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Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-12-09
Ks §496

Dnr: KS.2012.261

Sida
2(41)
00

Återrapportering gällande fria resor för skolungdom inom Gislaveds
kommun
Ärendebeskrivning
Ylva Samuelsson (S) och Margareta Lindgren (S) har den 12 december 2012
lämnat in en motion om fria resor för skolungdom inom Gislaveds kommun.
Motionärerna vill att ungdomar i Gislaveds kommun ska kunna ta del av
kommunens utbud av kultur- och fritidsaktiviteter utan att behöva fundera
över kostnader för resor och yrkade därför att kommunstyrelsen får i uppdrag
att tillse att kommunens ungdomar ges möjlighet till fria kollektivtrafikresor
inom kommunens gränser.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2013 att uppdra till
kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till att kommunens ungdomar kan få
fria kollektivtrafikresor inom kommunens gränser och att motionen därmed är
besvarad.
Kommunstyrelsekontorets utredning presenterades för kommunstyrelsen den
6 maj 2014. Kommunstyrelsen beslutade vid detta sammanträdet att avvakta
Länstrafikens utredning av ungdomskort för hela länet innan ärendet förs till
fortsatt beredning och beslut.
Länstrafiken meddelade den 5 december att Landstinget avsätter 9 miljoner för
ett ungdomskort för ungdomar t.o.m. 19 år. Kortet ska börja gälla fr.o.m.
årsskiftet, kostar 150 kr/mån och gäller på bussar, tåg och i närtrafiken.
Kommunstyrelsens uppdrag att utreda möjligheterna till att kommunens
ungdomar kan få fria kollektivtrafikresor inom kommunens gränser tas upp på
kommande sammanträde med kommunstyrelsens allmänna utskott.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-12-09
Ks §497

Dnr: KS.2011.229

Sida
3(41)
53

Återrapportering gällande subventionering av busskort för äldre
Ärendebeskrivning
Styrgruppen för kollektivtrafik har gett utredaren i uppdrag att hitta nya
lösningar för att subventionera resor för personer 75 år och äldre.
Utredningen hade kommit så långt att ett förslag till avtal gällande fria resor för
75+ hade börjat arbetas fram i samtal med Länstrafiken. Den 23 oktober 2014
meddelar dock Länstrafiken att landstingsledningen för tillfället inte kommer
införa fler speciallösningar med biljettgiltigheter. De kort som redan existerar
(t. ex. 75+-kortet) får vara kvar medan nya former får avvakta tills vidare.
Därmed kan kommunen inte fortsätta utredningen utan måste avvakta till
Länstrafiken åter tar kontakt.
Utredare Henrik Hellström redogör för ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-12-09
Ks §498

Dnr: KS.2013.141

Sida
4(41)
109

Återrapportering förstudie för konjukturpaket med utbildning och
praktik som arbetsmarknadsåtgärd
Ärendebeskrivning
Näringslivsstrateg Camilla Wallin Kupferberg återrapporterar resultatet av
förstudien för konjukturpaketet med utbildning och praktik som
arbetsmarknadsåtgärd.
Syftet med förstudien har varit att hitta en eller flera förslag till metod för att
öka beredskapen för arbetsmarknadsinsatser i konjunktursvängningar
genom att analysera tidigare projekt och stärka relationerna mellan
potentiella samarbetspartners inför ett genomförandeprojekt.
Ett genomförande mellan flera kommuner skulle kunna starta tidigast 2015
och effekten av ett sådant projekt skulle sänka långtidsarbetslösheten och
öka möjligheterna för individen att röra sig över administrativa gränser och
använda sin fulla potential för egen försörjning.
Förstudien har fokuserat på den aktuella situationen i Gislaveds kommun med
omgivningar, och jämförts med liknande och angränsande geografiska
områden, för att med hänsyn till olika åldrar, kön och kulturell bakgrund få
fram förutsättningar för ett paket med utbildning och praktik för individer
som drabbas av konjunktursvängningar.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-12-09
Ks §499

Sida
5(41)

Dnr: KS.2014.217

Gåva från Gislaveds kommun till stiftelsen Strands donationsfond
gällande fastigheterna Strand 1:2 m fl i Reftele
Ärendebeskrivning
Fastigheterna Strand 1:2, 1:3 och 1:4 ägs av Gislaveds kommun (dåvarande
Reftele kommun) sedan 1937 då fastigheterna erhållits som gåva. Vid den
tidpunkten betraktades inte sk. förvaltande fonder som egna juridiska personer
utan lagfarten registrerades på kommunen.
Ur testamentet:
”Mitt ägande hemma 7/12 mantal frälse säteri i strand nr 1 i Reftele socken giver jag
med full äganderätt på följande villkor till Reftele kommun att förvaltas av Reftele
kommunfullmäktige. Avkastningen av hemmanet skall utdelas till mindre bemedlade
inom Reftele kommun, vilka icke erhålla understöd av socknen. Någon kalavverkning
å gården utöver husbehov får under de närmaste tjugo åren icke förekomma.”
År 1996 infördes Stiftelselagen (1994:1220) vilket innebar en stor förändring
för stiftelserna. Tidigare var rättsläget ganska oklart och någon särskild
civilrättslig reglering för stiftelserna fanns inte. I och med stiftelselagens
ikraftträdande klarnade många frågor, bl.a. kring en stiftelses bildande,
förvaltning, bokföringsskyldighet och upprättande av årsredovisning.
Sedan 1996 har fastigheterna redovisats som anläggningstillgångar i respektive
stiftelses årsredovisning.
Vid samråd med tillynsmyndigheten, Länstyrelsen, har de lämnat följande
yttrande:
”att de aktuella fastigheterna rätteligen ska vara lagfarna på respektive stiftelse och
inte på kommunen. Kommunstyrelsen som förvaltare av stiftelserna bör därför se till
att lagfarten på fastigheterna överförs på respektive stiftelse.”
Ett gåvobrev har därför upprättats mellan Gislaveds kommun och Stiftelsens
Strands Gårds donation.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad 3 december 2014
Utkast till gåvobrev daterat 19 november 2014
Karta över fastigheterna
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerares signatur

godkänna upprättat gåvobrev daterat den 19 november 2014, samt

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida
6(41)

Ks § 499 (forts.)
att

uppdra till någon av kommunens firmatecknare att underteckna
gåvobrevet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-12-09
Ks §500

Sida
7(41)

Dnr: KS.2014.219

Mottagande av gåva från Gislaveds kommun till stiftelsen Strands
donationsfond gällande fastigheterna Strand 1:2 m fl i Reftele
Ärendebeskrivning
Fastigheterna Strand 1:2, 1:3 och 1:4 ägs av Gislaveds kommun (dåvarande
Reftele kommun) sedan 1937 då fastigheterna erhållits som gåva. Vid den
tidpunkten betraktades inte s.k. förvaltande fonder som egna juridiska personer
utan lagfarten registrerades på kommunen.
Ur testamentet:
”Mitt ägande hemma 7/12 mantal frälse säteri i strand nr 1 i Reftele socken giver jag
med full äganderätt på följande villkor till Reftele kommun att förvaltas av Reftele
kommunfullmäktige. Avkastningen av hemmanet skall utdelas till mindre bemedlade
inom Reftele kommun, vilka icke erhålla understöd av socknen. Någon kalavverkning
å gården utöver husbehov får under de närmaste tjugo åren icke förekomma.”
År 1996 infördes Stiftelselagen (1994:1220) vilket innebar en stor förändring
för stiftelserna. Tidigare var rättsläget ganska oklart och någon särskild
civilrättslig reglering för stiftelserna fanns inte. I och med stiftelselagens
ikraftträdande klarnade många frågor, bl.a. kring en stiftelses bildande,
förvaltning, bokföringsskyldighet och upprättande av årsredovisning.
Sedan 1996 har fastigheterna redovisats som anläggningstillgångar i respektive
stiftelses årsredovisning.
Vid samråd med tillynsmyndigheten, Länstyrelsen, har de lämnat följande
yttrande:
”att de aktuella fastigheterna rätteligen ska vara lagfarna på respektive stiftelse och
inte på kommunen. Kommunstyrelsen som förvaltare av stiftelserna bör därför se till
att lagfarten på fastigheterna överförs på respektive stiftelse.”
Ett gåvobrev har därför upprättats mellan Gislaveds kommun och Stiftelsens
Strands Gårds donation.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad 3 december 2014
Utkast till gåvobrev daterat 19 november 2014
Karta över fastigheterna
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

kommunstyrelsen, i form av styrelse för Stiftelsen Strands Gårds
Donation, godkänner upprättat gåvobrev, daterat den 19 november
2014, under förutsättning att kommunfullmäktige i Gislaveds kommun
godkänner upprättat gåvobrev, samt

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida
8(41)

Ks § 500 (forts.)
att

uppdra till någon av stiftelsens firmatecknare att underteckna gåvobrevet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-12-09
Ks §501

Sida
9(41)

Dnr: KS.2014.218

Gåva från Gislaveds kommun till Eva Maria Jönsson Fällans
donationsfond gällande Karaby 4:21 utanför Ås
Ärendebeskrivning
Fastigheten Karaby 4:21 ägs av Gislaveds kommun (dåvarande Ås kommun)
sedan 1937 då fastigheterna erhållits som gåva. Vid den tidpunkten betraktades
inte s.k. förvaltande fonder som egna juridiska personer utan lagfarten
registrerades på kommunen.
Ur testamentet:
”Min fasta egendom lägenheten Fällan Karaby St. Skattegård 4:21 skall tillfalla Ås
kommun med full äganderätt att av kommunen för all framtid innehavas. Inkomsten
av fastigheten för skogsförsäljningar eller annorledes skall bilda en fond av vilken
kommunen äger uppbära 9/10 av årliga avkastningen att användas till för
kommunen erforderliga utgifter, under det att 1/10 av årliga avkastningen av fonden
skall läggas till kapitalet.. Kommunen får sålunda ej uppbära någon del av
avkastningen från fastigheten utan endast av fonden. Då fonden uppgått till 50.000
kronor må emellertid fondens hela avkastning, när synnerliga skäl därtill äro,
användas.
År 1996 infördes Stiftelselagen (1994:1220) vilket innebar en stor förändring
för stiftelserna. Tidigare var rättsläget ganska oklart och någon särskild
civilrättslig reglering för stiftelserna fanns inte. I och med stiftelselagens
ikraftträdande klarnade många frågor, bl.a. kring en stiftelses bildande,
förvaltning, bokföringsskyldighet och upprättande av årsredovisning.
Sedan 1996 har fastigheterna redovisats som anläggningstillgångar i respektive
stiftelses årsredovisning.
Vid samråd med tillynsmyndigheten, Länstyrelsen, har de lämnat följande
yttrande:
”att de aktuella fastigheterna rätteligen ska vara lagfarna på respektive stiftelse och
inte på kommunen. Kommunstyrelsen som förvaltare av stiftelserna bör därför se till
att lagfarten på fastigheterna överförs på respektive stiftelse.”
Ett gåvobrev har därför upprättats mellan Gislaveds kommun och Stiftelsens
Eva Maria Jönsson Fällan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2014
Utkast till gåvobrev daterat den 19 november 2014
Karta över fastigheten
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerares signatur

godkänna upprätta gåvobrev daterat den 19 november 2014, samt

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida
10(41)

Ks § 501 (forts.)
att

uppdra till någon av kommunens firmatecknare att underteckna
gåvobrevet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-12-09
Ks §502

Sida
11(41)

Dnr: KS.2014.220

Mottagande av gåva från Gislaveds kommun till Eva Maria Jönsson
Fällans donationsfond gällande Karaby 4:21 utanför Ås
Ärendebeskrivning
Fastigheten Karaby 4:21 ägs av Gislaveds kommun (dåvarande Ås kommun)
sedan 1937 då fastigheterna erhållits som gåva. Vid den tidpunkten betraktades
inte s.k. förvaltande fonder som egna juridiska personer utan lagfarten
registrerades på kommunen.
Ur testamentet:
”Min fasta egendom lägenheten Fällan Karaby St. Skattegård 4:21 skall tillfalla Ås
kommun med full äganderätt att av kommunen för all framtid innehavas. Inkomsten
av fastigheten för skogsförsäljningar eller annorledes skall bilda en fond av vilken
kommunen äger uppbära 9/10 av årliga avkastningen att användas till för
kommunen erforderliga utgifter, under det att 1/10 av årliga avkastningen av fonden
skall läggas till kapitalet. Kommunen för sålunda ej uppbära någon del av
avkastningen från fastigheten utan endast av fonden. Då fonden uppgått till 50.000
kronor må emellertid fondens hela avkastning, när synnerliga skäl därtill äro,
användas.
År 1996 infördes Stiftelselagen (1994:1220) vilket innebar en stor förändring
för stiftelserna. Tidigare var rättsläget ganska oklart och någon särskild
civilrättslig reglering för stiftelserna fanns inte. I och med stiftelselagens
ikraftträdande klarnade många frågor, bl.a. kring en stiftelses bildande,
förvaltning, bokföringsskyldighet och upprättande av årsredovisning.
Sedan 1996 har fastigheterna redovisats som anläggningstillgångar i respektive
stiftelses årsredovisning.
Vid samråd med tillynsmyndigheten, Länstyrelsen, har de lämnat följande
yttrande:
”att de aktuella fastigheterna rätteligen ska vara lagfarna på respektive stiftelse och
inte på kommunen. Kommunstyrelsen som förvaltare av stiftelserna bör därför se till
att lagfarten på fastigheterna överförs på respektive stiftelse.”
Ett gåvobrev har därför upprättats mellan Gislaveds kommun och Stiftelsen Eva
Maria Jönsson Fällan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse, daterad 3 december 2014
Utkast till gåvobrev daterat 19 november 2014
Karta över fastigheten
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

kommunstyrelsen, i form av styrelse för Stiftelsen Eva Maria Jönsson
Fällan, godkänner upprättat gåvobrev daterat den 19 november 2014,
under förutsättning att kommunfullmäktige i Gislaveds kommun
godkänner upprättat gåvobrev, samt
Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-12-09

Sida
12(41)

Ks § 502 (forts.)
att

uppdra till någon av stiftelsens firmatecknare att underteckna gåvobrevet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-12-09
Ks §503

Sida
13(41)

Dnr: KS.2007.161

310

Genomförandeavtal mellan Gislaveds kommun och Trafikverket
gällande Rv 27 förbifart Gislaved-Anderstorp
Ärendebeskrivning
Tidigare har avtal "Väg 27 - förbifart Gislaved-Anderstorp" daterat 2007-0115/2007-12-13 upprättats mellan Vägverket (nuvarande Trafikverket) och
Gislaveds kommun. Senare upprättades ett tilläggsavtal "Genomförandeavtal för
uppförande av viltstängsel längs väg 27 för delen Anderstorps trafikplats korsningen väg 599" daterat 2013-01-02/2013-01-08.
Eftersom väg 27 nu är invigd upprättas ett förslag till avtal "Komplettering
genomförandeavtal för väg 27 förbi Gislaved" för att sammanfatta och reglera
kostnader och åtaganden i tidigare avtal samt reglera kostnader som
uppkommit under byggandet av väg 27. Ärendet var uppe för behandling i
ekonomi- och markutskottet i juni och ärendet återremitterade då till
kommunstyrelsekontoret att tillsammans med tekniska kontoret bereda
ärendet ytterligare.
Förslag till avtal reglerar kommunens övertagande av gamla väg 27 genom
Gislaveds tätort samt fördelning av framtida drift och underhåll mellan
parterna. Avtalet reglerar också parternas ekonomiska åtagande i samband med
Trafikverkets ny- och ombyggnad av väg 27 förbi Gislaved. Trafikverkets
kostnader uppgår till 1 327 000 kr och kommunens kostnader uppgår till 942
533 kr. Mellanskillnaden om 384 467 kr ska kommunen erlägga till Trafikverket.
Beslutsunderlag
Väg 27 - förbifart Gislaved-Anderstorp" daterat 2007-01-15/2007-12-13
Genomförandeavtal för uppförande av viltstängsel längs väg 27 för delen
Anderstorps trafikplats - korsningen väg 599" daterat 2013-01-02/2013-01-08
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 10 juni 2014, § 35
Komplettering genomförandeavtal för v 27 förbi Gislaved
Bilagor komplettering genomförandeavtal
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2014, § 401
Kommunstyrelsen den 4 november 2014, § 439
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna kompletterande genomförandeavtal för väg 27 förbi Gislaved,
samt

att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna avtalet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-12-09
Ks §504

Dnr: KS.2014.140

Sida
14(41)
253

Försäljning av Ås 11:3 lärarbostaden, avstyckning från Ås 11:1
Ärendebeskrivning
Ett köpekontrakt har upprättats mellan Gislaveds kommun och köparna av
Lärarbostaden, Ås 11:3 i Ås.
Fastigheten är 1384 kvm och köpeskillingen har efter anbudsgivning bestämts
till 520 000 kr.
Beslutsunderlag
Köpekontrakt daterat den 28 november 2014
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 december 2014
Karta
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna upprättat köpekontrakt daterat den 28 november 2014, samt

att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
köpekontrakt samt därtill erforderliga handlingar.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-12-09
Ks §505

Sida
15(41)

Dnr: KS.2014.214

Förändringar av avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har den 19 november 2014 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige besluta att hela avgiftsutrymmet för avgifter inom vård och
omsorg ska tas ut från och med den 1 mars 2015.
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2012 gällande avgifter för
insatser enligt SoL ska avgift tas ut med maximalt 80 % av det framräknade
avgiftsutrymmet.
I socialnämndens beslut gällande budget för år 2015, fastslogs att
socialnämnden ska ta ut hela avgiftsutrymmet, dvs. 100 % av det framräknade
avgiftsutrymmet. Det beräknas öka socialnämndens intäkter med ca 450 tkr per
år. Ändringen ska börja gälla fr.o.m. att övriga avgifter uppräknas, d.v.s. den 1
mars 2015. Med anledning av att det gäller en ändring av avgifter ska ärendet gå
vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Ändringen som föreslås är enligt matrisen nedan:
Typ av insats/beslut

Avgift

Uppräkningssätt

Hemtjänst/omvårdnad i
ordinärt boende

202 kr/tim, 100% av
avgiftsutrymmet

Uppräkning med
prisbasbelopp

Hemtjänst/omvårdnad i
vårdboende

100% av
avgiftsutrymmet

Uppräkning med
prisbasbelopp

Beslutsunderlag
Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen antagna av kommunfullmäktige,
daterade den 17 november 2012
Socialnämnden den 19 november 2014, § 154
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande beslut:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

hela avgiftsutrymmet för avgifter inom vård och omsorg ska tas ut från
och med den 1 mars 2015.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Förfrågan om kommunal tillstyrkan till vindkraftspark i Palsbo
Ärendebeskrivning
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Östergötland har översänt
E.ON Wind Sweden AB:s ansökan om tillstånd för Palsbo Vindkraftpark med
förfrågan om kommunens tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken.
Anläggningen planeras inom fastigheterna Sandsebo 2:13 och 3:3 samt Bubbarp
1:2 i Gislaveds kommun. Ansökan omfattar uppförande och drift av högst 8
vindkraftverk med en totalhöjd om högst 200 meter. Parken beräknas att
producera cirka 75 GWh el årligen. Till ansökan har fogats en
miljökonsekvensbeskrivning som beskriver påverkan på omgivningen genom
buller, skuggning, ljus samt inverkan på växt- och djurliv, natur- och
kulturmiljöer och landskapsbild.
Representanter från E.ON Wind Sweden AB redogör för sin projektansökan.
Kommunekolog Bengt-Göran Ericsson redogör för ärendet i övrigt.
Beslutsunderlag
Remiss om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
Begäran om yttrande om anläggning för vindkraft, Palsbo Vindkraftspark, inom
fastigheterna Sandsebo 2:13, 3:3 samt Bubbarp 1:2
MKB Palsbo 2014
MKB Bilaga 1 Samrådsredogörelse
MKB Bilaga 2 Exemplifierad layout
MKB Bilaga 3 Kartbilaga naturvärden
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde.
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Dnr: KS.2014.213

Föreningsbidrag Reftele föreningsgård
Ärendebeskrivning
Reftele Föreningsgård har inkommit med en ansökan om kommunalt
investerings/driftbidrag till entré, hall och kapprum. Ansökan uppgår till
400 tkr. Föreningen har fått en grov kostnadskalkyl av Klangs Bygg som uppgår
till 272 tkr inkl moms och till detta tillkommer föreningens beräknade
kostnader för inventarier, diverse arbeten m. m. på ca 130 tkr.
Av det kommunala driftbidraget används mellan 46,9 och 65 tkr för att täcka
driftunderskottet resterande del av det kommunala driftbidraget har användas
till investeringar eller till att förstärka ekonomin. Under denna period har
föreningen valt att använda resterande del av det kommunala driftbidraget till
att investera för 747 tkr och resterande del (62 tkr)har förstärkt ekonomin.
Reftele Föreningsgård har under åren 2011-2013 fått driftbidrag som har täckt
investeringar motsvarande 747 tkr.
För ett genomsnittligt år uppgår driftkostnader utöver övriga intäkter till i
genomsnitt 55 tkr och därmed motsvarar ett kommunalt driftbidrag på 275 tkr
en nivå så att det finns 225 tkr till investeringar.
Beslutsunderlag
Ansökan från Reftele Föreningsgård daterad den 4 maj 2014
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2014
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja Reftele Föreningsgård ett investerings/driftbidrag för 2015 med
275 tkr,

att

bidraget utöver driftkostnader ska täcka kostnader för investering i
entré, hall och kapprum, samt

att

100 tkr av bidraget utbetalas efter att en kostnadsredogörelse av
investeringen har redovisats till ekonomienheten.

Expedieras till:
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Dnr: KS.2014.215

Reglemente för gemensam räddningsnämnd Gislaved-Gnosjö
Ärendebeskrivning
Räddningsnämnden har den 26 november 2014 beslutat att godkänna förslag till
reglemente för den gemensamma räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö
kommuner, daterat den 12 november 2014, samt att föreslå
kommunfullmäktige i Gislaveds och Gnosjö kommuner att anta reglementet.
1 januari 2011 skapades den nya gemensamma nämnden för räddningstjänsten
Gislaved-Gnosjö. Reglementet antogs för första gången av kommunfullmäktige i
Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö
kommun den 29 juni 2010. En översyn av reglementet har gjorts inför den nya
mandatperioden. Förslag till reviderat reglemente innebär mindre redaktionella
förändringar samt att nämnden ska arbeta för en enhetligare målstyrning i de
båda kommunerna. Detta beskrivs i fjärde punkten i 4§.
Beslutsunderlag
Räddningsnämnden den 26 november 2014, § 51
Förslag till reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö
kommuner, daterat den 12 november 2014
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö
kommuner, daterat den 12 november 2014, samt

att

upphäva kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2010, § 64 gällande
reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner.
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Dnr: KS.2014.216

Reglemente för kulturnämnden
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har den 17 november 2014 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att reglemente för kulturnämnden, antaget av
kommunfullmäktige den 20 juni 2011, föreslås gälla för kommande
mandatperiod utan några förändringar eller tillägg.
Inför varje ny mandatperiod ska en översyn av nämndsorganisationen
genomföras. Vid eventuella förändringar ska nämndernas reglementen
revideras. Den översyn som kommunstyrelsen har genomfört och
kommunfullmäktige beslutat om, innebär inga förändringar för kulturnämnden
inför mandatperioden 2015-2018.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Kulturnämndens arbetsutskott den 3 november 2014, §34
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

reglemente för kulturnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 20
juni 2011, § 66, föreslås gälla för kommande mandatperiod utan några
förändringar eller tillägg.
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Dnr: KS.2014.209

Reglemente för bygg- och miljönämnden
Ärendebeskrivning
Reglementet för bygg- och miljönämnden fastställdes av kommunfullmäktige
den 20 juni 2011.
Kommunfullmäktige har den 23 juni 2014 beslutat om översyn av
nämndsorganisationen. I beslutet ingår att alkoholtillsynen överflyttas från
socialnämnden till bygg- och miljönämnden från och med den 1 januari 2015
och med följande anpassning av förvaltningarnas organisation.
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till revidering av reglementet
med anledning av att alkoholtillsynen överflyttas till bygg- och miljönämnden.
Reglementet föreslås kompletteras enligt nedanstående:
- Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillståndsgivning till alkoholservering av
spritdrycker, vin, starköl och andra jäsdrycker i enlighet med alkohollagen.
Nämnden ska också utöva kommunal tillsyn över servering av alkoholdrycker
och detaljhandel med och servering av folköl.
- Bygg-och miljönämnden ska avge yttrande enligt 44 § lotterilagen avseende
restaurang-kasinospel.
Kommunfullmäktige har den 29 september 2012 fastställt riktlinjer för
alkoholservering i Gislaveds kommun. Riktlinjerna behöver ses över under år
2015 bland annat beroende på att det i dokumentet regleras att socialnämnden
ansvarar för tillståndsgivningen.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott den 12 november 2014, § 138
Förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsen den 25 november 2014, § 489
Bygg- och miljönämnden den 26 november 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta reglemente för bygg- och miljönämnden daterat den 26 november
2014,

att

fastställda riktlinjer för alkoholservering i Gislaveds kommun ska
fortsätta gälla efter den 1 januari 2015, samt

att

upphäva kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2011, §72 gällande
reglemente för bygg- och miljönämnden.
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Dnr: KS.2014.44

Reglemente för socialnämnden
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde den 19 november 2014 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige
att
att
att
att

med anledning av att alkoholtillsynen flyttas från socialnämnden till byggoch miljönämnden ta bort den text i socialnämndens reglemente som rör
alkoholtillsyn samt § 44 Lotterilagen avseende restaurang och kasinospel,
utifrån överenskommelsen angående landstingets övertagande av
färdtjänst ta bort den text i socialnämndens reglemente som rör
färdtjänst,
justera reglementet genom att ändra antalet ledamöter från 14 till 15
stycken, utifrån kommunfullmäktiges beslut den 23 juni 2014, samt
ändringarna i reglementet ska gälla från och med den 1 januari 2015.

Inför den nya mandatperioden har socialförvaltningen gått igenom
socialnämndens reglemente för att se eventuella behov av justeringar eller
förändringar och har kommit fram till att några justeringar i reglementet
behöver göras.
Kommunfullmäktige beslutade, den 23 juni 2014 § 94, i samband med
översynen av nämndorganisation, arbetssätt och ersättningar till
förtroendevalda att alkoholtillsynen ska flyttas från socialnämnden till bygg- och
miljönämnden från och med den 1 januari 2015. Den text i socialnämndens
reglemente som rör alkoholtillsynen och även § 44 Lotterilagen avseende
restaurang och kasinospel behöver på så vis tas bort i socialnämndens
reglemente.
I samband med översynen av nämndorganisationen fattade kommunfullmäktige
även beslut om att socialnämnden ska utökas från 14 till 15 ledamöter. Antalet
ledamöter i socialnämnden behöver därmed också justeras i nämndens
reglemente.
Utifrån en länsövergripande överenskommelse har numera landstinget istället
för kommunen ansvar för färdtjänst. I samband med revideringen av
socialnämndens reglemente, kommunfullmäktige den 27 mars 2014 § 49, togs
stycken i reglementet som rör färdtjänst bort. Några ytterligare justeringar i
reglementet behöver göras genom att i kap 1.3 "Delegering från
kommunfullmäktige" ta bort Lagen om färdtjänst samt Lagen om riksfärdtjänst
som står nämnda på två ställen i det kapitlet.
Beslutsunderlag
Socialnämnden den 19 november 2014, § 155
Förslag på förändringar i socialnämndens reglemente daterat den 12 november
2014
Kommunstyrelsen den 25 november 2014, § 490
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Ks § 511 (forts.)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta reglemente för socialnämnden daterat den 12 november 2014, samt

att

upphäva kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2010, § 69 och den 27
mars 2014, § 49 gällande socialnämndens reglemente.
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Dnr: KS.2014.208

Reglemente för överförmyndarnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2014 att fastställa nämndorganisation
och uppgiftsfördelning mellan nämnderna för mandatperioden 2015-2018. Det
innebär bland annat att en överförmyndarnämnd inrättas fr.o.m. 1 januari 2015.
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till reglemente för
överförmyndarnämnden. Förslaget har stämts av med ansvarig chef för
överförmyndarkansliet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 23 juni 2014, § 94
Förslag till reglemente för överförmyndarnämnden daterat den 3 november
2014.
Kommunstyrelsen den 25 november 2014, § 488
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta reglemente för överförmyndarnämnden att gälla fr.o.m. den 1
januari 2015.
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Dnr: KS.2014.152

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i
Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 september 2014 Bestämmelser om
ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds kommun.
Bestämmelserna har aktualiserats igen med förslag från de samverkande
partierna i majoritet avseende heltidsarvoderade förtroendevalda. Den
förändring som föreslås är att även kommunstyrelsens 1:e vice ordförande blir
heltidsarvoderad. Därmed är kommunstyrelsens ordförande,
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande heltidsengagerade kommunalråd.
En förändring har också införts i kommunallagen 4 kap 1 § avseende benämning
av förtroendevald som fullgör sitt updrag på heltid eller betydande del av heltid.
Där anges nu att dessa ska benämnas kommunalråd eller oppositionsråd eller
annan benämning som fullmäktige bestämmer. Mot bakgrund av det har en
komplettering gjorts i bestämmelserna där det nu står att de ordförande, som
är arvoderade efter mer än 40 % tjänstgöringsgrad, benämns kommunalråd för
aktuell nämnd/område.
Kommunstyrelsen har tidigare fastställt arvoden för nästkommande år. Inför
den nya mandatperioden och med den förändringen att arvodena numera ska
utgå från nivån på riksdagsledamotarvodet har en ny bilaga 1 tagits fram med en
uppräkning av arvodena i 2015 års nivå.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att anta Bestämmelser om ersättningar till
kommunalt förtroendevalda i Gislaveds kommun daterade den 18 november
2014 att gälla från och med den 1 januari 2015, att upphäva
kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2014, § 131 om att anta
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds
kommun, samt att fastställa Bilaga 1 med uppräknade arvoden för 2015.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 yrkade Robert
Erlandsson (MP) bifall till förslaget och Carina Johansson (C) yrkade avslag på
förslaget. Ärendet överlämnades till dagens sammanträde för beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2014
Förslag till bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i
Gislaveds kommun daterad den 18 november 2014
Underlag fasta arvoden och sysselsättningsgrad
Bilaga 1 med uppräknade arvoden för 2015
Kommunstyrelsen den 25 november 2014, § 478
Yrkande
Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.
Erik Andersson (K): Att inte införa någon heltidsarvoderad post på
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Erik Anderssons (K) yrkande och Marie
Johanssons (S) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Marie Johanssons (S) bifallsyrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Marie Johanssons (S) bifallsyrkande
Nej-röst för Erik Anderssons (K) yrkande
Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster för Marie Johanssons (S) bifallsyrkande, 1 nej-röst för Erik
Anderssons (K) yrkande och 2 röster som avstår beslutar kommunstyrelsen
enligt Marie Johanssons (S) bifallsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i
Gislaveds kommun daterade den 18 november 2014 att gälla från och
med den 1 januari 2015,

att

upphäva kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2014, § 131om
att anta Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i
Gislaveds kommun, samt

att

fastställa Bilaga 1 med uppräknade arvoden för 2015.

Protokollsanteckning
Centerpartiet deltar inte i beslutet utan återkommer när ärendet behandlas i
kommunfullmäktige den 15 december 2014.
Erik Andersson (K) hänvisar till tidigare lagda yrkanden om sänkta
politikerlöner och återkommer när ärendet behandlas i kommunfullmäktige
den 15 december 2014.
Reservation
Erik Andersson (K): Härmed reserverar jag mig mot kommunstyrelsens beslut
att tillsätta ytterligare en kommunalrådspost på heltid. Återigen har man kört
över den parlamentariska gruppen och dess arbete som kom fram till att det
skulle finnas två heltidsanställda kommunalråd och inte tre som nu
kommunstyrelsens majoritet rekommenderar kommunfullmäktige att anta, till
en extrakostnad på hundratusentals kronor.
Avsikten med en parlamentarisk grupp är att komma fram till vilka spelregler
som ska gälla inför en kommande mandatperiod, detta oavsett valresultat och
mandatutfall. Agerandet och det nu liggande förslaget till kommunfullmäktige
som nu socialdemokraterna, moderaterna, miljöpartiet, folkpartiet och
kristdemokraterna ställt sig bakom har schackrandets sämsta kännetecken och
kan endast beskrivas med ett sätt: Politiskt mygel.
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I övrigt anser jag att ersättningarna till kommunalråden behöver justeras ner
enligt de förslag som undertecknad lade på fullmäktiges möte den 27 november
2014.
Expedieras till:
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Dnr: KS.2014.203

Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Flodalavägen i
Hestra
Ärendebeskrivning
Hestra Inredningar AB har hos bygg- och miljönämnden ansökt om bygglov för
anläggande av carport och förrådsbyggnad på sin fastighet på Flodala
industriområde i Hestra. Då det inte gick att lösa på annat sätt placerades ca
2,4% av ny carport och ca 14,6% av nytt förråd på kommunal mark. Marken
som i anspråktagits ligger utanför detaljplanelagt område.
För att byggnaderna helt ska ligga på företagets mark upprättades en
överenskommelse om fastighetsreglering, daterad den 14 mars 2014, med
försäljning av ca 50m² av kommunens fastighet Norra Hestra Kyrkobol 1:4.
I samband med sökt lantmäteriförrättning har lantmäteriet föreslagit att
området utökas för att underlätta framtida skötsel av byggnaderna och därför
har en ny överenskommelse om fastighetsreglering upprättats som ersätter
tidigare överenskommelse. Den innebär att företaget köper ca 260 m² av
kommunens fastighet för en köpeskilling om 40 kr/m².
Marken ligger utanför planlagt område och köpeskillingen motsvarar
kommunens fastställda tomtpris. I det fall ett område i närheten kommer
detaljplaneläggas och Gislaveds kommuns bygg- och miljönämnd anser det
lämpligt att ta med det område som avses i aktuell överenskommelse ska
planbeläggning bekostas av överlåtet område av Gislaveds kommun.
Beslutsunderlag
Överenskommelse daterad den 17 mars 2014
Kommunstyrelsen den 8 april 2014, anmälan om delegationsbeslut
Förslag till Överenskommelse om fastighetsreglering daterad den 17 november
2014
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2014
Kommunstyrelsen den 25 november 2014, § 477
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna överenskommelse om fastighetsreglering daterad den 17
november 2014,

att

uppdra till kommunstyrelsens firmatecknare att underteckna
överenskommelse om fastighetsreglering, samt erforderliga
köpehandlingar, samt

att

upphäva delegationsbeslut om överenskommelse, daterad den 17 mars
2014, anmält till kommunstyrelsen den 8 april 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Yttrande över revisionsrapport delårsbokslut 2014-08-31
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har lämnat uppdrag till PWC att granska delårsbokslut
2014-08-31. Denna granskning finns redovisad i separat revisionsrapport.
I skrivelse daterad den 23 oktober 2014 har kommunens revisorer överlämnat
revisionsrapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast den 16 december
2014.
Revisionsrapporten ger överlag positiva synpunkter och nämner att det inte har
framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport
inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport avseende delårsbokslut per den 31 augusti 2014
Utlåtande avseende delårsrapport 2014, daterat den 23 oktober 2014
Förslag till yttrande över revisionsrapporten, daterat den 27 oktober 2014
Kommunstyrelsen den 25 november 2014, § 480
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna yttrande över Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport
per den 31 augusti 2014, daterat den 27 oktober 2014.

Expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
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Dnr: KS.2014.185

Projekt Heltid en rättighet 2015-2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens personalutskott har den 11 november 2014 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att anta projektplanen Heltid är en rättighet 20152017.
Att höja sysselsättningsgraderna och minska antalet ofrivilligt deltids- och
timanställda är och har varit ett prioriterat mål i kommunen. Politiska mål kring
arbetstidsområdet finns förstärkt i det personalpolitiska målet inom budget
2015 med utblick 2016-2018. Därför har arbetet med projektplan och
projektdirektiv påbörjats.
Projektet Heltid en rättighet- deltid en möjlighet ska stimulera och attrahera
människor till att välja att arbeta i Gislaveds kommun. Det finns en mängd
faktorer som kan bidra;
- erbjuda heltid för alla, men med möjlighet att arbeta valfri sysselsättningsgrad
- öka delaktigheten, flexibiliteten och jämställdheten över sin arbetstid
- att arbetet känns varaktigt, långsiktigt och skapar lust och arbetsglädje
Projektet är ett sätt för kommunen att arbeta smartare med bemanning,
kompetens och rörlighet. Att arbeta systematiskt med bemanningsfrågor och
rörlighet är viktigt ur flera aspekter. Det ger en god grund för att kunna klara
framtida personalrekryteringar, det ökar attraktionskraften för arbetsgivaren
och kan bibehålla och utveckla en bra kvalitet och ekonomi i balans. Projektet
har en mycket gynnsam påverkan i ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv
då det innebär att alla anställda, oberoende av om man är man eller kvinna, ung
eller gammal, småbarnsförälder eller inte får samma möjlighet att påverka hur
mycket och när man vill arbeta.
Projektet kan leda till minskad deltidsarbetslöshet, sjukfrånvaro, kostnader för
vikarier och timanställda, introduktion och övertid. Framförallt ger det anställda
möjlighet att kunna leva på sin lön. Att kunna erbjuda kommunens anställda
heltid som grund sätter också ett större tryck på att få igång en ökad rörlighet
bland medarbetare. I förlängningen kan heltid vara förknippat med arbete på
flera olika förvaltningar eller områden/avdelningar. Det ger kommunen en bra
ingång till att förhindra inlåsningseffekter, då rörligheten ökar bland olika
personer som kan utbyta nya idéer och bidra med sin kompetens på flera sätt
inom samma område.
För ett genomförande krävs avsatta driftsmedel i budget för dels projektledare
i två år under år 2015 – 2016, dels förstärkning av personalkonsult tillsvidare på
minst tre år framåt 2015-2017. Ärendet kommer att behandlas av
kommunfullmäktige i samband med att beslut tas om budget 2015 vid
sammanträdet den 27 november 2014.
Avsikten med projektet är att
- det ska skapa tryggare anställningsförhållanden.
- uppfylla personalförsörjningen på kort och lång sikt.
- få en organisation som har ökat nytänkandet via flexibilitet, effektivare
vikariehantering, större delaktighet och inflytande.
- ökad jämställdhet i arbetstid.
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Skapandet av tryggare anställningsförhållanden ger bilden av Gislaveds kommun
som en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom att kvaliteten höjs i
verksamheten och medarbetaren ges bättre arbetsförhållanden. Att nå dessa
effekter kommer att kräva flera års målinriktat arbete. Det förutsätter flexibla
och individuella arbetstidslösningar, kompetensutveckling utifrån individens och
organisationens behov och flexibla organisatoriska lösningar.
Nyttan med projektet är flera. Det ger en gemensam grund för att:
•
stödja förvaltningarna i metodutveckling och ett strategiskt arbetssätt för
införande av heltidsanställning som norm.
•
stödja förvaltningarna i att upprätta handlingsplaner för sitt arbete med
att stegvis reducera ofrivillig deltids/heltids- och timanställningar.
•
förutsättningar skapas för chefer och medarbetare att kunna arbeta med
frågan genom tillgång till metodstöd.
Utkast till projektplan har varit på remiss hos förvaltningscheferna för
yttranden samt som information vid Ksam den 24 oktober 2014.
Beslutsunderlag
Projektplan Heltid 2015-2017 Gislaved 141024
Bilaga 1. Tid- och aktivitetsplan Heltid en rättighet
Bilaga 2. Kommunikationsplan Heltid en rättighet
Tidsplan starta projektet 2014
Remissvar förvaltningschefer 141031
Kommunstyrelsens personalutskott den 11 november 2014, § 68
KSAM protokoll daterat den 13 november 2014
Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Marie Johansson (S), Erik
Andersson (K) Ann-Katrin Strand (FP), Lennart Kastberg (KD) och Agneta
Karlsson (M): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta projektplanen Heltid är en rättighet 2015-2017.

Expedieras till:
Personalchefen
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Dnr: KS.2014.221

Yttrande över remiss - Revidering av beslut om byggnadsfritt
avstånd från vägområde enligt 47§ väglagen
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har skickat över ett förslag från Trafikverket
Region Syd om revidering av byggnadsfritt område i anslutning till väg 27 och
väg 604 för yttrande. Gällande beslut är fattat 1998.
Med hänvisning till att förändringar skett i vägnätet föreslår Trafikverket att det
byggnadsfria området ökas till 50 meter på väg 27 sträckan från trafikplats
Gislaved norra till Anderstorp södra (avfart Reftelevägen 599) och till 30 meter
på väg 604 trafikplats Anderstorp till Marås.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen i Jönköpings län ”Revidering av beslut om byggnadsfritt avstånd
från vägområde enligt 47§ väglagen”, daterat den 18 november 2014
Trafikverket ”Begäran om revidering av länsstyrelsens beslut ang. 47§ väglagen”
, daterat den 7 november 2014
Jönköpings läns författningssamling. ”Föreskrifter angående uppförande av
byggnad mm inom visst avstånd från vägområde; beslutade den 15 december
1998”
Förslag till yttrande över Revidering av beslut om byggnadsfritt område från
vägområde enligt 47§ väglagen, daterat den 2 december 2014
Kommunstyrelsen beslutar
att

till Länsstyrelsen lämna följande synpunkter:
att sträckan fr. o. m. Mossarps industriområde t. o. m. fastigheten
Anderstorps-Törås 2:62 på väg 27 ska bibehålla 30 meter som
byggnadsfritt avstånd,
att sträckan trafikplats Anderstorp t. o. m. fastigheten Anderstorp 11:116
fortsatt ska ha 12 meter byggnadsfritt avstånd, samt
att det av kommande beslut bör framgå att krav på tillstånd av
länsstyrelsen inte gäller inom detaljplanelagt område och för
bygglovpliktig åtgärd.

Expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Dnr: KS.2014.54

Yttrande över översiktsplan för Gnosjö kommun 2015 - Vårt
framtida Gnosjö
Ärendebeskrivning
Gnosjö kommun har översänt granskningshandling Översiktsplan för Gnosjö
kommun 2015, daterad den 18 september 2014, med möjlighet för Gislaveds
kommun att avge ett yttrande.
Gislaveds kommun har i samrådsskedet lämnat yttrande över planförslaget. I
samrådsredogörelsen framgår att Gislaveds kommuns synpunkter till största
delen har beaktats. Samsyn råder inte när det gäller Gnosjöandan som
immateriellt riksintresse.
Kommunerna är överens om att gemensamma strategier för vindkraft och
utveckling av Kust- till kustbanan bör tas fram. Formerna för hur arbetet med
strategierna ska ske måste diskuteras vidare.
Gislaveds kommun har inga övriga synpunkter på granskningshandlingen ”Vårt
framtida Gnosjö”.
Beslutsunderlag
Vårt framtida Gnosjö, Översiktsplan för Gnosjö kommun 2015
Granskningshandling 2014-09-18
Vårt framtida Gnosjö, Översiktsplan för Gnosjö kommun 2015
Miljökonsekvensbeskrivning 2014-09-18
”Vårt framtida Gnosjö, Översiktsplan för Gnosjö kommun 2015”
Samrådsredogörelse 2014-08-21
Kommunstyrelsen den 25 november 2014, § 476
Kommunstyrelsen beslutar
att

till Gnosjö kommun framföra att arbetet med de gemensamma
strategierna måste diskuteras vidare, samt

att

i övrigt inget erinra mot planförslaget.

Expedieras till:
Gnosjö kommun

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-12-09
Ks §519

Sida
33(41)

Dnr: KS.2014.121

Rekrytering av ny socialchef
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens personalutskott har vid sammanträde den 18 november
2014 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att anställa Carina Helgesson-Björk
som ny socialchef.
Intervjuer har hållits med fyra kandidater. Arbetsgivaren har gått vidare med att
genomföra personlighetstester och referenstagning på två av kandidaterna.
Förord har lämnats av fackliga organisationer, ledningsgrupp samt
områdeschefer och stab.
Förslaget har MBL-förhandlats vid sammanträden den 24 och 28 november
2014.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Förord från intervjugrupperna
Kommunstyrelsens personalutskott den 18 november 2014, §75
MBL-protokoll daterat den 24 november 2014
MBL-protokoll daterat den 28 november 2014
MBL-protokoll daterat den 28 november 2014
Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Marie Johansson (S) och Åke
Ljunggren (C): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

anställa Carina Helgesson-Björk som ny socialchef.

Expedieras till:
Carina Helgesson-Björk
Karin Gustafsson, kommundirektör
Suzi Pergel, personalchef
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Dnr: KS.2014.204

Åläggande från Konkurrensverket, ifrågasatt offentlig verksamhet
Ärendebeskrivning
Ett åläggande från Konkurrensverket, daterat den 7 november 2014, har
inkommit till kommunen.
Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen,
har 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. Konkurrensverket har även beslutat att utreda
verksamheten i stiftelsen Torghuset.
Kommunen ska yttra sig över anmälan och inkomma med information i ärendet
till Konkurrensverket. Även stiftelserna ska yttra sig över anmälan var för sig
och inkomma med information till Konkurrensverket.
Kommundirektören redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Underlag till anmälan, Visita svensk besöksnäring, daterat den 29 oktober 2014
Åläggande från Konkurrensverket om ifrågasatt offentlig säljversamhet
Åläggande Stiftelsen Torghuset
Åläggande Stiftelsen Isabergstoppen
Åläggande Stiftelsen Gisleparken
Kommunstyrelsen den 25 november 2014, § 479
Yttrande daterat den 9 december 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande att slutföra
och underteckna yttrandet över anmälan och överlämna detta till
Konkurrensverket.

Jäv
Niclas Palmgren (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsens 1:e v. ordförande
Kommunstyrelsens 2:e v. ordförande
Kommundirektören
Stiftelsen Gisleparken
Stiftelsen Isabergstoppen
Stiftelsen Torghuset
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Dnr: KS.2014.224

Godkännande av samarbetsavtal för Överförmyndare i GGVV 20152018
Ärendebeskrivning
Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner har sedan 1 januari
2011 en gemensam kansliorganisation för överförmyndarna i de fyra
kommunerna och med Värnamo kommunstyrelse som ansvarig. Verksamheten
och dess finansiering och övriga förutsättningar och villkor återfinns i ett
samarbetsavtal. Detta avtal antogs av kommunfullmäktige i Gislaved den 30
september 2010. Motsvarande beslut har tagits i de tre andra kommunerna.
Syftet med den gemensamma organisationen är att gemensamt använda
resurser för att få en organisation som långsiktigt kan klara lagkraven på
överförmyndarverksamhet och att kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet,
kompetens, kvalitet och rättsäkerhet samt att uppnå kostnadseffektivitet.
Verksamheten har under mandatperioden kontinuerligt följts upp i
kommunalrådsgruppen. Verksamheten har också granskats av de fyra
kommunernas kommunrevisorer, vars rapport har redovisats för
kommunstyrelserna och som också yttrat sig över den i särskilda beslut.
Under den gångna mandatperioden har kansliet etablerats och funnit sina
arbetsformer. Verksamheten har förändrats, dels genom mottagandet av
ensamkommande barn och den lagstiftning som följer av detta, dels genom att
antalet ärenden ökat liksom komplexiteten i ärenden. Detta har lett till
utökningar i bemanningen, vilket kontinuerligt skett under de senaste åren.
Kostnadsfördelningen, som i nuvarande avtal bygger på antal ärenden, behöver
förändras och förtydligas till följd av detta. Värnamo och Gislaveds kommuner
har naturligt större andel men också generellt större komplexitet i ärendena.
Avtalet mellan kommunerna och med Värnamo kommun behöver av
ovanstående skäl förnyas. Ett nytt avtal har därför tagits fram av Värnamo
kommun i samråd med överförmyndarna. Detta har beretts dels av
kommuncheferna, dels av kommunalrådsgruppen vid två tillfällen under hösten
2014.
Beslutsunderlag
Samarbetsavtal om gemensam organisation för Överförmyndarnas verksamhet,
daterat den 20 augusti 2010
Kommunfullmäktige den 30 september 2010, § 100
Samarbetsavtal för överförmyndare i GGVV Mandatperioden 2015 – 2018
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar
att
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att

beslutet gäller under förutsättning att Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo
kommuner också godkänner avtalet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Dnr: KS.2014.227

Bensinmacken i Burseryd
Ärendebeskrivning
Tf räddningschef Johan Nilsson informerar om bensinmacken Q-Star i
Burseryd. Bensinstationen har sedan år 2012 inte något tillstånd för hantering
av brandfarlig vara då de inte klarar skyddsavstånden vid påfyllningen.
Ett delegationsbeslut är nu taget som ger dem tillstånd att sälja diesel men inte
bensin. Beslutet har blivit överklagat. Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB) stödjer räddningstjänstens beslut att inte tillåta
bensinförsäljning. Räddningstjänsten har föreslagit olika lösningar på problemet,
bland annat att bygga skyddsmurar eller att hitta en bättre placering för
bensinpumparna.
Yrkande
Carina Johansson (C): Att uppdra till kommunalråden att i samråd med
räddningstjänsten och bygg- och miljönämnden föra en dialog för att hitta en
bättre placering för tankställe i Burseryd.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till kommunalråden att i samråd med räddningstjänsten och byggoch miljönämnden föra en dialog för att hitta en bättre placering för
tankställe i Burseryd.

Expedieras till:
Kommunalråden
Räddningschefen
Bygg- och miljönämnden
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Dnr: KS.2014.7

Anmälan om delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsenheten
6.10 Avtal om anläggningsarrende
6.17 Yttrande över bygglov
6.17 Upplåtelse av kommunal mark
6.17 Yttrande över bygglov
6.17 Yttrande över bygglov
6.17 Yttrande över bygglov
6.17 Yttrande över bygglov
6.12 Godkännande av förrättning
6.10 Avtal om anläggningsarrende
Löneenheten
Pensionsavgångar inkomna 20140601-2014113, KS.2014.223
Upphandlingsenheten
2.1 Antagande av leverantör, KS.2014.225
2.2 Antagande av leverantör överstigande tröskelvärdet
Kommunstyrelsen beslutar
att
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Dnr: KS.2014.4

Meddelande
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 14051 + bilaga 1
Kulturnämnden
Protokoll 2014-11-17
Tekniska nämnden
Protokoll 2014-11-19
Kommunstyrelsen beslutar
att
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Dnr: KS.2014.3

Informationer
Ärendebeskrivning
Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ)
Henrik Hellström informerar om att tågbanan Halmstad-Nässjö idag har ett
statligt stöd för att upprätthålla en viss persontrafik. Detta stödet upphör i
december 2015. Förlängs inte avtalet flaggar Länstrafiken för att persontrafiken
på HNJ-banan troligtvis måste dras in.
Ordföranden informerar om att Trafikverket avvaktar nedläggningen av växeln
och stickspåret i Skeppshult. Näringslivet har visat på att det finns ett behov av
HNJ-banan för godstrafik. Bland annat pratas om möjligheterna för angöring i
Smålandsstenar. Halmstad kommun och Halmstad hamn behöver vara med på
kommunens och näringslivets tankar kring godstrafiken.

Rv 26 Gislaved-Smålandsstenar
Henrik Hellström informerar om att Trafikverket har kontaktat kommunen för
att göra en åtgärdsvalsstudie för sträckan Gislaved-Smålandsstenar Rv 26.
Studien ska vara klar i mars 2015 och ett förslag ska då läggas fram för
Regeringen hur vägen ska åtgärdas.

Inlandsväg Syd
Marie Johansson informerar från möte gällande Inlandsväg Syd.

GNAB styrelsemöte
Ordförande informerar från styrelsemötet med Gislaveds Näringsliv AB.
Nuvarande VD Anders Ahlström slutar den 31 mars 2015 och den nya VD:n
Leif Österlind börjar den 1 april 2015.
En handelsutvecklare har också anställts i GNAB som ska verka för
utvecklingen av handeln i hela kommunen.

Gnosjöregionens näringslivsråd
Ordföranden informerar om att en koordinator för Gnosjöregionens
näringslivsråd ska utses. I avvaktan på detta ska en interimskoordinator på tre
månader föreslås på nästa sammanträde som hålls den 10 december 2014.

Europakorridoren
Erik Andersson och Lennart Kastberg informerar från sammanträde gällande
höghastighetsbanan. Hösten 2017 ska regeringen fatta beslut om sträckningen.
Gislaveds kommun behöver ha ett klart ställningstagande var man anser att
anslutningspunkten ska finnas i Värnamo.
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Invigning av Hällabäcks bygdegård
Carina Johansson (C) informerar från invigningen av Hällabäcks bygdegård.
Kommunen har bidragit till renoveringen av lokalen då bland annat ett helt nytt
golv har lagts in.
Kommunstyrelsen beslutar
att
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lägga informationen till handlingarna.
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