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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Organ

Kommunfullmäktige §§ 152-179

Sammanträdesdatum

2020-10-26

Datum då anslaget
sätts upp

2020-11-05

Datum då anslaget
tas ned

2020-11-30

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv

Underskrift

Lasse Sirviö, administratör/registrator
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§ 152 Fastställande av föredragningslista
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa föredragningslistan enligt nedan:

Innehåll
§ 152 Fastställande av föredragningslista ------------------------------------------------------ 5
§ 153 Information från revisionen --------------------------------------------------------------- 6
§ 154 Finansrapport per 2020-08-31 ------------------------------------------------------------ 7
§ 155 Delårsrapport per 2020-08-31 ------------------------------------------------------------ 8
§ 156 Budget år 2021 med plan 2022-2023 ---------------------------------------------------- 9
§ 157 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till
Kommuninvest ----------------------------------------------------------------------------- 20
§ 158 Lokalförsörjningsplan för år 2020-2030 ------------------------------------------------ 21
§ 159 Taxor år 2021 - kostverksamheten------------------------------------------------------ 22
§ 160 Taxor år 2021 – gata, renhållning och VA ---------------------------------------------- 23
§ 161 Begravningsavgift år 2021 ---------------------------------------------------------------- 25
§ 162 VA-strategi för Tranås kommun --------------------------------------------------------- 26
§ 163 Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner ----------------------- 27
§ 164 Svar på motion om subventioner -------------------------------------------------------- 28
§ 165 Svar på interpellation om viljeinriktning för skolan --------------------------------- 29
§ 166 Medborgarförslag om belysning i skateparken ---------------------------------------- 30
§ 167 Medborgarförslag om vuxenvandringar ------------------------------------------------ 31
§ 168 Medborgarförslag om kommunens fastighetsbestånd -------------------------------- 32
§ 169 Interpellation om demokratikommittén ----------------------------------------------- 33
§ 170 Motion om handlingsplan för tillväxtmål ---------------------------------------------- 34
§ 171 Fråga om utköp av anställda------------------------------------------------------------- 35
§ 172 Avsägelse och val gällande ledamot tillika ordförande i bygg- och
miljönämnden ------------------------------------------------------------------------------ 36
§ 173 Avsägelse och val gällande ersättare i socialnämnden ------------------------------ 37
§ 174 Avsägelse ersättare i i valnämnden ---------------------------------------------------- 38
§ 175 Avsägelse och val gällande ledamot i valnämnden ---------------------------------- 39
§ 176 Avsägelse ersättare i bygg- och miljönämnden --------------------------------------- 40
§ 177 Avsägelse och val gällande ledamot i teknik- och griftegårdsnämnden ---------- 41
§ 178 Information om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige ------------------ 42
§ 179 Anmälningsärenden ----------------------------------------------------------------------- 43
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§ 153 Information från revisionen

KS2020/460

Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionen ska enligt gällande reglemente ha en stående punkt på
kommunfullmäktiges dagordning. På dagens sammanträde informerar
revisionens ordförande Roland Ström om granskningsrapporten om
krisledning och krisorganisation i Tranås kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-13 § 205 att ställa sig bakom
kommunledningsförvaltningens svar på granskningsrapporten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-13 § 205
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-09-18
Kommunrevisionens granskning av krisledning och krisorganisation 2020-08-24
Beslutet skickas till:
Diariet

Justerares sign
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§ 154 Finansrapport per 2020-08-31

KS2020/417

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

godkänna finansrapporten per 2020-08-31.

Sammanfattning

Ekonomichef Malin Wolf informerar om finansrapporten.
Kommunfullmäktige respektive styrelse i respektive bolag har det
övergripande ansvaret för hur finansverksamheten bedrivs och att de
finansiella riskerna kontrolleras och begränsas. Kommunens och bolagens
placerings- och låneportföljers sammansättning samt den finansiella
riskexponeringen i övrigt ingår i den finansiella rapporten.
Finansrapporten anger aktuell likviditet, utrymme och nyttjad
checkräkningskredit, placeringar, skulder, ränte- och kapitalbindning,
fast/rörlig ränta (derivat), motparter, borgensåtagande samt derivat,
kapital- och räntebindning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29 § 179
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-09-23
Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 8(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 155 Delårsrapport per 2020-08-31

KS2020/418

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

godkänna delårsrapporten per 2020-08-31 för Tranås kommun.

Sammanfattning

Ekonomichef Malin Wolf föredrar ärendet. Prognosen efter 2020-08-31
är ett överskott på 14,8 mnkr (budget 8,6 mnkr). Det innebär att
kommunfullmäktiges mål om att vinsten ska vara lägst 0,7 procent av
skatteintäkter och bidrag uppfylls.
De två största nämnderna, barn- och utbildning och socialnämnden,
prognosticerar underskott på 28 mnkr respektive 4 mnkr. Alla övriga
nämnder väntas redovisa överskott.
Prognosen för investeringar är 85 mnkr för Tranås kommun och
205 mnkr för kommunkoncernen.
Revisionens ordförande Roland Ström presenterar revisionsberättelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-13 § 195
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29 § 180
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-09-22
Delårsrapport per 2020-08-31
Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Diariet
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§ 156 Budget år 2021 med plan 2022-2023
Kommunfullmäktige beslutar
att

Finansiella mål
målet för soliditeten ska uppgå till minst 25 procent inkl
pensionsskuld,

att

målet för vinst i procent av skatteintäkter och generella bidrag
långsiktigt ska vara: 2021: 2,2 procent, 2022: 1,8 procent samt
2023: 1,9 procent,

att

vid konflikt mål eller medel gäller medel, samt

att

Tranås kommunkoncern arbetar med verksamhetsmålen utifrån
fokusområdena integration, företagsklimat, utbildningsnivå och
infrastruktur.

att

Kommunövergripande beslut
Tranås kommuns budgeterade resultat för år 2021 fastställs till
27 mnkr,

att

Tranås kommuns budgeterade investeringar för år 2021 är 81,6
mnkr (inklusive 46,1 mnkr företagslönsamma projekt),

att

vinsten i procent av skatteintäkter och generella bidrag uppgår till
2,2 procent,

att

fortsätta arbeta för att verksamhetsutveckling sker i nämnder och
styrelser, för att uppnå optimala arbetsmetoder och en effektiv
organisation,

att

varje nämnd ska ha ett visst handlingsutrymme för oförutsedda
händelser. Riktlinje för buffert för varje nämnd är 1 -5 procent av
budgetramen,

att

skattesatsen år 2021 fastställs till 22:01 procent per skattekrona,

att

begravningsavgiften år 2021 fastställs till 0:24 procent per
skattekrona,

att

inga budgetöverskridanden accepteras under året,

att

digital agendainvesteringar samordnas av dataavdelningen,

att

ekonomiavdelningen ges mandat att förändra budgetramarna
med anledning av förändrad kapitaltjänst, riktade statsbidrag
samt diverse budgetjusteringar som inte ändrar hur befintliga
budgetmedel i grunden används och disponeras,

att

kommunstyrelsen ges mandat att disponera tillväxtmedlen för år
2021 som avsatts med 3 mnkr,
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att

kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen
för Tranås Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 500 mnkr jämte därpå löpande ränta och
kostnader från 2020 och framåt,

att

kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen
för AB Tranåsbostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 1 400 mnkr jämte därpå löpande ränta och
kostnader, från år 2020 och framåt,

att

kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen
för Tranås Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 400 mnkr jämte därpå löpande ränta och
kostnader, från år 2020 och framåt,

att

AB Tranåsbostäder ska ge utdelning med 2 mnkr för åren 2021 till
2023 till Tranås Stadshus AB. För år 2021 medföljer ej likvida
medel vid utdelning,

att

Tranås Energi AB ska ge utdelning med 8 mnkr för åren 2021 till
2023 till Tranås Stadshus AB. För år 2021 medföljer ej likvida
medel vid utdelning,

att

Tranås Stadshus AB ska ge utdelning med 10 mnkr för åren 2021
till 2023 till Tranås kommun. För år 2021 medföljer ej likvida
medel vid utdelning,

att

kommunfullmäktiges driftbudget för år 2021 fastställs till 5 878
tkr,

att

kommunfullmäktiges investeringsbudget för år 2021 fastställs till
0 tkr,

att

kommunstyrelsens driftbudget för år 2021 fastställs till 157 610
tkr,

att

kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2021 fastställs till
25 450 tkr,

att

bygg- och miljönämndens driftbudget för år 2021 fastställs till
6 067 tkr,

att

bygg- och miljönämndens investeringsbudget för år 2021 fastställs
till 50 tkr,

att

teknik- och griftegårdsnämndens driftbudget för år 2021 fastställs
till 45 872 tkr,

att

teknik- och griftegårdsnämndens investeringsbudget för år 2021
fastställs till 43 975 tkr,
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att

kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2021 fastställs till
40 967 tkr,

att

kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för år 2021
fastställs till 2 325 tkr,

att

kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget på 400 tkr ska gå
till att utveckla Hätteområdet för år 2021 (beslut togs i KF
20191105),

att

barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2021 fastställs
till 484 391 tkr,
Kommunfullmäktige tog beslut 2020-08-31 §100 (KS2020/75)
att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens målbild med
budget i balans år 2022.

att

barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2021
fastställs till 4 000 tkr,

att

socialnämndens driftbudget för år 2021 fastställs till 447 839 tkr,

att

socialnämndens investeringsbudget för år 2021 fastställs till 5 800
tkr,

att

socialnämnden kan tillsätta tre tjänster inom barn- och
familjeenheten. Finansiering sker inom nämndens befintliga ram,

att

ge miljöförvaltningen i uppdrag att utreda och lägga fram förslag
på klimatbudget,

att

barn- och utbildningsnämnden återkommer till
kommunfullmäktige i februari då nämnden har ekonomiskt utfall
för 2020 klart samt att nämnden då redogör för konsekvenserna
inom respektive område av neddragningarna med över 50
personer som skett under 2020.
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att

anta planbudget för driften för 2022 och 2023 enligt nedan:

Befolkning

DRIFT
KF inkl revision

Förslag
budget
2022

19 122
Förslag
budget 2023

6 439

6 098

160 255

162 857

BMN

6 184

6 298

TGN

46 743

47 599

KFN

41 743

42 507

493 828

503 132

458 830

467 204

Netto exkl finans

1 214 021

1 235 695

Finansverksamhet

22 510

23 410

Uttag bolag

-10 000

-10 000

-1 249 393

-1 273 769

-1 236 883

-1 260 359

-22 862

-24 664

1,8 %

1,9 %

KS+KLF+HR & AMF

BU
SOC (beviljat ett LSS-boende 2,5 mnkr
2021, 5 mnkr 2022)

Skatteintäkter och bidrag

Årets resultat, Tranås kommun
Resultat i % av skatteintäkter
och generella bidrag

Justerares sign
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att

anta nämndernas planbudget för investeringar för år 2022 till
73 775 tkr (företagslönsamma 32 825 tkr) och för 2023 till 75 775
tkr (företagslönsamma 40 725 tkr) enligt nedan.
Befolkning

Kommunfullmäktige inkl
revision
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Teknik- och
griftegårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Total investeringsram

19 072
Förslag
investeringar
2022

19 122
Förslag
investeringar
2023

0

0

17 570
60

20 200
60

43 860

44 375

2 585
6 000
3 700

2 040
6 500
2 600

73 775

75 775

Reservation

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig emot beslutet.
Sammanfattning

Ekonomichef Malin Wolf föredrar ärendet. Enligt kommunallagen kap 8
§§ 4-5 ska kommuner varje år upprätta en budget innehållande ekonomioch verksamhetsplan för nästkommande år. Budgeten ska antas senast i
november året före aktuellt budgetår. Då tas även en plan för de två
nästkommande åren. Ekonomiavdelningen har mandat att göra
ekonomiska beräkningar för kommande års budgetramar.
Förvaltningarna får ta del av budgetramarna och utifrån dessa arbetar de
fram en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen sammanställs i häftet ”Mål
och budget” som är Tranås kommuns främsta styrdokument.
I förslaget till budgetramar för 2021-2023 ligger Sveriges kommuner och
regioners skatteprognos från 2020-10-01 till grund för skatteintäkterna.
För år 2021 och framåt ingår alla extra medel som regeringen tagit beslut
om och som var känt 2020-10-01. Regeringen aviserade 2020-09-07 ett
nytt förslag på ytterligare medel till kommuner som är inräknat i SKRs
prognos från 2020-10-01 och är med i budgetförslaget. Det är
engångsbelopp per år, inte ackumulerat framåt. För Tranås kommun blev
förändringen för 2021 en ökning med 12,8 mnkr för år 2021, 2 mnkr för
år 2022 och 0 kr för år 2023.
Yrkanden
Mats Holmstedt (M), Erik Nygårds (L), Mats Antonsson (KD), Kew
Nordqvist (MP), Carin Wallin (C), Björn Forsell (SD), Leif Andersson (C)
och Håkan Nyborg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna gör
följande tilläggsyrkande:


att barn- och utbildningsnämnden återkommer till
kommunfullmäktige i februari då nämnden har ekonomiskt utfall
för 2020 klart samt att nämnden då redogör för konsekvenserna
inom respektive område av neddragningarna med över 50
personer som skett under 2020.

Kew Nordqvist (MP) gör följande tilläggsyrkanden:


att ge miljöförvaltningen i uppdrag att utreda och lägga fram
förslag på klimatbudget.



att ge kvinnojouren Helga 350 000 kr. Finansiering sker via
kommunens resultat.



att tillsätta två fältassistenter. Finansiering sker via kommunens
resultat.

Mats Holmstedt (M) och Mats Antonsson (KD) yrkar bifall förslaget om
att utreda och lägga fram förslag på klimatbudget.
Karin Sissek (V) gör följande tilläggsyrkanden:


att barn- och utbildningsnämnden får ett tillskott på 10 mnkr.
Finansiering sker via kommunens resultat.



att Kulturskolan ska återinföra syskon- och mängdrabatt för
instrumentspel samt sänka instrumenthyran med 50 kr,
sammantaget till en kostnad av ca 50 tkr, vilket finansieras inom
barn- och utbildningsnämndens budgetram.

Mikael Stenquist (S) gör följande tilläggsyrkande:


att överskott av prognosticerat resultat för 2021 som överstiger 20
mnkr fördelas i bokslutsberedningen i februari 2021.

Lars Karlsson (S) yrkar bifall till Mikael Stenquists tilläggsyrkande. Mats
Holmstedt (M) yrkar avslag på Mikael Stenquists (S) tilläggsyrkande.
Suzanne Schöblom (V) gör följande ändringsyrkande:


Justerares sign

att kommunalskatten höjs med 10 öre och att intäkterna på ca 4
mnkr tillförs bygg- och miljönämndens budget för att där
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Suzanne Schöblom (V) gör följande tilläggsyrkande:


att kvinnojouren Helga beviljas 350 000 och att summan
finansieras genom tillskott från kommunens resultat till
socialnämndens budgetram.

Ajournering
Mötet ajourneras 18.45-19.24
Beslutsgång Vänsterpartiets ändringsyrkande om skattehöjning med
10 öre
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om oförändrad skattesats
mot Vänsterpartiets ändringsyrkande om skattehöjning på tio öre.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång Miljöpartiets och Vänsterpartiets tilläggsyrkande om 350
tkr till kvinnojouren Helga
Ordföranden ställer kommunstyrelsens budgetförslag mot Miljöpartiets
och Vänsterpartiets tilläggsyrkande om 350 tkr i bidrag till kvinnojouren
Helga. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs enligt följande propositionsordning:



Ja för kommunstyrelsens förslag
Nej för Miljöpartiets och Vänsterpartiets tilläggsyrkande

Mats Holmstedt (M)
Gunnel Lind (M)
Krister Rydholm (M)
Christoffer Nehm (M)
Lars Gärskog (M)
Per Samuelsson (M)
Siw Warholm (M)
Bernt Dahlgren (M)
Helen Uddenberg (M)
Mats Antonsson (KD)
Jimmy Rydé (KD)
Karin Petersson (KD)
Erik Nygårds (L)
Curt Carlsson (L)
Leif Andersson (C)
Carin Wallin (C)
Chatrine Schander Ljungquist (C)
Mikael Stenquist (S)
Agnetha Lantz (S)
Anders Karlsson (S)
Veronica Holmstedt (S)
Justerares sign

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bengt E Carlsson (S)
Björn Thiele (S)
Jens Blom (S)
Tobias Gyllensten (S)
Lars Karlsson (S)
Krister Rosén (S)
Jenny Englund (S)
Nenad Lukic (S)
Kew Nordqvist (MP)
Matilda Forsärla (MP)
Karin Sissek (V)
Suzanne Schöblom (V)
Björn Forsell (SD)
Thorbjörn Johansson (SD)
Hanna Forsell (SD)
Håkan Nyborg (SD)
Rickard Wallin (SD)
Hedvig Lindqvist (SD)
Hans Albertsson (SD)
Andreas Svensson (SD)

X
X
X
X
X
X

Resultat

36

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5

Resultat
Med 36 ja-röster och 5 nej röster finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens budgetförslag.
Beslutsgång Miljöpartiets tilläggsyrkande om inrättande av två
fältassistenter
Ordföranden ställer kommunstyrelsens budgetförslag mot Miljöpartiets
tilläggsyrkande om två fältassistenter. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens budgetförslag.
Votering begärs och genomförs enligt följande propositionsordning:



Ja för kommunstyrelsens förslag
Nej för Miljöpartiets tilläggsyrkande

Mats Holmstedt (M)
Gunnel Lind (M)
Krister Rydholm (M)
Christoffer Nehm (M)
Lars Gärskog (M)
Per Samuelsson (M)
Siw Warholm (M)
Bernt Dahlgren (M)
Helen Uddenberg (M)
Mats Antonsson (KD)
Jimmy Rydé (KD)
Justerares sign

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
Utdragsbestyrkande

Avst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 17(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Karin Petersson (KD)
Erik Nygårds (L)
Curt Carlsson (L)
Leif Andersson (C)
Carin Wallin (C)
Chatrine Schander Ljungquist (C)
Mikael Stenquist (S)
Agnetha Lantz (S)
Anders Karlsson (S)
Veronica Holmstedt (S)
Bengt E Carlsson (S)
Björn Thiele (S)
Jens Blom (S)
Tobias Gyllensten (S)
Lars Karlsson (S)
Krister Rosén (S)
Jenny Englund (S)
Nenad Lukic (S)
Kew Nordqvist (MP)
Matilda Forsärla (MP)
Karin Sissek (V)
Suzanne Schöblom (V)
Björn Forsell (SD)
Thorbjörn Johansson (SD)
Hanna Forsell (SD)
Håkan Nyborg (SD)
Rickard Wallin (SD)
Hedvig Lindqvist (SD)
Hans Albertsson (SD)
Andreas Svensson (SD)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Resultat

36

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5

Resultat
Med 36 ja-röster och 5 nej-röster finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång Vänsterpartiets tilläggsyrkande om 10 mnkr till barn- och
utbildningsnämnden
Ordföranden ställer kommunstyrelsens budgetförslag mot Vänsterpartiets
tilläggsyrkande om tio mnkr till barn- och utbildningsnämnden.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång Vänsterpartiets tilläggsyrkande om sänkta avgifter i
Kulturskolan
Ordföranden ställer kommunstyrelsens budgetförslag mot Vänsterpartiets
tilläggsyrkande om sänkta avgifter i Kulturskolan. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 18(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26
Beslutsgång Socialdemokraternas tilläggsyrkande om att fördela
prognosticerat resultat för 2021 som överstiger 20 mnkr i
bokslutsberedningen i februari 2021
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt
Socialdemokraternas tilläggsyrkande. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs och genomförs enligt följande propositionsordning:



Ja för bifall
Nej för avslag
Ja

Mats Holmstedt (M)
Gunnel Lind (M)
Krister Rydholm (M)
Christoffer Nehm (M)
Lars Gärskog (M)
Per Samuelsson (M)
Siw Warholm (M)
Bernt Dahlgren (M)
Helen Uddenberg (M)
Mats Antonsson (KD)
Jimmy Rydé (KD)
Karin Petersson (KD)
Erik Nygårds (L)
Curt Carlsson (L)
Leif Andersson (C)
Carin Wallin (C)
Chatrine Schander Ljungquist (C)
Mikael Stenquist (S)
Agnetha Lantz (S)
Anders Karlsson (S)
Veronica Holmstedt (S)
Bengt E Carlsson (S)
Björn Thiele (S)
Jens Blom (S)
Tobias Gyllensten (S)
Lars Karlsson (S)
Krister Rosén (S)
Jenny Englund (S)
Nenad Lukic (S)
Kew Nordqvist (MP)
Matilda Forsärla (MP)
Karin Sissek (V)
Suzanne Schöblom (V)
Björn Forsell (SD)
Thorbjörn Johansson (SD)
Hanna Forsell (SD)
Håkan Nyborg (SD)
Justerares sign

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 19(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Rickard Wallin (SD)
Hedvig Lindqvist (SD)
Hans Albertsson (SD)
Andreas Svensson (SD)

X
X
X
X

Resultat

12

27

2

Resultat
Med 27 nej-röster och 12 ja-röster finner ordföranden att tilläggsyrkandet
från Socialdemokraterna har avslagits. Två ledamöter avstod från att
rösta.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Beslutsgång Miljöpartiets tilläggsyrkande att utreda och lägga fram
förslag på klimatbudget.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktiges beslutar enligt Miljöpartiets
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Beslutsgång alliansens tilläggsyrkande om att barn- och
utbildningsnämnden återkommer till kommunfullmäktige i februari
då nämnden har ekonomiskt utfall för 2020 klart.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt alliansens
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång antagande av budget för 2021 med plan för 2022-2023
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan fastställa
kommunstyrelsens budgetförslag för år 2021 med plan för 2022-2023.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig emot beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-13 § 197
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29 § 181
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-09-29, reviderad 202010-05
Mål och budget 2021 med plan 2022-2023, reviderad 2020-10-05
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Ekonomiavdelningen
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 20(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 157 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av

kapitalinsats till Kommuninvest
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

Tranås kommun till Kommuninvest Ekonomisk Förening ska
inbetala ett insatsbelopp om 1 841 600 kr årligen under åren 2021,
2022, 2023 och 2024 samt att kommunstyrelsen bemyndigas att
vidta de åtgärder som krävs med anledningen av inbetalningen,

att

kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person
(ekonomichef) att för kommunstyrelsens räkning vidta de
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt
besluten ovan, samt

att

utbetalningen av Tranås kommuns förlagslån, 3 700 000 kr,
används till att betala in de två första årens kapitalinsats.

Sammanfattning

Tranås kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk Förening
(”Föreningen”). Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av
stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk
medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår
till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket samtliga medlemmar
ska ha uppnått vid utgången av år 2024.
På Föreningens stämma beslutades även att betala ut de förlagslån som
medlemmarna bidragit med. Tranås kommuns förlagslån till föreningen
uppgår per den 31 augusti 2020 till 3 700 000 kronor, jämte ränta. Detta
kapital kan användas till att betala in nya kapitalinsatsen till
Kommuninvest Ekonomisk Förening.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-13 § 198
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29 § 182
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-09-09
Bilaga Insatskapital per medlem samt förlagslån
Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/420

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 21(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 158 Lokalförsörjningsplan för år 2020-2030
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

fastställa lokalförsörjningsplan för år 2020-2030 med Veronica
Holmstedts (S) ändringsyrkande.

Sammanfattning

Tranås kommun har tagit fram ett förslag till lokalförsörjningsplan för
perioden 2020-2030. Syftet med planen är att sätta kommunens intresse
högre än varje enskild nämnds/förvaltnings intresse för att skapa största
möjliga kommunnytta. På så vis kan kommunen skapa förutsättningar för
att hålla nere kostnaderna, skapa bättre samordning och en mer
långsiktig planering i sin lokalförsörjning.
Yrkanden
Veronica Holmstedt (S) gör ett ändringsyrkande att följande mening
stryks från s 37, 4.1.2: ”Effekten av Coronapandemin antas initialt
resultera i en mindre efterfrågan på barnomsorgsplatser då fler
vårdnadshavare antas bli arbetslösa.”
Mats Holmstedt (M) och Mats Antonsson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mats
Holmstedts (M) och Mats Antonssons (KD) yrkande med Veronica
Holmstedts (S) ändringsyrkande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-13 § 191
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29 § 186
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-08-31
Lokalförsörjningsplan år 2020-2030
Beslutet skickas till:

Tillväxtavdelningen
Alla förvaltningar
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/373

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 22(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 159 Taxor år 2021 - kostverksamheten
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

anta föreslagna måltidstaxor för år 2021.

Sammanfattning

Kostavdelningen har inför år 2021 sett över måltidspriserna för
matdistribution till kunder i ordinärt boende samt för matgäster på
Bergets seniorrestaurang. Det gäller kunder med biståndsbeslut om
momsbefrielse av måltider.
Förslaget till avgift för år 2021 är:



Matdistribution till kund i ordinärt boende, med biståndsbeslut
om momsbefrielse: 64,00 kr per portion. (60 kr år 2020).
Bergets seniorrestaurang lunch/middag för kund med
biståndsbeslut om momsbefrielse: 68,75 kr per portion. (65 kr år
2020).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-13 § 207
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29 § 192
Teknik- och griftegårdsnämnden 2020-09-14 § 120
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-08-18 inkl bilaga
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Förvaltningschef socialtjänsten
Teknik- och griftegårdsnämnden
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Kostavdelningen
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/424

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 23(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 160 Taxor år 2021 – gata, renhållning och VA
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

godkänna oförändrade taxor för gatuavdelningen år 2021,

att

anta föreslagna renhållningstaxor för hushåll år 2021, samt

att

anta föreslagna VA-taxor år 2021.

Sammanfattning

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutade 2020-09-14 § 121-123 att lämna
föreslagna taxor för år 2021 gällande gata, renhållning för hushåll samt VA
till kommunfullmäktige för antagande.
Gata: För år 2021 föreslås oförändrad avgift för felparkering, som är den

taxa kommunfullmäktige beslutar om.
Renhållning: Avfallsverksamheten är helt taxefinansierad, det vill säga

finansieras via hämtnings- och behandlingsavgifter. Förslaget till
renhållningstaxa för hushåll år 2021 innebär en taxehöjning på ca 2,6
procent enligt följande fördelning:


Taxa för hushållsavfall fast höjs med 2 procent.




Taxa för hushållsavfall behandling höjs med 2 procent.
Taxa för hushållsavfall hämtning höjs med 2 procent.




Avgift för hämtning av slam höjs med 2,5 procent.
Avgift för avfallshantering företag höjs med 5 procent.

VA: VA-verksamheten är helt taxefinansierad, det vill säga finansieras via

bruknings- och anläggningsavgifter. För att VA-verksamhetens intäkter ska
vara i balans med kostnaderna för år 2021 krävs en taxehöjning med ca 10
procent av brukningsavgiften. För att intäkterna från anläggningsavgifter ska
täcka kostnaden för utbyggnad av bostadsområdet Norraby 4 föreslås
anläggningsavgiften för ett typhus A höjas med ca 8,7 procent.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-13 § 208
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29 § 193
Teknik- och griftegårdsnämnden 2020-09-14 § 121
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-08-18
Taxor år 2021 gatuavdelningen
Teknik- och griftegårdsnämnden 2020-09-14 § 123
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-08-19
Renhållningstaxa för hushåll år 2021
Teknik- och griftegårdsnämnden 2020-09-14 § 122
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-08-19
VA-taxa år 2021
Beslutet skickas till:
VA-avfallsavdelningen
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/425

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 24(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 160 Taxor år 2021 – gata, renhållning och VA
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Gatuavdelningen
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/425

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 25(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 161 Begravningsavgift år 2021

KS2020/426

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

godkänna oförändrad begravningsavgift för år 2021.

Sammanfattning

Begravningsavgiften är den lagstadgade avgift som ligger till grund för
begravningsverksamheten inom Tranås kommun. Avgiften har varit 24
öre per intjänad hundralapp under många år och teknik- och
griftegårdsnämnden beslutade 2020-09-14 § 125 att föreslå att
begravningsavgiften blir oförändrad år 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-13 § 209
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29 § 194
Teknik- och griftegårdsnämnden 2020-09-14 § 125
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-08-18
Begravningsavgift år 2021
Beslutet skickas till:
Park- och griftegårdsavdelningen
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 26(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 162 VA-strategi för Tranås kommun
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

anta föreslagen VA-strategi för Tranås kommun.

Sammanfattning

Tranås kommun arbetar långsiktigt och strategiskt med frågor relaterade
till VA. VA-strategin är en beskrivning av den målbild Tranås kommun
har för sin framtida VA-försörjning med grund i Kommunvision 2040 –
Tranås tar initiativet.
VA-strategins mål är: I Tranås arbetar vi för att vattenförsörjningen och
hanteringen av spillvatten och dagvatten ska vara långsiktigt hållbar.
Yrkande
Mats Antonsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mats
Antonssons (KD) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-13 § 210
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29 § 195
Teknik- och griftegårdsnämnden 2020-09-14 § 124
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-08-19
VA-strategi 2020-06-02
VA-översikt 2020-06-07
Beslutet skickas till:
VA-avfallsavdelningen
Bygg- och miljönämnden
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/427

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 27(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 163 Redovisning av obesvarade medborgarförslag och

motioner
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

godkänna redovisningen av obesvarade medborgarförslag och
motioner som är inlämnade före 2020-03-31.

Sammanfattning

Två gånger årligen ska kommunfullmäktige informeras om vilka
medborgarförslag och motioner som inte har hanterats inom sex månader.
Av redovisningen ska framgå när medborgarförslagen och motionerna
kommer att behandlas. För närvarande finns det ett medborgarförslag och
en motion där handläggningstiden överstiger sex månader, se nedan.
Inkommen, Ärende
datum
2020-02-14
Medborgarförslag
om att göra
Tranås Konstråd
till remissinstans
vad gäller
förändringar och
utsmyckningar av
det offentliga
rummet i Tranås
kommun

Diarienr

2017-04-18

ST346/17

Motion om att
skydda
Ekmarkspark

Handläggning

KS2020/93 Medborgarförslaget
återremitterades av
kommunstyrelsen
2020-06-16 § 146
med uppdrag till
förvaltningen att
begära in en formell
kompetensförteckning
från Tranås Konstråd.
Behandlas i
kommunstyrelsens
arbetsutskott
2020-11-03.
Kommunfullmäktige
beslutade 2019-04-29
§ 98 att ärendet tas
upp för beslut när
detaljplan för
Ekmarkspark är
behandlad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-13 § 211
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29 § 196
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-09-14
Beslutet skickas till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/174

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 28(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 164 Svar på motion om subventioner
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

anse Socialdemokraternas motion om subventioner vara bifallen.

Sammanfattning

Socialdemokraterna Mikael Stenquist och Agnetha Lantz föreslår i en
motion inlämnad 2020-06-02 att en redovisning görs av de kostnader och
subventioner som skattekollektivet i Tranås betalar på varor och tjänster
till invånare samt att statliga bidrag redovisas. Kommunfullmäktige
beslutade 2020-06-08 § 95 att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Ekonomiavdelningens redovisning baseras på några stora verksamheter,
vars kostnader och intäkter analyserats. Ekonomiavdelningen har valt att
ta fram nettokostnad, kostnad per invånare och i vissa fall kostnad per
kund. Följande områden har valts ut: hemtjänst och hemsjukvård, särskilt
boende, personlig assistans, vård för vuxna med missbruksproblem, barnoch ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, förskola och pedagogisk omsorg,
fritidsverksamhet, Kulturskolan, Bredstorps idrottsplats, idrottshuset
samt simhallen.
Yrkande
Mats Holmstedt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mats
Holmstedts (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29 § 183
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-09-17
Kommunfullmäktige 2020-06-08 § 95
Motion Socialdemokraterna 2020-06-02
Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Motionär
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/285

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 29(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 165 Svar på interpellation om viljeinriktning för skolan
Kommunfullmäktige beslutar
att

interpellationen anses besvarad.

Sammanfattning

Den 18 september inkom en interpellation där Veronica Holmstedt (S)
ställer frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande Erik
Nygårds (L), bland annat om hur alliansen ska lösa lokalfrågorna i
grundskolan när byggloven för paviljongerna är avslutade.
Erik Nygårds (L) svarar vid dagens sammanträde. Han säger att alliansen
vill utreda de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för att
livstidsförlänga de aktuella skolpaviljongerna. Skulle en nybyggnation av
skola bli aktuell måste det säkerställas att ekonomin klarar höjda
hyreskostnader. Han säger också att livstidsförlängning av paviljonger
kan innebära att en renovering av Hubbarpsskolan kan tidigareläggas.
Beslutsunderlag
Interpellation 2020-09-18
Svar på interpellation 2020-10-23
Beslutet skickas till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/408

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 30(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 166 Medborgarförslag om belysning i skateparken
Kommunfullmäktige beslutar
att

överlämna förslaget till teknik- och griftegårdsnämnden.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inlämnat 2020-09-24 föreslås belysning vid
lekplatsen i Ekmarkspark flyttas till skateparken.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2020-09-24
Beslutet skickas till:
Diariet
Förslagsställare
Teknik- och griftegårdsnämnden

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/414

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 31(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 167 Medborgarförslag om vuxenvandringar
Kommunfullmäktige beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inlämnat 2020-10-02 föreslås att Tranås kommun,
tillsammans med polisen, initierar vuxenvandringar. Förslaget motiveras
med att det behövs fler vuxna ute bland ungdomar med tanke på de
bränder och den skadegörelse som skett. Förslagsställaren hänvisar även
till droganvändningen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2020-10-02
Beslutet skickas till:
Diariet
Förslagsställare
Kommunstyrelsen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/448

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 32(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 168 Medborgarförslag om kommunens fastighetsbestånd
Kommunfullmäktige beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

En invånare föreslår i ett medborgarförslag inlämnat 2020-10-15 att
Tranås kommun vart femte år låter en oberoende kunnig person gå
igenom kommunens fastighetsbestånd, granska underhållet och
informera om brister och aktuellt läge samt att AB Tranåsbostäders
underhållsplan blir offentlig.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2020-10-15
Beslutet skickas till:
Diariet
Förslagsställare
Kommunstyrelsen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/449

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 33(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 169 Interpellation om demokratikommittén
Kommunfullmäktige beslutar
att

svar på interpellationen ges vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 7 december.

Sammanfattning

Suzanne Schöblom (V) har skrivit en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Mats Holmstedt (M). Ämnet är demokratikommitténs arbete
och frågorna rör om kommitténs arbete tas på allvar av partierna samt
hur den negativa spiral som Vänsterpartiet upplever när det gäller
kommitténs arbete ska brytas och demokratiarbetet stärkas i Tranås
kommun.
Beslutsunderlag
Interpellation 2020-10-06
Beslutet skickas till:
Diariet
Interpellant

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/436

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 34(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 170 Motion om handlingsplan för tillväxtmål
Kommunfullmäktige beslutar
att

remittera motionen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Mikael Stenquist (S) föreslår i en motion daterad 2020-10-20 att en
handlingsplan tas fram för hur Tranås kommun ska nå beslutade mål och
visioner. Han hänvisar till tillväxtmålet 20 000 invånare år 2025,
strategin för hållbar utveckling 2020-2023, lokalförsörjningsplanen
2020-2030 samt till att en ny översiktsplan är under framtagande. Mikael
Stenquist anser att det saknas en handlingsplan för hur mål och visioner
ska nås.
Beslutsunderlag
Motion 2020-10-20
Beslutet skickas till:
Diariet
Motionär
Kommunstyrelsen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KS2020/466

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 171 Fråga om utköp av anställda
Kommunfullmäktige beslutar
att

svar lämnas i kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Mikael Stenquist (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Mats Holmstedt (M) om de utköp av anställda som SVT har rapporterat
om. Kommunfullmäktige beslutar att Mats Holmstedt (M) svarar på
frågan i kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Sida 35(43)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 36(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 172 Avsägelse och val gällande ledamot tillika ordförande i ST135/19

bygg- och miljönämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen från Mats Holmstedt (M) som ledamot
tillika ordförande i bygg- och miljönämnden,

att

utse Bernt Dahlgren (M) som ny ledamot tillika ordförande i byggoch miljönämnden till och med 2022-12-31.

Sammanfattning

Mats Holmstedt (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot tillika
ordförande i bygg- och miljönämnden. Moderaterna föreslår Bernt
Dahlgren som ny ledamot tillika ordförande till och med 2022-12-31.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Mats Holmstedt 2020-10-22
Förslag på fyllnadsval 2020-10-14
Beslutet skickas till:
Diariet
Mats Holmstedt
Bernt Dahlgren
Bygg- och miljönämnden
Lön
Data
Växeln

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 37(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 173 Avsägelse och val gällande ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen från Mats Holmstedt (M) som ersättare i
socialnämnden,

att

utse Bo Falkenström (M) som ersättare i socialnämnden till och
med 2022-12-31.

Sammanfattning

Mats Holmstedt (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämnden. Moderaterna föreslår Bo Falkenström (M) som ny
ersättare till och med 2022-12-31.
Beslutsunderlag
Avsägelse Mats Holmstedt (M) 2020-10-22
Fyllnadsval Bo Falkenström 2020-10-12
Beslutet skickas till:
Diariet
Mats Holmstedt
Bo Falkenström
Socialnämnden
Lön
Data
Växeln

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

ST133/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 38(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 174 Avsägelse ersättare i i valnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen från Agneta Fransson (V) som ersättare i
valnämnden.

Sammanfattning

Agneta Fransson (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
valnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse Agneta Fransson 2020-10-16
Beslutet skickas till:
Diariet
Agneta Fransson
Valnämnden
Lön
Data
Växeln

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

ST139/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 39(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 175 Avsägelse och val gällande ledamot i valnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen från Gunvor Aspviken (V) som ledamot i
valnämnden,

att

utse Agneta Fransson (V) till ledamot i valnämnden till och med
2022-12-31.

Sammanfattning

Gunvor Aspviken (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
valnämnden. Vänsterpartiet föreslår Agneta Fransson (V) som ny ledamot
till och med 2022-12-31.
Beslutsunderlag
Avsägelse Gunvor Aspviken 2020-10-17
Fyllnadsval Agneta Fransson 2020-10-16
Beslutet skickas till:
Diariet
Gunvor Aspviken
Agneta Fransson
Valnämnden
Lön
Data
Växeln

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

ST139/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 40(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 176 Avsägelse ersättare i bygg- och miljönämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen från Gustav Falk (SD) som ersättare i byggoch miljönämnden.

Sammanfattning

Gustav Falk (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i bygg- och
miljönämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse Gustav Falk 2020-10-26
Beslutet skickas till:
Diariet
Gustav Falk
Bygg- och miljönämnden
Lön
Data
Växeln

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

ST135/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 41(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 177 Avsägelse och val gällande ledamot i teknik- och

griftegårdsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen från Gustav Falk (SD) som ledamot i teknikoch griftegårdsnämnden,

att

utse Michael Bohman (SD) till ledamot i teknik- och
griftegårdsnämnden

Sammanfattning

Gustav Falk (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i teknik- och
griftegårdsnämnden. Sverigedemokraterna föreslår Michael Bohman (SD)
som ny ledamot till och med 2022-12-31.
Beslutsunderlag
Avsägelse Gustav Falk 2020-10-26
Fyllnadsval Michael Bohman 2020-10-26
Beslutet skickas till:
Diariet
Gustav Falk
Michael Bohman
Teknik- och griftegårdsnämnden
Lön
Data
Växeln

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

ST136/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 42(43)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 178 Information om ny ledamot och ersättare i

kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Länsstyrelsen har utsett Helen Uddenberg till ny ledamot för
moderaterna i kommunfullmäktige från och med den 1 oktober till och
med den 14 oktober 2022. Avgången ledamot är Anders Wilander.
Länsstyrelsen har också utsett Edin Paradzik till ny ersättare efter Helen
Uddenberg.
Beslutsunderlag
Beslut från länsstyrelsen 2020-10-02
Beslutet skickas till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

ST624/18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 179 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga anmälningsärendet till handlingarna.

Sammanfattning

Uppföljning av medborgarförslag teknik- och griftegårdsnämnden
2020-09-14.

Beslutet skickas till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Sida 43(43)

