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Kommunstyrelsen
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2016-05-25

Plats och tid

Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 25 maj 2016, kl. 13.00 - 16.00

Beslutande

Marie Johansson (S), ordf.
Fredrik Johansson (S), tjänstgörande ersättare för Bo Kärreskog (S)
Gunnel Augustsson (S)
Tommy Stensson (S)
Marie-Louise Dinäss (S)
Niclas Palmgren (M)
Agneta Karlsson (M)
Maria Gullberg Lorentsson (M)
Anton Sjödell (M)
Peter Bruhn (MP)
Carina Johansson (C)
Håkan Josefsson (C)
Lennart Kastberg (KD)
Anders Gustafsson (SD)
Leif Andersson (-)

Övriga deltagande

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Malin Aronsson, kommundirektör
Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare
Bengt-Anders Johansson, Davidsonska donationen, § 168
Ingebert Magnusson, Davidsonska donationen, § 168
Göran Johansson, Davidsonska donationen, § 168
Amra Salihovic, utvecklingsledare, § 169
Karin Gustafsson, senior rådgivare, §§ 168-172
Eva Gardelin-Larsson, kanslichef, §§ 173-174
Malin Larsson, tf utvecklingschef, §§ 176-177
Ann-Louis Edén, controller, §§ 179-180
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ANSLAG/BEVIS
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Underskrift
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Maria Thorup
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Dnr: KS.2016.2

Återkoppling från Davidsonska donationen
Ärendebeskrivning
Ordföranden i styrelsen för Davidsonska donationen informerar om
donationsfonden och återkopplar från stiftelsens verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-05-25
Ks §169

Sida
3(30)

Dnr: KS.2015.199

Flyktingsituationen
Ärendebeskrivning
Utvecklingsledare Amra Salihovic redogör för det senaste gällande
flyktingsituationen.
Det som är aktuellt just nu är regelverket som styr flyktingströmmarna i
Europa. Det finns i dag tre miljoner flyktingar i Turkiet. Ny överenskommelse
har tecknats inom EU som gäller omplacering av asylsökanden från främst
Grekland och Italien. Överenskommelsen säger att dessa asylsökande ska
placeras ut i Europa enligt ett kvotsystem. De flesta av dem kommer att
placeras i Tyskland och för Sveriges del handlar det om att ta emot ca 4500
personer. Spekulationer pågår om denna överenskommelse kommer att hålla
och om flyktingarna kommer att stanna i de länder som de blir hänvisade till.
Det har kommit rapporter från andra länder utanför Europa, bl. a. Kenya, där
man funderar på att stänga flyktingläger vilket kan skapa ett tryck mot Europa.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna.
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Svar på motion om upprustningsbehov av miljonprogrammets
bostäder
Ärendebeskrivning
Curt Vang (K) lämnade den 20 februari 2013 en motion om upprustningsbehov
av miljonprogrammets bostäder.
Motionären yrkar att kommunfullmäktige ger AB Gislavedshus i uppdrag att se
över behoven av en satsning på miljonprogram och äldre lägenheter inom
allmännyttan, att analysen av upprustningsbehoven, efter samråd med
hyresgäster och hyresgästförening, sammanställs och kostnadsberäknas, samt
att krav på statlig ersättning för denna upprustning tillställs riksdagen.
Som bakgrund till motionen anges bland annat att det generellt finns behov av
upprustning av det sk miljonprogrammets flerbostadshus, men att dessa inte
fått del av statliga bidrag i samma omfattning som privatägda småhus fått, bl. a.
genom det s.k. ROT-systemet. Av denna anledning bör kommunfullmäktige
uppmärk-samma förhållandet genom att visa för nationella organ hur
situationen vad gäller upprustningsbehovet ser ut hos AB Gislavedshus.
Kommunstyrelsen remitterade den 13 mars 2013 motionen till
AB Gislavedshus och kommunstyrelsekontoret för beredning. Eftersom
yttrandet från AB Gislavedshus ligger ca två och ett halvt år tillbaka i tiden
har beredningen förnyats genom ett aktualiserat yttrande från bostadsbolagets styrelse, daterat den 14 april 2016.
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt i PM, daterad den 25 april
2016. I denna redovisas innehållet i yttrandena från AB Gislavedshus och
kommunstyrelseförvaltningens beredning av ärendet.
Sammanfattningsvis konstateras att motionen lyfter en viktig fråga för
bostadsförsörjningen och som har stor betydelse i många olika avseenden
för både hyresgäster och AB Gislavedshus. Bostadsbolaget bedöms med de
yttranden som styrelsen har lämnat ha erforderlig kontroll över underhållssituationen och under vilka förutsättningar en upprustning för de äldre
fastigheterna kan ske. Frågan är dock betydelsefull och kommer även
fortsättningsvis att följas i de överläggningar som kommunstyrelsens
företrädare regelbundet har med bostadsbolagets ledning.
Mot bakgrund av vad som framkommit i beredningen behövs ingen ytterligare
utredning av upprustningsbehoven av det äldre bostadsbeståndet hos
AB Gislavedshus för säkerställande av underhållsplanering för de bostäder som
är äldre än 40 år. Samrådet mellan hyresgästerna via Hyresgästföreningen och
bostadsbolaget bedöms som aktivt i upprustningsfrågor, delaktighet finns i
planering och kostnadsbild för aktuella renoverings- och upprustningsprojekt
och dialog sker inför ev. påverkan på hyresnivåer. Redovisat material från
AB Gislavedshus kan användas av de förtroendevalda, om de lokala partierna i
rikspolitiska sammanhang vill göra påtryckningar om behovet av statlig
medfinansiering för upprustning.
Med hänvisning till ovanstående beredning av ärendet föreslås att motionen
avslås.
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Beslutsunderlag
Motion från Curt Vang, daterad den 20 februari 2013
Kommunfullmäktige den 28 februari 2013, § 34
Kommunstyrelsen den 19 mars 2013, § 133
AB Gislavedshus styrelse den 26 augusti 2013, § 40
AB Gislavedshus styrelse den 14 april 2016, § 34 inkl. bilaga
Kommunstyrelseförvaltningen: PM Motion om upprustningsbehov av
miljonprogrammets bostäder, daterad 2016-04-25
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen avslås.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Svar på motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i
vår kommun
Ärendebeskrivning
Lennart Kastberg (KD) och Fredrik Svenningsson (L) har den 11 juni 2015
lämnat en motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns hos
asylsökande i vår kommun.
Motionärerna yrkar att
1. det utreds vilka möjligheter det finns att under SFI-tiden finna en
tjänstgöringsgrad som passar med denna aktivitet och anställa personer för
att "skugga" arbeten som liknar tidigare utbildning eller arbete. Detta på
kort eller lång tid beroende på vad som är möjligt.
2. utreda möjligheten att införa en decentraliserad och/eller tidsanpassad
kvälls- eller helgförlagd SFI-undervisning.
3. utreda möjligheten att anpassa kollektivtrafiken och nyttja skolskjutsarna till
och från de mindre orterna där det behövs, för att underlätta resandet för
våra nyanlända i "Etableringsreformen".
4. kommunens alla förvaltningar ska aktivt hitta och ordna
sysselsättning/arbetsplatser.
Motionärerna beskriver som bakgrund till motionen situationen för flyktingar
på kommunens fyra asylboenden under asyltiden och tiden efter
uppehållstillstånd. De ideella krafterna på de orter, där asylboendena finns,
bidrar på ett positivt sätt till att olika aktiviteter, språkstudier och viss
matchning mot praktikplatser skapas. Därigenom kan det bidra till att flyktingar,
som beviljas uppehållstillstånd, kan känna sådan tillhörighet till sin boendeort
att man vill bosätta sig där. Brist på allmänna kommunikationer kan då vara ett
problem eftersom aktiviteter inom etableringsverksamheten är förlagda till
Gislaveds tätort. Behov av praktikplatser för att snabbare lära sig svenska och
se möjligheter för möjliga arbeten behöver stödjas. Vidare konstateras att en
stor andel av de nyanlända har hög utbildningsnivå. Dessa kompetenser bör
kommunen och dess näringsliv ta till vara. Rätt hanterat kan det leda till ökad
befolkning, ökade kunskaper och ökade skatteintäkter.
Kommunstyrelseförvaltningen remitterade den 3 augusti 2015 motionen till
kommunens samtliga nämnder för beredning. Samtliga nämnder har yttrat sig
över motionen i sin helhet eller i de delar man anser sig ha rådighet över.
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en PM, daterad den 11 maj
2016, i vilken remissvaren redovisas.
Sammanfattningsvis framgår det av yttrandena att det finns en allmänt positiv
inställning till praktikplatser av olika slag, även om en oro för att inte kunna ge
en handledning alternativt vägledning av tillräckligt hög kvalité. Resursbrist samt
svårigheten att kunna ta emot praktikanter i de fall särskilda kompetens- eller
andra krav ställs i resp. verksamhet. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden tillstyrker i princip den första att-satsen.
Barn- och utbildningsnämnden ser svårigheter och risk för suboptimering i att
decentralisera SFI-utbildningen.
Socialnämnden beskriver den utökningen av busstrafiken mellan Burseryd och
Smålandsstenar som var på gång vid tiden för yttrandet. Denna utökning av
turer har kommit till som ett tvåårigt försök. Barn- och utbildningsnämnden
Justerares signatur
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framhåller att skolskjutsar redan nu är öppna för medresande i mån av plats
och mot avgift.
I samband med kommunfullmäktiges handläggning av Revidering av Strategiskt
styrdokument inför mål och budget 20 16 – 2020 den 19 november 2015,
§ 165, yrkade Fredrik Svenningsson (L) ”att 400 tkr avsätts inom ramen för vår
gemensamma motion med kristdemokraterna om kommunala praktikplatser”.
Kommunfullmäktige biföll yrkandet. Anslaget placerades under
kommunstyrelse-förvaltningens budget. Medlen finns endast i 2016 års budget
och är inte ramhöjande. Några insatser för att precisera vad anslaget ska
användas till har inte gjorts utan det kopplas därför nu till motionssvaret.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i sin samordnande beredning av de
båda ärendena att förslaget att inventera praktik- eller skuggningsplatser skulle
leda till att användningen av anslaget skulle fördröjas och att det finns en risk
medlen inte kommer till användning för sitt syfte under 2016. I stället är det
viktigt att förvaltningarna kan använda medlen till stöd för att skapa tid och
möjligheter för handledning av praktikanter och det merarbete som skuggningsplatser kan innebära för verksamheterna. Ett förslag om delegering av
anslagshanteringen till kommunstyrelsen, som i sin tur kan delegera till
kommundirekören att efter ansökan från förvaltningscheferna fördela medel på
olika aktiviter som stödjer motionärernas syften. Återrapportering ska ske till
kommunstyrelsen inför dess bokslut för 2016. Den totala inventeringen av
praktik- och skuggningsplatser får anstå tills vidare.
På förslaget om decentraliserad SFI föreslås avslag i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens yttrande.
Ifråga om kommunikationer föreslås att en enklare inventering av möjligheterna
att från orter med flyktinganläggningar nå Gislaves tätort görs samt att
information om dessa möjligheter förbättras och riktas till målgruppen i första
hand.
Motionen föreslås därmed genom lagda förslag till beslut bifallas till sitt syfte
men också i vissa delar avslås.
Beslutsunderlag
Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun,
daterad den 11 juni 2015
Kommunfullmäktige den 22 juni 2015, § 85
Tekniska nämnden den 23 september 2015, § 119
Bygg- och miljönämnden den 25 september 2015, § 178
Barn- och utbildningsnämnden den 28 september 2015, § 100
Fastighetsnämnden den 30 september 2015, § 107 inkl. bilaga
Socialnämnden den 1oktober 2015, § 87 inkl. bilaga, daterad den 18 augusti
2015
Fritidsnämnden den 5 november 2015, § 97
Räddningsnämnden den 30 september 2015, § 41 inkl. bilaga, daterad
den 12 augusti 2015
Kommunfullmäktige den 19 november 2015, § 165,
Kulturnämnden den 25 april 2016, § 19
Kommunstyrelseförvaltningen: PM Motion om att bättre ta till vara den
kompetens som finns i vår kommun, daterad 2016-05-11
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Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

med anledning av vikten av att ge förutsättningar för att skapa fler
möjligheter till praktikplatser, god handledning och möjligheter till
skuggningsplatser och inom ramen för av kommunfullmäktige anslagna
medel om 400 tkr att användas i motionens syfte, ska dessa anslagna
medel användas till bidrag till förvaltningar som under 2016 kan
medverka till detta, varvid fjärde yrkandet i motionen kan anses bifallen,

att

kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att handlägga och efter
ansökan från förvaltningar besluta om anslag enligt föregående att-sats.
Redovisning av genomförda uppdrag ska lämnas till kommunstyrelsen så
att uppföljning kan beaktas i kommunstyrelsens bokslut för 2016,

att

avslå första yrkandet om inventering av kort- eller långsiktiga praktikoch skuggningsplatser, då insatser från förvaltningarna enligt ovanstående
att-satser bör ge motsvarande men också mera direkt effekt,

att

avslå andra yrkandet om decentraliserad SFI-undervisning på andra orter
i kommunen, samt

att

bifalla innebörden i det tredje yrkandet i motionen genom att uppdrag
ges till kommunstyrelsen i samråd med barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden (AMO) att skyndsamt genomföra genomlysning av
resmöjligheterna med kollektivtrafik och skolskjutsar för boende på
kommunens asylboende på de mindre orterna i relation till viktiga
målpunkter, främst Gislaveds tätort. Syftet är att dels bättre informera
om möjliga resealternativ, dels kartlägga behov av ev. ytterligare
kommunalt tillköp av trafik.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Svar på motion om föreningssamordnare
Ärendebeskrivning
Curt Vang (K) har den 10 september 2014 lämnat en motion med förslag om
att genom kontakter med föreningslivet undersöka om det skulle vara
befrämjande för kommunens föreningsverksamhet om man inrättade ett
uppdrag i kommunen som kommunal föreningssamordnare.
Motionären anger i sin bakgrund till förslaget att det kan behövas hjälp för
föreningar i kontakter med nämnder och myndigheter i olika avseenden. Som
exempel nämns råd och stöd för nybildade föreningar, hantering av projekt och
bidragsansökningar, inte minst inom EU-bidragssfären, samt för att skapa
synergieffekter genom att nämndsövergripande och projektsamordnande
kontakter möjliggörs.
Kommunstyrelsen remitterade den 4 november 2014 motionen till
socialnämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden för beredning.
Socialnämnden föreslår avslag på motionen då man inte ser behovet för de
föreningar som nämnder kommer i kontakt med eller ger bidrag till.
Fritidsnämnden och kulturnämnden är positiva till en utredning och ser
möjligheter att stärka och utveckla föreningslivet om en sådan funktion
tillkommer.
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en PM, daterad den 9 maj 2016,
i vilken remissvaren redovisas. I kommunstyrelseförvaltningens egen beredning
tillstyrks kultur- och fritidsnämndens förslag att gå vidare och utreda möjligheterna att skapa en funktion som föreningssamordnare. Som inriktning för
utredningen tar förvaltningen fasta på det förslag som kulturnämnden framlagt.
Kommunstyrelsen, som har övergripande ansvar för utveckling av samverkan
med det civila samhället, bör samordna utredningen som ska ske i samråd med
samtliga nämnder som handlägger föreningsbidra eller har nära samverkan med
föreningar. Utredningen ska, som motionären föreslår, även ske i samråd med
föreningslivet i kommunen.
På grund av personella begränsningar i organisationen för tillkommande större
utredningar har en prioritering gjorts. Det måste då konstateras att kan denna
utredning inte kan färdigställas tidigare än att den blir aktuell som underlag
först inför budget 2019.
Beslut om utredningen och den fortsatta hanteringen av ärendet föreslås att
delegeras till kommunstyrelsen.
Motionen föreslås bli bifallen med redovisning enligt bilagd PM och förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Motion om föreningssamordnare, daterad den 5 september 2014
Kommunfullmäktige den 25 september 2014, § 140
Kommunstyrelsen den 4 november 2014, § 444
Fritidsnämnden den 10 december 2014, § 99 inkl. bilaga,
daterad den 14 november 2014
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Socialnämnden den 10 februari 2014, § 17 inkl. bilaga,
daterad den 27 januari 2014
Kulturnämnden den 25 april 2016, § 20
Kommunstyrelseförvaltningen: PM Motion om föreningssamordnare,
daterad 2016-05-09
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen och utreda om det skulle främja kommunens föreningsverksamhet om det inrättas ett uppdrag i kommunen som kommunal
föreningssamordnare,

att

utgångspunkten för utredningen ska vara att en funktion som föreningssamordnare ska ha som huvuduppgift att på en stödjande nivå bistå
föreningar med information, rådgivning och vägledning inför
myndighetskontakter, föreningsbildning och ansökningar om bidrag på
kommunal, regional, nationell samt på EU-nivå,

att

uppdra till kommunstyrelsen att samordna utredningen, som ska ske i
samarbete med samtliga nämnder som hanterar föreningsbidrag eller har
nära samverkan med ideella föreningar i kommunen, och som ska
genomföras i samråd med kommunens föreningsliv, samt

att

uppdra till kommunstyrelsen att besluta i ärendet när utredningen
föreligger, senast i tillräcklig tid inför budgetarbetet för år 2019.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Riktlinjer för evenemangsbidrag
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav den 17 juni 2015 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag
att ta fram riktlinjer för evenemangsbidrag. Uppdraget gavs mot bakgrund av att
kommunstyrelsen under en tid hade behandlat ett antal ärenden som rör
ansökningar om evenemangsbidrag. Fritidsnämnden har inte ansett att dessa
ansökningar har inrymts inom deras regelverk för föreningsbidrag.
Förvaltningen har under våren 2016 arbetat med kriterier, avgränsningar,
ansökningsförfarande och former för beredning av ansökningar om
evenemangsbidrag. Gemensamt för de ansökningar som behandlats under
perioden 2013-2015 är att det handlar om tävlingsarrangemang av olika dignitet
och att det rör föreningar inom fritidsnämndens område. De bidrag som har
getts har varit på nivån 10 000 kr till 85 000 kr. I slutet på perioden har det
varit på en lägre nivå då fler ansökningar från olika föreningar har kommit in.
De föreningar som beviljats bidrag har fått det mot en motprestation om att
marknadsföra Gislaveds kommun vid arrangemanget. Kommunstyrelsen har
finansierat bidragen genom anslag ur kommunstyrelsens oförutsedda.
Parallellt med att förvaltningen arbetat med riktlinjer och kriterier för
evenemangsbidrag har en översyn av förvaltningens uppdrag och organisation
genomförts utifrån kommunstyrelsen och förvaltningens grunduppdrag att leda,
samordna och följa upp utifrån vision, mål och strategier. En ny organsiation för
förvaltningen är beslutad och ska vara genomförd fr.o.m. 1 januari 2017. I
samband med det överförs ett antal operativa uppdrag från
kommunstyrelsen/förvaltningen till andra nämnder/förvaltningar.
Det har också under våren konstaterats att det finns ett behov av att se över
och tydliggöra reglerna för bidrag till föreningar både inom fritidsnämndens och
kulturnämndens områden.
Med hänvisning till att hanteringen av bidrag till föreningar på den nivå som
detta handlar om mer tillhör en operativ verksamhet och att fritidsnämndens
och kulturnämndens regler kring bidrag ska ses över föreslår förvaltningen att
denna typ av ansökningar ska inrymmas inom dessa regelverk. Hanteringen av
bidrag till föreningar bör inte heller ligga på för många nämnder. Även
nämnderna kan ställa ett krav om motprestation i form av att föreningen ska
marknadsföra kommunen vid arrangemanget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 17 juni 2015, § 242
Yrkande
Peter Bruhn (MP): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att
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Kommunstyrelsen beslutar
att

inte anta riktlinjer för evenemangsbidrag som ska hanteras av
kommunstyrelsen,

att

överföra frågan om regler för evenemangsbidrag till fritidsnämnden för
inarbetning i samband med att nämndens regelverk ses över,

att

anmoda kulturnämnden i samband med att de tar fram regler för
verksamhetsbidrag beakta frågan om evenemangsbidrag, samt

att

ansökningar som kommer in under 2016 behandlas av kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Dnr: KS.2016.95

Ansökan om evenemangsbidrag, Burseryds IF
Ärendebeskrivning
Burseryds IF har kommit in med en ansökan om evenemangsbidrag, daterad
den 25 april 2016, för arrangemang av cykeltävlingen Västboloppet. Föreningen
ansöker om ett bidrag på 35 000 kr och tävlingen går av stapeln den 2-3 juli.
I samband med tävlingen har föreningen kostnader för förbättringar av
vägsträckor, hyra av målkamera, speaker, bensin, sjukvårdsmaterial, priser etc.
Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen att styrelsen inte
ska hantera bidrag till föreningar för evenemang utan att detta ska hanteras av
frititdsnämnden. Regler för det ska arbetas in i nämndens regelverk. I avvaktan
på att fritidsnämnden har hunnit göra sin översyn av regelverket har
förvaltningen föreslagit att kommunstyrelsen behandlar de ansökningar som
kommer in under 2016.
Förvaltningen föreslår att Burseryds IF får ett evenemangsbidrag om 10 000 kr
med motprestation att de vid evenemanget marknadsför Gislaveds kommun.
Tidigare evenemangsbidrag har finansierats genom anslag ur kommunstyrelsens
oförutsedda. Då dessa medel är förbrukade för 2016 föreslås att bidraget
finansieras inom ramen för kansli- och informationsenhetens budget, anslaget
för mässor.
Beslutsunderlag
Ansökan om evenemangsbidrag från Burseryds IF daterad den 25 april 2016
Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M): Att ärendet ska avgöras i dag.
Niclas Palmgren (M): Att bevilja Burseryds IF ett evenemangsbidrag om 15 000
kr med motprestation att föreningen vid evenemanget marknadsför Gislaveds
kommun.
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Lennart Kastberg (KD),
Anders Gustafsson (SD), Leif Andersson (-), Carina Johansson (C), Gunnel
Augustsson (S) och Peter Bruhn (MP): Bifall till Niklas Palmgrens (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Maria Gullbergs Lorentssons (M) yrkande
att ärendet ska avgöras i dag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Niclas Palmgrens (M) yrkande att
bevilja Burseryds IF ett evenemangsbidrag om 15 000 kr med motprestation att
föreningen vid evenemanget marknadsför Gislaveds kommun och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja Burseryds IF ett evenemangsbidrag om 15 000 kr med
motprestation att föreningen vid evenemanget marknadsför Gislaveds
kommun, samt

att

bidraget finansieras inom ramen för kansli- och informationsenhetens
budget, anslaget för mässor.

Expedieras till:
Burseryds IF
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
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Dnr: KS.2016.69

Yttrande över remiss-Betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU
2016:5)
Ärendebeskrivning
2014 års demokratiutredning har antagit namnet Delaktighet och inflytande och
utredningens betänkande sammanfattas i SOU 2016:5 - Låt fler forma
framtiden.
Demokratiutredningens uppdrag var att utreda hur engagemanget inom den
representativa demokratin kan öka och breddas samt hur individens
möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet
mellan de allmänna valen kan stärkas. Utredningen kommer med förslag om
förändringar i kommunallagen (1991:900) samt lämnar ett förslag till lag
2017:000 om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder vid kommunala val
och kommunala folkomröstningar. Till förslagen har en konsekvensanalys
gjorts. Gislaveds kommun som remissinstans har blivit inbjuden till att lämna
synpunkter. Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den
21 juni 2016.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i PM en sammanfattning över förslagen
för att sedan kommentera med hänsyn till hur de kommer att påverka
Gislaveds kommuns arbete. I sammanfattningen behandlas inte de olika
bedömningar som utredningen har framfört inom ett antal områden. Dessa
bedömningar kan läsas i utredningens egen sammanfattning.
Konsekvensanalysen som demokratiutredningen har gjort sammanfattas i
kommentaren.
Kommunstyrelsen har den 11 maj diskuterat förvaltningens PM. Vid dagens
sammanträde bereder kommunstyrelsen förslag till yttrande över betänkandet
för att sedan den 8 juni föreslå kommunfullmäktige att besluta om antagande av
yttrande.
Beslutsunderlag
Sammanfattning Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
Förvaltningens PM med sammanfattning och kommentarer daterad den 14 april
2016
Kommunstyrelsen den 11 maj 2016, 148
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni 2016.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Dnr: KS.2015.246

Markbytesavtal gällande Åtterås 2:22. 2:24 och del av VillstadsHaghult 1:16
Ärendebeskrivning
Bröderna Kristen Gemenskap har önskemål om att utveckla sin verksamhet
inom Östra Industriområdet i Smålandstenar. Eftersom de bedömer att lokalen
är för liten och möjligheten till parkering är begränsad har de ställt frågan till
kommunen om ytterligare förvärv av mark i området. Då området i fördjupad
översiktsplan för Smålandsstenar är utpekat som område för verksamheter så
har parterna istället tittat på möjligheten kring en omlokalisering med ett
tillhörande markbyte.
Upprättat förlag till bytesavtal innebär att kommunen erhåller fastigheterna
Åtterås 2:22 och 2:24 inom Östra industriområdet och Bröderna Kristen
Gemenskap erhåller 23 000 m2 av Villstads Haghult 1:17, norr om
Smålandsstenar, som kommer att detaljplaneläggas för centrumändamål och
begravningsplats. För att avgöra byteslikvidens storlek köper Bröderna Kristen
Gemenskap genom deras fastighetsbolag tomten del av Villstads Haghult 1:17
för gällande tomtpris 54 kr/m2. För att avgöra värdet på fastigheterna Åtterås
2:22 och 2:24 har kommunen beställt en värdering. Efter förhandling slutade
preliminär ersättning som kommunen erlägger till Bröderna Kristen
Gemenskap på 6 158 000 kr. Slutlig ersättning kommer att fastställas så snart
fastighetsbildningen avslutats.
Bytesavtalet förutsätter att avtalet godkänns av kommunfullmäktige, att
fastighetsbildning kan genomföras, att detaljplanen antas innan den 31 augusti
2017, samt att bygglov beviljas för samlingslokal och begravningsplats inom del
av Villstads-Haghult 1:16.
Beslutsunderlag
Markbytesavtal daterat 16 maj 2016 inkl bilaga 2
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2016
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till bygg- och miljönämnden att detaljplanelägga del av VillstadsHaghult 1:16 enligt intentionerna i bytesavtalet under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat bytesavtal daterat
den 16 maj 2016.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att
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att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna bytesavtal
och erfoderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Dnr: KS.2016.100

Nyttjanderättsavtal gällande del av Henja 1:70, Mossarp 1:31, Henja i
Gislaved
Ärendebeskrivning
Mellan kommunen och Gislaved-Västbo Brukshundsklubb har det sedan 1980
funnits ett markavtal. I samband med utbyggnaden av förbifart 27 sades avtalet
upp och klubblokalen flyttades till sin nuvarande plats. Därför behöver ett nytt
nyttjanderättsavtal skrivas.
Förslag till nyttjanderättsavtal följer den antagna mallen för nyttjanderättsavtal
för föreningar. Avtalet gäller i 25 år och området är 2,4 ha. I samband med
undertecknande av avtalet förklarar sig klubben nöjd vad gäller den utförda
flytten av klubblokalen inklusive iordningställande av nyttjanderättsområdet.
Beslutsunderlag
Förslag till nyttjanderättsavtal
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2016
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna upprättat nyttjanderättsavtal med Gislaved-Västbo
Brukshundklubb, samt

att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna avtalet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Dnr: KS.2016.75

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel
Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har den 31 mars 2016 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, att fastställa timavgiften
till 850 kronor per timme i taxan, att bygg- och miljönämnden för varje
kalenderår (avgiftsår) får besluta att justera fastställd timtaxa i enlighet med
förändring av inkomstbasbeloppet, samt att taxan börjar gälla från den 1 augusti
2016.
Läkemedelsverket har tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel och är den myndighet som vid behov meddelar förelägganden och
förbud. Kommunen ska kontrollera att lagen och föreskrifter följs och därefter
rapportera brister till Läkemedelsverket. För att finansiera kontrollen behöver
en fast årlig avgift tas ut på samma sätt som inom livsmedels- och
miljöskyddsområdena.
I Gislaveds kommun finns drygt 20 försäljningsställen för receptfria läkemedel.
Enligt antagen tillsynsplan för miljöenhetens arbete, ska dessa butiker besökas
under 2016.
Beslutsunderlag
Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel
Bygg- och miljönämnden den 31 mars 2016, § 63
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2016
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel,

att

fastställa timavgiften till 850 kronor per timme i taxan,

att

bygg- och miljönämnden för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att
justera fastställd timtaxa i enlighet med förändring av
inkomstbasbeloppet, samt

att

taxan börjar gälla från den 1 augusti 2016.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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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.

Fördelning av 9,8 mdkr i Jönköpings län innebär ett statligt bidrag om 34,6
mnkr till Gislaveds kommun. 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.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2015 att de av staten
tilldelade 34,6 mnkr ska fördelas enligt följande principer:
”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.”
Kommunfullmäktige har beslutat 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 att dessa pengar ska ses som engångspengar och inte är
ramhöjande.
Kommunstyrelsekontoret har hanterat nämndernas inkomna
ansökningaromdisponering av de statliga medlen om 34,6 mnkr. Utifrån
intentionerna med statsbidraget samt enligt kommunfullmäktiges beslut den 14
december 2015 och enligt kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2016 har
hittills fördelats 13 105 tkr av det totala statsbidraget om 34 590 tkr .
Kulturnämnden ansöker om 200 tkr för kulturförvaltningens projekt
förintroduktion av nyanlända till kommunens kulturliv. Socialnämnden ansöker
om 250 tkr avseende sommarskola för ensamkommande barn placerade på
kommunens egna HVB-hem. Socialnämnden uppger i sin helårsprognos att de i
nuläget inte kan återsöka för merkostnader på 6 431 tkr (prognos) avseende
ensamkommande barn samt driften av evakueringsboende Johan Orre. De

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-05-25

Sida
21(30)

Ks § 179 (forts.)
avser att återkomma med ansökan om medel i ett senare läge. Kvar att fördela
före detta beslut är 21 089 tkr.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll den 26 april 2016 §50 och §53
Kulturnämndens protokoll den 25 april 2016 §26
Bilagor 1-4, ansökningar av statliga medel från kulturnämnden och
socialnämnden.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2016
Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Peter Bruhn (MP), Maria Gullberg
Lorentsson (M) och Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

av tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar fördela 200 tkr till
kulturnämnden, samt 250 tkr till socialnämnden, samt

att

finansiering sker ur avsatta statsbidrag, balanskonto 2815.

Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Kulturnämnden
Socialnämnden
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Dnr: KS.2016.102

Tillfällig delegation avseende placering av likvida medel
Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har ett ramavtal med Nordea gällande banktjänster som
gäller fr. o. m. den 1 december 2014.
Nordea aviserade via besök 23 mars 2016 och via skriftlig avtalsförändring
avseende inlåningsavgift, daterat den 3 maj 2016, att de önskar prisförändring
på inlåning.
För att undvika inlåningsavgift kan behov av att tillfälligt placera likvida medel
uppstå. Kommunens placerings- och finansieringspolicy daterad den 11
december 1996 är omodern och är svår att tillmötesgå.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2016
Nordeas skrivelse daterad den 3 maj 2016
Yrkande
Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Carina Johansson (C), Anders
Gustafsson (SD) och Agneta Karlsson (M): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

delegera till controller Ann-Louis Edén att i samråd med en av
kommunens firmatecknare placera likvida medel så att säkerheten inte
åsidosätts och likviditeten (tillgängligheten) bibehålls, samt

att

uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att revidera kommunens
placerings- och finansieringspolicy

Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
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Dnr: KS.2016.58

Yttrande över remiss-Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard
Ärendebeskrivning
Trafikverket har utarbetat förslag till åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gislaveds kommun
har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på förslaget senast den 1 juni
2016.
Förslaget berör vägnätet i Gislaveds kommun enligt följande:
Hastighetssänkning från 90 till 80 km/tim

-

Väg 26 från korsningen med väg 27 och norrut, 2019
Väg 27 såväl västerut som österut frånsett ombyggd del, 2019
Väg 151, 2019
Väg 153, 2023
Väg 604, 2023

Ombyggnad av väg 26 Villstad – Gislaved redovisas som ej namngivet
ombyggnadsobjekt vilket efter ombyggnad leder till en höjning av hastigheten
till 100 km/tim.
Totalt föreslås i Jönköpings län en sänkning av hastigheten från 90 till 80 km/tim
på tolv vägsträckor motsvarande 420 km.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag på yttrande som innebär
att kommunen avstyrker förslaget på hastighetssänkning inom ovan nämnda
vägar inom Gislaveds kommun. Det underlag som redovisats ser förvaltningen
som alltför generellt och helt otillräckligt för genomförande av de förändringar
som förslaget innebär. Förvaltningen anser också att det finns flertalet brister i
förslaget och rapporten.
Beslutsunderlag
Yttrande gällande Trafikverkets förslag daterat 15 april 2016
Trafikverket remiss ang. Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarna trafiksäkerhetsstandard
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 4 maj 2016, § 45
Yrkande
Niclas Palmgren (M) med instämmande av Carina Johansson (C), Gunnel
Augustsson (S), Lennart Kastberg (KD) och Anders Gustafsson (SD): Bifall till
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta förslag till yttrande över Trafikverkets förslag om åtgärder för
systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard, daterat den 15 april 2016.

Expedieras till:
Trafikverket
Utvecklingsenheten
Tekniska kontoret
GNAB
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Dnr: KS.2015.216

Yttrande över detaljplan för del av Norra Hestra Kyrkobol 1:97 m.fl.,
Bivägen i Hestra
Ärendebeskrivning
Den 2 september 2015 gav kommunstyrelsens allmänna utskott i uppdrag till
bygg- och miljönämnden att påbörja detaljplaneläggning för del av Norra Hestra
Kyrkobol 1:97 m.fl., Bivägen i Hestra. Kommunstyrelsens allmänna utskott
föreslår att byggnaden inom 1:97 överlåts till Gislavedshus AB, vilka även är
intresserade av att bygga ett flerbostadshus på fastighet 1:39.
Detaljplaneområdet för Bivägen ligger i centrala Hestra mellan Agnsjöns västra
strand i öster och Mogatan till väster. Planområdet omfattar två tomter; Norra
Hestra Kyrkobol 1:39 och Norra Hestra Kyrkobol 1:97. Syftet med planen är
att på del av fastighet 1:97 ändra från allmänt ändamål till kvartersmark, för att
den ska kunna ägas privat, och på fastighet 1:39 bredda bostadsändamålet för
att möjliggöra ny bostadsbebyggelse. Delar av byggnaden på 1:97 används av
räddningstjänst, därför föreslår planen att verksamheter som ryms i ändamålen
bostäder, kontor, handel och trafik (räddningstjänst) tillåts inom området.
Planförslaget säkerställer intentionerna i FÖP om att marken närmast sjön
fortsatt ska vara allmän platsmark och tillgänglig för allmänheten i
rekreationsändamål, samt för naturvärden längs med stranden.
Förslaget till detaljplan är på samråd mellan 18 april till den 30 maj 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 2 september 2015, §119
Förslag till Detaljplan för Bivägen
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 18 maj 2016, § 51
Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Anders Gustafsson (SD), Peter
Bruhn (MP), Marie-Louise Dinäss (S) och Anton Sjödell (M): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

inte ha något att erinra mot förslag till detaljplan för Bivägen del av
fastighet Norra Hestra Kyrkobol 1:97 m.fl. i Hestra.
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Bygg- och miljönämnden
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Dnr: KS.2016.84

Yttrande över förslag till regionalt åtgärdsprogram för de
vattenanknutna miljömålen 2017-2021
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har översänt ett förslag till nytt åtgärdsprogram för de
vattenrelaterade regionala miljömålen för yttrande. De miljömål som omfattas
är Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag,
och Grundvatten av god kvalitet. Programmet omfattar åtgärder som är
länsövergripande eller gemensamma för flera aktörer, där samordning är viktig
för resultatet eller utgör åtgärder inom eftersatta områden. I programmet
föreslås 34 åtgärder där länsstyrelsen är ansvariga för 25, kommunerna berörs
av 17 och där andra aktörer som Skogsstyrelsen, Hushållningssällskapet, LRF,
Smålands Turism Region Jönköpings län och Trafikverket är ansvariga för
enstaka åtgärder.
Länsstyrelsen önskar synpunkter på dels vilka åtgärder som bör ingå i det
slutgiltiga programmet, dels vilka åtgärder som de utpekade ansvariga aktörerna
är beredda att åta sig att genomföra under programperioden.
Kommunstyrelseförvaltningen har efter samråd med bygg- och
miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen tagit fram ett yttrande.
Förvaltningen föreslår att Gislaveds kommun ställer sig positiv till femton av de
sjutton föreslagna åtgärderna.
Ett genomförande av åtgärdena ligger i linje med kommunens övergripande
miljöarbete. Men för genomförande så krävs att åtgärderna integreras i den
kommunala verksamhetsplaneringen och i förekommande fall tas upp i
budgetsprocessen. Exakt vad de ekonomiska åtagandet innebär går inte att
svara på i dagsläget men det innebär att främst personella resurser avsätts.
Beslutsunderlag
Remiss av Vattnets miljömål, åtgärdsprogram 2017-2021. Länsstyrelsen i
Jönköpings län 2016-02-24.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2016
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat den 18 april 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 4 maj 2016, § 46
Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Agneta Karlsson (M), Peter Bruhn
(MP) och Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta förslag till yttrande över regionalt åtgärdsprogram för de
vattenanknutna miljömålen 2017-2021, daterat den 18 april 2016, och
översända detta till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
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Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Dnr: KS.2016.74

Skötselplan för Sunnaryd 1:9, turistinformationen
Ärendebeskrivning
Området runt färjeläget i Sunnaryd köptes in av Gislaveds kommun 2014.
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna
med en gemensam turisminformation inom Smålands sjörike med start 2016
samt ett uppdrag att göra en skötselplan för området med inriktningen att
färjeläget ska utgöra ett nav för besökare i området.
Turistinformation: Smedjan kommer med start 2016 utgöra turistbyrå för
Smålands sjörike. Två personer har anställts på säsong och renovering pågår i
byggnaden dels genom att ett golv läggs i husets främre del samt att el dras in.
Skötselplan: Då det mesta av kommunens ägda mark utgörs av vägrätt, arrende
och natura 2000-område har förvaltningen valt att dela upp området i två
etapper.
I etapp 1 utvecklas området vid smedjan genom att ytan till och själva bryggan
rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Dessa åtgärder har beräknats till 100 000
kr och föreslås att tas från projekt exploatering. Gräsklippning och skötsel av
toalett kommer att ske av den personal som finns tillgänglig i turistbyrån.
Området vid Gästbåtsbryggan kommer att slås som föregående år.
I etapp 2 ingår skyltning, renovering av det gamla ångbåtsmagasinet tillsammans
med utredning av avloppstömning för båtar, husbilar/husvagnar och
förutsättningar för tankställe för fritidsbåtar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 10 juni 2015 § 212
Kommunstyrelsens näringsutskott den 18 augusti 2015 § 47
Kommunstyrelsens näringsutskott den 18 maj 2016, § 17
Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Carina Johansson (C),
Gunnel Augustsson (S), Anders Gustafsson (SD), Anton Sjödell (M), Leif
Andersson (-) och Peter Bruhn (MP): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar

Justerares signatur

att

100 000 kronor tas från kontot "projekt exploatering" och går till
finansering av tillgänglighetsanpassning och upprustning av brygga vid
Smedjan,

att

uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att fortsätta arbetet med att
upprätta skötselplan etapp 2, samt

att

uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att kontrollera möjligheter för
bidrag för ångbåtsmagasinets upprustning.
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Ks § 184 (forts.)
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Dnr: KS.2016.4

Anmälan om delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Personalchefen KS.2016.103
8.17 Personalärende
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

godkänna redovisningen.
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Dnr: KS.2016.1

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 16:18
Cirkulär 16:18, bilaga
Cirkulär 16:19
Cirkulär 16:19, bilaga 1
Cirkulär 16:19, bilaga 2
Cirkulär 16:20
Cirkulär 16:20, bilaga 1
Cirkulär 16:20, bilaga 2
Cirkulär 16:27
Cirkulär 16:28
Cirkulär 16:28, bilaga
PM angående ekonomirapporten 2016
Ekonomirapporten 2016
Sydvatten AB
Årsredovisning 2015
Följebrev till årsredovisning 2015
Kommunalt forum
Kallelse 2016-05-27
Bilaga 1 - 4
Science Park
Dagordning från årsstämma 2016-05-17
Årsredovisning 2015
Verksamhetsplan 2016
Budget verksamhetsledning 2016
Fastighetsnämndens arbetsutskott
Protokoll 2016-05-11
Länsstyrelsen i Skåne
Inbjudan till seminarium om dricksvattenförsörjning 2016-06-02
Business Gnosjöregion AB
Stängning av projekt Automation Småland
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

godkänna redovisningen.
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Dnr: KS.2016.2

Informationer
Årsstämma SciencePark
Carina Johansson informerar från årsstämma med SciencePark.
Ätrans vattenråd
Lennart Kastberg informerar från Ätrans vattenråd.
Automation Småland
Ordföranden informerar om att Business Gnosjöregionen, BGR, har haft ett
möte där man har beslutat att avbryta det pågående projektet Automation
Småland eftersom de inblandade inte längre är överens med projektets mål.
Vägbidrag för enskilda vägar
Håkan Josefsson lyfter frågan om hur långt ärendet om vägbidrag för enskilda
vägar har kommit. Kommundirektören tar med sig frågan och undersöker
detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

