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Plats och tid Sammanträdesrum Fegen i Gislaved, kl. 18.00 - (9.00

Beslutande Maria Gullberg Lorentsson, ordförande
Kjell Thelin, förste vice ordförande
Bengt Petersson, socialnämnden
Gunnel Augustsson, kommunstyrelsen
Doris Akesson, SPF
Barbro Carlsson, SPF
Anne-Marie Nilsson, SPF, tjänstgörande ersättare

Laila Rosén, SPF
Ingegerd Andersson, SPF
Karl-Gustav Lorentsson, SPF
Ake Danielsson, SPF
Ingvar Holmén, PRO
Thure Andersson, PRO
Lennart Häger, SKPF
Kyösti Rahunen, Finska PF
Roland Ohlsson, RPG
Göte Uveborn, DHR
Björn Bjelke, DHR
Rigo Fredriksson, Afasi
Yvonne Svensson, Neuro förbundet Västbo Ostbo

Gun Gårdsell, IFPH
Jenny Andersson, IFPH
Eva Ward-Josefsson, Reumatiker Västbo
Anita Nyman, HRF Västbo

Övriga deltagande Marie Johansson, kommunstyrelsens ordförande

Carina Helgesson-Björk, socialchef
Jan Ekström, mötessekreterare
Majvor Magnusson, SPF, icke tjänstgörande ersättare

Kaarle Heino, PRO, icke tjänstgörande ersättare

Ing-Britt Lage, PRO, icke tjänstgörande ersättare

Ulla Fredriksson, SPF, icke tjänstgörande ersättare

Utses att justera Göte Uveborn
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Maria Gullberg Lorentsson har kallat ledamöterna i KPR och KRF till ett extramöte för att ledamöterna ska
få information om kommunstyrelsens förslag till planeringsdirektiv 2018.

§8

Kommunstyrelsens förslag till planeringsdirektiv 2018 (Mål och budget).

Marie johansson informerar om “Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021”. Gislaveds kommun har tre
övergripande mål:

• Barns lärande.
• Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun.
• Företagsklimat och näringslivssamverkan.

Som kritiska kvalitetsfaktorer nämner Marie:
• Brister i utbyggnaden av fibernät.
• Om det inte finns uppdaterade detaljplaner.
• Sviktande medarbetarengagemang
• Om inte de ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga.

De finansiella målen är 30 mnkr årligen, för att:
• Klara investeringar framåt.
• Klara pensionskostnaderna framåt.
• Omvärlden.

> På en fråga om hela kommunen ska ha fibernät svarar Marie johansson att hela kommunen ska ha
fibernät men att det kan dröja några år innan det är utbyggt i hela kommunen. Det gäller för
Gislaveds kommun att säkerställa att det inte blir några “hål” mellan orterna vid utbyggnaden av
fibernät. Utbyggnaden av fibernät görs av privata aktörer.

> En ledamot undrar om inte den kommunala skattesatsen kan höjas. Enligt Marie johansson finns inga
förslag om höjd skattesats. Det påverkar människor mycket så för närvarande är det inte aktuellt.

> På frågan hur vi gör för att verksamheter ska flytta till Gislaveds kommun svarar Marie att vi jobbar
mycket med skola, företag samt bostadsmarknad.

Det framförs en fråga om Gislaveds kommun tagit del av de 2 mdkr som regeringen avsatt till vård-
och omsorg. Carina Helgesson Björk informerar att Gislaveds kommun tagit del av pengarna och
att det gått till utökning av personal. Främst till vård- och omsorgsboendena.

Carina Helgesson Björk säger angående seminariet fredagen den 5 maj (Det åldersbeständiga boendet och
hälsofrämjande aktiviteter) att hon önskar se fler åhörare och uppmanar KPR-ledamöterna att påverka så
att fler kommer.

Maria Gullberg Lorentsson informerar att det ska undersökas på vilka boende det finns mest finsktalande
hyresgäster. Hon åberopar ett möte med Finska PF.

Kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinder beslutar

att “Planeringsdirektiv 2018 med plan 20 19-202 1” skickas med protokollet samt

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

Justerrs signatur / Utdragsbestyrkande
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§9

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

J usterares signatur Utdragsbestyrkande


