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Dnr: KS.2014.230

Stiftelsen Gisleparken, rapport från styrelsen
Ärendebeskrivning
Ordförande i stiftelsen Gisleparken, Staffan Sjöblom, rapporterar tillsammans
med Karin Gustafsson om den senaste informationen och besluten från
styrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna.
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Dnr: KS.2014.230

Stiftelsen Gisleparken, rapport från styrgruppen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2015 att tillsätta en ny styrgrupp
för att utreda Stiftelsen Gisleparkens framtida verksamhet. Man beslutade
också att uppdra till styrgruppen att löpande återrapportera sitt arbete till
kommunstyrelsen.
Karin Gustafsson rapporterar från styrgruppens senaste sammanträden.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna.
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Dnr: KS.2015.275

Feriepraktik för ungdomar 2016
Ärendebeskrivning
Syftet med feriepraktiken är att skapa sysselsättning åt ungdomar som av olika
anledningar har svårt att själva ordna feriearbete, samt att låta ungdomar få
prova olika yrken och branscher i kommunens verksamheter där det framöver
kommer att finnas ett rekryteringsbehov, ex inom vård och barnomsorg.
Innehållet i verksamheten föreslås 2016 rikta sig till ungdomar som slutat
årskurs 8 och 9 i grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet samt särskolan. De
ungdomar som inte har haft någon feriepraktikplats tidigare kommer att
erbjudas plats i första hand.
Feriepraktik kan komma ifråga först då alla planerade semestervikarieanställningar är tillsatta. Denna verksamhet för skolungdomar ska inte förväxlas
med kommunernas ordinarie sommarjobb.
2 307 000 kr finns avsatta för feriepraktiken 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2015
Förutsättningar för feriepraktiken 2016, daterad den 21 december 2015 med
tillhörande bilagor: Förslag på antal platser och ersättningsnivå
Budgetförslag 2016
Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M), med instämmande av Gunnel Augustsson (S):
Att bibehålla 350 platser trots höjningen av arbetsgivaravgifterna, att 20 st
platser finansieras via flyktingmedel och öronmärks till EKB-HVBhemmen, samt
att utöka så att även elever i årskurs 2 på gymnasiet kan söka feriepraktik, att
uppdra till kommunstyrelsens presidium att vid ordinarie ägardialoger med
kommunens egna bolag uppmana dem att ta emot feriepraktikanter, samt att
ersättningen lämnas oförändrad mot föregående år.
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till Navigatorcentrum, Arbetsmarknadsorganisationen att
inarbeta de förslag som framkommit under dagens sammanträde och
överlämna ärendet till kommande sammanträde.

Expedieras till:
Navigatorcentrum, Arbetsmarknadsorganisationen
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Dnr: KS.2015.269

Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun
2015-2018
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden och barn- och utbildningsnämnden har den 16 november 2015
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för folk- och
skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2015-2018, daterad den 27 oktober 2015.
Den första januari 2014 trädde en ny bibliotekslag (2013:801) i kraft som
ersätter tidigare bibliotekslag. Under Biblioteksplaner i Paragraf 17 i den nya
lagen står: Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet.
Nuvarande biblioteksplan gäller för perioden 2011-2014. Revidering av
biblioteksplanen ska ske i början av varje mandat period och beslutas av
kommunfullmäktige. Föreliggande förslag till reviderad biblioteksplan gäller för
perioden 2015- 2018 och är framtaget i samverkan mellan kulturförvaltningen
och barn- och utbildningsförvaltningen. Revideringen av biblioteksplanen är till
största delen en anpassning till den nya lagstiftningen.
Beslutsunderlag
Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2015-2018,
daterad 2015-10-27
Kulturnämnden den 16 november 2015, § 51
Barn- och utbildningsnämnden den 16 november 2015, § 123
Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Gunnel Augustsson (S), Peter
Bruhn (MP) och Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till förslaget.
Carina Johansson (C): Att ärendet ska avgöras i dag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons(C) yrkande att ärendet
ska avgöras i dag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun
2015-2018, daterad den 27 oktober 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Dnr: KS.2015.10

Ansökan om medel till införande av digitala larm
Ärendebeskrivning
Den digitala utvecklingen fortsätter utifrån både nationella och regionala
strategier inom e-förvaltningsområdet. Den digitala vägen till morgondagens
välfärd innebär krav på både investeringar i nya lösningar, ökad kompetens och
förändrade arbetssätt.
Sveriges kommuner och landsting har satt upp följande övergripande mål för esamhället (SKL, Strategi för eSamhället 2011);
1.
Enklare vardag för privatpersoner och företag
2.
Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och
delaktighet
3.
Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
För att kommunstyrelse, nämnder och förvaltningar ska kunna arbeta mot
dessa mål krävs att kommunstyrelseförvaltningen arbetar med vissa viktiga
förutsättningar. Kommunstyrelseförvaltningen har därför fokuserat och
kommer fortsättningsvis att fokusera på följande områden:
•
Informationssäkerhet
•
Länsgemensamt e-arkiv och kommunens eget arbete med att kunna
leverera till ett e-arkiv.
•
Kontaktcenter och gemensam e-tjänsteplattform
•
Integrationsplattform (för att kunna integrera mellan olika system
avseende e-tjänster)
•
E-förvaltning (bygga en hållbar struktur för IT-system och ITinfrastruktur)
•
Bredband
Dessa områden ligger i linje med den Regionala Digitala Agendan och med
arbetet inom länets e-utvecklingsråd där samverkan eftersträvas inom flera av
dessa områden.
För att kunna arbeta med ovanstående är det i kommunstyrelsens budget för
2016 avsatt 2,5 mnkr samt 1,5 mnkr för digitala larm inom socialnämnden.
Socialnämnden har den 26 november 2015 beslutat följande:
Att socialnämnden ställer sig bakom den av förvaltningen upprättade redovisningen av
effekterna av övergången från analoga till digitala trygghetslarm och överlämnar denna till
kommunstyrelsen med begäran om att kommunstyrelsen 2016 och framåt omfördelar medel
till socialnämnden med 1 572 700 kr för att täcka nämndens ökade kostnader för
övergången till digitala trygghetslarm.

Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2015 att överföra 1,5 mnkr till
socialnämnden för finansiering av projekt avseende övergång från analoga till
digitala larm. Beslutet innefattade även att socialnämnden senast i december
månad 2015 ska redovisa effekterna av övergången från analoga till digitala larm
samt att efter denna redovisning hantera frågan om finansiering för år 2016 och
framåt.
Justerares signatur
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Socialnämnden har den 26 november 20159 redovisat effekten avseende
övergången och kommit fram till att kostnaden för 2015 beräknas till 2,3 mnkr.
För 2016 beräknas kostnaden till 2,4 mnkr vilket innebär ett behov av utökat
anslag med 1,5 mnkr i förhållande till socialnämndens befintliga budget för 2016
som uppgår till 0,9 mnkr.
I Utblick 2017-2020 hanterades frågan om digitala larm och för denna
verksamhet är driftramen fr. o.m. år 2017 höjd med 4,0 mnkr vilket innebär att
med socialnämndens grundbudget år 2016 med 0,9 mnkr samt 2016 års
omfördelning med 1,5 mnkr uppgår det totala anslaget år 2017 till 6,4 mnkr.
I samband med hantering av 2017 års driftbudgetram får socialnämnden förhålla
sig till denna nivå kopplat till andra åtgärder som kan behöva göras inom
socialnämndens totala verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 6 maj 2015, § 39
Socialnämnden den 16 november 2015, § 119
Bilaga socialnämnden daterad den 16 november 2015
Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2015
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

för budget 2016 omfördela 1572 700 kr från kommunstyrelsens anslag
för utveckling av E-samhället, verksamhet 2154, till socialnämndens
verksamhet för digitala larm, samt

att

ytterligare kostnadsökning får hanteras inom socialnämndens
driftbudgetram i enlighet med utblick 2017-2020.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Dnr: KS.2015.278

Ställningstagande till försäljning av bostadsfastigheter och bildande
av dotterbolag i AB Gislavedshus
Ärendebeskrivning
Styrelsen i AB Gislavedshus har den 10 december 2015 beslutat att begära att
kommunfullmäktige tar ställning till att ge bolaget mandat till försäljning av
bostadsfastigheter i storleken 200-350 lägenheter i Anderstorps, Gislaveds och
Smålandsstenars tätorter. Vidare önskar styrelsen ställningstagande till begäran
om mandat att bilda dotterbolag till AB Gislavedshus för bolagisering av
försäljningsobjekt.
I bakgrundsbeskrivningen till styrelsens begäran konstateras att det finns ett
stort behov av nybyggnation av bostäder till följd av akut brist på lägenheter
och en ökande befolkning.
I de av kommunfullmäktige antagna Riktlinjer för bostadsförsörjning 2015 2030 anges ett mål om att 400 nya bostäder i olika upplåtelseformer ska
tillkomma fram till 2030.
AB Gislavedshus hade i november inga lediga lägenheter och hade per den 2
december 2015 en ledig lägenhet. Bolaget har under flera år ensam stått för
merparten av byggandet av nya lägenheter i kommunen. Styrelsen bedömer att
externa aktörer behövs som kan vara med och utveckla bostadsmarknaden i
kommunen. AB Gislavedshus planerar nybyggnation av bostäder i
Smålandsstenar, Anderstorp och Gislaved under 2016 - 2017 med ett 60-tal
lägenheter.
Styrelsen anför vidare att det vid nybyggnation är en fördel om egenfinansiering
kan täcka minst 25 % av kapitalbehovet. Detta kan skapas genom försäljning av
lämpliga delar av fastighetsbeståndet. Det totala antalet lägenheter i kommunen
kan ökas, samtidigt som AB Gislavedshus behåller en god ekonomi och blir
mindre sårbart. En försäljning ska genomföras så att en allsidig sammansättning
av bostadsfastigheter består i kommunens olika delar.
Styrelsens uppfattning är att om tillräcklig kapitalförsörjning för nybyggnation
fram till 2030 ska uppnås är en rimlig nivå på försäljning 200 - 350 lägenheter.
Styrelsen gör bedömningen att denna storlek på försäljning ökar möjligheten
för etablering av en extern och aktiv aktör som kan vara med och utveckla
Gislaveds kommun.
Merparten av fastighetsförsäljningarna mellan såväl privata som kommunala
bolag sker idag genom en bolagisering av tänkta försäljningsobjekt. Styrelsen
bedömer att en bolagisering av lämpliga objekt ökar antalet köpare samtidigt
som en större andel av försäljningens intäkter behålls i bolaget enligt nu
gällande lagstiftning. Man bedömer att detta ökar AB Gislavedshus
möjligheter att bygga fler bostäder och att ha en fortsatt hög nivå på
investeringar och på renoveringar av befintligt fastighetsbestånd. Lämpliga
försäljningsobjekt finns i Anderstorp, Gislaved och Smålandsstenars tätorter.
VD för AB Gislavedshus redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll AB Gislavedshus daterat den 10 december 2015, § 85
Kommunstyrelseforvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2015
Justerares signatur
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Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Dnr: KS.2015.143

Svar på motion om att införa 6 timmars arbetsdag
Ärendebeskrivning
Marie Lackenbauer (V) har lämnat en motion om att införa 6- timmars
arbetsdag med bibehållen lön på försök på en eller flera områden/enheter inom
de kvinnodominerade verksamheterna i Gislaveds kommun under 2016. Det
framgår inte av motionen om i vilken verksamhet eller förvaltning motionären
vill se detta, dock kan det antas med hänsyftning till kvinnodominerade
verksamheter att det är inom socialförvaltningens område som motionären vill
se detta. Marie Lackenbauer (V) hänvisar till Heltid en rättighet – deltid en
möjlighet som en av anledningarna till att 6- timmars arbetsdag ska införas då
det enligt motionären är en risk för att kvinnors hälsa påverkas negativt av
Heltidsprojektet.
Kommunstyrelsekontoret kan konstatera följande:
Att motionären i sak belyser en intressant fråga. Det finns vinningar med att
införa 6-timmars arbetsdagar. 2007 presenterade det numera nedlagda
Arbetslivsinstitutet en omfattande studie som visade att den upplevda hälsan
förbättrades väsentligt för de som arbetade sextimmarsdagar. I studien ingick
800 personer, huvudsakligen anställda inom offentlig sektor, där hälften fick
arbeta sextimmarsdagar utan lönesänkning medan den andra hälften fick
fortsätta jobba sina åttatimmarsdagar som vanligt. Efter 18 månader hade
nästan allt förbättrats i den första gruppen, de som arbetade 6-timmarsdagar.
Folk upplevde ett större välbefinnande med mindre stress och trötthet. Studien
visade dock ingen förbättring av rent fysiologiska mått, som minskat blodtryck
eller färre sjukskrivningar.
Dock är inte denna variant möjlig för tillfället i Gislaved kommun. Utifrån
rådande budgetläge där vi har nedskärningar och besparingar vore det
oövertänkt att dessutom påföra den redan pressade socialförvaltningen en
försöksstudie som kommer kosta pengar. I dagsläget är projektet Heltid en
rättighet – Deltid en möjlighet det prioriterade området. Det är även utifrån
alla teorier om förändringsarbete inte att rekommendera att bedriva två stora
förändringar på samma gång utan man ska prioritera ett projekt åt gången som
dessutom ska stöttas av berörda chefer. Så utöver det rådande ekonomiska
läget vore det dessutom olyckligt att införa 6-timmars arbetsdag på prov under
2016, då enligt rådande plan det är under denna period som socialförvaltningen
kommer gå in i Heltidsprojektet.
I tillägg till ovan finns det även en fara för att man inte lyckas med kontinuiteten
för de äldre vid införandet av en 6-timmarsarbetsdag. Kontinuitet är en av de
viktigaste aspekterna enligt experter som har analyserat vad det är som gör att
vård- och omsorg lyckas tillhandahålla en god kvalitet och skapa nöjda brukare.
Med hänvisning till ovan nämnda anledningar så som det rådande ekonomiska
läget och pågående Heltidsprojekt kan det anses bli för betungande att införa
ytterligare förändringar inom det personalpolitiska området under 2016, varför
kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen avslås.
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Beslutsunderlag
Motion om att införa 6-timmars arbetsdag, daterad 5 maj 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 juni 2015 § 99
Kommunstyrelsens personalutskott den 18 november 2015, § 32
Yrkande
Gunnel Augustsson (S): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen om att införa 6-timmars arbetsdag.

Protokollsanteckning
Peter Bruhn (MP) deltar inte i beslutet.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Dnr: KS.2015.265

Utbetalning av partistöd 2016
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 september 2014 nya regler för kommunalt
partistöd. Partistödet betalas ut årligen i förskott vid två tillfällen varje år.
Utbetalning sker i februari och augusti. Kommunfullmäktige ska årligen besluta
om utbetalningen.
Vid den årliga fördelningen av partistöd är det enligt kommunallagen nu möjligt
att ta hänsyn till om partiet lyckats bemanna sina platser eller inte. Enligt de
lokala reglerna för partistöd reduceras det mandatbundna stödet efter
respektive partis obesatta mandat. Parti anses ha obesatt mandat när
länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för mandat. Det mandatbundna stödet
reduceras i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat att de inte kan
fastställa ledamot för mandat.
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett underlag för utbetalning av
partistöd för 2016. Samtliga partiers mandat i kommunfullmäktige är idag
besatta.
En redovisning av hur partistödet har använts blir aktuell först när
redovisningen avser partistöd som är utbetalat utifrån de regler som fastställdes
den 25 september 2014 att gälla fr.o.m. den 1 januari 2015. Den redovisningen
ska vara inlämnad senast den 30 juni 2016.
Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd fastställda av kommunfullmäktige den 25
september 2014
Beräkning av partistöd per parti för 2016 daterad den 18 november 2015
Information om rutiner kring partistödet daterad den 30 september 2016
Kommunstyrelsen den 2 december 2015, § 409
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

partistöd för 2016 ska betalas ut till samtliga partier i kommunfullmäktige
enligt beräkning daterad den 18 november 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Dnr: KS.2015.199

Flyktingsituationen, resultat av utredning av lämpliga lokaler att
använda till Migrationsverkets evakueringsboende
Ärendebeskrivning
Fram till december 2015 har ca 150 000 människor sökt asyl i Sverige. Det är
Migrationsverket som ansvarar för boendeanskaffningen för de asylsökande
som inte kan lösa boendesituationen själva i väntan på att få sitt asylärende
registrerat och prövat. I ett läge där staten inte kan erbjuda boende träder
socialtjänstlagen in eftersom kommunen ytterst ansvarar för de personer som
vistas där.
I ett försök att avlasta ankomstkommunerna har Länsstyrelsen vid två tillfällen
genomfört en lokalinventering bland samtliga kommuner. Kommunerna har
ombetts redogöra för fastigheter som finns inom kommunes fastighetsbestånd,
men även andra privatägda fastigheter, som skulle kunna vara lämpliga att
använda som evakueringsplatser. Evakueringsplatser är boendeplatser som
används en kort tid i väntan på att Migrationsvekret ska hitta en mer varaktig
boendelösning för den asylsökande. I dagsläget finns 1 035 evakueringsplatser i
samtliga kommuner i Jönköpings län och ett behov av ytterligare 200
evakueringsplatser.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2015 fattades beslut
om att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att påbörja en ny lokalinventering för att utreda möjligheten att upplåta ytterligare lokaler att
användas som evakueringsboende. Resultatet av utredningen visar att Gislaveds
kommun i dagsläget har lämpliga lokaler som skulle kunna nyttjas som
evakueringsboende men under maximalt två månader. Sedan november driver
kommunen ett evakueringsboende med 130 platser som bemannas av ca 30
medarbetare. Mot den bakgrunden har kommunstyrelseförvaltningen kommit
fram till att det i dagsläget inte finns kapacitet att driva ytterligare ett
evakueringsboende.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 18 november 2015, § 392
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 december 2015
Kommunstyrelsen beslutar
att

meddela Migrationsverket och Länsstyrelsen att Gislaveds kommun i
dagsläget inte har möjlighet att driva ytterligare evakueringsboende.

Expedieras till:
Migrationsverket
Länsstyrelsen i Jönköping
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Dnr: KS.2015.279

Mottagande av nyanlända som anvisats boende i Gislaveds kommun
2016
Ärendebeskrivning
Under 2016 beräknas 21 700 personer behöva hjälp med att hitta en bostad i
någon av Sveriges kommuner. Den länsvisa fördelningen har tagits fram av
Arbetsförmedlingen och bygger på variablerna arbetsmarknad (34%), folkmängd
(33%) och sammantaget mottagande av asylsökande och nyanlända tidigare år
(33%). Särskild hänsyn har tagits till personer som bosätter sig på egen hand i
respektive län. Av beräkningen framgår att kommunerna i Jönköpings län under
2016 kommer att behöva ordna bostäder för 653 anvisade nyanlända med
uppehållstillstånd.
Grundat på samma variabler har ett förslag på kommunvis fördelning tagits
fram av vilken det framgår att Gislaveds kommun föreslås ta emot 37 anvisade
nyanlända med uppehållstillstånd under 2016. Till skillnad från tidigare erbjuds
kommunerna en möjlighet att göra inbördes justeringar i kommuntalen och
inkomma med önskemål och omfattning av mottagandet av anvisade nyanlända
för 2016, till Länsstyrelsen senast den 15 januari, 2016.
Länsstyrelsen lämnar därefter förslag om kommunfördelningen till regeringen,
som fattar beslut i frågan.
En ny lagstiftning för mottagande av nyanlända förväntas träda i kraft den
1 mars 2016. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas av riksdagen
kommer kommuntalen att utgöra den nivå upptill vilken nyanlända anvisas
boende till kommunen oavsett kommunens möjligheter att iordningställa en
lämplig bostad för mottagande.
I dagsläget har Gislaved kommun en överenskommelse med Länsstyrelsen om
att ta emot 90 nyanlända efter anvisning och har under 2015 uppnått målet
med den överenskommelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
kommunstyrelsekontoret att formulera ett svar till Länsstyrelsen i Jönköping
läns förfrågan av vilket det framgår att Gislaveds kommun godtar föreslaget
kommuntal om 37 anvisade nyanlända med uppehållstillstånd.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Länsstyrelsen i Jönköpings län ”Mottagande av nyanlända,
Jönköpings län 2016” daterad den 17 december 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 december 2015
Yrkande
Peter Bruhn (MP) med instämmande av Carina Johnasson (C), Gunnel
Augustsson (S) och Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till förslaget.
Anders Gustafsson (SD): Avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Peter Bruhns (MP) bifallsyrkande och
Anders Gustafssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Peter Bruhns bifallsyrkande.
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Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att formulera ett svar till
Länsstyrelsen i Jönköping läns förfrågan av vilket det framgår att
Gislaveds kommun godtar föreslaget kommuntal om 37 anvisade
nyanlända med uppehållstillstånd.

Reservation
Anders Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
egna yrkande.
Expedieras till:
Utvecklingsledaren
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Dnr: KS.2015.255

Arvoden till förtroendevalda 2016
Ärendebeskrivning
År 2015 infördes arvoden som kopplas till riksdagsledamöternas arvoden.
Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 400
kronor till 62 400 kronor i månaden från och med den 1 november 2015.
Det som har legat som grund för denna höjning är de löneförändringar under
2015 som ägt rum på arbetsmarknaden.
Beslutsunderlag
Uppräkning av arvoden, bilaga 1, daterad den 18 november 2015.
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa arvoden för 2016 enligt bilaga 1.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, löneenheten
Kommunstyrelsekontoret, arkivet
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
Samtliga nämnder
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Dnr: KS.2015.288

Namnändring av Gislaved Industrilokaler AB till Gisletorp Lokaler
AB
Ärendebeskrivning
Gislaveds Industrilokaler AB och A-Ringen AB har inlett en process för att
fusionera bolagen, där Gislaveds Industrilokaler är det övertagande bolaget.
Fusionen kommer med stor sannolikhet att vara klar under januari månad
2016. Styrelsen i bolaget anser att det innebär en ny och bredare verksamhet,
som bör markeras med en ny firma. Det innebär att § 1 i bolagsordningen för
Aktiebolaget Gislaveds Industrilokaler ska ändras vilket kräver ett godkännande
av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun.
Styrelsen i Gislaveds Industrilokaler AB har beslutat att byta namn till Gisletorp
Lokaler AB. § 1 Firma i bolagsordningen bör därför få följande lydelse:
Bolagets firma är Gisletorp Lokaler AB
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2016
Yrkande
Peter Bruhn (MP) med instämmande av Carina Johansson (C): Bifall till
förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna ändring av § 1 i bolagsordning för Aktiebolaget Gislaveds
Industrikolaler, vilket innebär att bolagets firma är Gisletorp Lokaler AB.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Dnr: KS.2015.4

Anmälan om delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Ekonomichefen KS.2015.272
4.4 Avskrivning av fordran
Ekonomichefen KS.2015.273
2.1 Antagande av leverantör
Ekonomichefen KS.2015.274
2.1 Antagande av leverantör
Ekonomichefen KS.2015.281
2.1 Antagande av leverantör
Ekonomichefen KS.2015.284
2.1 Antagande av leverantör
2.2 Antagande av leverantör överstigande tröskelvärdet
Ekonomichefen KS.2015.285
2.1 Antagande av leverantör
Kommundirektören KS.2016.7
2.1 Antagande av leverantör
Kommunstyrelsens ordförande KS.2015.80
1.1 Yttrande över laglighetsprövning
1.1 Yttrande över laglighetsprövning
1.1 Yttrande över laglighetsprövning
1.1 Yttrande över laglighetsprövning
Mark- och exploateringsenheten
2.3 Upphandling arkeologisk utredning
6.17 Yttrande över bygglov
6.17 Yttrande över bygglov
6.17 Yttrande över bygglov
6.17 Yttrande över bygglov
6.17 Yttrande över bygglov
6.10 Avtal om anläggningsarrende
Kommunstyrelsen beslutar
att
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Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 15:36
Cirkulär 15:40
Cirkulär 15:40, bilaga
Cirkulär 15:41
Cirkulär 15:42
Cirkulär 15:42, bilaga
Cirkulär 15:43
Cirkulär 15:44
Cirkulär 15:44, bilaga
Cirkulär 15:45
Cirkulär 15:46
Pm - Behov av regeländringar med anledning av flyktingsituationen
Barn- och utbildningsnämnden
2015-12-15 §145 - Åtgärder för att minska prognostiserat underskott
2015
Bilaga till §145 - Redovisning av åtgärder och prognos 2015
Fastighetsnämnden
2015-12-17 §139 - Ombyggnad av värme och ventilation i kommunhuset,
slutredovisning
2015-12-17 §147 - Begäran om tilläggsanslag, statliga medel för
flyktingmottagning
Tekniska nämnden
2015-12-16 §150 - Återrapportering av igångsättningstillstånd för
Torggatan i Smålandsstenar
AB Gislavedshus
Protokoll 2015-10-29
Protokoll 2015-12-10
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Förordnande som vigselförrättare i Gislaveds kommun
Ny skötselplan och föreskrifter för Store mosse nationalpark
Naturvårdsverket
Skötselplan för Store mosse nationalpark
Mediacenter i Jönköpings län
Budget 2016
Revisionen
Rapport - Granskning av missbruksvården i Gislaveds kommun
Missiv - Granskning av missbruksvården i Gislaveds kommun
Region Jönköpings län
PKS protokoll 2015-10-30
Bilaga, Delårsrapport för PKS
Trafikverket
Rapport - Åtgärdsvalsstudie riksväg 26 Smålandsstenar - Gislaved
Bilaga, Rv 26 Smålandsstenar - Gislaved
Kommunstyrelsen beslutar
att
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Dnr: KS.2015.2

Informationer
Nationell konferens angående integration
Ordföranden informerar om att Regeringskansliet i dag håller en Nationell
konferens för samtliga Sveriges kommuner angående integration där Gislaveds
kommun är inbjuden för att redovisa sina erfarenheter.
Rekrytering ekonomichef
Ordföranden informerar om att kommunens ekonomichef slutar sin tjänst
under våren 2016 för att börja en ny tjänst i Varbergs kommun. Rekryteringen
av efterträdare är påbörjad.
Fyrverkerier inom tätbebyggt område
Leif Andersson lyfter upp problemet med att det i samband med storhelger
skjuts fyrverkerier inom tätbebyggt område under flera dagar. Detta upplevs
som störande av många personer och Leif frågar om det kommunalt går att
styra problemet. Ordföranden svarar att enligt den Lokala ordningsstadgan
måste man ha tillstånd från polisen för att få skjuta fyrverkerier inom
detaljplanelagt tätbebyggt område. Polisen är den som är tillsynsansvarig.
Kommunstyrelsen beslutar
att
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