
 
 

 

K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 
i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 14 december 

2015, klockan 17:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande 

ärenden: 

 

 

Nr Diarienummer Ärendemening  

 

1  KS.2015.1  Fastställande av dagordning  

 

   

2  Motioner 

 

 

3  KS.2015.5  Interpellationer  

 

   

4  KS.2015.6  Frågor  
 

   

5  KS.2015.3  Valärende, entledigande av 

ersättare i kommunfullmäktige  

 

 

   

6  KS.2015.3  Val av auktoriserade revisorer i 

stiftelser  

 

   

7  KS.2015.191  Information från revisionen  

  

   

8  KS.2015.254  Taxa för offentlig kontroll av 

livsmedel  

 

   

9  KS.2015.256  Taxa för lägerlogi i Gisle 

sportcenter  

 

   

10  KS.2015.93  Reglemente för tekniska nämnden 

  

   

11  KS.2015.264  Tillämpning av statliga medel för 

flyktingmottagning  

 

   

12  KS.2015.251  Distributionsledning för naturgas i 

Anderstorp, Gislaved, 

Smålandsstenar och Skeppshult  

 

   

13  KS.2015.1  Meddelanden  

 

   

  



 

 

 

Gislaved den 1 december 2015 

 

 

 

 

Niclas Palmgren 

Ordförande        

     

        Eva Gardelin - Larsson 

Kommunfullmäktiges sekreterare 

 

 

 

Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns 

tillgängliga i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §411 Dnr: KS.2015.254

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har den 29 oktober 2015 behandlat ärendet om taxa
för offentlig kontroll av livsmedel och beslutat att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa grundavgiften till 1140 kronor för offentlig kontroll av livsmedel,
samt att ändringen i taxan börjar gälla från den 1 januari 2016.

Kommunfullmäktige antog den 12 december 2013, § 157 taxa för offentlig
kontroll av livsmedel. Vid denna taxeförändring gjordes en anpassning av taxan
till den nya kontrollförordningen med riskbaserad tillsyn. Dock gjordes inte alla
nödvändiga anpassningar.

Reglerna i kontrollförordningen och livsmedelslagstiftningen är utformade så
att kommunerna är skyldiga att ta ut avgifter för kontrollen. En obligatorisk
avgift och likvärdiga kontroller har ansetts skapa rättvisare konkurrensvillkor
mellan företag lokaliserade i angränsande kommuner. En obligatorisk avgift har
också ansetts förhindra att kontrollmyndigheter prioriterar ner kontrollerna
med hänvisning till bristande resurser.

I kontrollförordningen ställs krav på att medlemsstaterna ska se till att
”riskbaserad offentlig kontroll genomförs regelbundet och så ofta som är
lämpligt” för att uppnå målen i förordningen. För att kunna utföra en
riskbaserad kontroll måste kommunerna riskklassa de livsmedels- och
foderanläggningar som finns inom respektive kommun.

För att kunna finansiera livsmedelskontrollen på ett korrekt sätt bör nämnden
införa en ”grundavgift” för livsmedelskontrollen. Med grundavgift avses att alla
de kostnader som är förknippade med livsmedelstillsyn finns inkluderade. Den
högre grundavgiften kompenseras av lägre kontrolltid enligt livsmedelsverkets
vägledning.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden den 29 oktober 2015, § 197
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2015
Kommunstyrelsen den 18 november 2015, § 393

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för offentlig kontroll av livsmedel, samt

att taxan börjar att gälla från den 1 februari 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Taxa för Gislaveds kommuns offentliga kontroll av
livsmedel

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Gislaveds kommuns kostnader för offentlig kontroll,
prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen samt de EG bestämmelsersom kompletteras av lagen.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:

1. Prövning i ärenden om godkännande av anläggning, som ska prövas enligt EG-
förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

2. Registrering av anläggning.

3. Handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra
offentlig kontroll.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av överklagande
av beslut enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt
de EG bestämmelsersom kompletteras av lagen.

4 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att räkna upp
fastställd grundavgift i enlighet med förändringen av prisbasbeloppet.

Bygg- och miljönämnden får vid behov fatta beslut om tillämpningsföreskrifter till
denna taxa.

5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 §
tredje stycket förordningen (2006:1 166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda
fall enligt denna taxa fattas av bygg- och miljönämnden.

Grundavgift

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är grundavgiften 1.140 kronor per timme
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning
tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de
andra grunder som anges i taxan.

I de fall grundavgiften tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet
samt föredragning och beslut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga
kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar,
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie grundavgift.
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Avgift för prövning

7 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses EG -
förordning 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för
livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen har
överfört kontrollen, ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för
anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av
verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B.

Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökan avser.

Avgiften för prövning får tas ut i förskott.

8 § För godkännande av en anläggning som avses i 7 §, med anledning av byte av
livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska,
under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv
grundavgift enligt 7 §.

9 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska betalas även om ansökan avslås.

Avgift för registrering

10 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet
eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala en
grundavgift.

Årlig kontrollavgift

11 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 §
livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid bygg- och miljönämnden fastställer för
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen
bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet,
produktionens storlek och konsumentgrupper, en informationsmodul där behovet av
information till konsumenter, bla märkning av livsmedel bedöms samt en
erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Vi
denna bedömning tillämpas Livsmedelsverkets vägledning beträffande riskklassificering
av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Den årliga kontrolltiden
för varje riskklass och erfarenhetsklass framgår av tabellsamlingen i Livsmedelsverkets
vägledning till kontrollmyndigheter med undantag av ändringar i tabell 7 och 10 som
redovisas nedan:
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Riskklass Riskpoäng Riskmodulens tid

1 ≥100 26

2 90 20

3 80 14

4 70 10

5 60-65 6

6 55 4

7 35-50 2

8 ≤30 1

Erfarenhetsklass A B C

Tidsfaktor (ny) 0,5 1,0 1,5

Tabell 7. Riskklasser, riskpoäng och den tid som ges enligt riskmodulen. Tiden anges i
timmar.

Tabell 10. Erfarenhetsklassens tidsfaktor. Erfarenhetsklass B är normalläget och det är
jämfört med denna tid som erfarenhetsklassens tidsfaktor används.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med
grundavgiften.

12 § Om en tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir
uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens
bedömning av anläggningens kontrollbehov.

13 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott.

14 § Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den
årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för godkännandet av en
anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att
verksamheten påbörjats.

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid,
ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

15 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den
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årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål
för kontroll och av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av
snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning.

Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar

16 § För bygg- och miljönämndens bemanning vid styckningsanläggningar tas utöver
den årliga kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig kontroll som
avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 samt i 4 §
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel.

Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften beräknas
genom att kontrolltiden multipliceras med grundavgiften. Avgiften ska motsvara
nämndens faktiska kostnader för kontrollen.

Avgiften ska betalas kvartalsvis.

Avgift för extra offentlig kontroll

17 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver
den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt
grundavgiften och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 om
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den
företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den företagare som
äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs
debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.

18 § Av 12 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att
avgift inte ska betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara
obefogade.

Nedsättning av avgift

19 § Av 10 § förordning om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att
kontrollmyndigheten får sätta ner eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det
finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens
offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 5 § i denna taxa.
Om det finns särskilda skäl får nämnden också besluta att sätta ned eller efterskänka
avgiften för godkännande, registrering eller bemanning vid styckningsanläggningar.

Avgiftens erläggande m.m.

20 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Gislaveds kommun. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.
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21 § Av 33 § livsmedelslagen framgår att bygg- och miljönämnden får förordna att dess
beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

22 § Av 31 § livsmedelslagen framgår att bygg- och miljönämndens beslut om avgift får
överklagas hos länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2016.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bm §197 Dnr: BM.2011.13 206

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 12 december 2013, § 157 taxa för offentlig
kontroll av livsmedel. Vid denna taxeförändring gjordes en anpassning av taxan
till den nya kontrollförordningen med riskbaserad tillsyn. Dock gjordes inte alla
nödvändiga anpassningar.

Reglerna i kontrollförordningen och livsmedelslagstiftningen är utformade så
att kommunerna är skyldiga att ta ut avgifter för kontrollen. En obligatorisk
avgift och likvärdiga kontroller har ansetts skapa rättvisare konkurrensvillkor
mellan företag lokaliserade i angränsande kommuner. En obligatorisk avgift har
också ansetts förhindra att kontrollmyndigheter prioriterar ner kontrollerna
med hänvisning till bristande resurser.

I kontrollförordningen ställs krav på att medlemsstaterna ska se till att
”riskbaserad offentlig kontroll genomförs regelbundet och så ofta som är
lämpligt” för att uppnå målen i förordningen. För att kunna utföra en
riskbaserad kontroll måste kommunerna riskklassa de livsmedels- och
foderanläggningar som finns inom respektive kommun.

För att kunna finansiera livsmedelskontrollen på ett korrekt sätt bör nämnden
införa en ”grundavgift” för livsmedelskontrollen. Med grundavgift avses att alla
de kostnader som är förknippade med livsmedelstillsyn finns inkluderade. Den
högre grundavgiften kompenseras av lägre kontrolltid enligt livsmedelsverkets
vägledning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-10-15 - Bmau §135
Taxa offentlig kontroll av livsmedel

Bygg- och miljönämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa grundavgiften till 1.140 kronor
för offentlig kontroll av livsmedel

att ändringen i taxan börjar gälla från den 1 januari 2016

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Bygg- och miljöförvaltningen



2015-12-02 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §410 Dnr: KS.2015.256

Taxa för lägerlogi i Gisle sportcenter

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2015 om taxa för lägerlogi,
50 kr/person, samt att verksamheten skulle gälla till och med 31 januari 2016.

Fritidsnämnden har den 5 november 2015 behandlat ärendet om lägerlogin och
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att verksamheten och taxan för
lägerlogin i Gisle sportcenter förlängs till den 31 december 2016.

Lägerlogi erbjuds sedan 1 april 2015 i Gisle Sportcenter. Erfarenheterna så här
långt är mycket goda. Lägerlogin har möjliggjort för föreningar som besöker
Gislaveds kommun att övernatta i Gisle i samband med aktiviteter. Bokning av
lägerlogin har gjorts av framförallt simföreningar som kommer till Gislebadet
för läger samt hockeyklubbar som kommer till Gislerinken för cuper.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 26 mars 2015, § 46
Fritidsnämnden den 5 november 2015, § 95
Kommunstyrelsen den 18 november 2015, §394

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att verksamheten och taxan för lägerlogin i Gisle Sportcenter förlängs till
den 31 december 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Fn §95 Dnr: FN.2014.81 828

Lägerlogi 1 Gisle Sportcenter

Ärendebeskrivning
Lägerlogi erbjuds sedan 1 april 20 1 5 i Gisle Sporccenter. Erfarenheterna såhär
långt är mycket goda. Lägerlogin har möjliggjort för föreningar som besöker
Gislaveds kommun att övernatta i Gisle i samband med aktiviteter. Bokning av
lägerlogin har gjorts av framförallt simföreningar som kommer till Gislebadet
för läger samt hockeyklubbar som kommer till Gislerinken för cuper.

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2015 om taxan för lägerlogin (50
kronor/person) samt att verksamheten skulle gälla till och med 31januari 20 16
(KS.20 15.35).

Fritidskontoret anser att verksamheten med lägerlogin behöver förlängas. 1
sammanhanget ska också nämnas att fritidsförvaltningen och Gisleparken är 1
kontinuerlig dialog med varandra för samarbete och utveckling av
verksamheten.

Beslutsunderlag
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående lägerlogi, Gisle Sportcenter, daterad
den 14 oktober 2015
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 22 oktober 2015, § 76

Fritidsnämnden beslutar

au verksamheten och taxan för lägerlogin i Gisle Sportcenter förlängs till
den 31 december 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsekontorets ekonomienhet

lusterares signatur Utdragsbestyrkande

LÅfr
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §395 Dnr: KS.2015.93

Reglemente för tekniska nämnden

Ärendebeskrivning
Inför varje ny mandatperiod ska en översyn av nämndsorganisationen
genomföras. Vid eventuella förändringar ska nämndernas reglementen
revideras.

Tekniska nämnden har den 25 mars 2015 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta reglemente för tekniska nämnden, daterat den 10
mars 2015.

Kommunstyrelsens allmänna utskott behandlade ärendet den 6 maj 2015 och
beslutade att återremittera ärendet till tekniska kontoret för ytterligare
beredning.

Tekniska nämnden har den 21 oktober 2015 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta reglemente för tekniska nämnden, daterat den 29
september 2015.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 23 juni 2014, § 94
Förslag till reglemente, daterat den 10 mars 2015
Tekniska nämnden den 25 mars 2015
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 6 maj 2015, § 85
Tekniska nämnden den 21 oktober 2015, § 129
Förslag till reglemente, daterat den 29 september 2015
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 11 november 2015, § 152

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reglemente för tekniska nämnden, daterat den 29 september 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §129    Dnr: TN.2014.95      

 

Reglemente för tekniska nämnden  

 

Ärendebeskrivning 

Inför varje ny mandatperiod ska en översyn av nämndsorganisationen 

genomföras. Vid eventuella förändringar ska nämndernas reglementen 

revideras. 

 

Tekniska nämnden har den 25 mars 2015 beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa reglemente för tekniska nämnden, daterat den 

10 mars 2015. Kommunstyrelsens allmänna utskott behandlade ärendet den 15 

april 2015 och beslutade att återremittera reglementet för tekniska nämnden 

till tekniska kontoret för fortsatt arbete. 

 

Tekniska kontoret har upprättat ett nytt förslag till reglemente för tekniska 

nämnden, daterat 29 september 2015. 

 

Beslutsunderlag  

Reglemente antagna av Kf 2011-06-20, §71 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-23, §94 

Tekniska nämndens beslut 2015-03-25, §45 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2015-05-06, §85 

Förslag Reglemente för tekniska nämnden, daterat 2015-09-29  

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2015-10-07, §65 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för tekniska 

nämnden 

  

 

Expedieras till: 

Tekniska kontoret 

Kommunfullmäktige  
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1. Nämndens uppgifter 
 

1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter 

 

1 § 

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden:  

 Väghållning med gatubelysning,  

 Torg, parker och tätortsnära skog 

 Allmän vattenförsörjning och avloppsbehandling  

 Renhållning 

 Kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet  

Tekniska nämnden ansvarar också för de uppgifter som kommunfullmäktige särskilt 

beslutar om. 

1.2. Innehållet i nämndens uppgifter 

 

2 § 

Inom verksamhetsområdet som avses i 1§ ansvarar nämnden för: 

 förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling 

 förslag till verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet 

 förslag till taxor och avgifter 

 uppföljning och utvärdering av verksamheten  

 förenkling av regelbeståndet 

 information om verksamheten 

 medborgardialog och brukardialog 

 kommunens mark för vattentäkter 

 allt som åligger huvudman enligt lagen om allmänna vattentjänster 

 kommunens allmänna platsmark enligt detaljplan, d.v.s. kommunens gator, vägar, 

naturområde, parker, planteringar, lekplatser och liknande anläggningar 

 tillfälliga upplåtelser (upp till 7 dagar) av allmän platsmark 

 gaturenhållning som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser 

om gaturenhållning och skyltning 

 undantag från ”Åläggande om gångbanerenhållning m.m.” som har ålagts 

fastighetsinnehavare 

 Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning och tillämpa de av 

fullmäktige antagna reglerna för kommunal bidragsgivning  
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 belysning av gator, gång- och cykelvägar samt parker enligt avtal mellan 
kommunen och Gislaveds Energiring AB  

 trafiksäkerhet, lokala trafikföreskrifter (LTF) mm enligt gällande trafiklagstiftning 

 taxa för renhållning, samt ansvara för kommunens avfallshantering enligt 
avfallsförordningen 

 

 taxa för upplåtande av offentlig/allmän plats 

 

 lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 

 

 taxa för grävtillstånd 
 

 

3 § 

 

Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och 

verka för en god tillämpning.  
 

4 § 
 

Nämnden ska verka för en samverkan för nämnderna emellan för att gemensamt nå 

kommunens övergripande mål. 

 

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga 

styrelser, nämnder och tjänstmän inhämta de upplysningar som nämnden behöver för sin 

verksamhet. 
 

5 § 

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de 

personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

 

1.3. Delegering från kommunfullmäktige 

6§ 

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

 nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden inom sitt verksamhetsområde. 

 

1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet 

7§ 
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Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelser i detta reglemente. 

 

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och 

hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 

 

2. Nämndens arbetsformer 
 

2.1. Sammansättning 

8§ 

 

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 
 

2.2. Ersättarnas tjänstgöring 

9§ 

 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 

ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 

mellan dem bestämda ordningen. 

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 

som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 

kommer längre ned i ordningen. 
 

10§ 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 

annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 

styrkebalansen mellan partierna. 

 

2.3. Inkallande av ersättare 

11§ 
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En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 

ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare, eller till någon annan anställd vid 

tekniska kontoret som kallar ersättare. Den ersättare kallas in som står i tur att 

tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 

2.4. Ersättare för ordföranden 

12§ 

Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett 

helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 

ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 

för längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt 

 

13§ 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får inte 

delta i överläggningarna och inte heller i besluten. 

 

3. Sammanträden 
 

3.1. Tidpunkt 

14§ 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

3.2. Kallelse 

 

15§ 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör vara 

ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
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I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

 

När varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till 

sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 
 

 

3.3. Ordföranden 

 

16§ 

Det åligger nämndens ordförande att: 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom nämndens 

verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten 

och effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor, 

 främja samverkan mellan nämnden och kommunstyrelsen och kommunens övriga 

nämnder, 

 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat i särskilt fall. 

 

3.4. Justering av protokoll 

 

17§ 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de 

ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden tjänstgör som 

ordförande ska justerare utses bland dem som företräder majoriteten. Detsamma gäller 

för utskottets protokoll. 

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 

bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

3.5. Reservation 

 

18§ 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 

tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

3.6. Delgivning 

 

19§ 
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Delgivning med nämnden sker med ordförande, nämndens sekreterare eller annan 

anställd som nämnden bestämmer. 

 

3.7. Närvarorätt 

20§ 

 

Vid tekniska nämndens sammanträden får, om nämndens ordförande begär det, 

förvaltningschefen, nämndsekreteraren och andra tjänstemän på tekniska kontoret vara 

närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden men inte i besluten. 

Ordförande kan kalla in tjänstemän från andra förvaltningar inom kommunen och kommunala 

bolag för att föredra ärenden. 

 

 

3.8. Undertecknande av handlingar 

 

21§ 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av 

ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice ordföranden eller av 2:e vice 

ordföranden. 

 

4. Utskott 
 

22§ 

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. 

Utskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

 

23§ 

Nämnden väljer för samma tid som ledamöterna invalts i nämnden bland utskottens 

ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot i 

utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 

24§ 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad 

att tjänstgöra. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

 

25§ 
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Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär 

det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

26§ 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om 

beredning behövs. 

Ordföranden, tekniska chefen eller nämndens sekreterare överlämnar sådana ärenden 

till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Nämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna, besluta i ett 

ärende utan att utskottet dessförinnan lagt fram förslag till beslut. 

 

 

5. Samverkansorgan 
 

Nämnden har följande samverkansorgan 

 kommunala rådet för trafiksäkerhet 

 kommunala rådet för samordning av resurser för utemiljö 

 

Kommunala rådet för trafiksäkerhet består också av externa parter och arbetssätt och 

antalet ledamöter regleras i särskilt reglemente antaget av kommunfullmäktige. 

För samverkan mellan förvaltningar har nämnden ett planeringssamråd för samordning 

av resurser för utemiljö.  
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §412 Dnr: KS.2015.264

Tillämpning av statliga medel för flyktingmottagning

Ärendebeskrivning
Regeringen lämnade den 12 november 2015 en ändringsbudget till riksdagen
med förslag om ändringar i statens budget för 2015.

I ändringsbudgeten föreslår regeringen att utgifterna i budgeten för 2015 ökas
med 11 miljarder kronor.

· 9,8 miljarder kronor ska tillföras som en engångsutbetalning till
kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen.

· 200 miljoner kronor tillförs det civila samhället i syfte att stödja dess
insatser för asylsökande och nyanlända.

· 961 miljoner kronor tillförs anslaget för ersättningar och
bostadskostnader för asylsökande.

Pengarna får användas enligt följande:

· Anslaget under utgiftsområdet Migration får användas till stöd,
ersättningar och boendekostnader för flyktingar.

· Anslaget Stöd till idrotten får användas av idrottsrörelsen för insatser för
asylsökande och etablering av nyanlända.

· Anslaget Insatser för den ideella sektorn får användas av civilsamhällets
organisationers insatser för asylsökande och arbete med etableringen av
nyanlända.

· Anslaget Särskilda insatser inom folkbildningen ska stärka
studieförbundens insatser för asylsökande och personer med
uppehållstillstånd i anläggningsboenden när det gäller kunskaper i
svenska.

· Anslaget Tillfälligt stöd till kommuner och landsting är ett nytt anslag
som får användas för bidrag till kommuners och landstings hantering av
flyktingsituationen för att minska trycket på den kommunala ekonomin.
Medlen avses även täcka kostnader som förväntas uppstå 2016.

Om riksdagen antar regeringens förslag kommer de anvisade medlen att finnas
tillgängliga i december. De är även avsedda att täcka kostnader som förväntas
uppstå 2016. 

Fördelning av 9,8 mdkr i Jönköpings län ser ut enligt nedanstående tabell:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kommun Kr/invånare mnkr
Sävsjö 2 989 34,8
Nässjö 1 971 61,6
Eksjö 1 832 31,8
Vetlanda 1 190 32,4
Gislaved 1 170 34,6
Aneby 1 076 7,1
Tranås 902 16,9
Gnosjö 691 6,7
Jönköping 495 66,2
Värnamo 448 15,1
Vaggeryd 390 5,2
Mullsjö 320 2,3
Habo 141 1,6

Ks § 412 (forts.)

För Gislaveds kommun innebär det ett statligt bidrag om 34,6 mnkr.
Enligt regeringens förslag ska dessa medel användas för att minska trycket på
den kommunala ekonomin som effekt av flyktingsituationen. Regeringen anger
inga ytterligare direktiv mer än att de avser 2015 och 2016 års verksamhet.

Då 34,6 mnkr ska fördelas är det av stor vikt att anslaget inte används till
ändamål som innebär en inlåsning på sikt, det ska vara kostnader som uppstått
i den situation som råder för 2015 och 2016. De anvisade medlen ska i första
hand inte användas till kostnader som täcks av det statliga bidraget för
mottagande av vissa nyanlända. Inte heller de kostnader som kan återsökas av
Migrationsverket, så som kostnader för äldre, sjuka och funktionshindrade
samt ekonomiskt bistånd för vissa nyanlända.

För att använda dessa medel på bästa sätt bör berörd nämnd ansöka om
tilläggsanslag från de 34,6 mnkr och det är lämpligt att kommunstyrelsen får
besluta om fördelning av anslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2015
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 25 november 2015, § 158

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M) för S, M och MP med instämmande av Lennart
Kastberg (KD): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att delegera till kommunstyrelsen att fördela 34,6 mnkr avseende år 2015
och 2016 efter ansökan från berörda nämnder,

att kommunstyrelsen löpande ska meddela kommunfullmäktige hur pengar
har fördelats, samt
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 412 (forts.)

att dessa pengar ska ses som engångspengar och är inte ramhöjande.

Protokollsanteckning
Anders Gustafsson (SD) deltar inte i beslutet utan återkommer i ärendet vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §423 Dnr: KS.2015.251

Distributionsledning för naturgas i Anderstorp, Gislaved,
Smålandsstenar och Skeppshult

Ärendebeskrivning
2002 upprättades ett avtal mellan Gislaveds kommun och Sydgas. Detta avtal
innebar att Sydgas har rätt att anlägga och för all framtid bibehålla och
underhålla ledningar med tillbehör för gasdistribution i allmän platsmark som
ägs av kommuen. I detta avtal reglerades inte frågan om ersättning för
upplåtelse av mark, fördyrande drift- och underhållskostnader utan detta skulle
avgöras i samband med ledningsupplåteslen.

Lantmäteriförrättning om ledningsrätt pågår och enligt lantmäteriets
fastighetsägarförteckning så berörs 81 kommunalt ägda fastigheter varav 35 st
på kvartersmark eller utanför detaljplan.

Ersättning för ledningsrätten kommer delas i tre delar.
1. Allmän platsmark som ägs av Gislaveds kommun
2. Kvartersmark/mark utanför detaljplan som lantmäteriet beslutar om
ledningsrätt
3. Övrig mark som inte ingår i ledningsrättsupplåtelsen men som ändå berörs
av gasledning.

Förslag till upprättade avtal hanterar enbart ersättning för allmän platsmark
ägda av Gislaveds kommun. Förslag till ersättning är 2 028 433 kr för
markersättning, fördyrande drift- och underhållskostnader för gator, parker
och VA-ledningar utöver tillkommer ränta enligt lantmäteriets beräkningar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens näringsutskott den 25 november 2015, § 89
Förslag till överenskommelse daterad den 1 december 2015

Yrkande
Niclas Palmgren (M) för S, M och MP med instämmande av Carina Johansson
(C) och Peter Bruhn (MP): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna överenskommelse gällande ersättning för allmän platsmark,
daterad 1 december 2015, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna avtalet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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