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Thorbjörn Johansson (SD) 
Hanna Forsell (SD) 
Håkan Nyborg (SD) 
Erling Andersson (SD) 
Hedvig Lindqvist (SD) § 117-123 
Hans Albertsson (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare Volker Sissek (V) 
Tony Ståhl (KD)  
Tobias Gyllensten (S)  
Bertil Johanson (S)  

Övriga närvarande Pär Thudeen, kommundirektör 
Cecilia Undfors, kommunsekreterare 
Malin Wolf, ekonomichef 
Camilla Amredahl, upphandlingssamordnare 
Svanthe Hansson, ordförande kommunrevisionen 

Allmänheten Öppet sammanträde 

Plats och tid för justering Tranås stadshus 2022-09-12 

Paragrafer 117–146 

Sekreterare 

Cecilia Undfors 

Ordförande 

Gunnel Lind (M) 

 
Justerare  

Bernt Dahlgren (M)  
 

 

Justerare 

Anders Karlsson (S)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Paragrafer 117–146 

Sammanträdesdatum 2022-09-05 

Anslagsdatum 2022-09-13 

Anslaget tas ned tidigast 2022-10-06 

Protokollets förvaringsplats Kommunstyrelsens närarkiv, stadshuset 

Underskrift 

Lasse Sirviö, registrator  
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§ 117 Allmänpolitisk debatt  
Diarienummer: KS2022/206 

Sammanfattning 
Sammanträdet inleds med en allmänpolitisk debatt där ämnena är integration 
och klimatanpassning.   
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§ 118 Upprop 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
att 40 ledamöter är närvarande.  

 

§ 119 Val av justerare 

Kommunfullmäktige beslutar 
att utse Bernt Dahlgren (M) och Anders Karlsson (S) till justerare.  

 

 

§ 120 Fastställande av föredragningslista 

Kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa föredragningslistan med nedanstående ändringar.  

 

Revidering av ägardirektiv för AB Tranåsbostäder utgår.  

Svar på fråga om kostcenter utgår.  
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§ 121 Information från revisionen 
Diarienummer: REV2022/9 

Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunrevisionens ordförande Svanthe Hansson (S) informerar om revisionens 
granskning av resursfördelningen till grundskolorna i Tranås kommun.  

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport 2022-06-20 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Revisionen 
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§ 122 Budgetuppföljning per 2022-05-31 
Diarienummer: KS2022/294 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att godkänna budgetuppföljningen per 2022-05-31 för Tranås kommun 

inklusive bolagskoncernen. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Malin Wolf föredrar ärendet.  

Prognosen för Tranås kommun är ett överskott på 31,4 mkr för 2022. Budgeterat 
resultat är ett överskott på 32,4 mkr. 

Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott på 2,5 mkr och 
socialnämnden ett underskott på 4,5 mkr. Övriga nämnders prognoser är budget i 
balans.  

Prognosen för investeringar är 102 mkr för 2022 mot budgeterat 101 mkr. Räknas 
även AB Tranåsbostäder och Tranås Energi AB in, är prognosen 297 mkr mot 
budgeterat 270 mkr. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-21 § 122 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 § 129 
Tjänsteutlåtande budgetuppföljning Tranås kommun 2022-06-13 
Nämndernas budgetuppföljningar   

Beslutet skickas till 
Diariet  
Ekonomi  
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§ 123 Inköpspolicy för Tranås kommun 
Diarienummer: KS2022/216 

Kommunfullmäktige beslutar  
att godkänna ny inköpspolicy,   

att kommunfullmäktige får en redovisning av utfallet av inköpspolicyn.  

Sammanfattning 
Upphandlingssamordnare Camilla Amredahl föredrar ärendet.  

Inköpspolicyn fastställer de principer som utöver lagstiftning gäller för 
kommunens upphandlingar och inköp. Policyn anger Tranås kommuns 
viljeinriktning inom inköp, det vill säga hur inköp ska hanteras, och den gäller 
alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom kommunen.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-21 § 126 att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna inköpspolicyn.  

Tilläggsyrkande  
Håkan Nyborg (SD) yrkar att kommunfullmäktige får en redovisning av utfallet 
av inköpspolicyn.  

Beslutsgång  
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag med Håkan Nyborgs (SD) tilläggsyrkande.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-21 § 126 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 § 133 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-05-23 
Inköpspolicy och riktlinje 

Beslutet skickas till 
Diariet  
Ekonomi  
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§ 124 Revidering av finanspolicy  
Diarienummer: KS2022/296 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  
att godkänna reviderad finanspolicy.  

Sammanfattning 
Finanspolicyn och dess riktlinjer utgör ett övergripande ramverk för den 
finansiella hanteringen inom Tranås kommunkoncern. Ekonomiavdelningen ska 
fortlöpande utvärdera kommunens finanspolicy och dess riktlinjer samt föreslå 
kommunfullmäktige att revidera de finansiella föreskrifterna om behov 
föreligger. De reviderade dokumenten sätter fokus på att förtydliga ansvar och 
befogenheter för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen men även för 
kommunens förvaltningar och ekonomichef samt bolagen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-21 § 124  

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 § 131 

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-05-31  

Förslag till finanspolicy och riktlinje 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Ekonomi   
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§ 125 Revidering av attestreglemente 
Diarienummer: KS2022/297 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att godkänna ekonomiavdelningens reviderade förslag till attestreglemente. 

Sammanfattning 
Attestreglementet föreslås revideras med förtydligande av ansvarsroller samt för 
att än bättre överensstämma med arbetssättet i kommunens inköpssystem och 
fakturahantering. En ändring föreslås, att sista datum för inlämning av 
nämndernas attestföreteckning till ekonomiavdelningen tidigareläggs till sista 
december istället för sista februari.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-21 § 125 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 § 132 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-05-24 
Gällande Attestreglemente med revideringar: RUT-01829- Attestreglemente inkl. 
markering av förändringar 
Nytt reviderat Attestreglemente: RIK-14868- Attestreglemente 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Ekonomi   
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§ 126 Taxa för tillfällig markupplåtelse 
Diarienummer: KS2022/170 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att     den som ansöker om tillfällig markupplåtelse av mark ska betala en taxa för 

den tid Tranås kommuns mark tas i anspråk, taxan gäller per 
ansökningstillfälle,  

att     anta den föreslagna taxan enligt bilaga,  

att     allmännyttiga, ideella föreningar ska undantas från avgift.   

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Tranås kommun inför en taxa för all 
tillfällig upplåtelse av mark. I dagsläget finns endast taxa för torghandel fredagar 
07.00-14.00. Övriga dagar tas ingen taxa ut vilket missgynnar dem som hyr plats 
under fredagar. Tranås kommun bör behandla alla lika och ta ut en avgift av 
samtliga som söker tillstånd för markupplåtelse Förslaget innebär också att en 
administrativ avgift införs för handläggningen av ansökningarna.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-21 § 138 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta  

att      den som ansöker om tillfällig markupplåtelse av mark ska betala en taxa  
            för den tid Tranås kommuns mark tas i anspråk, taxan gäller per    
            ansökningstillfälle,  

att       anta den föreslagna taxan enligt bilaga,  

att       allmännyttiga, ideella föreningar ska undantas från avgift.  

Yrkande  
Mats Antonsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång  
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mats Antonssons (KD) 
yrkande.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-21 § 138 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-04-19  
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen med bilaga prislista  
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Beslutet skickas till 
Diariet  
Enhetschef service  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 127 Översyn ekonomiska förmåner för förtroendevalda 
2022-2026 
Diarienummer: KS2022/239 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  
att       ställa sig bakom förslaget om en höjning av arvodet till kommunstyrelsens     
            2:e vice ordförande från fyra till sex procent av inkomstbasbeloppet,  

att      ordförande i styrelser och nämnder behåller sammanträdesarvodet enligt  
            nuvarande arvodesregler.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13 § 105 att återremittera två att-satser i 
förslaget till översyn av ekonomiska förmåner inför mandatperioden 2022-2026. 
Dessa var: 

att      det fasta arvodet till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande höjs från fyra  
            till sex procent av inkomstbasbeloppet, med motivering av ytterligare  
            beredning behövs samt  

att      ordförande i nämnder och bolag inte erhåller sammanträdesarvode, med  
            motivering att ytterligare beredning behövs.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-30 § 151 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta  

att       ställa sig bakom förslaget om en höjning av arvodet till kommunstyrelsens  
             2:e vice ordförande från fyra till sex procent av inkomstbasbeloppet,  

att      ordförande i styrelser och nämnder behåller sammanträdesarvodet enligt  
            nuvarande arvodesregler.  

Yrkanden  
Mats Holmstedt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Mikael Stenquist (S) och Karin Sissek (V) yrkar bifall till demokratikommitténs 
förslag, att ordförande i nämnder och bolag inte ska ha sammanträdesarvode.  

Thorbjörn Johansson (SD) yrkar att ordförande och vice ordförande i nämnder 
och bolag inte ska erhålla sammanträdesarvode.  
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Beslutsgång  
Ordföranden finner att Mats Holmstedts (M) förslag är huvudförslag. För att få 
fram ett motförslag ställer hon Mikael Stenquists (S) och Karin Sisseks (V) 
yrkande mot Thorbjörn Johanssons (SD) yrkande. Ordföranden finner att 
Thorbjörn Johanssons (SD) yrkande är motförslag till huvudförslaget.  

Votering 
Votering begärs av Socialdemokraterna och genomförs enligt följande:  
Ja för Mikael Stenquists (S)/Karin Sisseks (V) yrkande,  
Nej för Thorbjörn Johanssons (SD) yrkande.  

Beslutande Röst 

Gunnel Lind (M), ordförande Nej 

Veronica Holmstedt (S), 1:e vice ordförande Ja 

Björn Forsell (SD), 2:e vice ordförande Nej 

Helen Uddenberg (M) Nej 

Krister Rydholm (M) Nej 

Marianne Samuelsson (M) Nej 

Mats Holmstedt (M) Nej 

Per Samuelsson (M) Nej 

Siw Warholm (M) Nej 

Bernt Dahlgren (M) Nej 

Emil Gustafsson (M) Nej 

Leif Andersson (C) Nej 

Carin Levin (C) Nej 

Magnus Nordgren (C) Nej 

Mats Antonsson (KD) Nej 

Jimmy Rydé (KD) Nej 

Karin Petersson (KD) Nej 

Erik Nygårds (L) Nej 

Kurre Carlson (L) Nej 

Mikael Stenquist (S) Ja 

Agnetha Lantz (S) Ja 

Anders Karlsson (S) Ja  

Bengt E Carlsson (S) Ja 
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Beslutande Röst 

Björn Thiele (S) Ja 

Sofie Karlsson (S) Ja 

Carolina Schön (S) Ja 

Lars Karlsson (S) Ja 

Krister Rosén (S) Ja 

Jens Blom (S) Ja 

Nenad Lukic (S) Ja 

Matilda Forsärla (MP) Ja 

Palle Rosén (MP) Ja 

Karin Sissek (V) Ja 

Suzanne Schöblom (V) Ja 

Thorbjörn Johansson (SD) Nej 

Hanna Forsell (SD) Nej  

Håkan Nyborg (SD) Nej  

Erling Andersson (SD) Nej 

Hans Albertsson (SD) Nej 

Omröstningsresultat  
Med röstsiffrorna 16 ja-röster mot 23 nej-röster finner ordföranden att Thorbjörn 
Johanssons (SD) yrkande är motförslag till huvudförslaget.   

Reservation  
Veronica Holmstedt (S), Mikael Stenquist (S), Agnetha Lantz (S), Anders 
Karlsson (S), Bengt E Carlsson (S), Björn Thiele (S), Sofie Karlsson (S), Carolina 
Schön (S), Lars Karlsson (S), Krister Rosén (S), Jens Blom (S), Nenad Lukic (S), 
Matilda Forsärla (M), Palle Rosén (MP), Suzanne Schöblom (V) och Karin Sissek 
(V) reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Mats Holmstedts (M) och Thorbjörn 
Johanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mats 
Holmstedts (M) yrkande.  

Votering  
Votering begärs av Sverigedemokraterna och genomförs enligt följande:  
Ja för Mats Holmstedts (M) yrkande,  
Nej för Thorbjörn Johanssons (SD) yrkande.  
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Beslutande Röst 

Gunnel Lind (M), ordförande Ja 

Veronica Holmstedt (S), 1:e vice ordförande Avstår  

Björn Forsell (SD), 2:e vice ordförande Nej 

Helen Uddenberg (M) Ja 

Krister Rydholm (M) Ja 

Marianne Samuelsson (M) Ja 

Mats Holmstedt (M) Ja 

Per Samuelsson (M) Ja 

Siw Warholm (M) Ja 

Bernt Dahlgren (M) Ja 

Emil Gustafsson (M) Ja 

Leif Andersson (C) Ja 

Carin Levin (C) Ja 

Magnus Nordgren (C) Ja 

Mats Antonsson (KD) Ja 

Jimmy Rydé (KD) Ja 

Karin Petersson (KD) Ja  

Erik Nygårds (L) Ja 

Kurre Carlson (L) Ja 

Mikael Stenquist (S) Avstår 

Agnetha Lantz (S) Avstår  

Anders Karlsson (S) Nej  

Bengt E Carlsson (S) Avstår  

Björn Thiele (S) Avstår  

Sofie Karlsson (S) Avstår 

Carolina Schön (S) Avstår  

Lars Karlsson (S) Avstår  

Krister Rosén (S) Avstår  

Jens Blom (S) Avstår  

Nenad Lukic (S) Avstår  

Matilda Forsärla (MP) Avstår  
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Beslutande Röst 

Palle Rosén (MP) Avstår  

Karin Sissek (V) Avstår  

Suzanne Schöblom (V) Avstår  

Thorbjörn Johansson (SD) Nej 

Hanna Forsell (SD) Nej 

Håkan Nyborg (SD) Nej 

Erling Andersson (SD) Nej 

Hans Albertsson (SD) Nej 

Omröstningsresultat 
Med röstsiffrorna 17 ja-röster, 7 nej-röster och 15 avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Mats Holmstedts (M) yrkande.  

Protokollsanteckning 
Anders Karlsson (S) vill ha följande antecknat till protokollet: 
Min avsikt var att avstå från att rösta liksom övriga i min partigrupp. Min nej-röst 
är alltså felaktig.  

Reservation  
Björn Forsell (SD), Thorbjörn Johansson (SD), Hanna Forsell (SD), Håkan 
Nyborg (SD), Erling Andersson (SD) och Hans Albertsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-08-30 § 151 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16 § 159 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-06-13 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-05-24  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-10 § 98 
Protokoll demokratikommittén 2022-04-07 
Bilaga - sammanställning av förslag  

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 128 Sammanträdesdagar för 2023 
Diarienummer: KS2022/287 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att fastställa 2023 års sammanträdesdagar för kommunstyrelsens 

arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt 
förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdatum 
2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige enligt nedan: 

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

AU  24 28   4 9 7 - 15 12 10 7 5 

KS    7 14 18 23 20 - 29 26 24 21 12 

KF 16 20 27   15 12 - 21 18 16 13* 4* 

Starttid: Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen 08.30. 

Kommunfullmäktige: 18.30 (*17.00 den 13 november och 4 december) 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-21 § 130 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 § 135 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-05-13, reviderat 2022-06-
17 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 129 Regler om partistöd för mandatperioden 2022-2026 
Diarienummer: KS2022/301 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att anta Regler för partistöd mandatperioden 2022-2026.   

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att reglerna för partistöd blir desamma 
mandatperioden 2022-2026 som för nuvarande mandatperiod. Det innebär att 
grund- respektive mandatstöd uppgår till 29 procent av prisbasbeloppet för 
föregående år. För 2022 innebär det ett grund- respektive mandatstöd på 13 804 
kr eftersom 2021 års prisbasbelopp uppgick till 47 600. Totalt betalas ca 675 tkr i 
partistöd ut under 2022.    

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-21 § 131 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 § 136 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-05-18 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 130 Taxor kultur- och fritidsnämnden 2022-2023 
Diarienummer: KS2022/300 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att anta föreslagna taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden för hösten 

2022 och helår 2023 inkl. kultur- och fritidsnämndens justering av taxan 
(2022-06-21 § 106) för tennisklubbens aktiviteter för barn och unga i 
tennis-och badmintonhallen.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-04-26 § 61 att godkänna kultur- och 
fritidsförvaltningens förslag till nya taxor och avgifter för hösten 2022 och helåret 
2023 samt lämna dem till kommunfullmäktige för antagande. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har genomfört en omfattande översyn av taxor och avgifter 
och revideringen bedöms vara av principiell art vilket kräver beslut i 
kommunfullmäktige. Syftet med översynen är att få till ett så lättförståeligt, 
rättvist och likartat upplägg som möjligt. Målet har också varit att hålla nere 
taxenivån för barn- och ungdomsarrangemang. Ett stort antal timtaxor föreslås 
återinföras för att uppfylla momslagstiftningen.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-21 § 132 att föreslå kommunfullmäktige att 
anta föreslagna taxor och avgifter. Samma datum beslutade kultur- och 
fritidsnämnden om en justering av den föreslagna taxan för tennisklubbens 
aktiviteter för barn och unga i tennis- och badmintonhallen. Kommunstyrelsen 
beslutade 2022-08-30 § 149 att föreslå kommunfullmäktige justera taxan enligt 
kultur- och fritidsnämndens förslag.  

Yrkande  
Kurre Carlson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång  
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kurre Carlsons (L) 
yrkande.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-08-30 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-21 § 132 
Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2022-06-21 § 106 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 § 137 
Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2022-04-26 § 61 
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Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2022-04-04 
Bilaga förslag till reviderade taxor och avgifter   
  

Beslutet skickas till 
Diariet  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 131 Avgiftsnivåer för boendestöd 
Diarienummer: KS2022/318 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att avgiften för insatsen boendestöd bestäms till 250 kr per månad för alla 

brukare oavsett insatsens omfattning,  

att avgiften uppräknas årligen utifrån aktuellt prisbasbelopp, 

att avgiften börjar gälla den 1 oktober 2022.  

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2022-04-20 § 52 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avgiften för insatsen boendestöd bestäms till 250 kr per månad för alla 
brukare oavsett insatsens omfattning. Vid sitt sammanträde 2022-05-18 § 84 
kompletterade nämnden beslutet med att föreslå att avgiften för boendestöd ska 
uppräknas årligen utifrån aktuellt prisbasbelopp samt att den nya avgiften ska 
börja gälla den 1 oktober 2022.  

Boendestöd är bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda 
målgrupper i eget boende. Den 1 maj 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om 
att införa avgift för boendestöd och att avgiften skulle följa samma system som 
hemtjänsttaxan.  
 
I oktober 2021 gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att följa upp 
beslutet. Slutsatsen är att införandet av avgift i enlighet med hemtjänsttaxa och 
beräkning av avgiftsutrymme sannolikt har lett till högre kostnader för 
socialnämnden och minskad motivation hos flera individer i målgruppen att ta 
emot hjälp av socialtjänsten. Förvaltningen anser att det är symboliskt viktigt att 
det finns en avgift för boendestöd och föreslår därför 250 kr i avgift.  

Yrkande  
Magnus Nordgren (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Suzanne Schöblom (V) yrkar att månadsavgiften för boendestöd tas bort.   

Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på yrkandena från Magnus Nordgren (C) och 
Suzanne Schöblom (V) och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Magnus 
Nordgrens (C) yrkande.  
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Votering  
Votering begärs av Vänsterpartiet och genomförs enligt följande:  
Ja för Magnus Nordgrens (C) yrkande,   
Nej för Suzanne Schöbloms (V) yrkande.  

Beslutande Röst 

Gunnel Lind (M), ordförande Ja 

Veronica Holmstedt (S), 1:e vice ordförande Ja 

Björn Forsell (SD), 2:e vice ordförande Ja 

Helen Uddenberg (M) Ja 

Krister Rydholm (M) Ja 

Marianne Samuelsson (M) Ja 

Mats Holmstedt (M) Ja 

Per Samuelsson (M) Ja 

Siw Warholm (M) Ja 

Bernt Dahlgren (M) Ja 

Emil Gustafsson (M) Ja 

Leif Andersson (C) Ja 

Carin Levin (C) Ja 

Magnus Nordgren (C) Ja 

Mats Antonsson (KD) Ja 

Jimmy Rydé (KD) Ja 

Karin Petersson (KD) Ja 

Erik Nygårds (L) Ja 

Kurre Carlson (L) Ja 

Mikael Stenquist (S) Ja 

Agnetha Lantz (S) Ja 

Anders Karlsson (S) Ja 

Bengt E Carlsson (S) Ja 

Björn Thiele (S) Ja 

Sofie Karlsson (S) Ja 

Carolina Schön (S) Ja 

Lars Karlsson (S) Ja 

Krister Rosén (S) Ja 
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Beslutande Röst 

Jens Blom (S) Ja 

Nenad Lukic (S) Ja 

Matilda Forsärla (MP) Nej 

Palle Rosén (MP) Nej  

Karin Sissek (V) Nej 

Suzanne Schöblom (V) Nej 

Thorbjörn Johansson (SD) Ja 

Hanna Forsell (SD) Ja 

Håkan Nyborg (SD) Ja 

Erling Andersson (SD) Ja 

Hans Albertsson (SD) Ja 

Omröstningsresultat 
Med röstsiffrorna 35 ja och 4 nej finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Magnus Nordgrens (C) yrkande.  

Reservation  
Suzanne Schöblom (V) och Karin Sissek (V) reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-21 § 135 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 § 140 
Protokoll socialnämnden 2022-04-20 § 52 
Protokoll socialnämnden 2022-05-18 § 84 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2022-03-16 
Utredning avgifter boendestöd 2022 
  

Beslutet skickas till 
Diariet  
Socialtjänsten, Ulla-Britt Blomgren 
Socialnämnden 
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§ 132 Svar på motion om gratis parkering för personal vid 
kommunala inrättningar 
Diarienummer: KS2021/434 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  
att avslå motionen med hänvisning till gällande regel för parkering för 

anställda inom Tranås kommun.  

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att kommunanställda ska kunna 
parkera gratis vid sin arbetsplats. Partiet anser att det är orimligt ur ett 
jämställdhetsperspektiv att vissa har möjligheten till gratis parkering medan 
andra får betala. Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås med 
hänvisning till gällande regel för parkering för anställda inom Tranås kommun.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-25 § 17 att återremittera 
ärendet för komplettering med kostnader för nyproduktion av parkeringsplatser. 
En förenklad kalkyl från samhällsbyggnadsförvaltningen visar att produktion av 
1600 platser skulle innebära en kostnad på 17 mkr.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-21 § att föreslå kommunfullmäktige avslå 
motionen med hänvisning till gällande regel för parkering för anställda inom 
Tranås kommun.  

Yrkanden 
Håkan Nyborg (SD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen från kommunstyrelsen och Håkan 
Nyborg (SD) och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Reservation  
Björn Forsell (SD), Thorbjörn Johansson (SD), Håkan Nyborg (SD), Hanna 
Forsell (SD), Erling Andersson (SD) och Hans Albertsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-21 § 133 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 § 138 
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Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-05-19 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-25 § 17 
Protokoll kommunfullmäktige 2021-11-01 § 174 
Motion Sverigedemokraterna 2021-10-22 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 133 Svar på fråga om Norra Kärr 
Diarienummer: KS2022/342 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anse frågan besvarad.  

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-13 § 115 ställde Mikael 
Stenquist (S) en fråga till kommunfullmäktiges ordförande Gunnel Lind (M) om 
statusen kring gruvplanerna i Norra Kärr. Beslutet blev att frågan besvaras vid 
dagens sammanträde.  

Gunnel Lind (M) svarar att hon via Göran Liljenström, gruvansvarig inom 
Naturskyddsföreningen i Jönköpings län, samt Patrik Erixon, LRF Ödeshög, fått 
följande information: 2021 avslog Bergsstaten ansökan från Leading Edge om 
bearbetningsprocess. Motiveringen var att Natura 2000-bedömningen inte var 
gjord i tid. Beslutet överklagades men 2022 togs överklagan tillbaka. Gruvbolagen 
avvaktar besked om eventuella förenklingar i lagstiftningen, att Natura 2000-
prövningen läggs till i miljöprövningen.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-06-13 § 115 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 134 Motion från Vänsterpartiet om funktionella lokaler i 
Tranås kommun 
Diarienummer: KS2022/429 

Kommunfullmäktige beslutar 
att remittera motionen till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Vänsterpartiet har 2022-08-28 lämnat in en motion om funktionella lokaler i 
Tranås kommun. Partiet föreslår 

att       nuvarande lokalförsörjningsplan kompletteras med en tidplan för tänkta  
             investeringar samt en plan för finansieringen, förslagsvis för 10 år framåt,               

att       en översyn görs av Tranåsbostäders uppdrag och ägardirektiv, så att akuta  
             lokalproblem i framtiden i möjligaste mån kan undvikas.   

Beslutsunderlag 
Motion Vänsterpartiet 2022-08-28 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 135 Motion från Kristdemokraterna om solceller  
Diarienummer: KS2022/446 

Kommunfullmäktige beslutar 
att remittera motionen till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Kristdemokraterna föreslår i en motion inlämnad 2022-09-04 att kommunen ska 
verka för mer solceller. Partiet föreslår 

att        industrimark som säljs ska villkoras med att solceller i så stor omfattning  
              som möjligt placeras på byggnaden av köparen, av Tranås Energi AB eller  
              av annan elproducent,  

att         tomtmark som säljs för bostäder ska ha goda förutsättningar för att  
              placera solceller på byggnaden,  

att         Tranås kommun som hyresgäst ska medverka till elproduktion genom att  
              solceller i så stor omfattning som möjligt finns på de byggnader som hyrs  
              ut av Tranåsbostäder och av andra fastighetsägare eller att elen på annat  
              sätt (t ex genom solcellspark) knyts till byggnaden i samma omfattning.  

Beslutsunderlag 
Motion Kristdemokraterna 2022-09-04 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 136 Medborgarförslag om hopptorn vid Sommens badplats 
Diarienummer: KS2022/403 

Kommunfullmäktige beslutar  
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag som inkommit 2022-08-01 handlar om att förse Sommens 
badplats med ett hopptorn.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2022-08-01 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare 
Kultur- och fritidsnämnden 
Diariet 
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§ 137 Medborgarförslag om iläggningsplats för roddbåt i 
Svartån. 
Diarienummer: KS2022/356 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till teknik- och griftegårdsnämnden som ska 

samråda med Tranås Energi AB.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit 2022-06-15 där det föreslås att Tranås 
kommun skapar en iläggningsplats för roddbåtar i Svartån, vid Junkaremålens 
strand.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2022-06-15 

Beslutet skickas till 
Diariet  
Förslagsställare  
Teknik- och griftegårdsnämnden  
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§ 138 Medborgarförslag om att köpa Ekliden 9 
Diarienummer: KS2022/409 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet 2022-07-04 föreslås att Tranås kommun 
undersöker möjligheten att köpa Ekliden 9 för att iordningställa huset till 
förskola, skola eller äldreboende.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2022-07-04 

Beslutet skickas till 
Diariet  
Förslagsställare  
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§ 139 Medborgarförslag om att justera gång- och cykelbanan 
vid Hamnvägen 
Diarienummer: KS2022/410 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till teknik- och griftegårdsnämnden.  

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inlämnat 2022-07-06 föreslås att kommunen justerar 
cykel- och gångbanan vid Hamnvägen genom att sänka trottoarkanten på Norra 
Storgatan, mitt för Hamnvägen, så att man kan cykla direkt, vinkelrätt, in på 
cykelbanan, samt genom att bygga en sväng in i parkområdet så att cyklister 
kommer ut på Norra Storgatan mitt för vårdcentrums ambulansinfart.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2022-07-06 

Beslutet skickas till 
Diariet  
Förslagsställare  
Teknik- och griftegårdsnämnden  
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§ 140 Medborgarförslag om duschar vid Hätte badplats 
Diarienummer: KS2022/412 

Kommunfullmäktige beslutar  
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.  

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet 2022-08-14 föreslås att det sätts upp en eller 
flera uteduschar vid Hätte badplats.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2022-08-14 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Förslagsställare  
Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 141 Medborgarförslag om en stadspark i Tranås 
Diarienummer: KS2022/415 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkommet 2022-08-17 föreslår att Ekmarkspark blir en 
stadspark med boulebanor, lekplats, natur, historia, kultur, djur, statyer, träd och 
blommor.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2022-08-17 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Förslagsställare  
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§ 142 Medborgarförslag om fartgupp på Falkgatan 
Diarienummer: KS2022/416 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till teknik- och griftegårdsnämnden.  

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet 2022-08-15 föreslås att fartgupp byggs på 
Falkgatan.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2022-08-15 

Beslutet skickas till 
Diariet  
Förslagsställare  
Teknik- och griftegårdsnämnden  
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§ 143 Medborgarförslag om ny lekpark 
Diarienummer: KS2022/426 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till teknik- och griftegårdsnämnden.  

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet 2022-08-25 föreslås att kommunen anlägger en 
lekpark i Tranås med inslag av vatten.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2022-08-25 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Förslagsställare  
Teknik- och griftegårdsnämnden   
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§ 144 Avsägelse av uppdrag som ledamot i bygg- och 
miljönämnden  
Diarienummer: KS2021/36 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna avsägelsen från Bengt Wallinder (SD) som ledamot i bygg- och 

miljönämnden.  

Sammanfattning 
Bengt Wallinder (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i bygg- och 
miljönämnden.  
 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2022-06-15 

Beslutet skickas till 
Bengt Wallinder 
Bygg- och miljönämnden 
Diariet 
Lön 
Data  
Växeln  
  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 41 (42) 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-09-05 

 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 145 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunrevisionen 
Diarienummer: KS2022/444 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

att        godkänna avsägelse från Johan Karlsson (SD) som ledamot i  
              kommunrevisionen.  

Sammanfattning  
Johan Karlsson (SD) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunrevisionen.  
 

Beslutsunderlag  
Avsägelse 2022-08-23  
 

Beslutet skickas till 
Johan Karlsson  
Revisionen  
Diariet 
Lön 
Data  
Växeln  
 

 

  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 42 (42) 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-09-05 

 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 146 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen av nedanstående anmälningsärende.  

Sammanfattning 
Beslut i teknik- och griftegårdsnämnden 2022-06-27 § 92 - svar på 
medborgarförslag om belysning vid återvinningsstationer.  
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