
 

 

 

 2023-01-16 

 

Kungörelse 

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun sammanträder i Tranemosalen, 

kommunkontoret i Tranemo 2023-02-09 kl 18:00 för behandling av följande ärenden: 

 

1 Justerare föreslås Ana Alvarez Björk (L) och Niklas Gardewik (M). 

Justeringen sker digitalt tisdagen 14e februari kl 15.30.  

 

2 Besök av förening Kultur 1740  

 

3 Inkomna motioner och medborgarförslag KS/2022:549, KS/2022:551, 

KS/2023:31, KS/2023:44 

- Medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder för Stomvägen i 

Länghem 

- Medborgarförslag om fritidsbank 

- Medborgarförslag om hastighetsbegränsning på Ängsgatan i Grimsås 

- Medborgarförslag om framtagande av en livsmedels- och måltidspolicy 

- Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Länghems kyrka och 

Rådde gård 

- Motion om att använda sig av program för kooperativa hyresrätter på 

Radhusvägen för att frigöra resurser till byggnation av Solbacken 

 

4 Inkomna frågor och interpellationer KS/2022:556 

 

5 Svar - Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi (M) KS/2022:363 

 

6 Svar - Motion om utveckling av närtrafik - Centerpartiet KS/2021:619 

 

7 Uppdrag och svar på uppdrag om att ta fram en policy angående 

betalning av tillsyns- och anmälningsavgifter inom vattenskyddsområden 

KS/2020:155 



 

 

 

8 Önskemål om tillsynsansvar för Grimsås vattenskyddsområde 

KS/2022:112 

 

9 Uppdrag - Revidering av kommunstyrelsens reglemente 2022 KS/2022:84 

 

10 Granskning av kommunens gatuunderhåll KS/2022:193 

 

11 Delårsrapport januari - augusti 2022 SÄRF KS/2022:507 

 

12 Val av ombud till Tranemo Utvecklings ABs bolagsstämma  

 

13 Val av ledamöter och ersättare till samverkansnämnd Arbetsmarknad  

 

14 Val av ledamöter och ersättare till samverkansnämnd Personal  

 

15 Val av ledamöter och ersättare till gemensam bygg- och miljönämnd 

Gislaved-Tranemo (Rättelse, direktjustering)  

 

16 Valärende - Avsägelse från Per Simonsson som ledamot i styrelsen för 

TranemoBostäder AB KS/2023:39 

 

17 Delgivningar KS/2022:497, KS/2023:3 

 

18 Information från kommunstyrelsen  

 

19 Information från revisorerna  

 

20 Rapport från beredning  

 

 



 

 

 

 

 

Tranemo, 2023-01-16 

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

