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Karin Sissek (V) 
Volker Sissek (V), ersätter Suzanne Schöblom (V) 
Thorbjörn Johansson (SD) 
Hanna Forsell (SD) 
Håkan Nyborg (SD) 
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Allmänheten Öppet sammanträde 
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Sekreterare 

Eva Klahr 

Ordförande 

Gunnel Lind (M) 

Justerare 
Per Samuelsson (M) 

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

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Paragrafer 59–89 

Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Anslagsdatum 2022-05-06 

Anslaget tas ned tidigast 2022-05-28 

Protokollets förvaringsplats Kommunstyrelsens närarkiv, stadshuset 

Underskrift 

Lasse Sirviö, registrator  
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§ 59 Upprop 

Kommunfullmäktige beslutar 
att konstatera att 40 ledamöter är närvarande. 

 
 
 

§ 60 Val av justerare 

Kommunfullmäktige beslutar 
att Per Samuelsson (M) och Sofie Karlsson (S) justerar protokollet. 

 
 
 

§ 61 Fastställande av föredragningslista 

Kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa föredragningslistan med följande ändring: 

 Anmälningsärenden utgår då det inte finns något att rapportera.  
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§ 62 Tema: Trygghet - Om Tranås kommuns 
trygghetsskapande arbete 
Diarienummer: KS2022/107 

Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Som sista del i en serie föredrag i kommunfullmäktige om trygghetsarbete, 
beskriver räddningschef Henrik Nilsson och säkerhetssamordnare Jenny 
Qvitslund Tranås kommuns trygghetsskapande arbete. 

Efter skjutningen i Tranås tidigare i år, knivincidenten på Holavedsgymnasiet och 
kriget i Ukraina är trygghetsarbetet mer än någonsin i fokus. Totalförsvaret och 
det civila försvaret rustas upp där kommunerna är viktiga inom det civila 
försvaret. 

Detta gör Tranås kommun idag 
 Rekrytering av ny tjänst som brottsförebyggande samordnare. Uppdragen 

blir bland annat att implementera ”effektiv samordning för trygghet”, 
EST, en arbetsmetod som på ett systematiskt arbetssätt bygger på 
kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga 
brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på 
väg att kunna inträffa. Kartläggning och analys ingår med riktade insatser. 
Mallen för arbetsmetoden är gemensam mellan kommunen och polisen, 
vilket gör att man kan jämföra kommuner emellan, ta ut statistik och det 
går att följa över tid. 

 SSPF – samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid med fokus på 
barn mellan 10-12 år. 

 KAA (kommunalt aktivitetsansvar) – följer upp, erbjuder insatser, 
praktik, vägledning, särskild undervisning för ungdomar 16-20 år som 
inte har fullföljt gymnasiet. 

 HR- och arbetsmarknadsförvaltningen jobbar mot välfärdsbrott. 
 ANDTS (alkohol, narkotika, droger, tobak, spel) – folkhälsosamordnare. 
 Dataavdelningen jobbar med cybersäkerhet. 
 Ekonomiavdelningen jobbar mot ekonomisk brottslighet. 
 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer gör tillsyner och meddelar 

polis/åklagare vid misstanke om brott. 
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 Daglig kontakt och ett bra samarbete med polisen på säkerhetscentrum 
samt med kommunpolisen. 

 EPIC – ungdomsgård, ungdomsaktiviteter, föräldrautbildningar, 
samarbete med skolor, skolavslutning. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att skapa trygga skolor. 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen – tillgänglig och attraktiv platsmark, 

skalskydd för att hindra sabotage, kameror och stängsel. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 63 Svar på fråga om säkerhetsarbetet i skolan 
Diarienummer: KS2022/196 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anse frågan besvarad. 

Sammanfattning 
Oppositionsråd Mikael Stenquist (S) frågade Erik Nygårds (L), ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden, om säkerhetsarbetet i skolans verksamheter. Detta vid 
fullmäktiges sammanträde den 28 mars 2022, § 52. 

Stenquist (S) önskade svar på om det har påbörjats något arbete kring säkerheten 
i skolorna och vem ansvaret ligger på. 

Vid dagens sammanträde svarar Erik Nygårds (L) på frågan och inleder med att 
beskriva att hans uppfattning är att skolan i allmänhet är en mycket trygg plats 
att vistas i, givet förutsättningarna. 

Nygårds (L) menar att upplevelsen av trygghet och säkerhet skapas tack vare den 
andra stora gruppen som finns tillsammans med barnen i skolan - den 
professionella vuxenvärlden så som välutbildade lärare, skolledning, assistenter, 
skolmåltidspersonal, vaktmästeri och städ. Nygårds (L) kallar de för 
vardagshjältar. 

Det finns utmaningar kring segregation, uppväxtvillkor och utanförskap i vårt 
samhälle. Kraftigt våld i skolan skulle kunna inträffa, men Erik Nygårds (L) har 
svårt att se risken som större i skolan än på andra platser. 

Sammanfattningsvis menar Nygårds (L) att vi har trygga skolor idag med lärare och 
övrig personal som gör ett jättejobb för att upprätthålla det. En aspekt av 
skoltrygghet handlar om arkitektur och byggnadsteknik. Med mer resurser till 
skolan och nya lokaler kommer det kunna bli ännu lite bättre, avslutar Nygårds (L). 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-03-28 § 52 

Beslutet skickas till 
Mikael Stenquist (S) 
Erik Nygårds (L) 
Diariet  
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§ 64 Information från revisionen 
Diarienummer: KS2020/460 

Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Svanthe Hansson (S), ordförande i kommunrevisionen, redogör för kommande 
granskningar, bland annat barn- och utbildningsnämnden och deras arbete med 
resursfördelning och likvärdig skola. Kommunrevisionen kommer också att 
granska teknik- och griftegårdsnämndens VA- verksamhet samt 
kostverksamheten. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 65 Information från demokratikommittén 
Diarienummer: KS2021/269 

Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ordförande i fullmäktige, tillika ordförande i demokratikommittén, redogör för 
kommitténs förslag till beslut gällande förändringar i de ekonomiska förmånerna 
inför nästa mandatperiod. 

Ordförande beskriver också ärendegången för eventuella förändringar i den 
politiska organisationen.  

Beslutsunderlag 
Protokoll demokratikommittén 2022-04-07 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 66 Budgetuppföljning per 2022-03-31 
Diarienummer: KS2022/210 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att godkänna budgetuppföljningen per 2022-03-31 för Tranås kommun 

inklusive bolagskoncernen. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Malin Wolf informerar om budgetuppföljningen per 2022-03-31. 

Prognosen visar ett överskott på 37,2 mkr för 2022. Budgeterat resultat är ett 
överskott på 32,4 mkr. Prognosen för bolagskoncernen inklusive Tranås Stadshus 
AB, AB Tranåsbostäder samt Tranås Energi AB är ett överskott på 31,2 mkr mot 
budgeterat 31,1 mkr. 

Prognosen för kommunens investeringar är 101 mkr vilket är enligt budget. 
Prognosen för investeringar inklusive AB Tranåsbostäder och Tranås Energi AB 
är 296 mkr mot budgeterat 270 mkr. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-04-19 § 56 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-04-13 
Budgetuppföljning per 2022-03-31 för nämnder och bolag 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefer 
Ekonomer 
Diariet  
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§ 67 Årsredovisning Tranås kommunkoncern 2021 
Diarienummer: KS2022/161 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att godkänna årsredovisningen för Tranås kommunkoncern 2021 och lägga 

informationen till handlingarna.  

att fastställa resultat- och balansräkning.  

att fastställa reservering till resultatutjämningsreserv.  

Sammanfattning 
Ekonomichef Malin Wolf föredrar ärendet. 

Tranås kommuns resultat för år 2021 är ett överskott med 45 mkr. Resultatet för 
Tranås kommunkoncern uppgår till 67 mkr. 

Kommunfullmäktiges mål om att vinsten ska vara lägst 1,6 procent av 
skatteintäkter och bidrag uppfylls då utfallet för 2021 är 3,6 procent. Även 
kommunfullmäktiges mål om att soliditeten inklusive pensionsskuld som 
ansvarsförbindelse ska uppgå till minst 20 procent uppfylls då utfallet är 33 
procent. Detta innebär att kommunens båda finansiella mål för år 2021 är 
uppfyllda. 

Under året har Tranås Stadshuskoncern delat ut 10 mkr till ägaren Tranås 
kommun, vilket förbättrat kommunens resultat. Utdelningen är beslutad i de 
kommunala bolagens ägardirektiv. 

Av kommunens tio verksamhetsmål är två uppfyllda, två är delvis uppfyllda, fyra 
är inte uppfyllda och två kan inte utvärderas. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19.55-20.16. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-04-19 § 57 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05 § 64 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-03-28 
Årsredovisning 2021  

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Diariet  
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§ 68 Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet 
gällande verksamhetsåret 2021 
Diarienummer: KS2022/267 

Kommunfullmäktige, därtill röstberättigade, beslutar enligt 
revisionens förslag 
att bevilja kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 

bygg- och miljönämnden, teknik- och griftegårdsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionens ordförande Svanthe Hansson (S) föredrar ärendet.  

Utifrån genomförda granskningsinsatser bedömer revisorerna att 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och beredningar i Tranås kommun har 
bedrivit verksamheten på ett huvudsakligen ändamålsenligt och, från ekonomisk 
synpunkt, tillfredsställande sätt.  

Kommunrevisionen noterar att HR- och arbetsmarknadsförvaltningen under 
kommunstyrelsen fortsatt har en stor utmaning att få en ekonomi i balans. 

Kommunrevisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och beredningar ansvarsfrihet. De tillstyrker 
också att kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2021 godkänns. 

Jäv vid beslut om ansvarsfrihet – därtill röstberättigade 
Ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige anmäler 
jäv vid beslut om ansvarsfrihet för nämnd då dessa fullmäktigeledamöter också är 
ledamöter av nämnd eller var det för vilken period ansvarsfriheten omfattar. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-04-19 § 57 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05 § 64 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-03-28 
Årsredovisning 2021  

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Diariet  
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§ 69 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 
Diarienummer: KS2021/505 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att anta förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tranås kommun.  

Sammanfattning 
Tranås kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter är föråldrade och behöver 
revideras. Samtliga förvaltningar och nämnder har yttrat sig om förslaget och 
efter godkännande i kommunfullmäktige skickas det till länsstyrelsen för 
antagande. 

De lokala ordningsföreskrifterna är ett lokalt komplement till de generella 
bestämmelser som finns i ordningslagen. I 3 kap. ordningslagen finns 
grundläggande regler om ordning och säkerhet på offentlig plats. Kommunerna 
har i lagen getts rätt att meddela lokala regler som innehåller ytterligare 
bestämmelser anpassade till lokala förhållanden. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tranås kommun.  

Yrkanden 
Björn Forsell (SD) yrkar på återremiss. 

Håkan Nyborg (SD) yrkar på följande tillägg: 

 att införa förbud mot passiv insamling av penningkaraktär via tiggeri, 
särskilda områden, i Tranås stad. 

Lars Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Håkan Nyborgs 
(SD) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Reservation 
Håkan Nyborg (SD) och Björn Forsell (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-04-19 § 60 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05 § 75 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-03-14 
Förslag till reviderade ordningsföreskrifter inkl. kartbilagor 

Beslutet skickas till 
Enhetschef Ann-Marie Ljunggren 
Diariet  
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§ 70 Taxa för tillfällig markupplåtelse 
Diarienummer: KS2022/170 

Kommunfullmäktige beslutar  
att återremittera ärendet med motivering att tillämpningsföreskrifterna ska 

förtydligas. 

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 en 
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. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta föreslagen taxa enligt bilaga. 

Yrkanden 
Lars Karlsson (S), Håkan Nyborg (SD) och Mats Antonsson (KD) yrkar på 
återremiss med motivering att tillämpningsföreskrifterna ska förtydligas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras med 
motivering att tillämpningsföreskrifterna ska förtydligas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-04-19 § 61 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05 § 76 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2021-03-17 
Prislista upplåtelse av mark polistillstånd 

Beslutet skickas till 
Enhetschef Ann-Marie Ljunggren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Kommunstyrelsen 
Diariet   
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§ 71 Revidering av Tranås kommuns program för mångfald 
Diarienummer: KS2022/171 

Kommunfullmäktige beslutar  
att återremittera ärendet med motivering att förtydliga prioriteringsordning i 

avsnittet om rekrytering av befordran. 

Sammanfattning 
Tranås kommuns program för mångfald behöver uppdateras så att Tranås 
kommun följer diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. 

Föreslagna förändringar:  

 Nytt arbetssätt utifrån aktiva åtgärder där HR-avdelningen har 
uppföljningsansvar och rapporterar till kommunfullmäktige i samband 
med återrapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 Repressalier har lyfts in i enlighet med diskrimineringslagen. 
 Målen inom målområdena har förändrats och/eller förtydligats. Största 

förändringarna finns inom följande områden:  

Området arbetsförhållanden där punkt ett och tre har preciserats tydligare och 
punkt två gällande att kränkande särbehandling och diskriminering inte är 
accepterat är ny.  

Inom området löner och anställningsvillkor har osakliga skillnader preciserats.  

Inom området rekrytering och befordran har punkt ett och två omformulerats 
och punkt tre gällande att Tranås kommun i första hand inte använder sig av 
befordran är ny. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta reviderat program för mångfald.  

Yrkanden 
Håkan Nyborg (SD), Mats Holmstedt (M), Anders Karlsson (S) och Emil 
Gustafsson (M) yrkar på återremiss med motivering att förtydliga 
prioriteringsordning i avsnittet om rekrytering av befordran. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras med 
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motivering att förtydliga prioriteringsordning i avsnittet om rekrytering av 
befordran. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-04-19 § 62 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05 § 74 
Tjänsteutlåtande 2022-03-09 
Programmet för mångfald och rutinen för aktiva åtgärder 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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§ 72 Mediacenter i Jönköpings län - årsredovisning samt 
hemställan om ansvarsfrihet för år 2021 
Diarienummer: KS2022/160 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att godkänna årsredovisningen för kommunalförbundet Mediacenter 

Jönköpings län avseende år 2021. 

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i kommunalförbundet Mediacenter i 
Jönköpings län för år 2021. 

Jäv 
Mats Holmstedt (M) och Jimmy Rydé (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har till Tranås kommun 
inlämnat en hemställan om godkännande av kommunalförbundets 
årsredovisning för år 2021. I samband med detta hemställs även att 
kommunfullmäktige beviljar direktionen i kommunalförbundet ansvarsfrihet för 
år 2021.  

Resultatet för 2021 är en förlust om 199 tkr, vilket var bättre än den budgeterade 
förlusten om 250 tkr. I balanskravsutredningen hänvisar kommunförbundet till 
synnerliga skäl för att inte återställa det negativa resultatet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-04-19 § 64 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05 § 66 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Hemställan 
Bilaga 1: Årsredovisning 2021 
Bilaga 2: Revisionsberättelse förtroendevalda 
Bilaga 3: Revisionsrapport från Nodumrevision 2021 

Beslutet skickas till 
Diariet  
Ekonomi  
Mediacenter i Jönköpings län  
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§ 73 Årsredovisning 2021 för Höglandets samordningsförbund 
Diarienummer: KS2022/178 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att godkänna årsredovisningen 2021 för Höglandets samordningsförbund. 

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Höglandets samordningsförbund år 
2021. 

Jäv 
Mats Holmstedt (M) och Mikael Stenquist (S) anmäler jäv och deltar inte i 
beslutet. 

Sammanfattning 
Höglandets samordningsförbund har till Tranås kommun inlämnat 
årsredovisning 2021 för godkännande av kommunfullmäktige. I samband med 
detta ansöker styrelsen för Höglandets samordningsförbund om beviljande av 
ansvarsfrihet för år 2021. 

Förbundet redovisar 2021 ett överskott om 428 tkr. Balanskravet är uppfyllt 
vilket innebär att inga negativa balanskrav finns att återställa vid årets utgång. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-04-19 § 65 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05 § 67 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Tjänsteutlåtande 

Beslutet skickas till 
Höglandets samordningsförbund 
Diariet  
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§ 74 Svar på motion om principbeslut om landsbygdsskolor 
Diarienummer: KS2021/433 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att     avslå motionen med hänvisning till att ett sådant löfte kan vara svårt att ge 

eftersom det har permanent karaktär.  

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Tranås kommunfullmäktige antar 
ett principbeslut om att behålla och utveckla landsbygdsskolorna samt att Tranås 
kommun uppdras att marknadsföra konceptet och binda det till en del av Tranås 
varumärke. Partiet kopplar det till strategin för tillväxt med målet fler 30-50-
åringar i arbete. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till 
att ett sådant löfte kan vara svårt att ge eftersom det har permanent karaktär. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2022-04-05 § 70, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta enligt kommunledningsförvaltningens 
förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att     avslå motionen med hänvisning till att ett sådant löfte kan vara svårt att ge 

eftersom det har permanent karaktär.  

Yrkanden 
Thorbjörn Johansson (SD) och Karin Sissek (V) yrkar bifall till motionen. 

Mats Holmstedt (M), Carin Levin (C) och Veronica Holmstedt (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Johanssons 
(SD) och Sisseks (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Votering begärs och genomförs enligt följande: 

 Rösta ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 Rösta nej för bifall till Johanssons (SD) och Sisseks (V) yrkande. 
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Omröstning 
Med 31 ja-röster mot 8 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, se bilaga 1 till § 74. 

Reservation 
Björn Forsell (SD) och Thorbjörn Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-04-19 § 68 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05 § 70 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-03-25 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2022-02-09 § 25 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2022-01-25 
Motion (SD) - Principbeslut angående Tranås kommuns landsbygdsskolor  
2021-10-22 

Beslutet skickas till 
Diariet  
Motionär   
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§ 75 Svar på motion om klimatråd 
Diarienummer: KS2021/257 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-21 § 25 att återremittera 
Socialdemokraternas motion om att inrätta ett klimatråd. Motiveringen var att 
motionen inte var tillräckligt beredd då kommunledningsförvaltningen, enligt 
fullmäktige, inte tagit hänsyn till motionens intentioner utan hänvisade till 
inrättandet av ett hållbarhetsutskott. Förvaltningen lämnar ärendet utan förslag 
till beslut. 

Kommunledningsförvaltningen lämnar ärendet utan eget förslag till beslut men 
vidhåller att en del av motionens intentioner uppfylls genom 
hållbarhetsutskottet. Klimat är ett av de områden som rådet ska arbeta med. Om 
önskemålet är en bredare representation än hållbarhetsutskottets fem 
förtroendevalda (varav tre från kommunstyrelsens arbetsutskott) samt kallade 
tjänstepersoner är det upp till de politiska partierna att fatta beslut om ett nytt 
politiskt forum. Vill partierna ha representation från allmänheten kan 
klimatrådet exempelvis få samma utformning som landsbygdsrådet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-05 § 71 att lämna ärendet 
till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionen. 

Yrkanden 
Mikael Stenquist (S), Lars Karlsson (S), Kew Nordqvist (MP) och Volker Sissek 
(V) yrkar bifall till motionen.   

Mats Holmstedt (M), Håkan Nyborg (SD) och Mats Antonsson (KD) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mikael 
Stenquists (S) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.  
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Votering begärs och genomförs enligt följande: 

 Rösta ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 Rösta nej för bifall till Mikael Stenquists (S) med fleras yrkande. 

Omröstning 
Med 23 ja-röster mot 16 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, se bilaga 2 till § 75. 

Reservation 
Mikael Stenquist (S), Lars Karlsson (S), Kew Nordqvist (MP) och Volker Sissek (V) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-04-19 § 69 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05 § 71 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-03-28 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-02-21 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-12-14 
Protokoll kommunfullmäktige 2021-06-07 
Motion 2021-06-01 

Beslutet skickas till 
Motionär 
Diariet  
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§ 76 Svar på fråga om rivning av två hyreshus i Tranås tätort  
Diarienummer: KS2022/195 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anse frågan besvarad. 

Sammanfattning 
Kew Nordqvist (MP) tog upp frågan om rivningsbeslutet i Tranåskvarn. Detta vid 
fullmäktiges sammanträde den 28 mars 2022. Nordqvist (MP) önskade att 
Krister Rydholm (M), styrelseordförande i AB Tranåsbostäder tillika ledamot i 
fullmäktige, redogjorde för rivningsbeslutet av två hyreshus i Tranåskvarn, också 
kallat Pluttabo.  

Vid dagens sammanträde redogör styrelseordförande Krister Rydholm (M) och 
Magnus Nilsson, vd för AB Tranåsbostäder, för rivningsbeslutet. Utredning av 
fastigheten har skett som resulterade i att det alternativ som innebar 
nyproduktion var det mest ekonomiskt fördelaktiga. Med detta alternativ som 
styrelsen har fattat beslut om, blir det ett modernt och fullt tillgängligt boende.  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 21.56-22.04. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-03-28 § 51 

Beslutet skickas till 
Krister Rydholm (M) 
Kew Nordqvist (MP) 
Diariet  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 27 (43) 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-05-02 

 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 77 Medborgarförslag om att skapa ett museum över 
konstnären Torun Bülow-Hübe 
Diarienummer: KS2022/194 

Kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås det att skapa ett museum över konstnären Torun 
Bülow-Hübe, en av kommunens främsta konstnärer och silversmeder. Arbetet 
ska ledas av en erkänd och duktig curator och framför sig ser förslagsställaren en 
skulptur av Bülow-Hübes verk klockan Vivianna i stort format vid entrén till 
utställningen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2022-03-30 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare 
Kultur- och fritidsnämnden 
Diariet  
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§ 78 Medborgarförslag om att restaurera belysningen i 
Kvarnarp, Linderås, istället för att rasera den 
Diarienummer: KS2022/243 

Kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
att överlämna medborgarförslaget till teknik- och griftegårdsnämnden. 

Sammanfattning 
En medborgare i Kvarnarp, Linderås, har lämnat in ett förslag om att restaurera 
gatubelysningen längs med riksväg 133 genom Kvarnarp, istället för att rasera 
den.  

Förslagsställaren hänvisar till att belysningen minskar risken för antalet olyckor, 
då riksväg 133 är starkt trafikerad av både personbils- och lastbilstrafik.  

På sträckan finns det också tre busshållsplatser som används av elever för 
skolskjuts. Av den anledningen ser medborgaren att gatubelysningen ska finnas 
kvar. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2022-04-04 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare 
Teknik- och griftegårdsnämnden 
Diariet  
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§ 79 Motion från Miljöpartiet om lokal livsmedelsupphandling 
Diarienummer: KS2022/244 

Kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Miljöpartiet de gröna i Tranås vill att kommunen ska köpa livsmedel från 
producenter i närområdet, framför allt inom Tranås kommun. Detta koncept 
finns i Norrtälje kommun och det gör det möjligt för mindre producenter att 
teckna korta avtal eller enstaka leveranser av livsmedel till skola och omsorg. 

Miljöpartiet yrkar följande: 

att Tranås kommun anpassar sina upphandlingsregler så att utrymme skapas 
för direktupphandling av mindre partier från livsmedelsproducenter i Tranås 
närområdet. 

att kommunen ges möjlighet att skriva korta/enstaka avtal.  

Beslutsunderlag 
Motion 2022-04-10 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet  
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§ 80 Motion från Socialdemokraterna om att utöka 
stadsbussturlistan sommartid till Hätte 
Diarienummer: KS2022/253 

Kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
För Tranås Socialdemokrater har Agnetha Lantz lämnat en motion där hon 
föreslår att utöka stadsbussturlistan sommartid med trafik till Hätte badplats och 
camping. 

Tranås kommun har en väl fungerande stadsbusstrafik men tyvärr går inte 
stadsbussen ut till Hättebadet och den närbelägna campingen. Lantz (S) 
beskriver att många barnfamiljer har blivit drabbade när utomhusbassängen vid 
idrottshuset, Dämsängen, fick stängas. Att då kunna erbjuda buss till Hättebadet 
är ett bra alternativ. 

Jönköpings länstrafik ska fastställa turlistan inom kort och det finns därför goda 
möjlighet att påverka med en utökad stadsbussturlistan sommartid till Hätte 
badplats och camping. 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-04-12 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet  
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§ 81 Motion från Socialdemokraterna om parkering på torget 
utanför stadshotellet 
Diarienummer: KS2022/254 

Kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
att remittera motionen till teknik- och griftegårdsnämnden. 

Sammanfattning 
För Tranås Socialdemokrater föreslår Mikael Stenquist att införa parkering på 
torget utanför stadshotellet. Detta för att hitta en lösning på 
parkeringssituationen i centrala Tranås vilket upplevs som ett problem, menar 
Stenquist (S). 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-04-25 

Beslutet skickas till 
Teknik- och griftegårdsnämnden 
Diariet  
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§ 82 Motion från Socialdemokraterna om kamerabevakning 
Diarienummer: KS2022/255 

Kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
För att skapa en tryggare miljö för elever och lärare och för att motverka 
skadegörelse är kameraövervakning ett bra verktyg. Det kan också vara till hjälp 
vid händelser som kräver utredning. Detta menar Tranås Socialdemokrater som 
föreslår följande: 

att införa kameraövervakning på Tranås kommuns skolor. 
att införa signalsystem för mer än brand på Tranås kommuns skolor.  

Beslutsunderlag 
Motion 2022-04-25 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Diariet  
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§ 83 Interpellation från Socialdemokraterna om övning av 
krishantering 
Diarienummer: KS2022/242 

Sammanfattning 
Med tanke på händelseutvecklingen i världen med krig, upplopp, uppgörelser 
med skjutvapen och klimathot, behöver kommunen öva på olika scenarier för att 
vara beredd vid oförutsägbara situationer. Detta menar oppositionsråd Mikael 
Stenquist (S) och belyser reglementet som säger att under varje mandatperiod 
ska kommunledningen träna på krishantering och ledning av kommunen i 
speciella händelser.  

Stenquist (S) ställer därför följande frågor till kommunalråd Mats Holmstedt (M): 

1. Kommer kommunledningen i närtid öva krishantering på högsta nivå? 
2. Finns det planer på att även öva eller ha en dag likt andra kommuners 

civilförsvarsdag? 

Kommunalråd Mats Holmstedt (M) svarar följande på frågorna: 

1. Kommunens målsättning är att hålla i en övning i krisledning under slutet 
av 2022. 

2. Kommunen planerar inte att anordna någon civilförsvarsdag i närtid. 

Holmstedt (M) menar att pandemin som tog fart i Sverige 2020 har i princip 
inneburit praktiserande av krisledning inom skola, vård och omsorg. Detta, tror 
Holmstedt (M), har lärt oss ofantligt mycket mer om krisledning än vad någon 
övning hade gjort.  

Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har gjort att Tranås kommuns 
fokus nu riktas mot färskvattenförsörjning, inventering av skyddsrum, 
krigsplaceringar med mera. Med detta i åtanke har kommunen praktiserat krisledning 
de senaste åren inom samtliga förvaltningar, avslutar Mats Holmstedt (M). 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2022-04-27 
Interpellation 2022-04-24 

Beslutet skickas till 
Interpellanter 
Diariet  
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§ 84 Val och avsägelser för Sverigedemokraterna i 
socialnämnden 
Diarienummer: KS2021/34 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna avsägelsen från Björn Forsell (SD) som ledamot i socialnämnden. 

att godkänna avsägelsen från Ulla-Britt Holmberg (SD) som ersättare i 
socialnämnden. 

att utse Ulla-Britt Holmberg (SD) som ny ledamot i socialnämnden. 

att utse Björn Forsell (SD) som ny ersättare i socialnämnden. 

att godkänna avsägelsen från Carl Christer Johansson (SD) som ersättare i 
socialnämnden. 

Sammanfattning 
Björn Forsell (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. 
Sverigedemokraterna förslår tidigare ersättare Ulla-Britt Holmberg (SD) som 
ledamot och Björn Forsell (SD) som ersättare i socialnämnden. 

Vid dagens sammanträde saknar Sverigedemokraterna förslag på fyllnadsval av 
ersättare Carl Christer Johansson. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse ledamot 2022-04-04 
Avsägelse ersättare 2022-04-04 
Förslag på fyllnadsval av ledamot 2022-04-04 
Förslag på fyllnadsval av ersättare 2022-04-04 
Avsägelse ledamot 2022-04-21 

Beslutet skickas till 
De berörda 
Socialnämnden (som anmälningsärende) 
Diariet 
Lön 
Data 
Växeln 
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Justerares signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 85 Avsägelse för Sverigedemokraterna i styrelsen för 
Tranås Energi AB 
Diarienummer: ST699/18 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna avsägelsen från Carl-Christer Johansson (SD) som ersättare i 

styrelsen för Tranås Energi AB. 

Sammanfattning 
Carl Christer Johansson (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i styrelsen 
för Tranås Energi AB. 

Vid dagens sammanträde saknar Sverigedemokraterna förslag på fyllnadsval. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse ersättare 2022-04-21 

Beslutet skickas till 
Carl Christer Johansson (SD) 
Tranås Energi AB 
Diariet 
Lön 
Data 
Växeln  
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§ 86 Val och avsägelse i barn- och utbildningsnämnden 
Diarienummer: KS2021/35 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna avsägelsen från ledamot Klas Damne (S) i barn- och 

utbildningsnämnden. 

att utse Marie Thiele (S) som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

att godkänna avsägelsen från Sebastian Skoglund (L) som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

att utse Beatrice Stende (L) som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Klas Damne (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. Socialdemokraterna föreslår Marie Thiele (S) som ny 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Sebastian Skoglund (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. Liberalerna föreslår Beatrice Stende (L) som ny ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse ledamot (S) 2022-04-08 
Förslag på fyllnadsval ledamot (S) 2022-03-16 
Avsägelse ersättare (L) 2022-05-02 
Förslag på fyllnadsval ersättare (L) 2022-05-01 

Beslutet skickas till 
De berörda 
Barn- och utbildningsnämnden (som anmälningsärende) 
Diariet 
Lön 
Data 
Växeln  
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§ 87 Avsägelse för Socialdemokraterna i valnämnden 
Diarienummer: KS2021/39 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna avsägelsen från Viveca Lindström (S) som ersättare i 

valnämnden. 

Sammanfattning 
Viveca Lindström (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. Vid 
dagens sammanträde saknar Socialdemokraterna förslag på fyllnadsval. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2022-04-06 

Beslutet skickas till 
Viveca Lindström 
Valnämnden (som anmälningsärende) 
Diariet 
Lön 
Data 
Växeln  
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§ 88 Val av ersättare för Sverigedemokraterna i kultur- och 
fritidsnämnden 
Diarienummer: KS2021/38 

Kommunfullmäktige beslutar 
att utse Göran Gustafsson (SD) som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har haft en vakant ersättarplats i kultur- och 
fritidsnämnden efter avgången ersättare Andreas Svensson (SD). Vid dagens 
sammanträde sker fyllnadsval. 

Beslutsunderlag 
Förslag på fyllnadsval 2022-05-02 

Beslutet skickas till 
Göran Gustafsson (SD) 
Kultur- och fritidsnämnden (som anmälningsärende) 
Diariet 
Lön 
Data 
Växeln  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 39 (43) 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-05-02 

 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 89 Information om ny ledamot och ersättare för 
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige 
Diarienummer: KS2021/32 

Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har utsett Jens Blom till ny ledamot och Per Malmsjö till ny 
ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige från och med den 19 april 
till och med den 14 oktober 2022. 

Avgången ledamot är Jenny Englund. 

Beslutsunderlag 
Beslut från länsstyrelsen 2022-04-19 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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Bilaga 1 till § 74 

Omröstningsresultat - Svar på motion om principbeslut om 
landsbygdsskolor 
Med 31 ja-röster mot 8 nej-röster (39 ledamöter är närvarande) beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutande Röst 

Gunnel Lind (M), ordförande Ja 

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

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

Helen Uddenberg (M) Ja 

Krister Rydholm (M) Ja 

Mats Holmstedt (M) Ja 

Per Samuelsson (M) Ja 

Siw Warholm (M) Ja 

Bernt Dahlgren (M) Ja 

Emil Gustafsson (M) Ja 

Marianne Samuelsson (M) Ja 

Carin Levin (C) Ja 

Magnus Nordgren (C) Ja 

Klara Ekengard (C) Ja 

Mats Antonsson (KD) Ja 

Jimmy Rydé (KD) Ja 

Karin Petersson (KD) Ja 

Kurre Carlson (L) Ja 

Annika Bergman (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 

Lars Karlsson (S) Ja 
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Beslutande Röst 

Krister Rosén (S) Ja 

Jens Blom (S) Ja 

Nenad Lukic (S) Ja 

Tobias Gyllensten (S) Ja 

Kew Nordqvist (MP) Ja 

Matilda Forsärla (MP) Ja 

Karin Sissek (V) Nej 

Volker Sissek (V) Nej 

Thorbjörn Johansson (SD) Nej 

Hanna Forsell (SD) Nej 

Håkan Nyborg (SD) Nej 

Erling Andersson (SD) Nej 

Hans Backer (SD) Nej 
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Bilaga 2 till § 75 

Omröstningsresultat - Svar på motion om klimatråd 
Med 23 ja-röster mot 16 nej-röster (39 ledamöter är närvarande) beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutande Röst 

Gunnel Lind (M), ordförande Ja 

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

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

Helen Uddenberg (M) Ja 

Krister Rydholm (M) Ja 

Mats Holmstedt (M) Ja 

Per Samuelsson (M) Ja 

Siw Warholm (M) Ja 

Bernt Dahlgren (M) Ja 

Emil Gustafsson (M) Ja 

Marianne Samuelsson (M) Ja 

Carin Levin (C) Ja 

Magnus Nordgren (C) Ja 

Klara Ekengard (C) Ja 

Mats Antonsson (KD) Ja 

Jimmy Rydé (KD) Ja 

Karin Petersson (KD) Ja 

Kurre Carlson (L) Ja 

Annika Bergman (L) Ja 

Mikael Stenquist (S) Nej 

Agnetha Lantz (S) Nej 

Anders Karlsson (S) Nej 

Bengt E Carlsson (S) Nej 

Björn Thiele (S) Nej 

Sofie Karlsson (S) Nej 

Lars Karlsson (S) Nej 
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Beslutande Röst 

Krister Rosén (S) Nej 

Jens Blom (S) Nej 

Nenad Lukic (S) Nej 

Tobias Gyllensten (S) Nej 

Kew Nordqvist (MP) Nej 

Matilda Forsärla (MP) Nej 

Karin Sissek (V) Nej 

Volker Sissek (V) Nej 

Thorbjörn Johansson (SD) Ja 

Hanna Forsell (SD) Ja 

Håkan Nyborg (SD) Ja 

Erling Andersson (SD) Ja 

Hans Backer (SD) Ja 
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