
 

 

 

 2022-01-21 

 

Kungörelse 

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun sammanträder i Forumsalen 

Kommunkontoret/Digitalt via Microsoft Teams 2022-02-07 kl 18:00 för behandling av 

följande ärenden: 

 

1  Justerare föreslås Anders Brolin (S) och Stephan Bergman (M). Justering 

sker digitalt 10e februari 16.00.  

 

2  Information om den delregionala utvecklingsstrategin - Boråsregionen  

 

3  Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2022:69 

 - Motion Polis 

 

4  Inkomna interpellationer och frågor  

 

5  Svar - Medborgarförslag om åtgärder för ökning av befolkningsmängden 

KS/2021:508 

 

6  Svar - Medborgarförslag om vindskydd i Ölsremma KS/2021:403 

 

7  Svar - Medborgarförslag om undersöka lösning på lagring av energi till 

fjärrvärmenätet KS/2021:240 

 

8  Svar - Medborgarförslag om parkbänk i Sjögårds lid KS/2021:227 

 

9  Svar - Medborgarförslag om överbliven tillagad lunchmat KS/2021:422 

 



 

 

10  Svar - Motion om bevarande och utveckling av de föreningsdrivna gång- 

och cykelleder - Christoffer Andersson (C) KS/2021:301 

 

11  Svar - Motion om jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska beslut 

KS/2021:167 

 

12  Svar - Motion om revidering av flaggregler - Moderaterna KS/2021:469 

 

13  Svar - Motion om strategi för långsiktigt sänkta sjuktal KS/2020:614 

 

14  Personalutrymme Kommunhuset KS/2019:454 

 

15  Samverkansnämnd IT - Utredning avseende nämnds- eller 

avtalssamverkan IT KS/2021:568 

 

16  Avveckling av gemensam bemanningsenhet, Svenljunga/Tranemo 

PN/2021:42 

 

17  Införliva Integrationsenheten i arbetsmarknadsenheten ekonomiskt 

KS/2021:579 

 

18  Överlämning av beredningsuppdrag - Revidering av regler för politiska 

arvoden KS/2021:86 

 

19  Uppdrag av budgetberedningen- utbyggnad av gång- och cykelnätverket 

KS/2018:87 

 

20  Uppdrag - ta fram en inventeringslista på kommunens fastigheter med 

syfte att kartlägga och föreslå vilka fastigheter som kommunen kan 

avyttras. KS/2020:620 

 

21  Revisionsrapport - Granskning av bisysslor KS/2021:596 

 

22  Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2020 KS/2021:555 



 

 

 

23  Återbetalning från Tolkförmedling Väst KS/2021:535 

 

24  Val av auktoriserad revisor till Stiftelsen Frans Amandus Nordqvists 

donation KS/2022:18 

 

25  Valärende – val av ledamot till Äldreberedningen efter Stefan Larsson (V) 

KS/2021:572 

 

26  Valärende - Val av ordförande till samverkansnämnd Personal 

KS/2021:631 

 

27  Förlängning av beredningsuppdrag  

 

28  Delgivningar KS/2021:429 

 

29  Information från kommunstyrelsen  

 

30  Information från revisorerna  

 

31  Rapporter från beredningarna  

 

 

 

Tranemo, 2022-01-21 

 

Ulf Thifors (S) 

Ordförande    Sanna Pihlajamäki Blomgren 

    Utredare/Processekreterare 

 

Förhinder 



 

 

Vid eventuellt förhinder anmäl detta via telefon 0325-576000 eller via e-post till 

kommun@tranemo.se så att en ersättare kallas in för dig. 

 

Som åhörare är du alltid välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde men vi 

önskar också att ni har i åtanke Folkhälsomyndighetens rekommendationer; Håll 

avstånd till andra och undvik offentliga miljöer med trängsel. Det är särskilt viktigt på 

platser inomhus. 

Därför rekommenderar vi att ni tar del av sammanträdet på annat vis. Exempelvis senare 

via kommunens hemsida. 

Observera att detta endast är en rekommendation. 

 

mailto:kommun@tranemo.se

