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Närvarande Beslutande  Icke tjänstgörande ersättare 

Crister Persson (C) ordförande Torbjörn Edgren (C) 

Tony Hansen (S) vice ordförande Jonas Blank (V) §§ 132-143 

Marie Kockali (S)  

Göran Björk (S)   

Bo Haarala (S) Marie Kockali (S) 

Anders Brolin (S)   

Viktoria Haraldsson (C)   

Hans Andersson (C)  

Stephan Bergman (M) §§ 132-151 

Lars Vesterlund (M) §§ 152-161  

Erene Bertilsson (KD)  

Gunilla Blomgren (L) §§ 162-168 Lars Vesterlund (M) §§ 162-168  

Lars Vesterlund (M) §§ 169-171 

Louise Bertilsson (MP)  

Evy Erlandsson (SD)   Per Simonsson (SD) 

 

 

 

 

 

Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare 

 Annika Hedvall, kommunchef 

 Thomas Åhman, sektionschef § 162 

 Lennart Haglund, projektledare § 162 

 Lars-Gunnar Karlsson, ekonomichef § 162 

 Tobias Edoff, kommunikatör § 165 

 

 

Paragrafer  § 162 - § 171 

 

 

Utses att justera  Anders Brolin (S) 

 

Underskrifter 

 

Sekreterare ………………………………………………………….. 

 Tina Haglund  

 

Ordförande ………………………………………………………….. 

Crister Persson (C) 

 

Justerare ………………………………………………………….. 

Anders Brolin (S) 
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ANSLAG/BEVIS 

 

Organ Kommunstyrelsen   

 

Sammanträdesdatum 2016-06-13  

 

Anslaget under tiden 2016-06-16—2016-07-08 

 

Förvaringsplats Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

 

Underskrift …………………………………………………………. 

Tina Haglund  
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§ 162 

Bibliotek i Tranemo  (KS/2014:238)  
 

Inriktningsförslag till kommunfullmäktige 

 Samverkansavtal tecknas mellan Tranemo kommun, Tranemo Hotell 

Förvaltnings AB och föreningen Centralen. 

 Hyresavtal på 10 år, inklusive garantiavtal avseende två års garanterad 

hyra, i enlighet med skrivning i bilaga tecknas med Tranemo Hotell 

Förvaltning AB. 

 Kommunen uppför en byggnad som ska utformas med utgångspunkt i de 

principskisser som är framtagna av föreningen Centralen. Kommunen i 

egenskap av byggherre avgör den slutliga utformningen. 

 Biblioteket flyttas till ovanstående byggnad. 

 Turistinformation anordnas i byggnaden. 

 Projektering och anbudsinfordran på byggnad sker med utgångspunkt i 

redovisade principskisser och yt- och lokalbehovsprogram. 

 Projektet redovisas på nytt till kommunfullmäktige med färdiga ritningar 

och kostnadsredovisning före byggstart. 

 Investeringsbudget för byggnaden anslås med 28,5 mnkr med början 

2018. Kommunens andel för biblioteket är 19.5 miljoner kronor. Dessutom 

finansieras 9 miljoner kronor via hyresintäkter. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram namnförslag för den planerade 

byggnaden. 

Reservationer 

Evy Erlandsson (SD) reserverar sig mot besluten. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten avsatt 15,8 mnkr för flytt av 

biblioteket till nuvarande Postens lokaler. Utifrån detta bildades en 

intressegrupp nedan kallad Centralen som numera är en ideell förening som 

istället vill inrymma biblioteket i en ny byggnad med flera funktioner vid 

Tranemosjön.  

Kommunfullmäktige gav förvaltningen 2015-06-15 i uppdrag att gå vidare i en 

fördjupad dialog med intressegruppen om bibliotekstomten kan bebyggas enligt 

intressegruppens förslag.  

http://milj.kr/
http://milj.kr/
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 Förvaltningen fick i uppdrag att senast i november återrapportera status och 

förslag på ägande, drift, ansvarsfördelning mm. och om byggnaden ryms inom 

nuvarande detaljplan. 

Medlemmar från kommunens ledningsgrupp förstärkta med projektledare från 

tekniska sektionen har vid fyra tillfällen från augusti till oktober träffat 

representanter för intressegruppen. Diskussioner har sedan förts framförallt i 

styrelsen för Tranemo Hotell Förvaltnings AB. Ritningen har reviderats och 

investeringskalkylen har ändrats. I februari fick förvaltningen klartecken att 

fortsätta utredningen med målsättningen att presentera en reviderad utredning 

med förslag på inriktningsbeslut för kommunstyrelsen den 30 maj-2016. 

Beslutsunderlag 

AU 2016-05-26, § 124 

Utredning - Föreningen Centralen och nya lokaler för bibliotek, 

turistinformation, bistro och hotell, inkl bilagor. 

Yt- och lokalbehovsprogram, 2014-12-01 

Föredragning och debatt 

Projektledare Lennart Haglund, ekonomichef Lars-Gunnar Karlsson och 

sektionschef Thomas Åman föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Crister Persson (C) föreslår nedanstående ändringar vad gäller inriktningsförslag 

till kommunfullmäktige: 

2:a punkten - Hyresavtal på 10 år, inklusive garantiavtal avseende två års 

garanterad hyra, i enlighet med skrivning i bilaga tecknas med Tranemo Hotell 

Förvaltning AB. 

 

8:e punkten - Kommunens andel för biblioteket är 19.5 miljoner kronor. 

Dessutom finansieras 9 miljoner kronor via hyresintäkter. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets 

förslag och med Perssons förslag. 

Beslutet skickas till 

Tekniska sektionen 

Lärandesektionen  

Ekonomifunktionen  

Status  

Kommunfullmäktige 

http://milj.kr/
http://milj.kr/
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§ 163 

Ombyggnad av Tranehallen Gudarp 24:193  (KS/2015:164)  

Kommunstyrelsens beslut 

 Förvaltningen ianspråktar kvarvarande medel, 550 tkr, på investering 

9203 som är KS-märkt, för ombyggnad av f d restauranglokal i 

Tranehallen, till Posten. 

 Förvaltningen får i uppdrag att undersöka alternativ användning av 

resterande lokalyta i Tranehallen. 

Ärendet 

Posten hyr för närvarande lokaler på Storgatan 26. Dessa lokaler behövs för SFI-

verksamhet, Posten är därför i behov av nya lokaler. Restaurangen i Tranehallen 

kommer att läggas ner och restaurangägaren har sagt upp kontraktet. Posten är 

intresserad av att hyra del av denna lokal, vissa ombyggnadsarbeten behövs då 

göras bl a i form av ventilationsarbete samt byte av inredning anpassad till 

postcentral. I den del av lokalen som inte kommer att hyras av Posten finns 

möjlighet till restaurangverksamhet i mindre omfattning. 

Anpassningen av Tranehallen till lokaler för byggprogrammet är klar men det 

återstår ca 800 tkr av investeringsmedlen. Förvaltningen föreslår att 550 tkr 

används för ombyggnationen. Resterande 250 tkr avsätts för anpassning av 

resterande lokalyta för att möjliggöra för ytterligare en aktör.    

Beslutsunderlag 

AU 2016-05-26, § 125 

Tjänsteskrivelse 2016-05-03  

Beslutet skickas till 

Tekniska sektionen  

Ekonomifunktionen  

Status  

Akten 
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§ 164 

Årsredovisning 2015 - Tranemo UtvecklingsAB  (KS/2016:347)  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Noterar årsredovisningen 2015, revisionsberättelse, granskningsrapport 

från lekmannarevisorerna och protokoll från bolagsstämman 2016-03-21. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Tranemo utvecklings AB har under 2015 bedrivit sin verksamhet på ett 

sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och det 

har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Ärendet 

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse från Tranemo Utvecklings AB 

för år 2015. Bolagsstämma har genomförts den 21 mars 2016 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 

Tjänsteskrivelse 2016-05-04  

Årsredovisning 2015 

Revisionsberättelse från Deloitte AB 2016-03-18 

Granskningsrapport från lekmanna revisorerna 2016-03-08 

Protokoll från bolagsstämma 2016-03-21 

Under 2015 gällande bolagsordning 

Under 2015 gällande ägardirektiv 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Crister Persson (C) föreslår tillägget att kommunfullmäktige ska noterar 

årsredovisningen 2015, revisionsberättelse, granskningsrapport från 

lekmannarevisorerna och protokoll från bolagsstämman 2016-03-21. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets 

förslag och med Perssons tillägg. 

Beslutet skickas till 

TUAB 

Ekonomifunktionen  

Revisorerna 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 165 

Revidering av riktlinjer för sociala medier  (KS/2016:261)  

Kommunstyrelsens beslut 

 Antar revidering av riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo 

kommun efter tillägg i enlighet med Hörnqvists förslag, se nedan. 

 Antar regler för uppstart av konton på sociala medier, bloggar och 

liknande.  

Ärendet 

Tranemo kommun är aktiv på ett urval sociala medier för kommunikation med 

kommuninvånare och andra på arenor där allmänheten finns. Användning av 

sociala medier ökar möjligheten att sprida kunskap om vad vi gör och på så sätt 

öka allmänhetens insyn i vår organisation. Genom användning av sociala medier 

tillkommer vissa skyldigheter, så som korrekt svarstid, diarieföring och 

tillvaratagande av synpunkter och kommentarer.   

 

Riktlinjerna för användning av sociala medier är en revidering av de tidigare 

riktlinjerna med diarienummer KS/2012:610. Dokumentet har uppdaterats för att 

anpassas till den digitala förändring som ständigt sker samt kommunikatörernas 

placering i organisationen.  

 

Riktlinjerna beskriver hur förvaltningen ska använda sig av sociala medier, samt 

vilka förhållningsregler som finns. Till riktlinjerna har regler för uppstart av nya 

konton på sociala medier, bloggar eller liknande adderats. Dessa syftar till att 

mer specifikt beskriva skyldigheter och ansvar för verksamheter som vill starta 

nya konton.     

Beslutsunderlag 

AU 2016-05-19, § 125 

Tjänsteskrivelse 2016-04-27 

Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun, 2016-04-25 

Regler för uppstart av konton på sociala medier, bloggar och liknande, 2016-04-

27 

Föredragning och debatt 

Kommunikatör Tobias Edoff svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marianne Hörnqvist (M) föreslår ett förtydligande av ordet andra, i 1:a punkten i 

riktlinjerna, med tillägget: t.ex. företag, föreningar och myndigheter. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets 

förslag och med Hörnqvists tilläggsförslag. 

Beslutet skickas till 

Näringslivs- och Strategisektionen   

Status  

Avslutad 
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§ 166 

Reglemente för kommunstyrelsen  (KS/2016:346)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

 Antar reglemente för kommunstyrelsen och upphäver tidigare gällande 

reglemente. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i lag 

eller annan författning utfärda ett reglemente enligt 6 kap 32 § Kommunallagen 

med närmare föreskrifter om kommunstyrelsens verksamhet och arbetsformer.  

 

Ett nytt reglemente för kommunstyrelsen antogs 2014-06-16, § 62 bland annat 

med anledning av att nya samverkansnämnder skapats och därmed flyttades 

vissa kommunala uppgifter. Nu har ytterligare en samverkansnämnd skapats, 

samverkansnämnden arbetsmarknad, och därför behöver en uppdatering av 

reglementet göras.  

 

Två nya punkter i § 7 ”Delegering från fullmäktige” är även tillagt. Den ena 

tillagda punkten handlar om att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen 

delegation att besluta i ärenden enligt 10 och 11 §§ lagen om lägenhetsregister 

(2006:378). Den andra tillagda punkten är redan beslutad av kommunfullmäktige 

(2016-03-21, § 30) och innebär att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen 

delegation att besluta i ärenden om kommunal borgen till fiberföreningar i 

Tranemo kommun under beslutade förutsättningar upp till ett belopp på totalt 10 

miljoner kronor.  

 

I övrigt är det några få mindre språkjusteringar som har ändrats från tidigare 

version.  

Beslutsunderlag 

AU 2016-05-26, § 127 

Tjänsteskrivelse 2016-05-10  

Reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-21, § 30 

Beslutet skickas till 

Medborgarservice- och processtödsfunktionen 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 167 

Remiss kulturdepartementet - Låt fler forma framtiden (SOU 

2016:5)  (KS/2016:209)  

Kommunstyrelsens beslut 

 Godkänner nedanstående synpunkter 

Ärendet 

Tranemo kommun har fått förmånen att yttra sig över det betänkande som 

Demokratiutredningen överlämnat till regeringen.  

 

2014 års Demokratiutrednings uppdrag har varit att utreda hur engagemanget 

inom den representativa demokratin kan öka och breddas och hur individens 

möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet 

mellan de allmänna valen kan stärkas. Uppdraget berör centrala aspekter av det 

demokratiska systemet och utredningen har antagit namnet 2014 års 

Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande. Utredningens fokus är 

det som ibland kallas för mellanvalsdemokrati, dvs. individers möjligheter att 

utöva inflytande på andra sätt än genom de allmänna valen. 

 

I sitt betänkande skriver Demokratiutredningen att det krävs ett nytt mål för 

demokratipolitiken som innebär ”en hållbar demokrati som kännetecknas av 

delaktighet och jämlikt inflytande”. Denna målsättning är en högst adekvat 

målsättning för en demokratiutveckling i hela landet.  

 

Betänkandet lyfter fram flera viktiga reformförslag för partierna och hur dessa 

ska kunna möta framtiden. Tranemo kommun delar inte utredningens tankar 

kring att motverka professionaliseringen av partiväsendena. Intentionen med 

rubriken Motverka professionaliseringen av partierna är att motverka toppstyrning 

av partierna och den intentionen är god. Men en ökad professionalisering inom 

partierna i sitt arbete med att stärka interninflytande och social representativitet 

borde snarare ha positiva effekter på partiväsendet, att partierna blir bättre på att 

ta in åsikter och representera folket. Förvaltningen föreslår därför att 

rubriksättningen för stycket ändras och innehållet förtydligas. 

 

Under rubriken Möjlighet att behålla sitt uppdrag trots flytt från kommunen föreslås 

det att även fullmäktigeledamöter ska kunna få behålla sina uppdrag vid en flytt 

från kommunen. Den geografiska uppdelningen utav landet i demokratiska 

zoner, kommuner och regioner, borde utifrån subsidiaritetsprincipen och tanken 

om representativitet hållas väldigt högt även fortsättningsvis, för att bibehålla en 

hög legitimitet för de folkvalda och för demokratin. En kommun styrs av 
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kommuninvånarna. Att göra det enklare för en fullmäktigledamot att kunna 

behålla sin plats är visserligen positivt för det demokratiska livet, men det 

snedställer representativiteten och tanken om att kommunen ska styras av dess 

invånare. Om tanken med förslaget är att underlätta för demokratiskt aktiva 

individer utan att göra avkall på representativiteten, så borde förslaget i stället 

göra det enklare för de berörda ”flyttarna” att bli demokratiskt aktiva i sin nya 

hemvist.  

 

I betänkande föreslås det att rösträttsåldern på försök, i valen 2018 och 2022 till 

kommunfullmäktige, sänks från 18 år till 16 år. Tranemo kommun motsätter sig 

förslaget. Rösträttsåldern har under en lång tid varit 18 år likt myndighetsåldern 

och så länge som myndighetsåldern förblir densamma och så länge som ålder 

ska vara kriteriet för rösträtten, så bör rösträttsåldern vara oförändrad.   

 

I övrigt så finns det inga ytterligare synpunkter.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-03-30  

SOU - Låt fler forma framtiden 2016:5 

Beslutet skickas till 

Kulturdepartementet 

Servicesektionen  

Status  

Avslutad 
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§ 168 

Information från förvaltningen  
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Noterar informationen 

 

Ärendet 

Under dagens sammanträde ges information om aktualiteter inom förvaltningen. 

Bland annat berörs genomförd medborgarundersökning, bidrag till 

föreningslivet vad gäller sommaraktiviteter för barn och unga, 

personalsituationen inom omsorgssektionen samt sim- och idrottshallens 

öppethållande under sommaren. 

Föredragning och debatt 

Kommunchef Annika Hedvall informerar i ärendet och svarar på frågor. 
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§ 169 

Delegeringsbeslut  
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under maj i enlighet med 

utskickade handlingar 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och 

tjänstemän delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens 

delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen 

 

De som nu anmäls, förutom sekretessbelagda delegeringsbeslut och de som 

gäller personal, är KS/delegation 2016 §§ 113, 115, 117-163. 

Status 

Pågående 
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§ 170 

Delgivningar  
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Noterar informationen 

Ärendet 

SKRIFT – Bra arbetsgivare skapar bra verksamhet – SKL 

SKRIFT – Debatt pågår – om styrning av offentligt finansierad verksamhet– SKL 

SKRIVELSE –Skrivelse angående personal – Sociala stödteamet 

Status 

Pågående 
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§ 171 

Utskottsprotokoll  
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Godkänner redovisningen av nedanstående protokoll 

Ärendet 

Följande protokoll redovisas till kommunstyrelsen; 

 

Protokoll allmänna utskottet, 2016-05-19 

Protokoll allmänna utskottet, 2016-05-26 

Status 

Pågående 

 

 

 

 

  


