SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2016-04-20

Plats och tid

Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 20 april 2016 kl. 13.00 - 16.40

Beslutande

Marie Johansson (S), ordf.
Bo Kärreskog (S), Jäv § 127
Gunnel Augustsson (S)
Tommy Stensson (S)
Marie-Louise Dinäss (S), Jäv §§ 131-133
Niclas Palmgren (M)
Agneta Karlsson (M)
Staffan Sjöblom (M), tjänstgörande ersättare för Maria Gullberg Lorentsson (M), Jäv §§ 131133
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
Esmira Asanoska, praktikant, §§ 123-124
Karin Gustafsson, senior advisor, §§ 126, 128-133, 138, 140
Amanda Johansson, projektledare, §§ 124,145
Amra Salihovic, utvecklingsledare, §§124,145
Susanne Norberg, bygg- och miljöchef, §§ 135-136
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Carina Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Maria Thorup
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Dnr: KS.2016.87

Godkännande av närvaro på sammanträde
Ärendebeskrivning
NAMN studerar vid Gislaveds gymnasium och gör sin praktik på
kommunstyrelseförvaltningen. För att hon ska få en inblick i hur ett
kommunstyrelsesammanträde fungerar deltar hon på en del av dagens
sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

godkänna att NAMN närvarar vid en del av dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2015.199

Flyktingsituationen
Ärendebeskrivning
Utvecklingsledare Amra Salihovic redogör för det senaste gällande flyktingsituationen, internationellt och regionalt.
Vädret gör det lättare för människor att ta sig över Medelhavet nu. Situationen
för Grekland är fortfarande ohållbar. 60 000 flyktingar uppehåller sig just nu i
ett inhägnat område. Det finns en stor osäkerhet kring vart de här personerna
kommer att ta vägen. Flera länder i Europa bygger nu murar för att förhindra
flyktinginströmning. Bland annat har man börjat stänga gränsen mellan
Österrike och Italien. Turkiet bygger en mur mot Syrien som kommer att vara
900 km lång när den är klar.
Det har blivit en kraftig minskning av flyktinginströmningen till Sverige. Under
den första perioden 2016 har 4000 personer färre kommit till landet jämfört
med samma period 2015. Hur det kommer att se ut framöver är svårt att se i
dagsläget. Mycket hänger på hur övriga Europa hanterar flyktingsituationen.
Den 27 april kommer en ny prognos att släppas från Migrationsverket. Den
prognosen kommer också att visa hur många ensamkommande barn som
kommer under året.
Migrationsverket har tidigare meddelat att evakueringsboendet på Johan
Orreskolan ska avvecklas. Kommunen har erbjudit att hålla boendet öppet året
ut, men efter Migrationsverkets besked har man beslutat att stänga den 30 juni
2016. Man har även tagit ett beslut om att meddela Migrationsverket, ifall de
skulle ändra sig, att det nu inte finns någon möjlighet att öppna upp boendet
igen. I veckan har Migrationsverket inkommit med en förfrågan om kommunen
kan fortsätta att driva evakueringsboendet på Johan Orreskolan efter den 30
juni och detta har man alltså svarat nej till.
För övrigt jobbar kommunen för att hitta boendelösningar för att kunna plocka
hem de ca 50 ensamkommande barn som är utplacerade i andra kommuner,
samt för de 54 nya barn som vi ska ta emot, enligt senaste prognos, under året.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2016.41

Information om översynen av kommunstyrelseförvaltningens
organisation
Ärendebeskrivning
Kommundirektören informerar om översynen av kommunstyrelseförvaltningens organisation. Den interna förvaltningsorganisationen har
kommundirektören delegation på att fastställa efter samråd med
personalutskottet. Det som påverkar andra nämnders uppdrag kommer att
underställas kommunfullmäktige för ställningstagande.
Beslutsunderlag
PP-presentation, information till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2014.230

Stiftelsen Gisleparken, rapport från styrgruppen
Ärendebeskrivning
Karin Gustafsson redogör för styrgruppens senaste sammanträde den 4 april
2016.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2016.57

Godkännande av Finnvedens Samordningsförbunds årsredovisning
med revisionsberättelse 2015
Ärendebeskrivning
Finnvedens samordningsförbund har överlämnat årsredovisning för år 2015
med revisionsberättelse för godkännande av Gislaveds kommun.
Finnvedens samordningsförbund bildades 2011 av Försäkringskassan, Region
Jönköpings län, Arbetsförmedlingen och kommunerna Gislaved, Gnosjö och
Värnamo. Förbundet arbetar med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, Finsam. Det övergripande målet med finansiell samordning är att
samhällets resurser används på ett bättre sätt och till större nytta för den
enskilde kommuninvånaren.
Gislaveds kommun har under år 2015 representerats i styrelsen i
kommunalförbundet av Maria Gullberg Lorentsson (M) som ledamot och av
Bengt Petersson (C) som ersättare.
Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av
samordningsförbundets verksamhet. Periodens resultat per den 31 december
2015 är -630 854 kr. Det balanserade resultatet uppgår till 1 167 219 kr.
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Beslutsunderlag
Finnvedens samordningsförbunds årsredovisning med revisionsberättelse 2015
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2016
Yrkande
Carina Johansson (C): Att ärendet ska avgöras idag, samt bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Finnvedens samordningsförbunds årsredovisning för år 2015,
samt

att

bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015.

Jäv
Bo Kärreskog (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2014.82

Svar på motion om lönenivå i den kommunala
arbetsmarknadsverksamheten
Ärendebeskrivning
Curt Vang (K) har den 24 april 2014 lämnat in en motion om lönenivån i den
kommunala arbetsmarknadsverksamheten.
Motionären förslår att kommunstyrelsen ska arbeta vidare för att utverka en
human och rättfärdig nivå för alla som ingår i den kommunala
arbetsmarknadsverksamheten.
Bakgrunden till motionen återfinns i en interpellation till båda de dåvarande
kommunalråden Niclas Palmgren (M) och Marie Johansson (S) med
efterföljande debatt i kommunfullmäktige om de nationellt fastställda
ersättningsnivåerna för deltagare i arbetsmarknadsåtgärder och den
övervältring av kostnader det i förlängningen innebär för landets kommuner.
Kommunstyrelsen remitterade den 6 maj 2014 motionen till socialnämnden för
synpunkter innan ärendet skulle tas upp i kommunstyrelsens personalutskott.
Socialnämnden kostaterar i sitt yttrande från den 27 augusti 2014 att det är fel
att tala om lönenivåer inom AMO, då de som deltar i verksamheten är
remitterade dit på olika ekonomiska villkor. Det kan vara utifrån att man är
föremål för försörjningsstöd, som är statligt reglerat i riket eller från AF och
med dess trygghetssystem som grund och vars regler inte heller är påverkbara
av kommunen. De kommunala KUL-anställningarna för ungdomar är
huvudsakligen finansierade av kommunen och Arbetsförmedlingen står för den
mindre ersättningen i form av nystartsjobb, som utgår från ett nationellt
regelverk. Räkneexempel förinförande av ”Vuxen-Kul” lämnades också i
yttrandet.
Kommunstyrelsens personalutskott behandlade ärendet den 14 oktober
2014och beslutade ”att återföra ärendet till kommunstyrelsen då det inte är ett
ärende för personalutskottet”. Inget motiv angavs, men bakgrunden att det inte
handlar om ”löner” i AMO gör att ärendet inte faller under arbetsgivaren
Gislaveds kommuns ansvar och därmed möjlighet att påverka.
Under den tid som gått sedan ärendet senast hanterades har förändringar skett
i de nationella systemen from vårpropositionen 2015 och framåt.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför gjort en aktualisering av de frågor
som anknyter till motionen. Detta har skett med stöd av och samråd med
socialchef och IFO-chef.
Förändringarna inom den nationella arbetsmarknadspolitiken innebär bl a
ändringar inom arbetslöshetsförsäkringen, förändring av tidsgränser för
arbetsmarknadsåtgärder för unga, införande av traineejobb i välfärden,
utbildningskontrakt för unga 20 – 24 år samt införande av extratjänster i
välfärden aviserades och beslutades även senare under året.
Extratjänster i välfärden möjliggör lön enligt kollektivavtal, och möjligheten till
sådana anställningar har införts i Gislaveds kommun. Information om denna
modell har lämnats till samtliga förvaltningar på olika sätt, bl. a. via intranätet.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 128 (forts.)
Vidare sker en anpassning av KUL-projektet till utbildnings-kontraktet och
möjligheter till en mera individuellt anpassad arbetsmarknadsinsats såväl vad
gäller omfattning i tid som i utbildning och praktik.
Strax före jul beslutade regeringen vidare om fler förändringar som rör jobboch utvecklingsgarantin. Uppdelningen i faser tas successivt bort och
sysselsättningsfasen avvecklas successivt, dock senast den 31 januari 2018. Inga
nya personer tas i FAS-systemet, och fler individanpassade insatser,
extratjänster och utbildningsinsatser utbildning tillkommer.
Med de förändringar som skett sedan motionen lämnades har således flera av
bakgrundsfaktorerna till motionen förändrats, vilket sammanfattas i
ovanstående redovisning och aktualisering.
Generellt kan konstateras att kommunen har att anpassa sig till de nationella
regler och möjligheter inom arbetsmarknadspolitikens åtgärder som beslutas,
till riktlinjer för nivå på försörjningsstöd och de regler som finns på
arbetsmarknaden i övrigt och vad som överenskommits mellan
arbetsmarknadens parter.
Påverkan på den nationella nivån görs genom de politiska partierna och dess
företrädare i riksdag och regering. Lokalt kan kommunen arbeta för en god
samverkan med Arbetsförmedlingen för bästa möjliga handläggning med
berörda individers bästa för ögonen, vilket också varit fallet under många år.
Med ovanstående redovisning föreslås motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Motion om lönenivå i den kommunala arbetsmarknadsverksamheten, daterad
den 24 april 2014
Kommunfullmäktige den 24 april 2014, § 65; Interpellation (dnr 2014.5)
Kommunstyrelsen den 6 maj 2014, § 159
Socialnämnden den 27 augusti 2014
Kommunstyrelsens personalutskott den 14 oktober 2014, § 64
Bakgrundsmaterial, externa aktörer, 2015 - 2016:
SKL: Sammanfattning av regeringens arbetsmarknadspolitiska förslag i
vårpropositionen
Arbetsförmedlingen: Faktablad 2016-02 Extratjänst
Arbetsförmedlingen 2015-09-30: Information om utbildningskontrakt
SFS 2015:502 Förordning om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten
Arbetsförmedlingen 2016-01-27: Avveckling av sysselsättningsfasen
Socialförvaltningen 2016-02-22: Jämförelse och beskrivning av KUL –
Utbildningskontrakt
Gislaveds kommuns intranät: Extratjänster – en arbetsmarknadsanställning som
gynnar alla!
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Utdragsbestyrkande
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Ks § 128 (forts.)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen anses besvarad mot bakgrund av den redovisning och
aktualisering av motionens ämnesområde och syfte som lämnas enligt
ovan.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2014.88

Svar på motion om sammanhållen stationsmiljö i Smålandsstenar
Ärendebeskrivning
Erik Andersson (K) lämnade den 6 maj 2014 en motion om sammanhållen
stationsmiljö i Smålandsstenar.
Motionären lyfter i motionen fram vikten av en sammanhållen stationsmiljö i
Smålandsstenar med bevarande av såväl stationshus som godsmagasin. I
motionen hänvisas till kommunens ägande av stationsområdet och en planerad
renovering av stationshuset till resecentrum, men också till frågan om eventuell
rivning av det gamla godsmagasinet. I motionen förs också resonemang kring
det hot som idag finns kring de av Trafikverket avvecklade stationsmiljöerna,
där en stor mängd rivits eller står inför detta öde. Motionen relaterar direkt till
detaljplanens syfte för del av fastigheten Åtterås 3:158, och den fördjupade
översiktsplanen (FÖP) för Smålandsstenar och Skeppshult och där
stationsområdet är utpekat som värdefull bebyggelsemiljö.
Motionären konstaterar att Smålandsstenars stationsområde är det enda
stationsområdet i Gislaveds kommun som ”är hyfsat intakt, och där kommunen
dessutom äger stationsbyggnaden med vidhängande godsmagasinsbyggnad, ett
ägarförhållande som kommunen bör använda sig av. Dessa föreslagna åtgärder
står inte heller i motsättning till användandet av området som resecentrum. ”
Erik Anderssons (K) förslag i motionen sammanfattas i slutorden: …. ”alla
beslut om rivning av magasinsbyggnaden omprövas och kommunen vidtar de åtgärder
som undertecknad föreslår i denna motion”.
Kommunstyrelsen remitterade den 3 juni 2014 motionen till
fastighetsnämnden, bygg- och miljönämnden, tekniska kontoret och
kulturnämnden för beredning. I svaren, som nu ligger nästan två år tillbaka i
tiden, läggs fokus på magasins-byggnaden på grund av den då pågående
processen kring rivningslov eller inte rivningslov för byggnaden, och som också
är den ena delen i motionärens förslag. I nämndernas yttranden över motionen
görs hänvisning till tidigare yttranden i samband med yttranden under
rivningslovsprocessen. Samtliga nämnder var mer eller mindre utifrån sina
positiva resp. utgångspunkter till bevarande av magasinsbyggnaden och
utveckling av stationsområdet enligt gällande detaljplan.
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt i PM, daterad den 4 april 2016,
om vad som hänt under de senaste åren i de frågor som motionen tar upp. Till
denna har fogats enbilaga med aktuella bilder från området.
Sammanfattningsvis konstateras att tiden och genomförda aktiviteter har verkat
för att motionärens första yrkande infriats, nämligen att Järnvägsmagasinet inte
skulle rivas utan att det borde upprustas.
Byggnaden har efter ett antal turer försålts och dessutom på ett föredömligt
sätt upprustats av köparen.
De åtgärder som motionären föreslår i övrigt och som finns i syftet med
detaljplanen för området håller på att infrias, även om inte alla delar eller
detaljer fallit på plats.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 129 (forts.)
Det finns goda förutsättningar för att det som föreslagits för att Smålandsstenar
ska ha ett levande och inbjudande stationsområde, som fungerar som en del i
centrum och som är funktionellt som ”resecentrum” kommer att infrias. Detta
avses ske med en till nutiden anpassad men bibehållen stationsmiljö.
Motionen föreslås med denna redovisning anses besvarad.
Beslutsunderlag
Motion om sammanhållen stationsmiljö i Smålandsstenar, daterad den 5 maj
2014
Kommunfullmäktige den 22 maj 2014, § 83
Kommunstyrelseförvaltningen: PM om sammanhållen stationsmiljö i
Smålandsstenar - underlag för svar på motion, daterad 2016-04-04
Kommunstyrelseförvaltningen: Bilder på Stationsområdet i Smålandsstenar,
April 2016
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen med den redovisning som lämnats av kommunstyrelseförvaltningen upprättat PM, daterad den 4 april 2016, anses motionen
besvarad.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2015.68

Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen
Ärendebeskrivning
Regler för förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen över de kommunala
aktiebolagen infördes i kommunallagen fr. o. m. den 1 januari 2013. Detta
innebär att kommunstyrelsen genom årliga beslut dels ska bedöma
verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige har fastställt, dels
bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna, dels hur
den interna styrning i bolagen sköts.
Inom kommunstyrelseförvaltningen har upprättats en rapport om
kommunstyrelsens handläggning av uppsiktsplikten över de kommunala
aktiebolagen 2015 och andra aktuella förhållanden avseende bolagsstyrning.
Rapportens slutsats ingår i kommunens årsredovisning 2015 under avsnittet:
Kommunens samlade bolag och stiftelser.
Beslutsunderlag
Rapport angående kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala
aktiebolagen 2015, daterad den 15 april 2016
Kommunstyrelsen beslutar
att

med upprättad rapport som grund finner kommunstyrelsen att samtliga
kommunala aktiebolag under 2015 har bedrivit sin verksamhet enligt de
fastställda kommunala ändamålen och att verksamheten har utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige (meddelande)
Samtliga kommunala aktiebolag
Kommunrevisionen

Justerares signatur
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Dnr: KS.2016.26

Avtal om köp av inventarier m.m. från Stiftelsen Gisleparken
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Stiftelsen Gisleparken har den 1 december 2015 beslutat att lägga
ner nöjesverksamheten i Gisleparkens regi från och med den 1 januari 2016.
Styrelsen har den 12 januari 2016 preciserat beslutet med att alla tre
verksamhetsdelarna, nöje och konferens, stuguthyrning och bowling ska
avvecklas. Nöjesverksamheten upphör from årsskiftet 2015/2016, och övrig
verksamhet ska avvecklas på lämpligt sätt under första halvåret 2016. Styrelsens
beslut har tillkommit i kontinuerlig dialog med kommunstyrelsens särskilda
styrgrupp för Gisleparken 2015/2016, tillsatt av kommunstyrelsen den 4
november 2015.
Beslutet innebär att lokaler och uthyrningsstugor återgår till fastighetsägaren,
Gislaveds kommun. Inventarier och maskiner och andra anläggningstillgångar
erbjuds kommunen att överta mot betalning.
Kommunfullmäktige har den 25 februari 2016 beslutat dels att godkänna
Stiftelsen Gisleparkens beslut att lägga verksamheten vilande från och med den
1 juli 2016, dels att kommunen övertar delar av verksamheten för att drivas i
egen regi, dels att kulturnämnden erhåller ett samordningsansvar för lokaler
och verksamhet i Glashuset.
För att kunna hantera lokalerna, hyra ut dem, periodiskt eller långsiktigt och
driva övertagen verksamhet behöver kommunen förfoga över anläggningstillgångarna i form av maskinerier, utrustning, inventarier och redskap, verktyg
m.m. Därutöver finns annat lösöre och förbrukningsartiklar, som kommunen
också erbjudits att överta.
Kommunstyrelsen har den 10 februari 2016 gett uppdrag till fastighetsförvaltningen att, i samråd med kommunstyrelseförvaltningen och de
förvaltningar som blir hyresgäster och verksamhetsdrivande i Glashuset,
ta fram förslag till avtal om köp av inventarier.
Ett sådant förslag till avtal om köp av anläggningstillgångarna samt övrigt
lösöre mm har därför upprättats med Stiftelsen Gisleparken.
Eftersom det pågår ett arbete med hur lokalerna och de övertagna
verksamheterna ska organiseras mellan kommunens förvaltningar är det
lämpligt att fastighetsnämnden initialt står som kommunens företrädare i köpet.
Efter hand som de av kommunen övertagna verksamheterna finner sina former
ska de övertagna inventarierna fördelas i anläggningsregistret på ansvariga
förvaltningar så att en rättvisande redovisning säkras.
Finansieringen av avtalet sker i särskilt beslut, då en uppdelning av de köpta
inventarierna mm ska fördelas efter kommunens redovisningsprinciper för
investeringar och driftskostnader. Investeringarna avses finansieras genom
rörelsekapitalet och driftskostnaderna genom i anspråkatagande av ökade
skatteintäkter i tillägg till 2016 års budget.
Styrgruppen Gisleparken 2015/2016 har lämnat synpunkter och tillstyrkt
förslaget till avtal om köp av maskiner, inventarier mm den 4 april 2016.
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Styrelsen för Stiftelsen Gisleparken har den 6 april 2016 godkänt avtalet för
sin del.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Stiftelsen Gisleparken den 1 december 2015, § 4
Styrelsen för Stiftelsen Gisleparken den 12 januari 2016, § 6
Kommunstyrelsen den 10 februari 2016, § 32
Kommunfullmäktige den 25 februari 2016, § 35
Kommunfullmäktige den 25 februari 2016, § 37
Kommunfullmäktige den 25 februari 2016, § 38
Avtal om köp av maskiner, inventarier mm, daterat den 6 april 2016
Yrkande
Lennart Kastberg (KD): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avtal med Stiftelsen Gisleparken om köp av maskiner,
inventarier m.m, daterat den 6 april 2016,

att

finansiering av avtalet görs i särskilt beslut och som bygger på fördelning
av köpesumman enligt kommunens principer för fördelning på
investeringar och driftskostnader, samt

att

uppdra till fastighetsnämnden att på kommunens vägnar stå som köpare.
Efter hand som de av kommunen övertagna lokalerna och verksamheterna finner sina former ska fastighetsnämnden tillsammans med
kommunstyrelsen se till att de övertagna anläggningstillgångarna fördelas
på förvaltningar på sådant sätt att en rättvisande redovisning i förhållande
till verksamhetens drift säkerställs.

Jäv
Staffan Sjöblom (M) och Marie-Louise Dinäss (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Dnr: KS.2016.26

Avtal om köp av inventarier m.m. från Stiftelsen Gisleparken,
finansiering
Ärendebeskrivning
Avtal om köp av maskiner inventarier mm har upprättats mellan Stiftelsen
Gisleparken och Gislaveds kommun. Köpesumman uppgår till 2 188 130
kronor, varav1 144 330 kronor utgörs av anläggningstillgångar i stiftelsens
redovisning och 1 043 800 kronor är lösöre och andra förbrukningsartiklar.
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet och att
finansiering av avtalet görs i särskilt beslut, som bygger på fördelning av
köpesumman enligt kommunens principer förfördelning på investeringar och
driftskostnader läggs förslag till finansiering enligt följande:
•
•

1 067 383 kronor ska aktiveras som investeringar och finansieras
genom rörelseresultatet
1 120 747 kronor utgör driftskostnader och finansieras genom
ianspråktagande av ökade skatteintäkter i tillägg till 2016 års budget.

Fastighetsnämnden står på kommunens vägnar som köpare av alla egendom
och kommer efter hand som de av kommunen övertagna lokalerna och
verksamheterna finner sina former tillse att de övertagna anläggningstillgångarna och lösöre mm fördelas på förvaltningar på sådant sätt att en
rättvisande redovisning i förhållande till verksamhetens drift säkerställs.
Fastighetsnämnden ska därför vara mottagare av tilläggsanslagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 10 februari 2016, § 32
Avtal om köp av maskiner, inventarier mm, daterat den 6 april 2016
Yrkande
Lennart Kastberg (KD): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

Justerares signatur

att

köpesumman i Avtal om köp av maskiner, inventarier mm,
daterat den 6 april 2016, finansieras genom att tilläggsanslag ges till
fastighetsnämndens investeringsbudget med 1 067 383 kronor och som
hämtas från rörelseresultatet samt med 1 120 747 kronor för driftsbudgeten och som finansieras genom ianspråktagande av ökade
skatteintäkter i tillägg till 2016 års budget, samt

att

omfördelning av anslag och inventarier på berörda nämnder görs
i samband med delårsbokslutet 2016 samt att tilläggsanslag för kapitalkostnader från och med den 1 juli 2016 då också hanteras.
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Jäv
Staffan Sjöblom (M) och Marie-Louise Dinäss (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Dnr: KS.2016.16

Tilläggsanslag för övertagande av verksamheter från Stiftelsen
Gisleparken
Ärendebeskrivning
Under 2016 kommer kulturnämnden, fritidsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden succesivt överta kostnader för den verksamhet som
tidigare har legat under Stiftelsen Gisleparken.
Som underlag för beräknade merkostnader har kulturnämnden övertagit
nöjeslokalerna fr. o.m. 2016-07-01, fritidsnämnden bowling fr. o.m. 2016-07-01
och barn- och utbildningsnämnden köket fr. o.m. 2016-07-01. Under perioden
fram till 2016-07-01 får fastighetsnämnden kostnader i form av uteblivna
hyresintäkter.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2016 att uppdra till barn- och
utbildningsnämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden och fastighetnämnden att
till den 21 mars 2016 till kommunstyrelsen redovisa tilläggsbudget inklusive
beskrivning av de förändringar som överflyttning av verksamhet från Stiftelsen
Gisleparken och omfördelning av hyreskostnader i Glashuset kommer att
innebära för 2016 samt inarbeta detta i förslag till budget 2017 år med utblick
mot 2021.
Berörda nämnder har inkommit med ansökan om tilläggsanslag.
I dagsläget finns många osäkerhetsfaktorer avseende den ekonomiska
kostnadseffekten avseende övertagande av verksamheter från Stiftelsen
Gisleparken och därmed även lokaler.
Dessa osäkerheter kommer att lösas under 2016 och därmed är det inte
lämpligt att i dagsläget justera ramarna för 2017 utan enbart för år 2016.
2017 års ramjusteringar görs lämpligen i augusti månad 2016 då budget 2017
samt utblick 2017-2021 är inlämnad till ekonomienheten. I förslag till
”Strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och budget 2017-2021” finns
ett höjt anslag för oförutsedda kostnader som kan omdisponeras till berörda
nämnder då effekterna för 2017 är kända.
Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att justering av 2017 års ramar hanteras i särskilt beslut
av kommunfullmäktige.
Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Agneta Karlsson (M): Bifall till
förslaget och till Niclas Palmgrens (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Niclas Palmgrens (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 25 februari 2016, § 37
Fritidsnämnden den 17 mars 2016, § 24
Kulturnämnden den 16 mars 2016, § 15
Barn- och utbildningsnämnden den 21 mars 2016, § 29
Fastighetsnämnden den 2 mars 2016, § 22
Justerares signatur
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Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

för budget 2016 bevilja tilläggsanslag till fritidsnämnden med 782 tkr,
barn- och utbildningsnämnden 275 tkr samt fastighetsnämnden med 455
tkr

att

finansiering sker genom disponering av det ökade skatteintäkterna för
2016, samt

att

justering av 2017 års ramar hanteras i särskilt beslut av
kommunfullmäktige.

Jäv
Staffan Sjöblom (M) och Marie-Louise Dinäss (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Dnr: KS.2016.72

Förändring i uppgiftsfördelning mellan nämnder
Ärendebeskrivning
En välfungerande förvaltning kännetecknas av transparens/öppenhet, fokus på
dem vi är till för, effektivitet, rättssäkerhet och ett gott bemötande. Den
digitala utvecklingen går allt snabbare och det ställer nya och förändrade krav
på en flexibel och behovsstyrd organisation. E-förvaltningen ställer krav på
utveckling av E-tjänster och helt nya kommunikationsmönster växer fram, inte
minst har de sociala medierna blivit allt viktigare. För att möta både dagens och
framtidens krav behöver därför kommunstyrelseförvaltningen genomgå en
översyn. Utöver dessa förnyade krav har kommunstyrelseförvaltningen inför
budgetåret 2017 ett effektiviseringskrav. Detta tillsammans med införandet av
kontaktcenter och de effekter som det medför är ytterligare anledningar för att
genomföra översynen.
Kommunstyrelseförvaltningen behöver ha ökat fokus på:
• Leda och samordna utifrån KF vision, mål och inriktningar.
• Uppföljning och uppsikt utifrån KF vision, mål och inriktningar.
• Samhällsplanering och samhällsutveckling utifrån hållbar utveckling.
• Skapa driv i strategiska frågor, t ex driva nätverk kring viktiga frågor för
att få samordning och styrning i förvaltningarna.
• Förebyggande arbete, t ex barn och unga, folkhälsa, m.m.
• Kommunikation både utåt och inåt.
De funktioner som inte har direkt koppling till huvuduppdraget behöver därför
ses över med avseende på organisatorisk placering. Vidare behöver
arbetssätten i kommundirektörens ledningsgrupps utvecklas för att stödja
organisationsförändringen.
Den interna förvaltningsorganisationen har kommundirektören delegation på
att fastställa efter samråd med personalutskottet. Det som påverkar andra
nämnders uppdrag ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande
och de är dessa förslag till förändringar som beskrivs i denna tjänsteskrivelse.
Översynens genomförande
Efter genomförd upphandling anlitades en konsult på Åkesson Management AB.
Översynen inleddes i januari och avslutades i mars 2016.
Kommunstyrelseförvaltningens (KSF) ledningsgrupp har varit styrgrupp för
översynen och har mött konsulten i såväl enskilda intervjuer som i workshops.
Kommunens samtliga förvaltningschefer har också deltagit vid två tillfällen i
syfte att framföra sina krav och förväntningar på stöd och samordning från KSF
samt bidra med förslag kring ansvarsområden som kan överföras från KS till
andra nämnder. Vid ett tillfälle har ett urval av förvaltningens medarbetare samt
fackliga företrädare träffat konsulten i workshop. All facklig samverkan har
skötts av kommundirektören i förvaltningens samverkansgrupp samt
kommunens samverkansgrupp KSAM. Varje enhetschef på förvaltningen har
fortlöpande informerat sina medarbetare på APT/kontorsmöte i syfte att skapa
bred delaktighet, inflytande och förståelse.
Översynen har varit indelad i två delar; organisationen med chefsansvar och
ansvarsområden, det vill säga ny linjeorganisation. Den andra delen har handlat
om arbetssätt och metoder med särskilt fokus på hur kommundirektören ska
styra och leda kommunen med så bred delaktighet som möjligt och på så sätt
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-04-20

Sida
20(41)

Ks § 134 (forts.)
uppnå betydligt större samverkan och helhetsperspektiv i
tjänstemannaorganisationen.
Översynens beslutsprocess är indelad i två steg där steg 1 omfattar avdelningar,
enheter samt en beskrivning av ansvarsområden inom respektive avdelning.
Steg 1 omfattar också tillsättning av chefer. Steg 2 kommer vara
avdelningschefernas förslag till beslut av detaljorganisation.
Målsättningen är att ingen medarbetare ska gå på semester utan att veta sitt
kommande uppdrag.
Organisationsförändringen ska vara fullt ut genomförd senast 1 jan, 2017.
Förslag till förändringar
Fastighetsnämnden och fastighetsförvaltningen
Byter namn till fastighet- och service nämnd/förvaltning för att bättre beskriva
nämndens och förvaltningens utökade uppdrag. I 2017 års förslag till
inriktningar finns ett utredningsuppdrag till kommunstyrelsen om att utreda
förutsättningar för en gemensam kostorganisation som om den blir verklighet
kommer organisatoriskt att hamna under fastighet- och servicenämnden.
Gemensam IT-driftsorganisation för Gislaveds kommun
Under flera har det i mål- och budgetdokument funnits med beslut som innebär
att Gislaveds kommun ska ha en gemensam IT-organisation, se exempel nedan:
2014: "Skapa en gemensam IT-organisation för hela kommunen"
KS budgetdokument är beslutat inkl detta mål den 20 september 2013, § 373.
Kf godkände sedan det samlade budgetdokumentet
2015: "En gemensam IT-organisation för hela kommunen"
KS budgetdokument är beslutat inkl detta mål den 24 september 2014, § 376.
2016: "En gemensam IT-organisation för hela kommunen"
KS budgetdokument 2016 är beslutat den 14 oktober 2015, §345
Att samla all IT-drift i kommunen i en gemensam verksamhet för alla
förvaltningar är en förutsättning för att kunna arbeta med digitaliseringsutvecklingen och att utveckla verksamheterna med hjälp av IT. Mot samma
bakgrund ska också IT-driften skiljas från det IT-strategiska arbetet som även i
fortsättningen ska ledas från kommunstyrelseförvaltningen. Det är viktigt att
verksamheten styr IT och därför kommer särskilda arbetsformer utvecklas för
detta under 2016 för att fungera fullt ut i samband med uppstarten 1 jan. 2017.
IT-driften inkl. telefoniansvaret för hela kommunen samlas i en gemensam
verksamhet som leds av en IT-driftschef och flyttas över till fastighet- och
servicenämnden. Under 2016 kommer sammanläggningen att styras av en
styrgrupp bestående av förvaltningschefer och med kommundirektör som
ordförande.
Post, vaktmästeri, cyklar
Flyttas till fastighet- och servicenämnden då det är en intern serviceuppgift.
Syftet är att renodla kommunstyrelsens ansvarsområden och plocka bort
operativa arbetsuppgifter som bättre kan skötas av annan förvaltning.
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Fysisk tillgänglighet
Arbetet med fysisk tillgänglighet, tillgänglighetsdatabasen och inventeringar har
en nära koppling till kommunens fastigheter och flyttas därför över till fastighetoch servicenämnden.
MEX-enheten (mark- och exploatering) inklusive förvaltning av skog
MEX-enheten flyttas över till tekniska nämnden då det är en operativ
verksamhet som inte behöver organiseras inom kommunstyrelsen. MEXenheten arbetar på uppdrag av avdelningen för hållbar utveckling men
organiseras under tekniska nämnden. Övergripande planering av
markförsörjning sker på avdelningen för Hållbar utveckling (se pp-bildspel om
förändringar på kommunstyrelseförvaltningen) på
kommunstyrelseförvaltningen. Kompetens samlas inom samma förvaltning
vilket ökar kompetensen och minskar sårbarheten då man redan idag har ett
väldigt nära samarbete.
Naturvård, kalkning
Flyttas över till tekniska nämnden. Syftet är att renodla kommunstyrelsens
ansvarsområden och plocka bort operativa arbetsuppgifter som bättre kan
skötas av annan förvaltning.
GIS - geografiskt informationssystem.
Flyttas till bygg- och miljönämnden för att samla kompetens kopplat till karta
och mät. Leder till samlad kompetens och minskad sårbarhet.
Kommungemensam bemanningsenhet
Redan 2005 finns de första besluten i personalutskottet som berör inrättandet
av det som då kallades poolverksamhet. Under 2007 fattades beslut om att
införa en kommungemensam poolverksamhet och frågad har varit uppe vid
flera tillfällen under året i personalutskottet. Sedan fortlöper några år utan att
det fattas beslut i ärendet för att åter finnas med i drift- och investeringsuppgift
2016-2020 där personalutskottet på nytt uttalar inriktningen att skapa en
bemanningscentral. Även inom ramen för heltidsprojektet har en central
bemanningsenhet varit uppe till diskussion.
Genom att inrätta en kommungemensam bemanningsenhet kommer det bli
lättare att samarbeta över förvaltningsgränserna men även mellan olika enheter
inom samma förvaltning kopplat till personalförsörjning. En av anledningarna till
detta är att man kan förlägga medarbetares resurstid i bemanningsenheten och
använda redan befintliga medarbetare istället och genom detta minska antalet
tillfälliga vikarier som kommer in och arbetar. Vinningen av detta är många,
men två huvudaspekter som inte får glömmas bort är att det stärker upp
kvaliteten i verksamhetsutövningen och även är ett verktyg för att kunna
erbjuda heltidsanställningar.
Samla alla ekonomer på kommunstyrelsen
Motivet till detta är att samla denna kompetens organisatoriskt för att bättre
kunna utveckla kompetensen, ökad specialisering, ökad flexibilitet, ökad
kvalitetssäkring av både kompetenser och processer samt minskad sårbarhet.
Samlad organisation kan fortfarande innebära att en ekonom arbetar nära och
sitter placerad nära förvaltningschefen och har sin placering i kommunhuset.
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Idag har socialförvaltningen 2,0 årsarbetare och barn- och utbildningsförvaltningen 2,0 årsarbetare anställda som arbetar som ekonomer (men kan ha
annan titel) som flyttas över till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Utredningsdirektiv
Tidplan beslutsprocess
Konsultens rapport
PP-bildspel som beskriver förändringarna på kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsens personalutskott den 30 mars 2016, § 13
Yrkande
Niclas Palmgren (M) med instämmande av Peter Bruhn (MP), Lennart Kastberg
(KD), Carina Johansson (C): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

Justerares signatur

att

ändra namnet på fastighetsnämnden till fastighet- och servicenämnden
och därmed blir benämningen på förvaltningen fastighet- och
serviceförvaltningen,

att

den nya samlade IT-driftsorganisationen inklusive telefoniansvar för hela
Gislaveds kommun flyttas till fastighet- och servicenämnden,

att

drift och verksamhet av matsalen i kommunhuset flyttas över till
fastighet- och servicenämnden,

att

ansvaret för fysisk tillgänglighet inklusive tillgänglighetsdatabas och
inventeringar flyttas över till fastighet- och servicenämnden,

att

post, vaktmästeri, cyklar flyttas till fastighet- och servicenämnden,

att

MEX-enheten inklusive förvaltning av kommunens skog och skötsel av
allmän mark flyttas till tekniska nämnden,

att

operativt arbete med naturvård, kalkning, flyttas till tekniska nämnden,

att

GIS-uppdraget flyttas till bygg- och miljönämnden som därmed får ett
utökat ansvar för kommunens GIS-utveckling,

att

samla kommunens alla ekonomer under kommunstyrelsen vilket innebär
att 2,0 årsarbetare flyttas från vardera socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen,

att

inrätta en kommungemensam bemanningsenhet med start den 1 januari
2017 som organiseras under kommunstyrelsen,

att

samtliga mottagande nämnder senast den 15 september 2016 ska
återkomma till kommunstyrelsen med förslag på revideringar i
reglementen med anledning av förändringarna, samt
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att

samtliga förändringar ska vara fullt ut genomförda senast 1 januari 2017
och att budgetkorrigeringar ska göras som en följd av dessa förändringar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra
Ärendebeskrivning
Bygg och miljönämnden har till kommunfullmäktige översänt detaljplan för del
av fastigheten Vik 1:58, Viks strand för antagande.
Innan detaljplanearbetet påbörjades har Gislaveds kommun tillsammans med
Gnosjö kommun tagit fram en fördjupning av översiktsplanen för
Isabergsområdet antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13 §183.
Detaljplaneområdet är här utpekat som utvecklingsområde.
En plan för Landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS-plan) antogs av
kommunfullmäktige 2014-02-27. Detaljplaneområdet är utpekat som lämpligt
för utbyggnad med bostads- och/eller fritidshus med krav på detaljplan. Båda
planerna har varit föremål för samråd och utställning. Efter dessa två planers
antagande har länsstyrelsen beslutat minska strandskyddet runt Vikaresjön från
200 meter till 100 meter.
Detaljplanen har varit på samråd i juni 2014 och utställd för granskning under
februari 2015. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2015-06-01, men
länsstyrelsen i Jönköpings län valde att överpröva beslutet och upphävde
kommunfullmäktiges beslut 2015-11-12.
Planförslaget har omarbetats och varit utställt för granskning under januarifebruari 2016. Syftet med planen är att möjliggöra ett område för
permanentbostäder, fritidshusbebyggelse samt serviceanläggningar på naturlika
tomter. Detaljplaneområdet ligger inom strandskyddat område och beslut om
upphävande krävs enligt förslag i detaljplanen. Detaljplanen överensstämmer
både med fördjupningen av översiktsplanen för Isabergsområdet och LISplanen.
Bygg- och miljönämnden har den 31 mars 2016 beslutat godkänna planförslaget
och föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden den 31 mars 2016, § 52
Förslag till detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58. Antagande
handling mars 2016.
Plankarta. Antagandehandling
Utlåtande, detaljplan Viks strand 2016-03-18
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 13 april 2016
Skrivelser gällande detaljplan för Viks strand, daterade den 19 april 2016
Yrkande
Anton Sjödell (M) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Carina
Johansson (C), Håkan Josefsson (C), Marie-Louise Dinäss (S), Anders
Gustafsson (SD) och Peter Bruhn (MP): Bifall till förslaget.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 daterad mars
2016, samt

att

upphäva strandskyddet i de delar som beskrivs i detaljplanen.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Dnr: KS.2016.52

Yttrande över remiss- Riktlinjer för alkoholservering i Gislaveds
kommun
Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har den 25 februari 2016 beslutat att sända förslag till
riktlinjer för alkoholservering på remiss till fritidsnämnden, kulturnämnden,
tekniska nämnden, socialnämnden, räddningsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och Polismyndigheten med svar senast
den 15 april 2016.
Kommunen ska enligt 8 kap. 9 § alkohollag (2010:1622) tillhandahålla
information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter
samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen.
I Gislaveds kommun var det tidigare socialnämnden som ansvarade för ärenden
rörande alkoholservering. Sedan den 1 januari 2015 är det istället bygg- och
miljönämnden som har det ansvaret. De riktlinjer för alkoholservering som
togs fram av socialnämnden och fastställdes av kommunfullmäktige den
27 september 2012 kräver därför en revidering.
Kommunstyrelseförvaltningen har tittat på riktlinjerna utifrån ett
näringslivsperspektiv, socialt hållbarhetsperspektiv (folkhälsa) och utifrån
kommunens riktlinjer för styrdokument och skrivregler.
Förvaltningen konstaterar att det skulle underlätta med en läsanvisning i början
av dokumentet eftersom det är mycket lagtext som är blandad tillsammans
med riktlinjerna vilket gör att dokumentet blir något svårläst.
För att få ett enhetligt utseende på kommunens styrdokument behöver det
göras en avstämning mot kommunens skrivregler och de riktlinjer som
kommunen har för styrdokument. Dokumentet behöver också läggas i den
framtagna mallen för kommunens styrdokument.
När det gäller näringslivs- och det sociala hållbarhetsperspektivet har
förvaltningen inget att erinra gällande riktlinjerna för alkoholservering.
Bygg- och miljöchefen redogör för förslaget till riktlinjer för alkoholservering.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden den 25 februari 2016, § 25
Förslag till riktlinjer för alkoholservering daterade den 5 februari 2016
Yttrande över riktlinjer för alkoholservering, daterat den 24 mars 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 13 april 2016, § 42
Yrkande
Marie Johansson (S): Att det skulle underlätta med en läsanvisning i början av
dokumentet eftersom det är mycket lagtext som är blandad tillsammans med
riktlinjerna vilket gör att dokumentet blir något svårläst.
För att få ett enhetligt utseende på kommunens styrdokument behöver det
göras en avstämning mot kommunens skrivregler och de riktlinjer som
kommunen har för styrdokument. Dokumentet behöver också läggas i den
framtagna mallen för kommunens styrdokument.
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Peter Bruhn (MP): Att alla serveringsansvariga ska ha utbildning i AAS.
Anton Sjödell (M): Att det ska göras ett förtydligande på s.10 när det gäller
servering inom idrottsanläggningars områden.
Lennart Kastberg (KD): Att förtydliga texten på s.6, andra stycket punkt nr 2,
" sker utan vinstintresse...", så att meningen blir läsbar.
Agneta Karlsson (M): Bifall till Peter Bruhns (M), Anton Sjödells (M) och
Lennart Kastbergs (KD) yrkanden.
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna följande synpunkter på förlag till riktlinjer för alkoholservering
i Gislaveds kommun:
- Att det skulle underlätta med en läsanvisning i början av dokumentet
eftersom det är mycket lagtext som är blandad tillsammans med
riktlinjerna vilket gör att dokumentet blir något svårläst.
- För att få ett enhetligt utseende på kommunens styrdokument behöver
det göras en avstämning mot kommunens skrivregler och de riktlinjer
som kommunen har för styrdokument. Dokumentet behöver också
läggas i den framtagna mallen för kommunens styrdokument.
- att alla serveringsansvariga ska ha utbildning i AAS.
- Att det ska göras ett förtydligande på s.10 när det gäller servering inom
idrottsanläggningars områden för att förklara vad man menar med
"särskilda tillfällen".
- Att förtydliga texten på s.6, andra stycket punkt nr 2,
" sker utan vinstintresse...", så att meningen blir läsbar.
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Yttrande över revisionsrapport, granskning av intern kontroll i
kommunens centrala löneprocess
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har lämnat uppdrag till PWC att granska den centrala
löneprocessen. Denna granskning finns redovisad i separat revisionsrapport.
I skrivelse daterad den 18 februari 2016 har kommunens revisorer överlämnat
revisionsrapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast den 8 april 2016.
Personalchefen har begärt mer tid i anspråk och revisionen har godkänt att
yttrandet kan komma in senast den 25 april 2016.
Revisionsrapporten ger överlaga positiv synpunkter som att löneprocessen
innehåller kontroller. Dock finns ett antal rekommendationer som syftar till att
kontrollerna ska bli tillräckliga, för att kontrollmiljön ska bedömas som
ändamålsenlig.
Beslutsunderlag
Missiv om Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess
från kommunens revisorer, daterad den 18 februari 2016
Revisionsrapport granskning av intern kontroll i kommunens centrala
löneprocess, daterad januari 2016
Yttrande revisionsrapport löneprocess, daterat den 24 mars 2016
Kommunstyrelsen den 6 april 2016, § 104
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna yttrande över Revisionsrapport granskning av intern kontroll i
kommunens centrala löneprocess, daterat den 22 mars 2016, samt

att

uppdra till personalenheten att i november redovisa för kommunstyrelsen de åtgärder som har vidtagits och därefter överlämna
redovisningen till revisionen.
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Dnr: KS.2015.204

Motion om förändring av reglemente till Kommunala rådet för
funktionshinder, återremiss
Ärendebeskrivning
Peder Winnebrandt (SD) har den 27 augusti 2015 lämnat en motion med
förslag om förändring av reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder
(KRF).
Motionären föreslår att ett antal förändringar i reglementet föreslås som skulle
göra det mer i överensstämmelse med reglementet för Kommunala
Pensionärsrådet (KPR). Han menar att det reglemente som finns i dag antogs
redan i november 2013, och att detta gjordes utan att remittera frågan till
samtliga handikapporganisationer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 9 september 2015 motionen
till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden har den 27 oktober 2015 yttrat sig över motionen och beslutat
•
•

att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänsyn
tagen till att en revidering planeras inför 2017, samt
att i nästa revidering av reglementet för Kommunala rådet för
funktionhinder överväga de förslag som inkommit i motionen.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett motionen vidare med beaktande av
motionens innehåll och socialnämndens yttrande och finner att det finns skäl
att föreslå att översyn av reglementet görs snarast, då strukturen i reglemente
för de båda referensgrupperna inte överensstämmer.
Det är rimligt att reglementena för de båda referensorganen har samma
struktur och uppbyggnad, dvs. organisation och representation samt arbetssätt
är likvärdiga, dock med hänsyn tagen till de specifika verksamhetsområdena.
Det är också lämpligt att översyn av reglementen görs så tidigt som möjligt
under en mandatperiod. Reglementet för KPR omarbetades 2014 – 2015 och
antogs efter kompletterande beredningar i augusti 2015 av komunfullmäktige.
Reglementet för KRF är antaget den 20 november 2013, dvs. under förra
mandatperioden. Det skedde i samband med att begreppsförändring gjordes;
från Handikapprådet till Kommunala rådet för funktionshinder (KRF).
Båda reglementena borde ha överarbetats samtidigt. Reglementet för KPF bör
därför ses över snarast, varvid de synpunkter som motionären anför ska, som
socialnämnden också framför i sitt yttrande, övervägas.
Förslag till svar på motionen är att bifalla den, såtillvida att reglementet för
KRF ska ses över snarast så att det får en likartad struktur som reglementet för KPR. Vid denna översyn, som är ett uppdrag till socialnämnden,
ska motionärens synpunkter övervägas. Reglementet ska vara antaget under
2016.
Ärendet återremitteras därför till socialnämnden för bedömning av möjligheten
att bifalla motionen med angiven tidsplan.
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Beslutsunderlag
Motion om förändring av reglemente till Kommunala Rådet för funktionshinder
Kommunfullmäktige den 27 augusti 2015, § 97
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 september 2015, § 125
Socialnämnden den 27 oktober 2015, § 98
Kommunstyrelseförvaltningen: PM, daterad den 1 april 2016, Beredning av svar
på motion om för ändring av reglemente för Kommunala rådet för
funktionshinder
Yrkande
Anton Sjödell (M) med instämmande av Peter Bruhn (MP): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera motionen om förändring av reglemente för Kommunala
rådet för funktionshinder till socialnämnden för bedömning av
kommunstyrelsens förslag till motionssvar vad gäller angiven tidsplan.

Expedieras till:
Socialnämnden

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-04-20
Ks §139

Sida
31(41)

Dnr: KS.2016.79

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och
nyanlända i Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har blivit erbjuden att inleda ett samarbete med
Migrationsverket för att tillsammans skapa boende för asylsökande och
samtidigt utveckla ytterligare myndighetsamverkan. Detta görs genom att skapa
mötesplatser mellan myndigheter och de asylsökande men också genom
samverkan med civilsamhället, idella organisationer och näringslivet. Syftet är
att man tillsammans förkortar tiden för nyanlända att etablera sig i samhället
och på arbetsmarknaden.
Avsiktsförklaringen innebär att Migrationsverket hyr lokaler/bostäder av
kommunen i maximalt 6 år med eventuell förlängning med marknadsmässiga
hyror. Kommunen ansvarar också för lokaler som möjliggör samverkande
mellan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen som finns tillgängliga vissa
tider
Då kommunen idag inte har några lediga lägenheter har en arbetsgrupp bildats
för att se vilka förutsättningar som finns för att bygga nya bostäder inom
kommunen. Utgångspunkten är att byggnation kommer ske i enlighet med
kommunens antagna bostadsförsörjningsriktlinjer.
Platsen som identifierats som mest lämplig utifrån kommunens behov är
området bredvid Vitsippans äldreboende i Gislaved, där det kan skapas
seniorboende 70+ men också andra lägenheter. För att utreda förutsättningar
för byggnationen tillsammans med en kostnadsberäkning har förvaltningen
uppdragit detta till Madison konsulter i Halmstad för en kostnad om 80 tkr.
Resultatet av deras arbete kommer presenteras till arbetsgruppen i början av
maj 2016.
Beslutsunderlag
Vitsippan ideskiss bostäder, daterad den 26 februari 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 12 april 2016
Förslag till avsiktsförklaring daterad 25 februari 2016
Yrkande
Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Niclas Palmgren (M), Carina
Johansson (C), Peter Bruhn (MP) Marie-Louise Dinäss (S), Tommy Stensson (S)
och Leif Andersson (-): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att arbeta vidare med
avsiktsförklaringen med Migrationsverket, samt

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Protokollsanteckning
Anders Gustafsson (SD) deltar inte i beslutet.
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Expedieras till:
Utvecklingsenheten
Fastighetsförvaltningen
AB Gislavedshus
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Dnr: KS.2014.204

Beslut från Konkurrensverket gällande påstått konkurrensproblem
Ärendebeskrivning
Konkurrensverket meddelade den 7 november 2014 att man startat utredning i
ärende om påstått konkurrensproblem hos Gislaveds kommun avseende
säljverksamhet genom de kommunala stiftelserna.
Bakgrunden var att Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska
besöksnäringen, hade anmält Gislaveds kommuns säljverksamheter i stiftelserna
Isabergstoppen och Gisleparken till Konkurrensverket för utredning i
förhållande till bestämmelserna om konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet i 3 kap. 27-28 §§ konkurrenslagen och även kompetensstridig
verksamhet i relation till kommunallagen. Visita hade tidigare, under från våren
– senhösten 2014, haft en pågående skriftväxling med kommunen om
stiftelsernas verksamhet. Konkurrensverket beslutade på eget initiativ att även
utreda verksamheten i stiftelsen Torghuset. Kommunen liksom de tre
stiftelserna ålades att lämna var för sig begärda uppgifter och yttrande över
anmälan, vilket skedde under senare delen av november och början av
december 2014.
Under 2015 har Konkurrensverket vid ett par tillfällen begärt in kompletterande handlingar i ärendet, som sågs som helhet och inte avslutats för någon
av stiftelserna. Ytterligare ett åläggande att besvara frågor avseende Stiftelsen
Gisleparken inkom den 10 november 2015. Dessa frågor hade sin grund i den
framtidsplan, som kommunstyrelsen behandlade i juni 2015. Genom det beslut
om omprövning av Gisleparkens framtid och om avskurna möjligheter till
framtida ekonomiska tillskott som kommun-fullmäktige fattade i oktober 2015
var frågorna i huvudsak överspelade Dettta också framgick av
kommunstyrelsens svar den 2 december 2015. Muntlig kommunikation med
Konkurrensverket har dessutom förekommit mellan skriftväxlingarna, såväl
med kommunen som med stiftelserna.
Efter att kommunfullmäktige fattat beslut i februari 2016 om avveckling av stora
delar av Gisleparkens verksamhet och om vilka verksamheter som skulle
behållas i kommunal regi översändes dessa beslut till Konkurrens-verket i
början av mars 2016.
Konkurrensverket har i skrivelse den 13 april 2016 meddelat beslut i ärendet.
Detta innebär att Konkurrensverket inte kommer att utreda saken ytterligare
för någon av stiftelserna. Ärendet avskrivs såväl för Stiftelsen Gisleparken som
för Stiftelsen Isabergstoppen.
Stiftelsen Torghuset nämns inte i skrivelsen men handläggare på myndig-heten
har tidigare muntligen meddelat att den av myndigheten egen-initierade
utredningen inte föranleder någon åtgärd.
Konkurrensverket konstaterar att de regler som är tillämpliga (3 kap 27 § i
konkurrenslagen) syftar framåt och är tillämplig på planerad och pågående
verksamhet som orsakar konkurrensproblem. Ifråga om Gisleparken är det
tungt vägande skälet till avskrivning av ärendet att Gislaveds kommun har
beslutat att lägga ner väsentliga delar av verksamheten.
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För de delar som är kvar i kommunal regi konstateras att det inte framkommit
indikationer på att verksamheten utgör ett konkurrensproblem av sådan
omfattning att fortsatt utredning är motiverad.
För Stiftelsen Isabergstoppen har Konkurrensverkets utredning inte kunnat
identifiera att det påvisats att det finns omständigheter som gör att
konkurrensen påverkas på ett negativt sätt. Klagomålen har huvudsakligen
grundats på kommunallagens kompetensregler, men det räcker inte att
verksamheten strider mot kompetensreglerna för att 3 kap 27 §
konkurrenslagen ska kunna tillämpas.
Generellt gäller att Konkurrensverket gör i varje ärende man hanterar en
bedömning om hur allvarlig den anmälda företeelsen är, hur viktigt det är att få
ett vägledande beslut eller om någon annan aktör är bättre lämpad att agera i
frågan. Vidare vägs in vilka förutsättningar KKV har att effektivt utreda och
ingripa mot problemen.
Konkurrensverket påpekar att myndighetens beslut att inte utreda ärendet
vidare inte är ett ställningstagande till om förfarandet strider mot
konkurrensreglerna. Verket kan pröva ärendet igen om nya omständigheter
eller ny bevisning läggs fram.
Det beslut som Konkurrensverket fattat att inte utreda vidare och avskriva
ärendet är inte möjligt att överklaga. Företag som anser sig berörda av
förfarandet och/eller verksamheten kan på egen hand väcka talan i domstol.
Sådan subsidiär talan väcks i denna typ av ärenden hos Stockholms Tingsrätt.
Konkurrensverket meddelade den 7 november 2014 att man startat utredning i
ärende om påstått konkurrensproblem hos Gislaveds kommun avseende
säljverksamhet genom de kommunala stiftelserna.
Bakgrunden var att Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska
besöksnäringen, hade anmält Gislaveds kommuns säljverksamheter i stiftelserna
Isabergstoppen och Gisleparken till Konkurrensverket för utredning i
förhållande till bestämmelserna om konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet i 3 kap. 27-28 §§ konkurrenslagen och även kompetensstridig
verksamhet i relation till kommunallagen. Visita hade tidigare, under från våren
– senhösten 2014, haft en pågående skriftväxling med kommunen om
stiftelsernas verksamhet. Konkurrensverket beslutade på eget initiativ att även
utreda verksamheten i stiftelsen Torghuset. Kommunen liksom de tre
stiftelserna ålades att lämna var för sig begärda uppgifter och yttrande över
anmälan, vilket skedde under senare delen av november och början av
december 2014.
Under 2015 har Konkurrensverket vid ett par tillfällen begärt in kompletterande handlingar i ärendet, som sågs som helhet och inte avslutats för någon
av stiftelserna. Ytterligare ett åläggande att besvara frågor avseende Stiftelsen
Gisleparken inkom den 10 november 2015. Dessa frågor hade sin grund i den
framtidsplan, som kommunstyrelsen behandlade i juni 2015. Genom det beslut
om omprövning av Gisleparkens framtid och om avskurna möjligheter till
framtida ekonomiska tillskott som kommunfullmäktige fattade i oktober 2015
var frågorna i huvudsak överspelade. Detta framgick också av
kommunstyrelsens svar den 2 december 2015.
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Muntlig kommunikation med Konkurrensverket har dessutom förekommit
mellan skriftväxlingarna, såväl med kommunen som med stiftelserna.
Efter att kommunfullmäktige fattat beslut i februari 2016 om avveckling av stora
delar av Gisleparkens verksamhet och om vilka verksamheter som skulle
behållas i kommunal regi översändes dessa beslut till Konkurrensverket i början
av mars 2016.
Konkurrensverket har i skrivelse den 13 april 2016 meddelat beslut i ärendet.
Detta innebär att Konkurrensverket inte kommer att utreda saken ytterligare
för någon av stiftelserna. Ärendet avskrivs såväl för Stiftelsen Gisleparken som
för Stiftelsen Isabergstoppen.
Stiftelsen Torghuset nämns inte i skrivelsen men handläggare på myndigheten
har tidigare muntligen meddelat att den av myndigheten egen-initierade
utredningen inte föranleder någon åtgärd.
Konkurrensverket konstaterar att de regler som är tillämpliga (3 kap 27 § i
konkurrenslagen) syftar framåt och är tillämplig på planerad och pågående
verksamhet som orsakar konkurrensproblem. Ifråga om Gisleparken är det
tungt vägande skälet till avskrivning av ärendet att Gislaveds kommun har
beslutat att lägga ner väsentliga delar av verksamheten. För de delar som är
kvar i kommunal regi konstateras att det inte framkommit indikationer på att
verksamheten utgör ett konkurrensproblem av sådan omfattning att fortsatt
utredning är motiverad.
För Stiftelsen Isabergstoppen har Konkurrensverkets utredning inte kunnat
identifiera att det påvisats att det finns omständigheter som gör att
konkurrensen påverkas på ett negativt sätt. Klagomålen har huvudsakligen
grundats på kommunallagens kompetensregler, men det räcker inte att
verksamheten strider mot kompetensreglerna för att 3 kap 27 §
konkurrenslagen ska kunna tillämpas.
Generellt gäller att Konkurrensverket gör i varje ärende man hanterar en
bedömning om hur allvarlig den anmälda företeelsen är, hur viktigt det är att få
ett vägledande beslut eller om någon annan aktör är bättre lämpad att agera i
frågan. Vidare vägs in vilka förutsättningar KKV har att effektivt utreda och
ingripa mot problemen.
Konkurrensverket påpekar att myndighetens beslut att inte utreda ärendet
vidare inte är ett ställningstagande till om förfarandet strider mot
konkurrensreglerna. Verket kan pröva ärendet igen om nya omständigheter
eller ny bevisning läggs fram.
Det beslut som Konkurrensverket fattat att inte utreda vidare och avskriva
ärendet är inte möjligt att överklaga. Företag som anser sig berörda av
förfarandet och/eller verksamheten kan på egen hand väcka talan i domstol.
Sådan subsidiär talan väcks i denna typ av ärenden hos Stockholms Tingsrätt.
Beslutsunderlag
Underlag till anmälan, Visita svensk besöksnäring, daterat den 29 oktober 2014
Åläggande från Konkurrensverket om ifrågasatt offentlig säljverksamhet
Åläggande Stiftelsen Torghuset
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 140 (forts.)
Åläggande Stiftelsen Isabergstoppen
Åläggande Stiftelsen Gisleparken
Kommunstyrelsen den 25 november 2014, § 479
Yttrande daterat den 9 december 2014.
Konkurrensverket, åläggande om komplettering av handlingar avseende
stiftelsen Gisleparken, daterat 15 september 2015
Svar till Konkurrensverket den 22 september 2015
Konkurrensverket, åläggande om svar på frågor avseende stiftelsen
Gisleparken, daterat 9 november 2015
Svar till Konkurrensverket den 2 december 2016
Kommunstyrelsens beslut den 2 december 2016, § 413
Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari 2016, §§ 35, 37 och 38
Konkurrensverkets beslut den 13 april 2016
Kommunstyrelsen beslutar
att

notera Konkurrensverkets beslut att avskriva ärendet om Visitas
påstådda konkurrensproblem avseeende Stiftelsen Gisleparkens och
Stiftelsen Isabergstoppens verksamhet från fortsatt utredning och
därmed avsluta ärendet, samt

att

även fortsättningsvis uppmärksamt följa frågor om kommunal
säljverksamhet och dess möjliga påverkan på de lokala konkurrensförhållandena samt att ha en tydlig och öppen dialog med det omgivande
samhället i dessa frågor.

Expedieras till:
Stiftelserna Gisleparken, Isabergstoppen och Torghuset
Gislaved Näringsliv AB
Samtliga nämnder
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Dnr: KS.2016.89

Val av ombud till årsstämma 2016 med Baltic Link
Ärendebeskrivning
Baltic Link har kallat till årsstämma den 29 april 2016.
Beslutsunderlag
Kallelse till årsstämma 2016 med Baltic Link
Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att utse Marie Johansson (S) att representera
kommunstyrelsen vid årsstämma 2016 med Baltic Link.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Niclas Palmgrens (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Marie Johansson (S) att representera kommunstyrelsen vid
årsstämma 2016 med Baltic Link.

Expedieras till:
Marie Johansson
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Dnr: KS.2016.90

Val av ombud till årsstämma 2016 med SciencePark
Ärendebeskrivning
SciencePark har kallat till årsstämma 2016 den 17 maj 2016.
Beslutsunderlag
Kallelse till årsstämma 2016 med SciencePark
Yrkande
Staffan Sjöblom (M): Att utse Carina Johansson (C) att representera
kommunstyrelsen vid årsstämma 2016 med SciencePark.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Staffan Sjöbloms (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Carina Johansson (C) att representera kommunstyrelsen vid
årsstämma 2016 med SciencePark.

Expedieras till:
Carina Johansson
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Dnr: KS.2016.4

Anmälan om delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Personalchefen KS.2016.85
8.17 Upprätta och säga upp lokalt kollektivavtal
8.17 Upprätta och säga upp lokalt kollektivavtal
8.17 Upprätta och säga upp lokalt kollektivavtal
8.17 Upprätta och säga upp lokalt kollektivavtal
Personalchefen KS.2016.86
8.13 Omplacering, förflyttning över förvaltningsgränserna
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

godkänna redovisningen.
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Dnr: KS.2016.1

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 16:13
Cirkulär 16:13, bilaga
Cirkulär 16:14
Cirkulär 16:16
Sammanträdesplan för 2017
Gislaveds Energi AB
Yttrande över PwC:s rapport - Granskning av
upphandlingsorganisationen Gislaveds kommun
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Cykelstråk
Anderstorps stormosse
Beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Gäddfabrik i
Stengårdshultasjön
Akademikerförbundet SSR
Kompetens och kvalitet i den sociala barn- och ungdomsvården
Kommunstyrelseförvaltningen, Gislaveds kommun
Tillförordnad IT-chef på IT-enheten 20160501-20161231
Toppen på Gislaved
Skrivelse angående bristfälliga vägar inom Toppen på Gislaveds kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

godkänna redovisningen.
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Dnr: KS.2016.2

Informationer
Utbildning styrning och ledning för politiker
Kommundirektören informerar om att det den 17 oktober 2016 kommer att
anordnas en utbildning kring styrning och ledning för kommunstyrelsens
ledamöter, nämndspresiderna och förvaltningscheferna.
Smålands Turism
Gunnel Augustsson informerar från årsstämman för Smålands Turism.
Brottsförebyggande rådet, BRÅ
Agneta Karlsson informerar från konferens med BRÅ.
GGVV-sammanträde
Niclas Palmgren informerar från det senaste sammanträdet med GGVV där
man bland annat diskuterat projekt Automation Småland,
Sverigeförhandlingarna och Gislaveds kommuns heltidsprojekt.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna.
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