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Kungörelse 

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun sammanträder i Tranemosalen, 

kommunkontoret i Tranemo 2022-10-10 kl 18:00 för behandling av följande ärenden: 

 

1  Justerare förslås Marita Falk Axelsson (Kd) och Christoffer Andersson (C). 

Justeringen sker digitalt torsdagen 13e oktober kl 15.30.  

 

2  Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2022:419, KS/2022:430, 

KS/2022:432, KS/2022:433, KS/2022:424, KS/2022:417, KS/2022:418 

- Medborgarförslag om återvinning i Tranemo kommun 

- Medborgarförslag om sänkt hastighet och säkrare korsningar 

- Medborgarförslag om skräpplockare 

- Medborgarförslag om energibesparing 

- Medborgarförslag om att man ska kunna betala med kontanter i 

kommunens verksamheter  

- Motion om en transparent politisk organisation 

- Motion om en tillgänglig kommun 

 

3  Inkomna interpellationer och frågor  

- Fråga till kommunstyrelsens ordförande ang. hyra för Centralen 

- Fråga till kommunstyrelsens ordförande ang. hyran för Lövstagatan 2 

- Fråga till kommunstyrelsens ordförande ang. skälen till att hyra ut 

Centralen och Lövstagatan 2 till underpris 

- Fråga till kommunstyrelsens ordförande ang. på vilka lagliga grunder 

kommunen hyrt ut lokaler på Lövstagatan 2 

- Fråga till kommunstyrelsens ordförande ang. varför förvaltningen inte 

har polisanmält oegentligheter så som det står i kommunens 

attestreglemente 

- Fråga till kommunstyrelsens ordförande ang. vart pengarna som 

överskred budget i Projektet Centralen tagits ifrån och vilken annan 

verksamhet/projekt har påverkats av detta 

 

4  Svar - Medborgarförslag om uppförande av farthinder i Länghem  



 

 

 

5  Övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan för IT  

 

6  Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut  

 

7  Ägardirektiv och ägaravtal för Kommunassurans samt information om 

egenandelsprogram  

 

8  Stiftelsen Frans Amandus Nordqvist donation årsredovisning 2021  

 

9  Stiftelser, fonder 2021 - Tranemo sjukhjälps- och understödsfond 

KS/2022:264 

 

10  Ändring av starttid KF sammanträde 31/10.  

 

11  Delgivningar KS/2022:81 

 

12  Information från kommunstyrelsen  

 

13  Information från revisorerna   

 

14  Avtackning av avgående ledamöter  

 

 

 

 

 

Tranemo, 2022-09-20 

 

 

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

