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Omvärldsanalys 2013, workshop
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen genomför en gruppövning för att fördjupa arbetet med årets
analys. Årets analys bygger vidare på tidigare analyser precis som föregående år,
med vissa förändringar och uppdateringar.
Analysen ska fastställas på kommunstyrelsens sammanträde i februari och sedan
presenteras på planeringsdagarna den 6 mars som ett underlag till mål- och
budgetarbetet.
Beslutsunderlag
Omvärldsanalys 2012, daterad den 15 februari 2012
Övning 1 med KS
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 december 2012
Kommunstyrelsen beslutar
att

arbeta vidare med analysen vid kommande sammanträde.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Rapporter Open Space – fördelning av förslag
Ärendebeskrivning
Den 16 oktober 2012 genomfördes ett större möte, ett så kallat Open Space, i
Gisle Sportcenter. Open Space är ett demokratiskt deltagande möte där
deltagarna själva bestämmer dagordningen. Cirka 580 gymnasielever, från
Gislaveds gymnasium i årskurs 1 och 3 deltog, tillsammans med förtroendevalda,
tjänstemän och lärare. Cirka elva förtroendevalda, tio tjänstemän och ett 40 – tal
lärare medverkade. Mötets huvudtema var ”Vad vill du ändra på i Gislaveds
kommun?”
Rapporterna från Open Space har fördelats utifrån dess innehåll till olika
intressenter, det vill säga till nämnder, förvaltningar, Gislaveds gymnasium, med
flera som kan var berörda av de aktuella förslagen och idéerna. Intressenterna ska
senast den 15 januari 2013 svara till kommunstyrelsen och avrapportera vilka
planer och åtgärder man har för rapporterna/förslagen och idéerna, med
utgångspunkt från sammanställningen i ”Fördelning rapporter Open Space till
partier, nämnder, förvaltningar, med flera”. De politiska partierna kommer få ta
del av hela materialet för sitt eget partiarbete.
Kommunstyrelsen har gjort en sammanställning över de rapporter som man har
fått i uppdrag att besvara.
Anna Sanell redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 december 2012
Kommunstyrelsens remissammanställning, daterad den 18 december 2012
Kommunstyrelsen beslutar
att

sammanställningen ska kompletteras med det som framkommit under
dagens möte, samt

att

överlämna ärendet till nästa sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa remissammanställningen och överlämna den till
demokratiberedningen.
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Kommunal e-hälsa i vård och omsorg, beslut om handlingsplaner och
vision
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde den 29 november, § 198 beslutat att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att

anta regional handlingsplan för eHälsa 2012-2013 inklusive vision för
regionens e-Hälsoutveckling till och med 2018,

att

anta den nationella CeHis (Center för eHälsa i samverkan) handlingsplan
2013-2018 landstings, regioners och kommuners samarbete inom
eHälsoområdet, samt

att

översända kommunfullmäktiges beslut till Regionförbundet.

Vård- och omsorgssektorn är en av de mest informationsintensiva sektorerna i
samhället. Det ställs allt större krav på tillgänglighet från medborgare,
medarbetare, omsorgsgivare och omsorgstagare. Att använda IT i sin
verksamhetsutveckling är nödvändigt och kommunerna i Jönköpings län bedriver
gemensamt ett aktivt arbete kring frågor om eHälsa. Utbytet av information via IT
måste ske på ett säkert sätt. EHälsa berör inte endast de sociala nämnderna, då
exempelvis mobil åtkomst ställer krav på bredband och säkerhet i
informationsöverföringen mellan parter.
Ett antal konkreta utvecklingsområden har definierats i en regional handlingsplan
för åren 2012 – 2013. Områdena stämmer väl överens med de insatsområden
som beskrivs i strategin för Nationell eHälsa. Arbetet med att förverkliga i
handlingsplanen definierade områden pågår för fullt. I handlingsplanen finns en
bilaga som innehåller en mer långsiktig strategi inom e-hälsaområdet, en vision för
regionens eHälsoutveckling som sträcker sig till 2018. Visionen har sin
utgångspunkt i frågeställningen; vilken utveckling ser kommunerna de närmaste 510 åren inom socialtjänstens område och vilken IT-utveckling behövs för att möta
dessa krav och behov?
Målformuleringarna i visionen är:
år 2018 ska alla medborgare ha tillgång till sin e-journal
år 2018 ska all e-hälsoutveckling ske gemensamt mellan regionens
huvudmän
år 2018 ska regionen Jönköping ha Sveriges effektivaste vård och omsorg
Visionen kommer att ligga till grund för framtagandet av en strategisk plan för det
fortsatta arbetet i länet. Regional handlingsplan med vision har antagits av samtliga
socialchefer och av Strategirådet för e-hälsa, en samverkan kring e-hälsa mellan
kommunerna och landstinget i länet.
Den 7 september 2012 beslutade Primärkommunala nämnden att anta
handlingsplan för e-hälsa 2012-2013 samt vision 2014-2018 samt rekommendera
kommunerna i länet att göra detsamma.
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Länets arbete grundar sig i den nationella handlingsplanen för åren 2013-2018
Landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet.
Handlingsplanen antogs den 14 juni av styrelsen för Sveriges kommuner och
landsting, SKL, som nu rekommenderar landsting, regioner och kommuner att
också säga ja till den.
Socialchef Monica Svensson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Regionförbundet Jönköpings län, Handlingsplan för e-hälsa 2012-2013 samt vision
för utveckling inom e-hälsa 2014-2018
CeHis handlingsplan 2013-2018 landstings, regioners och kommuners samarbete
inom eHälsoområdet
Socialnämnden den 29 november 2012, § 198
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till nästa sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta regional handlingsplan för eHälsa 2012-2013 inklusive vision för
regionens e-Hälsoutveckling till och med 2018,

att

anta den nationella CeHis (Center för eHälsa i samverkan) handlingsplan
2013-2018 landstings, regioners och kommuners samarbete inom
eHälsoområdet, samt

att

översända kommunfullmäktiges beslut till Regionförbundet.
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Revidering av reglemente för socialnämnden
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde den 29 november 2012, § 199 beslutat att
föreslå en revidering av socialnämndens reglemente.
Utifrån förslag från socialnämnden till kommunfullmäktige om ny benämning för
handikapprådet, kommunernas övertagande av hemsjukvården från och med
årsskiftet 2012/2013 samt förändringar vad gäller tidigare förtroenderåd behöver
några justeringar av nämndens reglemente göras.
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslås en redaktionell förändring i
formuleringen under kapitel 5 § 27.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för socialnämnden daterat den 31 oktober 2012
Socialnämnden den 29 november 2012, § 199
Kommunstyrelsen beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att anta socialnämndens förslag till reviderat
reglemente med dagens förslag till redaktionell förändring under kapitel 5 §
27.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta socialnämndens reglemente enligt förslag daterat den 10 januari 2013.
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Arvode till förtroendevalda 2013. Fastställande av uppräkningsfaktor
samt arvodesbelopp för 2013
Ärendebeskrivning
I samband med revidering av arvodesreglerna inför 2000 beslutades att fasta
arvoden, timarvoden och taket för förlorad arbetsförtjänst räknas upp årligen med
den genomsnittliga löneökningen för kommunalt anställda i Gislaveds kommun
året före "arvodesåret".
Förvaltningen har beräknat den genomsnittliga löneökningen för 2013 till
3,32 % och föreslår kommunstyrelsen fastställa uppräkningsfaktorn.
Beslutsunderlag
Uppräkning av arvoden, bilaga 1, daterad den 19 december 2012 .
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa uppräkningsfaktorn för 2013 till 3,32 %.

Protokollsanteckning
Erik Andersson (K) deltar inte i beslutet utan hänvisar till sitt yrkande lagt i
kommunfullmäktige den 22 november 2012, § 171.
Expedieras till:
Arkivarien
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Höjd rörelsekredit för Gislaved Näringsliv AB
Ärendebeskrivning
Gislaved Näringsliv AB har i dag möjlighet att utnyttja en rörelsekredit på upp till
2 mnkr genom kommunens koncernkonto.
Den 24 september 2012 behandlade styrelsen för Gislaved Näringsliv AB behovet
av att höja rörelsekrediten och man beslutade att ge Anders Ahlström, vd för
Gislaveds Näringslivs AB, i uppdrag att tillsammans med ekonomiavdelningen
ansöka om utökad kredit.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 december 2012
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

medge att Gislaveds Näringsliv AB, org 55 66 61-9861, beviljas en utökning
med 1,0 mnkr för möjligheten att utnyttja rörelsekrediten i kommunens
koncernkonto. Rörelsekrediten utökas därmed till 3,0 mnkr, samt

att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att upprätta erforderliga
koncernkontoavtal.
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Försäljning av del av Henja 4:8, "Gröne mosse kretsloppspark"
Tippvägen i Gislaved
Ärendebeskrivning
Gislaved Energiring AB har gjort förfrågan om förvärv av mark för att bygga en
fjärrvärmeanläggning i Gislaved. Markområdet som företaget önskar förvärva är
beläget inom ett område, som i den fördjupade översiktsplanen för Gislaved är
markerat som utredningsområde för energi, kretsloppspark och industri.
Förslag till köpekontrakt har upprättats. Av detta framgår bland annat att
kommunen överlåter cirka 30 000 m2 av Henja 4:8 inom området, vilket
fortsättningsvis benämns Gröne mosse kretsloppspark.
Avtalet gäller under förutsättning av att det godkännes av kommunfullmäktige, att
detaljplanen antas, att bygglov beviljas samt att miljötillstånd beviljas för
verksamheten. Gislaved Energiring AB skall erlägga 54:- kr per m2 för marken.
Växande skog ingår. En preliminär köpeskilling om 1 296 000 kr, som utgör 80 %
av beräknad total köpeskilling skall erläggas på tillträdesdagen. Den slutliga
köpeskillingen fastställes så snart uppgift från lantmäteriet angående det överlåtna
områdets faktiska areal föreligger.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 24 maj 2012, § 75
Kommunfullmäktige den 27 september 2012, § 125
Köpekontrakt daterat den 15 oktober 2012
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

upphäva kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2012, § 125,

att

godkänna upprättat förslag till köpekontrakt daterat den 15 oktober 2012,
samt

att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna köpekontrakt
och övriga erforderliga köpehandlingar.
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Antagande av detaljplan för del av Mossarp 1:3 m fl fastigheter i
Gislaved, Mossarps verksamhetsområde
Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har den 20 november 2012 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Mossarp 1:3 m.fl. fastigheter i
Gislaved, Mossarps verksamhetsområde.
Planförslaget har upprättats för att pröva lämpligheten att möjliggöra icke
störande industri, handel, kontor, lager och bilservice i Mossarps
verksamhetsområde.
Förslaget till detaljplan har varit utskickad på samrådsremiss mellan den 7 maj och
den 29 juni 2012. Planförslaget har justerats utifrån yttrandena inkomna under
samrådstiden. Därefter har detaljplanen ställts ut för granskning mellan den 24
september och den 15 oktober. Ett utlåtande har upprättats utifrån de yttranden
som kommit in under utställningstiden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2012, § 371 beslutat att
inget erinra mot planförslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 9 oktober 2012, § 371
Detaljplan för del av Mossarp 1:3 m fl fastigheter i Gislaved, november 2012
Plankarta, Mossarp
Utlåtande daterat den 13 november 2012
Bygg- och miljönämnden den 20 november 2012, § 209
Kommunstyrelsen den 11 december 2012, § 463
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för del av Mossarp 1:3 m fl fastigheter i Gislaved, Mossarps
verksamhetsområde.
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Antagande av detaljplan för del av kvarteret Ängsdal, Smålandiagatan i
Gislaved
Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har den 20 november 2012 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av kvarteret Ängsdal, Smålandiagatan
i Gislaved.
Planens syfte är att möjliggöra inrättande av allmän platsmark (Smålandiagatan
samt gång- och cykelvägar) och att anpassa detaljplanelagd mark till
omkringliggande vägområden genom att upphäva del av kvarters-marken i gällande
detaljplan. Planen ska också utreda möjligheterna att anordna en pendelparkering
samt att se över dagvattenhanteringen i området.
Förslaget till detaljplan har varit utskickad på samrådsremiss mellan den 29
februari och den 11 april 2012. Planförslaget har justerats utifrån yttrandena
inkomna under samrådstiden. Därefter har detaljplanen ställts ut för granskning
mellan den 24 september och den 15 oktober 2012. Ett utlåtande har upprättats
utifrån de yttranden som kommit in under utställningstiden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2012, § 372 beslutat att
inget erinra mot planförslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 9 oktober 2012, § 372
Detaljplan för del av kvarteret Ängsdal, Smålandiagatan i Gislaved, november 2012
Plankarta, Ängsdal
Utlåtande daterat den 13 november 2012
Bygg- och miljönämnden den 20 november 2012, § 210
Kommunstyrelsen den 11 december 2012, § 464
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för del av kvarteret Ängsdal, Smålandiagatan i Gislaved.
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Antagande av detaljplan för Nöbbele 2:3 ”Nöbbele industriomåde” i
Reftele, Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har den 20 november 2012 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplan för Nöbbele 2:3 Nöbbele industriområde
etapp 1 i Reftele.
Planförslaget har upprättats för att pröva lämpligheten att anlägga ett industri- och
verksamhetsområde vid väg 153, Värnamovägen i Reftele.
Förslaget till detaljplan har varit utskickad på samrådsremiss mellan den 11 april
och den 11 juni 2012. Planförslaget har justerats utifrån yttrandena inkomna under
samrådstiden. Därefter har detaljplanen ställts ut för granskning mellan den 24
september och den 15 oktober. Ett utlåtande har upprättats utifrån de yttranden
som kommit in under utställningstiden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2012, § 370 beslutat att
tillstyrka förslag till detaljplan för del av Nöbbele 2:3, Nöbbele industriområde
etapp 1.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 9 oktober 2012, § 370
Detaljplan för Nöbbele 2:3 Nöbbele industriområde etapp 1 i Reftele, november
2012
Plankarta, Nöbbele
Utlåtande daterat den 13 november 2012
Bygg- och miljönämnden den 20 november 2012, § 208
Kommunstyrelsen den 11 december 2012, § 465
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för Nöbbele 2:3 Nöbbele industriområde etapp 1 i Reftele.
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Ny benämning på det kommunala handikapprådet
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde den 31 oktober 2012 beslutat att överlämna
ett nytt förslag på benämning av det kommunala handikapprådet, Kommunala
rådet för funktionshinder (KRF), till kommunstyrelsen för antagande i
kommunfullmäktige.
Socialnämndens arbetsutskott gav den 9 maj år 2012 förvaltningen i uppdrag att se
över begreppsnamn för förvaltningens organisation, bland annat begreppet
funktionshinder.
En diskussion har förts med det kommunala handikapprådet om hur rådet ska
benämnas. Socialförvaltningen föreslår att den nya benämningen på det
kommunala handikapprådet blir Kommunala rådet för funktionshinder (KRF).
Beslut om rådets nya benämning ska tas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Socialnämnden den 31 oktober 2012, § 174
Utredning av begreppsnamn inom socialförvaltningen, daterad den 3 oktober 2012
Kommunstyrelsen den 11 december 2012, § 466
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

Kommunala handikapprådet får den nya benämningen: Kommunala rådet för
funktionshinder (KRF).
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Yttrande över översiktsplan 2.0 Falkenbergs kommun
Ärendebeskrivning
Falkenbergs kommun har översänt förslag till Översiktsplan 2.0 för Falkenbergs
kommun. Materialet består av 4 dokument och två kartor.
Planen utgår från fem huvudstrategier:
1. Planera för en hållbar samhällsutveckling.
2. Satsa på hållbara person och godstransporter.
3. Förstärk Falkenbergs stad.
4.Styr bebyggelseutvecklingen i kustnära lägen.
5. Skapa förutsättningar för bebyggelseutveckling på landsbygden.
Kommunen redovisas i olika geografiska delområden; Falkenbergs stad, Ullareds
samhälle, Inlandet, Mellanbygden och Kusten.
Förslaget till översiktsplan bygger på en strukturbild där Falkenberg och Ullared är
knutpunkter i kommunen och där bebyggelse samlas i noder längs stråk. Planen
utgår ifrån en kraftig befolkningstillväxt.
Det område som närmast berör Gislaveds kommun är delområde ”Inlandet”. LISområden är planerade i Fegens naturreservat. På kartan finns också områden i
närheten av sjön Fegen betecknade som ”möjliga prövningsområden för
vindbruk”.
Det är Gislaveds förhoppning att ett fortsatt gott samarbete mellan kommunerna
kan ske i de mellankommunala frågorna väg 153, kollektivtrafik, och utveckling
kring sjön Fegen. Det är önskvärt att dessa relationer belyses i planen. LISområden i förhållande till naturreservatet måste hanteras lika i de tre
kommunerna.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande Översiktsplan 2.0 för Falkenbergs kommun –samrådsversion
Program till Översiktsplan för Falkenbergs kommun – samrådsredogörelse
Översiktsplan 2.0 för Falkenbergs kommun – samrådshandling Del 1
Ställningstaganden
Översiktsplan 2.0 för Falkenbergs kommun – samrådshandling Del 2
Fokusområden
Översiktsplan 2.0 för Falkenbergs kommun – samrådshandling Del 3
Konsekvensbeskrivning
Karta 1 Rekommendationer enligt ställningstaganden
Karta 2 regler enligt lagar
Beslutsunderlag
Yttrande över översiktsplan för Falkenbergs kommun, daterat den 7 december
2012
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2012
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Kommunstyrelsen beslutar
att

anta yttrandet över Översiktsplan 2.0 Falkenbergs kommun, daterat den 7
december 2012.
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Remiss - Handelspolicy för Falkenbergs kommun
Ärendebeskrivning
Falkenbergs kommun har översänt remissversion av Handelspolicy för Falkenbergs
kommun.
I policyn konstateras att handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång
och stadens uppbyggnad, som för transportarbete med bil och nåbarhet till handel
för alla. Kommunens planering ska ge förutsättningar för en blandning av bostäder,
arbetsplatser, handel och service, så att bilanvändningen kan minska.
De övergripande målen är att handeln:
•
ska bidra till att utveckla kommunen till en långsiktigt hållbar miljö för
boende och näringsliv.
•
ska erbjuda en mångfald av varor och tjänster.
•
ska vara tillgänglig för alla medborgargrupper.
•
genom förtätning och komplettering ska lokaliseras så att befintliga
bebyggelsestrukturer och enligt översiktsplanen utpekade stråk förstärks.
•
i första hand ska anvisas till utpekade områden.
Särskilda riktlinjer anges för Falkenbergs stad, Ullared och övriga tätorter.
Det som påverkar Gislaveds kommun är i första hand Ullared och dess utbud. Det
som anges i handelspolicyn om riktlinjer för Ullared förändrar inte Gislaveds
kommuns relation till orten.
Beslutsunderlag
Handelspolicy för Falkenbergs kommun, Remissversion, daterad den 30 oktober
2012
Kommunstyrelsen beslutar
att

inget erinra mot förslaget till Handelspolicy för Falkenbergs kommun.
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Samverkan för kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län
Ärendebeskrivning
Jönköpings läns luftvårdsförbund erbjuder länets kommuner att gå med i
samverkansområde för luftkvalitetsmätningar i Jönköpings län. Varje kommun är
enligt bland annat luftkvalitetsförordningen (SF 2010:477) skyldiga att kontrollera
att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft uppfylls inom sin kommun. Genom att
delta i ett samverkansområde för mätningar kan kommunerna uppfylla lagkraven
samtidigt som mätningarnas omfattning kan hållas nere jämfört med om varje
kommun skulle mäta själv.
Förslaget till samverkansområde innehåller kontinuerliga mätningar i Jönköping
som underlag för beräkningar i övriga kommuner, indikativa mätningar i varje
kommun samt modelleringar och beräkningar av luftkvalitetssituationen för var
kommun. Förslaget har kommunicerats med Naturvårdsverket som anger att om
programmet genomförs så uppfyller kommunerna sin skyldighet enligt
lagstiftningen.
Länsstyrelsen har tidigare gått ut med en intresseförfrågan om medverkan i
samverkansområdet. Gislaveds kommun ställde sig positivt till medverkan och till
huvudprinciperna i kostnadsfördelningen men ville att förslaget skull konkretiseras
både vad gäller administrationskostnader och mätprogram
I den tidigare intresseförfrågan uppskattades de årliga kostnaderna till minst 155
000 kr för Gislaveds kommuns räkning. I det färdiga förslaget så har dessa
kostnader minskats till 100 000 kr per år under den föreslagna projektperioden
2013-2015. I kommunstyrelsens budget för 2013 finns under Miljö- och naturvård
avsatt medel för kommunens deltagande i ett samverkansområde för luftkvalitet.
Kommunstyrelsekontoret föreslår efter samråd med bygg- och miljökontoret att
Gislaveds kommun bör medverka i ett gemensamt samverkansområde för
luftkvalitetsmätningar i länet. Kommunekolog Bengt-Göran Ericsson redogör för
ärendet.
Beslutsunderlag
Begäran om beslut om deltagande i samverkansområde för mätningar av
luftkvalitet. Jönköpings läns luftvårdsförbund.
Yrkande
Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Bengt Petersson (C): Bifall till
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Gislaveds kommun under perioden 2013-2015 ska delta i
samverkansområde för luftkvalitetsmätningar enligt Jönköpings läns
luftvårdsförbunds förslag.
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Jönköpings läns luftvårdsförbund
Kommunstyrelsekontoret, kommunekologen
Bygg- och miljökontoret
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Remiss - Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om kalkning av
sjöar och vattendrag
Ärendebeskrivning
Havs- och vattenmyndigheten är bemyndigad att meddela föreskrifter för
planering, genomförande och uppföljning av kalkning av sjöar och vattendrag.
Föreskrifter och allmänna råd har tidigare meddelats av Naturvårdsverket. Havsoch vattenmyndigheten har numera tagit över ansvaret för verksamhetsområdet
och har arbetat fram ett förslag på nya föreskrifter.
Förslaget innebär att de tidigare allmänna råden för kalkning försvinner och istället
införlivas i de nya föreskrifterna som tillsammans med den tidigare framtagna
handboken för kalkning ska utgöra det samlade regelverket för kalkning av sjöar
och vattendrag. Förändringar och kompletteringar görs i föreskrifterna görs bland
annat kring grunderna för att påbörja nya kalkningsprojekt och för
effektuppföljning av åtgärderna.
Kommunstyrelsekontoret har utarbetat ett förslag till yttrande. Kommunekolog
Bengt-Göran Ericsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Remiss av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om kalkning av sjöar och
vattendrag, daterad den 4 december 2012
Yttrande över förslag till nya föreskrifter för kalkning av sjöar och vattendrag,
daterat den 7 januari 2013
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta föreslaget yttrande daterat den 7 januari 2013.
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Havs- och vattenmyndigheten
Kommunstyrelsekontoret, kommunekologen
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Remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk
Ärendebeskrivning
Energimyndigheten har tagit fram förslag på en uppdatering av riksintressen för
vindbruk. Avsikten har varit att tillgodose det av riksdagen antagna
planeringsmålet för vindkraft 30 TWh till år 2020 (20 TWh på land och 10 TWh
till havs)samt att inrymma en planeringsutblick förbi 2020. För den landbaserade
vindkraften beräknar energimyndigheten att 7500 km2 tillgodoser de nationella
anspråken. Kriterierna för att peka ut landbaserade riksintressen för vindbruk har
varit följande: årsmedelvind mer än 7,2 m/s på 100 meters höjd, områden större
än 5 km2, avstånd till bebyggelse minst 800 m samt avstånd till region- eller
stamnät högst 15 km. Avsikten har varit att finna områden med möjligheter till att
etablera minst 10-15 vindkraftverk och uppåt.
Länsstyrelsen har översänt energimyndighetens förslag för yttrande.
Energimyndighetens kriterier för urval har resulterat i att tre områden pekats ut
som berör Jönköpings län. Inga av dessa är belägna i Gislaveds kommun.
Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att Gislaveds kommun avstår från att
yttra sig i frågan.
Kommunekolog Bengt-Göran Ericsson redogör för ärendet.
Ett antal synpunkter kring ärendet diskuteras som man vill ska tas upp i ett
yttrande från Gislaveds kommun.
Beslutsunderlag
Remiss gällande uppdatering av riksintresse för vindbruk. Länsstyrelsen daterad
den 10 december 2012 med bilagd remiss från Energimyndigheten daterad den 30
november 2012
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att ta fram ett
förslag till yttrande inför kommunstyrelsens sammanträde den 22 januari
2013.
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Yttrande över vindbruksplan, Tranemo kommun
Ärendebeskrivning
Tranemo kommun har remitterat utställningsversionen av sitt förslag till
vindbruksplan för yttrande. Vindbruksplanen innehåller allmänna
rekommendationer för lokalisering och utformning av vindkraftverk, utpekande av
områden som är särskilt lämpliga för prövning av vindkraftslokalisering och
områden där enstaka större verk eller mindre grupper av verk kan prövas. I
planen pekas också områden ut som bör undantas helt från vindbruk och områden
där särskilda hänsyn bör tas. Vindbruksplanen ska utgöra en komplettering av den
kommunomfattande översiktsplanen. Gislaveds kommun har tidigare yttrat sig i
planens samrådsskede.
I planen föreslås flera områden i gränsområdet till Gislaveds kommun som
lämpliga för vindbruk. Gislaveds kommuns översiktsplan redovisar inte några
särskilda motstående intressen som lägger hinder i vägen för prövning av
vindkraftsutbyggnad i dessa områden. Kommunen har heller inget generellt emot
etableringar av vindkraft i dessa områden.
Kommunen vill som i samrådsyttrandet understryka vikten av dialog i
vindkraftsfrågor mellan kommunerna och särskilt vid vindkraftsetableringar i
gränsområdena.
Kommunekolog Bengt-Göran Ericsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Vindbruksplan Tranemo kommun - utställningsversion
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta föreslaget yttrande med dagens justeringar.
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Motion angående att främja trä som byggmaterial
Ärendebeskrivning
Lars-Ove Bengtsson (C) och Lars Larsson (C) har lämnat in en motion om att
främja trä som byggmaterial.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
att

Gislaveds kommun arbetar för att använda så mycket trä som möjligt i sina
egna och i de kommunala bolagens byggnader genom ett tydligt
principbeslut, samt

att

Gislaveds kommun i övrigt aktivt främjar träbyggnadstekniken med
informationsinsatser och utbildningar i enlighet med motionens syfte.

Beslutsunderlag
Motion om att främja trä som byggmaterial, daterad den 26 november 2012
Kommunstyrelsen beslutar
att

remittera motion om att främja trä som byggmaterial, daterad den 26
november 2012, till fastighetsnämnden, bygg- och miljönämnden,
räddningsnämnden och AB Gislavedshus för beredning med svar senast den
30 april 2013.
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Fastighetsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Räddningsnämnden
AB Gislavedshus
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Motion om fria resor för skolungdom inom Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Ylva Samuelsson (S) och Margareta Lindgren (S) har 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 yrkar därför:
att

kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att kommunens ungdomar ges
möjlighet till fria kollektivtrafikresor inom kommunens gränser.

Beslutsunderlag
Motion om fria resor för skolungdom inom Gislaveds kommun, daterad den 11
december 2012
Kommunstyrelsen beslutar
att

remittera motion om fria resor för skolungdom inom Gislaveds kommun till
kommunstyrelsekontoret för beredning.
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Detaljhandelsutredning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att ta fram en handelspolicy, dels i
samband med den kommunomfattande översiktsplanen, dels i samband med mål
och budget 2013. En handelspolicy består oftast av mål strategier och en fysisk
lokalisering av handel.
Framtagandet av handelspolicy ska göras som underlag för den kommunomfattande översiktsplanen, vilken kommer att arbetas med under 2013. För detta
ändamål kommer planeringsunderlag att tas fram och den ytterligare statistik som
kan behövas. Materialet kommer att delges och diskuteras med handeln i hela
kommunen. En detaljhandelsutredning för endast Gislaveds tätort, som
kommunfullmäktige beslutat om, kan inte utgöra underlag för hela kommunens
handelsutveckling. Hur dialogen med olika aktörer ska ske vid framtagandet av
handelspolicy har ännu inte tagits fram. Det är dock klart att olika former för
delaktighet i planeringsprocessen kommer att ske. En processbeskrivning är under
utarbetande.
Kommunfullmäktige beslutade också i samband med mål- och budget 2013 den 22
november 2012 att en detaljhandelsutredning ska tas fram för Gislaveds tätort. En
detaljhandelsutredning kan vara ett av underlagen till en handelspolicy, men
omfattning, innehåll och utförande beror på kommunens storlek och struktur. I
det aktuella beslutet innefattas endast Gislaveds tätort. Frågan om detaljhandelsutredning är ny, och ännu inte tillräckligt beredd för beakta i detta sammanhang.
Ordförande i styrelsen för GIC, har översänt en offert från AB Handelns
Utredningsinstitut (HUI), ställd till Gislaveds kommun. Förslaget gäller ett
konsultuppdrag med en kostnad 55 000 kronor. Ärendet har varit uppe i GIC:s
styrelse under hösten men inte avslutats där. Ordföranden för GIC förfrågan är
om kommunstyrelsen kan betala halva kostnaden med hänvisning till de
gemensamma behoven av handelsutredningar.
Projektets syfte är enligt offerten att ta fram statistik för detaljhandelns storlek,
utveckling och styrka i hela Gislaveds kommun samt i tätorterna Gislaved,
Anderstorp och Smålandsstenar.
En stor del av den statistik som erbjuds har kommunen redan idag i det statistikmaterial som kontinuerligt köps in. När det gäller det turistiska materialet har
kommunen i samband med framtagande av turiststrategi tagit fram ett aktuellt
underlag. Vissa kompletteringar behöver göras och kan ske för en mindre och
lägre kostnad än önskat bidrag. En del av statistiken går inte ta fram på grund av
att det bara finns en butik i en ort i en viss bransch, då sekretess inträder i sådana
fall.
Kommunstyrelsekontoret bedömer att material enligt den framtagna offerten inte
behövs för den planering som har påbörjats och är inte beredd att bidra med de
önskade medlen. Kommunen kan däremot utan ersättning överlämna det
planeringsunderlag, som behövs för kommunens eget bruk, vilket kommer att
sammanställas, och som överensstämmer med HUI:s offert till handelns
organisationer i Gislaveds kommun.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 december 2012 beslutades att ge i
uppdrag till kommunstyrelsekontoret att till dagens sammanträde ta fram ett
förslag till beslut.
Kommundirektör Karin Gustafsson redogör för kommunstyrelsekontorets förslag
till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 22 november 2012, § 171
Kommunstyrelsen den 11 december 2012, § 467
Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Bengt Petersson (C): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

inte bevilja bidrag till framtagande av statistikunderlag enligt översänd offert,

att

överlämna motsvarande statistiskt underlag till handelns organisationer i
Gislaveds kommun att utgöra ett planeringsunderlag för framtida
gemensamma och enskilda processer,

att

framtagande av handelspolicy sker inom ramen för ÖP 14, samt

att

uppdraget om detaljhandelsutredning för Gislaveds tätort behöver
klarläggas varför frågan fortsatt ska beredas vidare inom
kommunstyrelsekontoret.
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Kommundirektören
Ordförande i styrelsen för GIC
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Gislaved i Centrum, GiC
Ärendebeskrivning
Gislaved i Centrum (GiC) är en ekonomisk förening där Gislaveds kommun,
fastighetsägare och Svensk handel i Gislaved är de tre medlemmarna.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att ta
initiativ till:
att samverka och stärka medlemmarnas utveckling,
att öka attraktiviteten i centralorten Gislaved,
att skapa en positiv utveckling för Gislaved som handels- och bostadsort,
samt
att driva utvecklingsprojekt i nätverksform.
Planer pågår nu med att överföra handelsfrågorna för både Gislaved i
centrum och i kommunen som helhet till Gislaved Näringsliv AB (GNAB).
Kommunstyrelsen beslutade den 28 augusti 2012 att uppdra till
kommunstyrelsekontoret att bereda ett avvecklingsförslag av kommunens
engagemang i Gislaved i Centrum (GiC).
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram underlag för den juridiska
hanteringen för avveckling av ekonomiska föreningar och hur detta kan
appliceras på en avveckling av GIC.
Former för beslutsgång liksom tidsplan för en avvecklingsprocess är
avhängig av resultatet av de samtal som pågår mellan företrädare för
handeln och Gislaveds Näringslivsråd/GNAB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 28 augusti 2012-08-28, § 284
Stadgar för Centralortsföreningen ”Gislaved i Centrum” ek. föring
Kommunstyrelsekontorets promemoria daterad den 30 november 2012
Kommunstyrelsen den 11 december 2012, § 468
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till kommunens representanter i styrelsen för GiC att lägga ett
förslag till stämman om avveckling av GiC.
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Modellområden, psykisk hälsa bland barn och unga , val av representant
till styrgruppen
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 17 december att
föreslå kommunstyrelsen att utse teamchef Ing-Marie Hansen Paulsson till barnoch utbildningsnämndens representant i styrgruppen för modellområden, psykisk
hälsa bland barn och unga.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2012, § 234, att tillstyrka barn- och
utbildningsnämndens samt socialnämndens deltagande i projekt Modellområden,
psykisk hälsa bland barn och unga, samt att utse skolchefen och IFO-chefen som
representanter i styrgruppen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 19 juni 2012, § 234.
Barn- och utbildningsnämnden den 17 december 2012, § 139
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse teamchef Ing-Marie Hansen Paulsson till barn- och utbildningsnämndens
representant i styrgruppen.
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Barn- och utbildningsnämnden
Teamchef Ing-Marie Hansen Paulsson
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Lokalutredningen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen lät år 2011en extern konsult utreda frågor om kommunens
lokalbestånd i egna och inhyrda fastigheter samt förvaltningen av dessa. Den
övergripande målsättning med uppdraget är att minska kommunens kostnader för
verksamhetslokaler och anläggningar samt säkerställa en effektiv och ändamålsenlig
lokalförsörjning. Som grund låg ett konkretiserat mål 2011med lydelsen ”Se över
fastighets- och lokalbeståndet. Riv sälj eller säg upp det som inte är ekonomiskt
försvarbart.”
Utredningen har använts som plattform och underlag för en effektiv
lokalanvändning i samband med löpande verksamhetsutveckling/förändring och i
samband med mål & budgetarbetet 2013 – 2017 i form av två konkretiserade mål

Genomför en konsekvensbeskrivning utifrån intentionen att upprusta alternativt
stänga simhallarna i Anderstorps och Smålandsstenar (en eller båda) samt att
hälsolyftet flyttas från Gislaved till Anderstorp (hela eller delar).

Nuvarande verksamhet i Moforsvillan flyttas till annan befintlig lokal. Genomför en
konsekvensbeskrivning utifrån att förlägga förskoleverksamhet till Moforsvillan.
Någon samlad fördjupad konsekvensanalys har dock inte gjorts eller
sammanställts.
Det har skett en förändring av fastighetsbeståndet sedan utredningen
genomfördes. En genomgång under grupperingen Förvaltningsfastigheter, egna
resp. inhyrda samt Hyresfastigheter visar att såväl försäljningar som rivningar skett
och avses att genomföras. Nya och ombyggda lokaler har också tillkommit.
Gruppen saneringsfastigheter ingick inte i utredningen, då dessa köpts av
planmässiga eller andra strategiska skäl för att så småningom ingå i kommunens
markreserv efter rivning av byggnader. Även här sker en kontinuerlig förändring
av beståndet. För markreserven har en särskild genomgång per kommundel
redovisats för under året, och med syftet att klarlägga om innehavet är relevant
för den planerade samhällsutvecklingen.
Kommunens ägande av fastigheter med lokaler och bostäder ska i första hand vara
sådana som är avsedda för kommunens egen kärnverksamhet. Av det skälet kan
fastigheter där ingen kommunal verksamhet bedrivs ifrågasättas om de ska vara
kvar i kommunens ägo eller inte. Särskilda strategiska skäl kan dock finnas.
Vid kommunstyrelsens ekonomi- och markutskotts sammanträde den 11
december 2012 har fastighetschef Mikael Fröler gått igenom förteckningar över
kommunens bebyggda fastigheter och inhyrda lokaler, försålda och rivna samt
tillkommande fastigheter/lokaler.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 11 december 2012, § 75
Yrkande
Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Agneta Karlsson (M): Bifall till
förslaget.
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Kommunstyrelsen beslutar
att

en grundläggande princip ska vara att kommunen enbart ska äga fastigheter,
bebyggda med lokaler och bostäder, som kan användas för kommunens
kärnverksamhet, såvida inte särskilda strategiska skäl kan redovisas,

att

uppdra till fastighetskontoret att under år 2013 riva Västbo Transports
gamla lokaler i Smålandsstenar, Åtterås 2:137 samt att undersöka
möjligheterna till att återställa marken på lämpligt sätt,

att

uppdra till fastighetskontoret att under år 2013 riva fastigheten ” hus C
Åsenskolan” på Anderstorp 9:455,

att

uppdra till fastighetskontoret att i samråd med kulturnämnden se över
möjligheterna till förändrat ägande och/eller förvaltning av soldattorpet
Hensnäs 1:14, Lunnabo Gislaved 1:27 och Törås industrimuseum
Anderstorp -Törås 1:21med redovisning senast den 1 juni 2013,

att

uppdra till fastighetskontoret att i samråd med tekniska kontoret utröna
användningsområdet för marknadsförrådet vid marknadsplatsen i Gislaved
med redovisning senast den 1 juni 2013,

att

uppdra till fastighetskontoret att klarlägga eventuella åtgärder för
godsmagasinsbyggnaden i Smålandsstenar med redovisning senast den 1 juni
2013, samt

att

kommunstyrelsekontoret vid analys av möjliga områden för villabebyggelser
i Smålandsstenar även ska beakta möjligheterna för Västergatans östra del,
redovisning sker senast under år 2013.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret
Mark- och exploateringsenheten
Kommundirektören
Fastighetskontoret
Kulturnämnden
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Anderstorps flygplats framtid
Ärendebeskrivning
Vid sammanträde med styrelsen för A-ringen AB den 23 oktober 2012 togs ett
inriktningsbeslut om att lägga ner Anderstorps flygplats. Man beslutade även att
anlita Hazze Sandström, konsult och ägare till HTS & AC AB, för att utreda
flygverksamheten.
Vid dagens sammanträde informerar Hazze Sandström om ärendet.
Beslutsunderlag
A-ringen den 23 oktober 2012, § 2
Kommunstyrelsen beslutar

Justerares signatur

att

lägga informationen till handlingarna, samt

att

påbörja beredningen till kommunfullmäktige för ställningstagande om
flygplatsens framtid.
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Avtal med Landstinget om hjälpmedelsfrågor
Ärendebeskrivning
Landstinget i Jönköpings län har översänt avtal mellan Landstinget och Gislaveds
kommun gällande samverkan kring hjälpmedelsfrågor.
Landstinget och Gislaveds kommun har sedan 1992 haft samverkan kring
hjälpmedelsfrågor. Denna samverkan har byggt på rekommendation från LänsLAKO.
I det avtal mellan Landstinget och länets kommuner som tecknats 2012 om den
framtida utformningen av hemsjukvården –”KomHem - vård, omsorg och rehab
nära dig” anges i punkt 4.2.8 att befintligt samverkansavtal för hjälpmedelsfrågor
ska omarbetas med utgångspunkt från en sammanhållen verksamhet i länet.
Föreliggande avtal är således en fortsättning av samverkansformerna inom
hjälpmedelsområdet i enlighet med intentionerna i det övergripande avtalet om
hemsjukvård mellan Landstinget och länets kommuner.
Primärkommunala nämnden har vid sammanträde den 14 december 2012 beslutat
att anta förslag till avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor samt
rekommenderar kommunerna att teckna avtal med Landstinget.
Beslutsunderlag
Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor, daterat den 29 november 2012
Primärkommunala nämnden den 14 december 2012, § 57
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor, daterat den 29
november 2012.

Expedieras till:
Landstinget
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Swedbanks kontanthantering
Ärendebeskrivning
Agneta Karlsson (M) lyfter frågan om Swedbanks beslut att upphöra med
kontanthantering. Ledamöterna diskuterar kring beslutet och dess konsekvenser.
Kommunstyrelsen beslutar
att
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lägga diskussionen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2013-01-10
Ks §27

Dnr: KS.2013.4

Sida
32

009

Meddelande
Ärendebeskrivning
Fastighetsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll den 5 december 2012
Fastighetsnämnden
Sammanträdesprotokoll den 19 december 2012
Tekniska nämnden
Sammanträdesprotokoll den 19 december 2012
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesprotokoll den 15 november 2012
Kommunala handikapprådet
Sammanträdesprotokoll den 15 november 2012
Socialnämnden
Utvärdering av OSA-verksamheten (offentligt skyddat arbete)
Regeringskansliet Socialdepartementet
Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län, Promemorian (Ds 2012:55)
Det regionala utvecklingsansvaret i Jönköpings län
Regeringskansliet Finansdepartementet
Remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i
inkomstutjämningen för kommuner och landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 12:70 Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 12:71 Budgetförutsättningar för åren 2012-2016
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 12:72 Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen 2013
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 12:73 Överenskommelser för år 2013 mellan staten och
Sveriges kommuner och Landsting inom området vård och socialtjänst;
Sammanhållan vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Stöd till en
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten och Stöd
till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 12:74 Redovisningsfrågor 2012 och 2013
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 12:76 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 12
Sveriges Kommuner och Landsting
Styrelsens beslut nr 14, Överenskommelse mellan staten och SKL om
sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013
Sveriges Kommuner och Landsting
Styrelsens beslut nr 15, Överenskommelse mellan staten och SKL om
stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013
Sveriges Kommuner och Landsting
Styrelsens beslut nr 16, Överenskommelse mellan staten och SKL om
stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten
Sveriges Kommuner och Landsting
EU:s vitbok för transportpolitik
Skogsstyrelsen
Minnesanteckningar skogligt råd den 8 november 2012
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Länsstyrelsen i Jönköpings län
Bostadsmarknadsenkäten år 2013
Länsstyrelsen i Jönköpings län
En aktuell översiktsplan – planeringsunderlag för översiktsplanering i
Jönköpings län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Bearbetningskoncession för brytning av energitorv på Ekenäsamossen
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Förlängning av tillstånd till allmän kameraövervakning
Landstinget i Jönköpings län
Budget 2013 med flerårsplan 2014-2015
Gislavedshus
Sammanträdesprotokoll 10 december 2012
Sveriges Byggindustrier
Egna krav på byggande utöver de krav som Boverket fastställer nationellt
i sina Byggregler (BBR)
Gislaveds Industrimuseum
Berättarkväll med Torbjörn Kroon Anderstorp
Jönköpings kommun
Inbjudan till träff med anledning av påbörjat arbete med ny översiktsplan i
Jönköpings kommun
Regionförbundet Jönköpings län
Protokoll § 76 den 22 november 2012 Årsredovisning 2011
Regionförbundet Jönköpings län
Protokoll § 77 den 22 november 2012 Verksamhetsplan och budget 2013
Kommunstyrelsen beslutar
att
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godkänna redovisningen.
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Anmälan om delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Ekonomienheten
2.4 Tecknande av ramavtal
4.6 Avskrivning av fordran
Personalenheten
9.4.4. Förflyttning, omplacering över förvaltningsgränsen
9.4.4. Förflyttning, omplacering över förvaltningsgränsen
9.4.4. Förflyttning, omplacering över förvaltningsgränsen
Kommunstyelsens ordförande
Partiell inlösen
Löneenheten
Tjänstepension perioden 2012-06-01 – 2012-11-30
Kommunstyrelsen beslutar
att
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godkänna redovisningen.
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Informationer
Överläggningar med BraLiv
Ordförande informerar från möte gällande distriktssköterskemottagningen i
Burseryd.
Regionbildningen
Ordförande informerar från möte gällande den framtida regionbildningen.
Kommunstyrelsen beslutar
att
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lägga informationen till handlingarna.
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