/2015:226)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås

Ärendet
Jonas Blank (V) har i en motion daterad 2015-03-16 gett förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att införa 6-timmars arbetsdag på något av de vård- och omsorgsboenden som
finns inom omsorgen.
Förvaltningen gjorde 2015-06-24 studiebesök på Svartedalens äldreboende i Göteborg för att
ta del av deras projekt kring sex timmars arbetsdag.
Tranemo kommun har sedan 2009 haft olika arbetstidsmodeller inom omsorgssektionen, där
den enskilde har möjlighet att påverka sin egen arbetstid och förläggningen av denna.
Kommunen står inför en stor generationsväxling, ökande sjukskrivningstal och flera yrken
där det är svårt att rekrytera behöriga sökanden. För att arbetslivet och livet ska bli hållbart
måste vi tänka nytt och ifrågasätta normerna kring arbetstid. Förvaltningen gör
bedömningen att en bred översyn av nuvarande arbetstidsavtal och kunskap om
arbetstidsförläggning till samtliga verksamheter ska göras och effekterna av detta ska
utvärderas. Förvaltningens bedömning är att denna översyn är grundläggande och måste
göras innan andra åtgärder som exempelvis att införa sex timmars arbetsdag kan bli aktuellt
att ta ställning till.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 313, 2015-11-02
Protokollsutdrag AU § 204, 2015-10-22
Protokollsutdrag AU § 194, 2015-10-08
Tjänsteskrivelse 2015-10-09
Motion om 6-timmars arbetsdag
Föredragning och debatt
Jonas Blank (V) kommenterar motionssvaret och tackar för den snabba handläggningen av
motionen.
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Beslutet skickas till
Jonas Blank
Servicefunktionen
Personalfunktionen
Status
Avslutad
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§ 151

Motion om framtagande av en Näringslivspolitisk strategi för
Tranemo kommun (KS/2011:196)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunens vision, strategisk plan och
politiska resultatmål.

Beslutsmotivering
Utifrån det styr- och kvalitetsledningssystem som finns och har implementerats i
förvaltningen, finns det idag redan tydliga framtagna strategier gällande näringslivsfrågor i
den strategiska planen 2012-2015 antagen av kommunfullmäktige 2011-11-21 samt i de
prioriterade resultatmålen.
Demokrati- och visionsberedningen arbetar idag med framtagande av en ny strategisk plan
för 2016 och framåt. Förvaltningen anser att motionen är besvarad med hänvisning att
innebörden av motionen bör beaktas i beredningens arbete.
Sammanfattning av ärendet
I en motion inlämnad av ChrisTina Yngvesson (M) med stöd från Moderata gruppen önskas
att en näringslivspolitisk strategi för Tranemo kommun tas fram för att vara ett verktyg vid
dialog med företag.
Ärendet
I en motion inlämnad av ChrisTina Yngvesson (M) med stöd från Moderata gruppen, önskas
att en näringslivspolitisk strategi för Tranemo kommun tas fram för att vara ett verktyg vid
dialog med företag.
”Vi vill alla ha fler företag till Tranemo Kommun. Det är viktigt med ett varierat utbud med
tillverkande företag såväl som företag i tjänstesektorn. Vi vill också att de företag som redan
finns skall växa både vad gäller omsättning och personal.
Tyvärr har det visat sig att det inte är helt enkelt att få företag intresserade av att etablera sig
i Tranemo. I olika mätningar har vi en tendens att hamna på den nedre skalan i tabellen.
Det är dags att aktivt sätta igång ett arbete för hur vi vill att näringslivet i Tranemo kommun
ska se ut i framtiden. Ett viktigt verktyg skulle då vara en Näringslivsstrategi att presentera
för intresserade företag men också vid uppsökande verksamhet.
Jag föreslår därför att: Tranemo Kommun tar fram en näringslivsstrategi”
Förvaltningen var i kontakt med ChrisTina Yngvesson 2015-09-15 för att ge motionären
tillfälle att utveckla sitt förslag. I dialog med motionären ges ett förtydligande av syftet med
motionen: Motionären önskar att på ett enkelt uttryckt skapa en kortfattad strategi på pränt i
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trevligt format och på hemsidan och andra sociala medier så att man får en försmak av hur
bra det är att driva företag i Tranemo Kommun.
I den kommunala organisationen pågår ett omfattande målstyrningsarbete där kommunens
vision och strategiska plan är övergripande styrdokument utifrån vilka politiska resultatmål
formulerats. I den strategiska planen för perioden 2012-2015 antagen av
Kommunfullmäktige 2011-11-21 §130 pekas Näringslivet ut som ett viktigt strategiskt
område vilket också återspeglas som resultatmål i budgetdokumentet. Det är förvaltningens
uppfattning att Tranemo kommuns vision, strategiska plan och politiska resultatmål tydligt
pekar ut långsiktiga mål och handlingsriktningar, varför förvaltningen anser att det inte
finns behov av en näringslivsstrategi. En strategi ska just peka ut handlingsriktningar och
långsiktiga mål:
”Strategier är de mest översiktliga och överordnade, men samtidigt de mest abstrakta
dokumenten. Strategier pekar ut handlingsriktningar och långsiktiga mål, men går inte in
praktiskt hur man ska agera. Det återstår att tolka och bryta ned ett strategidokument i mera
detaljerade skrivningar.”
Motionären önskar att Tranemo kommun på ett enkelt uttryckt sätt beskriver hur bra det är
att driva företag i kommunen för att kunna presentera detta för intresserade företag men
också vid uppsökande verksamhet. Förvaltningen anser att förslaget är bra men det finns
svårigheter i att ta fram ett dokument som täcker alla behov. Förvaltningen arbetar idag
utifrån att ”Vi är till för Er” och kommunicerar genom dialog med både grupper och
enskilda företag för att anpassa service utifrån det behovet som förs fram. Information om
verksamhetsplanering inom näringsliv kan ges av sektionschef för Näringsliv och
strategisektionen; Pernilla Kronbäck.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AU §205, 2015-11-22
Tjänsteskrivelse 2014-09-23
Övergripande mål och strategisk plan 2012-2015, KS/2011:196
Motion, 2014-10-07

Föredragning och debatt
ChrisTina Yngvesson (M) kommenterar motionssvaret.
Beslutet skickas till
ChrisTina Yngevesson
Näringslivs- och Strategisektionen
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Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Övergripande mål och strategisk plan 2012-2015, KS/2011:196
Status
Avslutad
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§ 152

Nulägesbeskrivning av flyktingkrisen och presentation av
bostadsprojekt för nyanlända
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Under sammanträdet ges en nulägesbeskrivning vad gäller flyktingmottagningen i
kommunen och information om ett bostadsprojekt för nyanlända.
Föredragning och debatt
Projektledare Ingela Karlsson och Niclas Herneryd från BREC (Boråsregionens
etableringscenter) informerar i ärendet.
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§ 153

Resultatmål (KS/2015:301)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Antar kommunstyrelsens förslag till resultatmål för 2016-2018 och finansiella mål för
perioden 2016-2018.

Sammanfattning av ärendet
Föreslagna resultatmålen har justerats sedan innevarande år.
Föreslagna resultatmål för 2016-2018 är:
o Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån
medborgarnas behov
o Verksamhet i nationell toppklass för barn och ungdomar i förskola och skola
o Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv
o Alla som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att hon/han får ett gott
bemötande och en god service
o Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart samhälle i alla
avseenden
o Medborgarens möjlighet till inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka ska
öka. Han/hon ska känna att han/hon blir lyssnad på
o Kommunen ska kännetecknas av ett gott företagsklimat
o Kommunens resurser skall användas på ett effektivt sätt
o Kommunens ekonomi ska vara god
Beslutsunderlag
BUDGET 2016
Budgetberedningen §12, 2015-10-20
Kommunstyrelsen § 298, 2015-11-02
Föredragning och debatt
Ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson och utvecklingsledare Anna-Clara Ringnes föredrar
ärendet och svarar på frågor. I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C), Tony
Hansen (S), Lars Vesterlund (M) och Rose Torkelsson (S)
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Förslag till beslut under sammanträdet
Crister Persson (C), Tony Hansen (S), Lars Vesterlund (M) och Rose Torkelsson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
Revisorerna
Samtliga sektioner
Ekonomifunktionen
Kommunchefen
Status
Avslutad
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§ 154

Driftsbudget (KS/2015:301)
Kommunfullmäktiges beslut
•
•

Antar kommunstyrelsens förslag till driftsbudget 2016, samt ramar 2017-2018
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra uppdrag i enlighet med uppdragslista,
daterad 2015-10-20

Sammanfattning av ärendet
Tranemo kommuner ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget för nästa
kalenderår (budgetår). Budgetberedningen har arbetat fram förslag på driftbudget för
verksamheterna i kommunen, finansiella mål för kommunen och resultatmål för
verksamheterna.
Satsningar för Tranemo kommun 2016 är följande:
Anslaget för institutionsvård och familjehemsplaceringar ökas med
Anslag för att pröva förkortad arbetstid för en grupp socialsekreterare
Resursförstärkning på chefssidan – hälso- och sjukvård
Kontorslokaler för omsorgssektionens chefer
Förändring av fritidsgårdsorganisation
Anslag för beredskap/jour på IT-avdelningen
Kollektivtrafikrabatt
Jämställdhetskartan

3 000 tkr
600
600
414
350
100
425
25

Summa

5 514 tkr

Beslutsunderlag
BUDGET 2016, 2015-10-20
Uppdragslista budget 2016, 2015-10-20
Budgetberedningen § 13, 2015-10-20
Kommunstyrelsen § 301, 2015-11-02
Föredragning och debatt
Ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson och utvecklingsledare Anna-Clara Ringnes föredrar
ärendet och svarar på frågor. I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C), Tony
Hansen (S), Lars Vesterlund (M) och Rose Torkelsson (S)
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Förslag till beslut under sammanträdet
Crister Persson (C), Tony Hansen (S), Lars Vesterlund (M) och Rose Torkelsson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
Revisorerna
Samtliga sektioner
Ekonomifunktionen
Kommunchefen
Status
Avslutad
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§ 155

Investeringsbudget (KS/2015:301)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Antar kommunstyrelsens förslag till Investeringsbudget 2016

Sammanfattning av ärendet
Investeringsbudgeten för 2016 och planen för 2017-2018 redovisas.
Beslutsunderlag
BUDGET 2016, 2015-10-20
Budgetberedningen § 14, 2015-10-20
Kommunstyrelsen § 300, 2015-11-02
Föredragning och debatt
Ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson och utvecklingsledare Anna-Clara Ringnes föredrar
ärendet och svarar på frågor. I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C), Tony
Hansen (S), Lars Vesterlund (M) och Rose Torkelsson (S)

Förslag till beslut under sammanträdet
Crister Persson (C), Tony Hansen (S), Lars Vesterlund (M) och Rose Torkelsson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
Revisorerna
Samtliga sektioner
Ekonomifunktionen
Kommunchefen
Status
Avslutad
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§ 156

Taxor och avgifter (KS/2015:301)
Kommunfullmäktiges beslut
•
•

Antar kommunstyrelsens förslag till Taxor och avgifter 2016
Antar kommunstyrelsens förslag till taxor och avgifter för miljö och bygg 2016

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
BUDGET 2016
Taxebilaga Miljö och Bygg 2016
Budgetberedningen § 15, 2015-10-20
Kommunstyrelsen § 301, 2015-11-02
Föredragning och debatt
Ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson och utvecklingsledare Anna-Clara Ringnes föredrar
ärendet och svarar på frågor. I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C), Tony
Hansen (S), Lars Vesterlund (M) och Rose Torkelsson (S)

Förslag till beslut under sammanträdet
Crister Persson (C), Tony Hansen (S), Lars Vesterlund (M) och Rose Torkelsson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
Revisorerna
Samtliga sektioner
Ekonomifunktionen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-11-23
Kommunchefen
Status
Avslutad

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-11-23
§ 157

Skattesats 2016 (KS/2015:645)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Fastställer skattesats för 2016 till 21:00 kr.

Ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa skattesatsen i kommunen för nästa år.
Beslutet innebär oförändrad skattesats, 21:00 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-15
Kommunstyrelsen § 274, 2015-10-24
Föredragning och debatt
Ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson och utvecklingsledare Anna-Clara Ringnes föredrar
ärendet och svarar på frågor. I den efterföljande debatten deltar Crister Persson (C), Tony
Hansen (S), Lars Vesterlund (M) och Rose Torkelsson (S)

Förslag till beslut under sammanträdet
Crister Persson (C), Tony Hansen (S), Lars Vesterlund (M) och Rose Torkelsson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
Revisorerna
Ekonomifunktionen
Skatteverket
Status
Avslutad

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-11-23
§ 158

Budget för samverkansnämnd personal 2016 (KS/2015:713)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Antar redovisat budgetförslag för samverkansnämnd personal 2016.

Sammanfattning av ärendet
Svenljunga kommun och Tranemo kommun har sedan 2012 en personalsamverkan. Inför
verksamhetsår 2016 ska nu en ny budget för personalsamverkan fastställas enligt 4 §
samverkansavtalet. Enligt avtalet ska värdkommunen årligen fastställa årsbudget och
investeringsbudget för personalsamverkan. Jämfört med tidigare budgetförslag har
budgeten minskats med 1 % motsvarande 90 tkr. Anslagen för lönekartläggning (77 tkr) samt
kompetensutveckling (13 tkr) har minskats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 303, 2015-11-02
Samverkansnämnd personal § 40, 2015-10-28
Budget personalsamverkan, 2015-10-20
Beslutet skickas till
Revisorerna
Ekonomifunktionen
Personalfunktionen
Samverkansnämnd personal
Status
Avslutad

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-11-23
§ 159

Taxor 2016 för räddningstjänstens myndighetsutövning, Särf
(KS/2015:720)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Fastställer taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning enligt bilaga

Ärendet
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning (Dnr. 2015-002797) SÄRF föreslår respektive

medlemskommun att fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning enligt
bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 304, 2015-11-02
Protokollsutdrag SÄRF Direktionen § 59, 2015-10-02
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Taxa för myndighetsutövning
Beslutet skickas till
Revisorerna
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Status
Avslutad

Ordförandes sign
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Sekr sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-11-23
§ 160

Allmänna lokala ordningsföreskrifter, inklusive föreskrifter för
torghandeln, för Tranemo kommun 2015 ā€“ (KS/2015:365)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Antar allmänna lokala ordningsföreskrifter inklusive föreskrifter för torghandeln
i Tranemo kommun.

Ärendet
Lokala ordningsföreskrifter är ett tillägg till ordningslagen och gäller endast i den kommun
där kommunfullmäktige fastställt föreskrifterna. Kommunens lokala ordningsföreskrifter
reglerar närmare vad som gäller i den enskilda kommunen för att den allmänna ordningen
på offentlig plats ska upprätthållas. Enligt ordningslagen 13 § 3 kap ska
ordningsföreskrifterna anmälas till länsstyrelsen som har till uppgift att kontrollera att
föreskrifterna inte strider mot ordningslagen.
Tidigare upprättade ordningsföreskrifter i Tranemo kommun (2010-03-29 § 29) anmäldes
inte till länsstyrelsen och är därför inte gällande. Vid samtal med länsstyrelsen framkom att
nytt beslut om lokala ordningsföreskrifter behöver fattas av kommunfullmäktige för att
sedan anmälas till länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-09-09
Allmänna lokala ordningsföreskrifter inklusive föreskrifter för torghandeln i Tranemo
kommun, 2015-09-09
Kartor Tranemo kommun
Protokollsutdrag, AU§ 174 2015-10-01
Protokollsutdrag KS § 305, 2015-11-02
Beslutet skickas till
Tekniska sektionen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Status
Avslutad

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-11-23
§ 161

Tillväxt och kompetensberedningen Uppdrag Policy för utveckling av
turismen (KS/2015:93)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Antar policy och övergripande inriktningsmål för turism- och besöksnäringen

Sammanfattning av ärendet
Tillväxt och kompetensberedningen fick av fullmäktige (2015-02-16 § 13) i uppdrag att
utarbeta en policy för hur kommunen långsiktigt ska arbeta med att främja turismen och
turistnäringen i Tranemo kommun. Där ”Syftet med arbetet är att tydliggöra kommunens
roll i arbetet inom turismnäringen”. Beredningen överlämnar här sitt förslag till policy.
Beslutsunderlag
Policy för turism- och besöksnäring i Tranemo kommun, 2015-10-13
Vägledningsdebatt i Kommunfullmäktige den 14 september 2015.
Protokollsutdrag, AU § 207 2015-10-22
Protokoll KS § 306, 2015-11-02
Protokoll TKB, 2015-10-13
Yttrande kommunfullmäktiges presidium 2015-10-25
Yttrande över policy för turism- och besöksnäringen i Tranemo kommun, 2015-10-20

Föredragning och debatt
Beredningsledare Ingela Karlsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till
Tillväxt- och kompetensberedningen
Samtliga sektioner

Handlingar som ska följa med beslutet
Policy för turism- och besöksnäring i Tranemo kommun, 2015-10-13
Status
Avslutad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-11-23

§ 162

Plan för besöksnäringen (KS/2015:652)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Antar plan för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo kommun

Ärendet
Denna plan för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo kommun är det förväntade
resultatet från ett av LEADER medfinansierat projekt som löpte under två år med start våren
2011. Målet med projektet var att ta fram en gemensam turismstrategi som kommuner,
företag och föreningar står bakom för att på sikt stärka utvecklingen inom besöksnäringens
företag så att de kan växa och bli fler.
Besöksnäringen är den näring som idag har starkast tillväxt i Sverige. Svenljunga och
Tranemo har stor potential att utveckla sina besöksmål och reseanledningar för att öka sin
gemensamma attraktionskraft. Det underlag som kommun, företag och föreningar
gemensamt tagit fram för det strategiska dokumentet för besöksnäringsfrågor i Svenljunga
och Tranemo kommun skapar en strategi som ligger till grund för det framtida
utvecklingsarbetet inom turism och besöksnäring. Då med fokus på främst närmarknad, ökat
samarbete, utveckling och paketering, förlängning av säsongen och de prioriterade
temaområden som pekats ut; outdoor, mat samt kultur och historia.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-28
Plan för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo kommun 2015-09-24
Protokollsutdrag AU § 188, 2015-10-08
Protokollsutdrag KS § 307, 2015-11-02
Beslutet skickas till
Näringslivs- och strategisektionen
Svenljunga kommun
Status
Avslutad

Ordförandes sign
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Justerares sign

Sekr sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-11-23
§ 163

Nytt samverkansavtal och reglemente Samverkansnämnd IT
(KS/2015:658)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Godkänner nytt samverkansavtal och nytt reglemente för samverkansnämnd IT.

Sammanfattning
Med utgångspunkt från de diskussioner som förts mellan Tranemo och Ulricehamns
kommuner överlämnas förslag till nytt samverkansavtal och förslag till nytt reglemente för
den befintliga samverkansnämnden ”samverkansnämnd It”.

Ärendet
Ulricehamns och Tranemo kommuner har sedan den 1 augusti 2010 haft en etablerad Itsamverkan. Under de senaste åren har samverkan utvärderats utifrån olika aspekter. Under
hand har behovet av nya styrdokument för samverkansnämnd It och en ny beskrivning av
samverkan framkommit.
Syftet med samverkan inom It-området är att klara den allt högre grad av digitalisering som
de kommunala verksamheterna kräver tack vare motsvarande utveckling i samhället och i
omvärlden. Samarbetet syftar också till att pröva varje nytt utvecklingsprojekt om
gemensamma program kan införas samt på sikt pröva om nuvarande applikationer i de två
kommunerna kan bli gemensamma för att nå så hög gemensam kostnadseffektivitet som
möjligt. Samverkansavtalet mellan kommunerna gäller både utveckling och drift. Till
ärendet finns också för information knutet en handling som beskriver tänkt
samverkansorganisation och hur samverkan kommer att fungera på daglig basis över åren.
En utvärdering av samverkan skall göras efter ett år och redovisas juni 2017.
Utöver den befintliga samverkansnämnd It består It-samverkan av It-forum utveckling, Itforum drift samt It-styrgrupp. It-forum utveckling är ett beredningsorgan knutet till Itstyrgruppen, som är beslutande organ på tjänstemannanivå. It-forum drift hanterar frågor
som uppkommer kring operativ It-drift.
Kommunerna blev under 2015 överens om en kostnadsfördelning utifrån den utredning
företaget Sentensia gjorde åt kommunerna. Den modell Sentensia föreslog kommunerna har
använts i förslaget till samverkansavtal för It-samverkan. Utifrån detta håller It-enheten på
att arbeta fram en tjänstekatalog, prislista och budget för samverkansnämnd It. Det arbetssätt
som kommer att användas framöver för prissättning av It:s tjänster kallas för tjänstefiering.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-11-23
Beslutsunderlag
Protokolsutdrag KS § 310, 2015-11-02
Protokollsutdrag AU
§ 201 2015-10-22
Protokollsutdrag AU
§ 189 2015-10-08
Tjänsteskrivelse 2015-09-18
Samverkansavtal IT
Reglemente samverkansnämnd IT
Samverkansorganisation
Föredragning och debatt
Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor.
Beslutet skickas till
Samverkansnämnd IT
Kommunchef Annika Hedvall
Ekonomifunktionen
IT-strateg Ulricehamn Tranemo kommun
Status
Avslutad

Ordförandes sign
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Sekr sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-11-23
§ 164

Uppdrag att utreda kommunens bolagsorganisation. (KS/2015:359)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare beslutsunderlag i syfte att bilda ett
moderbolag som tillsammans med Tranemobostäder AB och Tranemo Utvecklings
AB bildar en kommunkoncern.

Ärendet
Allmänna utskottet gav förvaltningen 2015-10-08 i uppdrag att översiktligt utreda
möjligheterna att bilda en koncern och vilka konsekvenserna kan bli.
Det främsta syftet med att bilda en koncern är att få en mer samlad hantering av de
kommunala bolagen och att tydliggöra kommunens roll som ägare. Det blir en starkare
koppling mellan kommunen och bolagen och det blir lättare att se kommunens helhetssyn
om ett moderbolag har till uppgift att äga och förvalta aktierna i dotterbolagen.
De ekonomiska fördelarna med att bilda en koncern är att koncernbidragsreglerna blir
tillämpbara. Kort förklarat innebär det att underskott i ett dotterbolag kan kvittas mot
överskott i ett annat dotterbolag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AU § 202, 2015-10-22
Protokollsutdrag AU § 190, 2015-10-08
Tjänsteskrivelse, 2015-10-12
Utredning - koncernbildning, 2014-10-12
Föredragning och debatt
Lars-Gunnar Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor.
Beslutet skickas till
Strategisektionen
Servicesektionen
Ekonomifunktionen
Status
Kommunfullmäktige
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Justerares sign

Sekr sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-11-23
§ 165

Delgivningar till KF 2015 (KS/2015:395)
Kommunfullmäktiges beslut
•

Noterar informationen

Ärendet
Information ges om Förvaltningsrättens dom i ett överklagat VA-ärende och om hur arbetet
fortskriver vad gäller att eventuellt bygga ett bibliotek i området Tranemo Park.

Status
Akten

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-11-23
§ 166

Valärende - Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen och i Trivseloch trygghetsberedningen - Birgitta Lindqvist (KS/2015:705)
Kommunfullmäktiges beslut
• Utser Per Simonsson (SD) som ersättare i Kommunstyrelsen .
• Utser Per Simonsson (SD) som ledamot i Trivsel- och Trygghetsberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Lindqvist har, 2015-10-09, inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och som ledamot i Trivsel- och
Trygghetsberedningen. Kommunfullmäktige entledigade Birgitta Lindqvist från dessa båda
uppdrag 2015-10-26. Ny ersättare och ledamot väljs nu i Birgitta Lindqvists ställe.
Beslutsunderlag
KF § 143, 2015-10-26
Avsägelse 2015-10-09
Beslutet skickas till
Per Simonsson
Personalfunktionen
Trivsel- och trygghetsberedningen
Processtödsfunktionen
Status
Avslutad
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