
 

 

 

 2022-09-02 

 

Kungörelse 

 

Inbjudan  

Ledamot, ersättare, revisor, förvaltning och åhörare är inbjudna 

till att delta på invigningen av nyrenoverade Tranemosalen, 

kommunhuset i Tranemo 2022-09-19 kl 17.30. 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde kommer livesändas via 

Digidozer. Ledamot eller tjänstgörande ersättare ska därför 

logga in i Digidozer innan sammanträdet. Kom i god tid så kan 

processtöd vara behjälpliga. 

 

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun sammanträder i Tranemosalen, 

kommunkontoret i Tranemo 2022-09-19 kl 18:00 för behandling av följande ärenden: 

 

1  Justerare förslås Wajdi-Louis Azorui (SD) och Marie Kockali (S). 

Justeringen sker torsdagen 22e september kl 15.30.  

 

2  Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2022:321, KS/2022:318, 

KS/2022:383, KS/2022:379, KS/2022:395, KS/2022:403, KS/2022:352, 

KS/2022:388, KS/2022:371, KS/2022:357, KS/2022:360, KS/2022:361, 

KS/2022:363, KS/2022:370 

- Medborgarförslag om trottoar utmed Ulricehamnsvägen i Dalstorp 

- Medborgarförslag om saknad av gymnasieprogram 

- Medborgarförslag om gymnasieprogram 

- Medborgarförslag om lekplats centralt belägen i centralorten, gärna med 

möjlighet för mindre bollspel och kanske hundrastgård sammanslaget 

- Medborgarförslag om en ordentlig basketplan med basketkorgar på rätt 

höjd 



 

 

- Medborgarförslag om friskvårdsbidrag 

- Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder, Länghem 

- Motion: Stärk den lokala demokratin - vitalisera Kommunfullmäktige 

- Motion: Utreda byggandet av en demensby 

- Motion: Programmering – ett nytt gymnasieprogram 

- Motion: Demokrati i Tranemo 

- Motion om kameraövervakning i skolorna 

- Motion om behovet av krafttag mot narkotikamissbruket i Tranemo 

- Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi 

- Motion om ljudmiljön i skolan 

- Motion om ungas politiska engagemang 

 

3  Utvärdering styrmodell KS/2022:359 

 

4  Vägledningsdebatt - Översiktsplan Tranemo kommun, Demokrati- och 

Visionsberedningen KS/2020:585 

 

5  Inkomna interpellationer och frågor  

 

6  Svar - Medborgarförslag om markeringar på gång och cykelbanor 

KS/2021:501 

 

7  Svar - Medborgarförslag om att Tranemo kommun skall vara en gång och 

cykelvänlig kommun KS/2022:114 

 

8  Överlämningsdebatt - Tillfällig äldreplansberedning KS/2021:163 

 

9  Fördjupad översiktsplan för Länghem centralort KS/2016:314 

 

10  Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun - revidering 2022 

KS/2022:240 

 

11  Investeringar 2021- ombudgetering återståeende medel till 2022 

Personalutrymmen Forum KS/2022:227 

 



 

 

12  Uppdrag - Förvaltningen får i uppdrag att möjliggöra arenor där husägare 

och mäklare kan mötas KS/2022:144 

 

13  Uppdrag - Tranemo Bostäder AB ges i uppdrag att bygga hälften av de 

bostäder som pekas ut i kommunens  

tillväxtprogram för att nå 14 000 invånare 2035. KS/2020:668 

 

14  Uppdrag - Utreda vad det skulle innebära att driften av biografen 

överförs till ideell förening att sköta. KS/2018:745 

 

15  Samråd om Förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025 för 

Tolkförmedling Väst KS/2022:286 

 

16  Årsredovisning 2021 - Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, SÄRF 

KS/2022:209 

 

17  Årsredovisning 2021, Tolkförmedling Väst (TFV) KS/2022:190 

 

18  Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB KS/2022:175 

 

19  Stiftelser, fonder 2021 - Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 

KS/2022:264 

 

20  Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2021 KS/2022:278 

 

21  Valärende - efter Driton Bilalli (S) som ersättare i styrelsen för 

TranemoBostäder AB KS/2022:245 

 

22  Valärende - Avsägelse från Inga-Lill Hult (V) som ersättare i 

kommunstyrelsen KS/2022:410 

 

23  Delgivningar KS/2022:132, KS/2021:527 

 

24  Information från kommunstyrelsen  



 

 

 

25  Information från revisorerna  

 

 

 

Tranemo, 2022-09-08 

 

 

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. 

mailto:kommun@tranemo.se

