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Karin Gustafsson, kommundirektör
Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare
Stefan Tengberg, ekonomichef § 461, 479, 480
Ann-Louis Edén, controller § 461
Doris Kjellström, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 462
Susanna Olsen, enhetschef arbetsmarknadsorganisationen § 463, 464
Martina Curenstam, ungdomscoach § 463, 464
Peter Dallmann, informatör § 465, 466
Eva Gardelin-Larsson, kanslichef § 466, 467
Irene Ljungskog, samhällsutvecklare § 468, 469, 481, 482, 490
Marie Johansson och Agneta Karlsson
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Informationer
Ks §461 2011-11-29

Swot-analys resultatstyrning
Ann-Louis Edén, controller i Gislaveds kommun, genomför en SWOT-analys
tillsammans med kommunstyrelsens ledamöter kring hur det ska kunna
utvecklas en tydlig mätbar resultatstyrning i kommunen.
Analysen kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 13
december 2011.
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Remiss Betänkande Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011;55)
Ks §462 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har blivit ombedd att komma med ett yttrande om
betänkandet av utredningen, En nationell samordnare för hemsjukvård
(S2011/6292/FST). Regeringen har skickat ut remiss om betänkandet
Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55) till myndigheter, landsting,
kommuner m.fl. och vill ha synpunkter på betänkandet senast den 15 december
2011.
Socialnämnden hade uppe ärendet den 17 november 2011 § 176 och beslutade
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen för antagande.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Doris Kjellström, föredrar ärendet.
Uppdraget för den nationella samordnaren har varit att stödja landstinget och
kommunerna i processen att överföra ansvar för hemsjukvården till ett
kommunalt huvudmannaskap på frivillig väg. Samordnare har också tittat på
kommunernas faktiska förutsättningar att bedriva hemsjukvård och om det ska
finnas kommunalt anställda läkare.
Betänkandet föreslår att kommunerna ges en vidgad befogenhet att
tillhandahålla hemsjukvård som även innefattar vård som bedrivs i hemmet av
den specialiserade somatiska och psykiatriska slutenvården. Definitionen av
hemsjukvård kommer då att vara, alla hälso- och sjukvårdsinsatser som
tillhandahålls av legitimerad personal samt personal med delegation i den
enskildes hem, oavsett om det är särskilt eller ordinärt boende. Läkare inräknas
inte.
Betänkandet har kommit fram till att kommuner inte ska ges befogenhet att
anställa läkare. Den enskilde har rätt att välja läkare oavsett om de bor i särskilt
boende eller ordinärt.
Det är tio län som har kommunaliserat hemsjukvården genom olika
överenskommelser. Dessa överenskommelser skiljer sig åt men alla har
tröskelprincipen gemensamt d.v.s. de som inte kan ta sig till en vårdinrättning
kan få hemsjukvård. Avtalen skiljer sig avseende gränsdragning när det gäller
barn, specialiserad somatisk vård, psykiatrisk vård, rehabilitering, habilitering
och hjälpmedelsförsörjning. Det är också skillnader när det gäller ansvar för
planerade och oplanerade insatser. Flera län är nu på gång att kommunalisera
hemsjukvården.
Huvudmannaskapsförändring regleras ekonomiskt genom skatteväxling mellan
kommuner och landsting. En skatteväxling påverkar förutom skatteintäkter,
kommunernas och landstingens bidrag och avgifter i inkomstutjämningen. Alla
kommuner i ett landsting måste vara med för att en skatteväxling ska kunna ske.
För att kommuner som har en hög andel äldre inte ska drabbas negativt föreslår
utredningen att det införs ett hemsjukvårdstillägg på 1,5 procent av
kommunernas standardkostnad i en kostnadsutjämningsäldremodell. Modellen
ger ett positivt utfall för de kommuner som har övertagit hemsjukvården. Från
utredningens sida föreslår man en tidsbegränsning på 5 år för möjligheter till
länsvisa mellankommunala utjämningssystem.
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Utredningen föreslår även att kommunerna ska få ersättning från
försäkringskassan för vård av patienter som är ESS-medborgare och tillfälligt
vistas i kommunen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott den 2 november 2011, § 98
Yttrande, kommunaliserad hemsjukvård SOU 2011:55, daterat den 17 oktober
2011.
Socialnämnden den 17 november 2011 § 176
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till nästa sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar
att

anta förslag till yttrande över kommunaliserad hemsjukvård SOU
2011:55, daterat den 17 oktober 2011.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerares underskrift
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Feriepraktik för ungdomar 2011, uppföljning
Ks §463 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Under de senaste åren har socialförvaltningen-arbetsmarknadsorganisationen
haft ansvaret för att organisera och förmedla feriepraktikplatser inom
kommunen. I år har 295 ungdomar fått feriepraktikplats. 98% av alla sökanden
har fått ett erbjudande om praktikplats.
Syftet med feriepraktiken är att skapa sysselsättningar åt ungdomar som av
olika anledningar har svårt att själva ordna feriearbeten samt att låta
ungdomarna få prova olika yrken och branscher där det framöver kommer att
finnas ett rekryteringsbehov.
I år har feriepraktiken samordnats med ungdomsprojektet KUL och ungdomar
har fått feriepraktikplatser inom följande projekt: musik, teater/dans, tidning,
foto och mode/design.
Nytt från i år är att ungdomarna själva anmäler sig direkt via webben. Även
arbetsplatserna rapporterar in sina platser direkt via webben.
Susanna Olsen och Martina Curenstam från arbetsmarknadorganisationen
föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Feriepraktik 2011 daterad den 28 november 2011
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Expedieras till:
Arbetsmarknadsorganisationen, Susanna Olsen
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Feriepraktik för ungdomar 2012
Ks §464 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsorganisationen har tagit fram förslag till förutsättningar för att
genomföra feriepraktiken 2012.
Av förslaget framgår att omfattningen av feriepraktiken kommer att vara 300
platser även 2012. 225 av platserna kommer att vara i kommunens
verksamheter, inom handelsföretag eller inom föreningslivet. 75 platser kommer
att finnas inom Feriekul.
Prioriterade områden för 2012 kommer att vara utökning av platser inom handel
och öppna upp för ytterligare platser för feriepraktik inom föreningslivet samt
att integrera ungdomar från andra kulturer och ge dem goda erfarenheter av
arbetslivet inom Gislaveds kommun.
Prioriterat område är också att utöka samarbetet mellan förvaltningarna inom
ferieKUL-projektet.
Vidare föreslås ersättningen för feriepraktikanter bli 47 kr/tim oförändrat mot
2011.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Feriepraktiken 2012, förutsättningar, daterad den 28 november
2011.
Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Erik Andersson (K), Ann-Katrin
Strand (FP), Börje Malmborg (KD) och Gunnel Augustsson (S): Ta bort
kriteriet att ungdomarna måste visa upp att de har sökt andra sommarjobb innan
de kan bli erbjudna feriepraktik samt att det ska skrivas in att det ska finnas en
dialog med fackorganisationerna.
Marie Johansson (S): Att ersättningen ska följa löneprisindex i samhället och att
kollektivavtal ska finnas på de arbetsplatser som anlitas för feriepraktik.
Carina Johansson (C) med instämmande av Agneta Karlsson (M) och Åke
Ljunggren (S): viktigt att visa upp kommunens verksamheter och samordna mer
med personalsidan.
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna informationen och ge arbetsmarknadsorganisationen i uppdrag
att fortsätta bereda ärendet, samt

att

överlämna ärendet till kommande sammanträde för beslut.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Riktlinjer och regler kring sociala medier i Gislaveds kommun
Ks §465 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Allt fler kommuner väljer att använda sociala medier i sin kommunikation med
medborgarna. Hur kommunerna ska bete sig när de använder sociala medier,
vilka regler som gäller och framför allt kommunens ansvar har inte varit helt
självklart.
Därför har såväl SKL som E-delegationen tagit fram dokumentation om
kommunernas ansvar på sociala medier. De vill också att kommunerna med stöd
av deras dokumentation skapar egna regler och riktlinjer för hur sociala medier
ska hanteras inom organisationen.
Kommunstyrelsekontoret har under året arbetat med att ta fram dokumentet
”Riktlinjer och regler kring sociala medier för Gislaveds kommun”. Innehållet
syftar till att fungera som ett stöd och hjälp för våra verksamheter som redan
idag använder eller som i framtiden vill använda sig av sociala medier i sin
kommunikation. Riktlinjerna syftar även till att vår användning av sociala
medier sker på ett positivt och effektivt sätt. Riktlinjerna tar upp alla delar i
användandet av sociala medier, ifrån att man får en idé till att man avslutar.
Riktlinjerna har stämts av med förvaltningschefsgruppen.
Beslutsunderlag
Riktlinjer och regler kring sociala medier för Gislaveds kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till nästa sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar
att

anta Riktlinjer och regler kring sociala medier för Gislaveds kommun,
daterade den 29 november 2011.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerares underskrift
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Strategi för eSamhället
Ks §466 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en Strategi för
eSamhället som man rekommenderar kommuner, landsting och regioner att
anta.
Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna
sköta sin ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande
genom digitala kontaktvägar. Utvecklingen av e-samhället erbjuder stora
möjligheter för att bemöta dessa förväntningar och även klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering
och minska klimatpåverkan.
Genom att utnyttja IT och information på ett smart sätt kan servicen förbättras,
kvaliteten och effektiviteten höjas, innovationskraften och delaktigheten stödjas.
E-samhället utvecklas i offentlig förvaltning genom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT, det vill säga e-förvaltning.
Det finns kommuner, landsting och regioner som är förebilder i utvecklingen av
e-förvaltning. Men för de allra flesta innebär detta stora utmaningar och det är
få som själva har kompetens eller resurser att driva denna angelägna
verksamhetsutveckling. Gemensam kraftsamling och ökad kommunal
samverkan är därför nödvändig.
SKL:s styrelse har gett SKL:s kansli i uppdrag att ta fram en strategi för att
stödja utvecklingen av e-förvaltning inom kommunal sektor. SKL:s styrelses
beslut om denna strategi innebär:
•
•
•

att det är nödvändigt att kommunal sektor i högre grad samverkar kring
utveckling av e-förvaltning i linje med strategins mål och
insatsområden,
att SKL har ett övergripande uppdrag för att stödja kommuners,
landsting och regioners utveckling av e-förvaltning,
att SKL återkommer till sina medlemmar rörande behov av
gemensamma överenskommelser och finansiering kring utveckling av
e-förvaltning.

SKL framför att förverkligandet av strategin och den fortsatta utvecklingen av
e-samhället förutsätter stort engagemang och ansvarstagande av samtliga
kommuner, landsting och regioner. Strategin pekar ut tre övergripande mål:
Enklare vardag för privatpersoner och företag
Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
Med utgångspunkt i målen har SKL identifierat fyra strategiska utmaningar:
•
•
•
•

Justerares underskrift

att prioritera och samordna utveckling av e-förvaltning,
att skapa juridiska möjligheter för utvecklingen,
att definiera, strukturera och använda gemensamma begrepp och termer,
att skapa tekniska förutsättningar för säker och effektiv hantering och
utbyte av information.
Utdragsbestyrkande
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Varje strategisk utmaning hanteras inom ett insatsområde med utpekade mål
och insatser. Insatsområdena är; Ledning och styrning, Lagar och regelverk,
Informationsstruktur och begrepp samt Infrastruktur och informationssäkerhet.
Genomförandet av strategin kräver engagemang och samverkan av
kommunerna. Gislaveds kommun behöver ta fram en lokal strategi för esamhället som kan kopplas till kommunens styr- och ledningsprocesser.
Kommunerna behöver bidra med resurser som deltar i olika nätverk som ska
delta i framtagande och tillämpning av gemensamma spelregler, vägledningar,
rekommendationer och standarder. Finansiering av genomförandet av de
insatser som rör lokalt och regionalt ansvarstagande sker av respektive part.
Det arbete som kommunen har påbörjat kring demokratiberedningen och ökat
medborgarinflytande samt den antagna policyn och strategin för informationssäkerhet är exempel på insatser från kommunens sida som ligger i linje med
tankarna i SKL:s Strategi för eSamhället. Ett utbyte av erfarenheter och
inventering av möjliga samverkansområden inom e-förvaltning är också
påbörjat i länet.
Beslutsunderlag
SKL:s strategi för eSamhället
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till nästa sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar
att

anta Sveriges Kommuner och Landstings strategi för e-samhället,

att

ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en lokal strategi
för e-samhället, samt

att

samverka med övriga kommuner kring e-förvaltningsfrågor.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Ersättning för särskilda revisionsuppdrag
Ks §467 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Ett antal revisionsuppdrag faller utanför kommunrevisorernas revision som t.ex.
uppdrag för bolag och stiftelser, vilket innebär att särskilda bestämmelser
behöver antas avseende ersättning till revisorerna för dessa uppdrag.
Det finns ett gammalt regelverk från 80-talet som behöver uppdateras.
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till bestämmelser för
ersättning för särskilda revisionsuppdrag. Reglerna är uppdelade i fyra grupper,
en för bolag, en för stiftelser, en för Davidsonska donationen och Vallerstads
Gård samt en för övriga till vilka kommunfullmäktige har utsett revisor.
Bestämmelserna reglerar vem som faställer ersättningsnivåerna och vem som
ska betala ut ersättningen samt på vilket sätt de kopplas till kommunens
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2011
Förslag till bestämmelser om ersättning för särskilda revisionsuppdrag daterat
den 8 november 2011
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta bestämmelser om ersättning för särskilda revisionsuppdrag, daterade
den 8 november 2011.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares underskrift
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Landsbygdsutveckling i strandnära läge - tematiskt tillägg till
översiktsplanen, ÖP2001, Hylte kommun
Ks §468 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Hylte kommun har översänt tematiskt tillägg till översiktsplanen för
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, utställningsversion Gislaveds
kommun har tidigare yttrat sig över programsamråd och samrådsversion.
Inga förändringar har skett i utställningsversionen i de delar som berör
Gislaveds kommun. Hela LIS- planen är väl genomarbetad och tydlig.
Samhällsutvecklare Irene Ljungskog redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Strandskyddsplan, Hylte kommun, Tematiskt tillägg, Översiktsplan ÖP 2001,
daterad mars 2010.
Förslag till ”Yttrande programsamråd kring strandskyddsplan för Hylte
kommun”, daterat den 21 april 2010.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Hylte kommun Samråd mellan den 21
mars 2011 och 23 maj 2011.
Förslag till yttrande över Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Hylte
kommun daterat den 17 april 2011.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Hylte kommun. Utställning mellan
den 17 oktober 2011 och den 19 december 2011.
Miljökonsekvensbeskrivning, Hylte kommun. Utställning mellan den 17
oktober 2011 och den 19 december 2011.
Samrådsredogörelse upprättad den 14 september 2011.
Summeringar av ändringar till planen.
Utställningsmaterial 17 oktober – 19 december.
Kommunstyrelsen beslutar
att

inget erinra mot Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Hylte
kommun. Utställning mellan den 17 oktober 2011 och 19 december 2011.

Expedieras till:
Samhällsutvecklaren
Hylte kommun

Justerares underskrift
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Detaljplan för Ljungryens industriområde i Broaryd, del av Broaryd 1:2 m
fl fastigheter
Ks §469 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har överlämnat en detaljplan för Ljungryens
industriområde i Broaryd, del av Broaryd 1:2 m. fl. fastigheter för yttrande.
Idag används norra delen av planområdet för småindustri enligt gällande
detaljplan. Södra delen av området är idag naturmark där gällande detaljplan
medger bostäder. I ”Fördjupning av översiktsplanen för Broaryd”antagen av
kommunfullmäktige den 10 mars 2009, är planområdet avsatt för industri och
skyddsområde.
Syftet med detaljplanen är att säkerställa intentionen ”Fördjupning av
översiktsplanen för Broaryd”.
Den största skillnaden från befintlig detaljplan blir att skyddsområdet mellan
industri och bostäder säkerställs och att industrigatans sträckning förändras för
att ge större flexibilitet i området.

142.9 9.4 140.3 141.1 142.1
146.3
143.6 144.3 145.3 146.5 145.9

139.8 139.8 139.7 139.8

144.5

Kommunen är markägare till all den berörda mark utom den som ägs av
befintliga industrier. Kommunalekonomiska konsekvenser som kan uppstå är
kostnader för utbyggnad av gata, vatten och avlopp.
Samhällsutvecklare Irene Ljungskog redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Detaljplan för Ljungryens industriområde, del av Broaryd 1:2 m fl fastigheter,
daterad oktober 2011.
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till nästa sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar
att

inget erinra mot planförslaget.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Nyttjanderättsavtal, del av Burseryd 2:52, vid Tyngelvi i Burseryd
Ks §470 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Förslag till nyttjanderättsavtalet innebär att kommunen upplåter ca 9000 m² av
Burseryd 2:52 till Burseryds IF. Avtalet baseras på den gemensamma mall som
godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, den 3 februari 2009.
Marken nyttjas i dag av föreningen som grusplan men de har tankar på att
uppföra en allaktivitetshall med grusplanen som underlag.
Beslutsunderlag
Förslag till nyttjanderättsavtal
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 3 februari 2009, § 23
Gemensam mall för upplåtelse av mark
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 22 november 2011, § 57
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslag till nyttjanderättsavtal med Burseryds IF daterat den 20
oktober 2011, samt

att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
”nyttjanderättsavtal”, samt erforderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsområde vatten och avlopp för kransbebyggelse runt
Anderstorp, Burseryd och Gislaved
Ks §471 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har den 19 oktober 2011 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta föreslagna verksamhetsområden för vatten och
avlopp för kransbebyggelse runt Anderstorp, Burseryd och Gislaved.
Enligt lag om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ordna med
vatten och avlopp där det behövs för att skydda människors hälsa och miljön.
Kommunen ska också bestämma gränserna för det verksamhetsområde inom
vilket vattentjänsterna ska ordnas. Tekniska kontoret arbetar nu med att anpassa
de administrativa gränserna för kommunens verksamhetsområden till de
områden där va-nätet faktiskt är utbyggt.
Enligt beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län med beteckning 563-63542010 ska Gislaveds kommun göra verksamhetsområden för va före den 31
december 2011 för områdena:
• Smålandia
• Veken
• Granaten
• Mossarps industriområde
• Anderstorps motorbana
• Västra Burseryd
Beslutsunderlag
Kartbilaga på samtliga områden, daterad den 27 september 2011-11-10
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 5 oktober 2011, § 48
Tekniska nämnden den 19 oktober 2011, § 101
Kommunstyrelsen den 22 november 2011, § 438
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta föreslagna va-verksamhetsområden enligt bilaga daterad den 27
september 2011.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Nytt vattenskyddsområde för allmänna grundvattentäkter i Gislaveds
kommun
Ks §472 2011-11-29

Ärendebeskrivning
En förändring av antalet allmänna vattentäkter har skett i Gislaveds kommun.
Genom överföringsledningar mellan tätorterna har antalet vattentäkter minskat.
Det finns i dagsläget inte skyddsområden och skyddföreskrifter för alla
allmänna vattentäkter och för de vattentäkter där skyddsområde finns är
föreskrifterna ofta gamla och därför i behov av en uppdatering.
Tekniska kontoret har anlitat Sweco för att utarbeta förslag till nya
skyddsområden och skyddsföreskrifter för följande vattentäkter: Broaryd,
Burseryd, Båraryd, Hestra, Hällabäck, Smålandsstenar och Öreryd. Planen är
sedan att kommunen utifrån dessa utarbetade förslag ansöker hos länsstyrelsen
om fastställelse av nya vattenskyddsområden.
Innan ett nytt vattenskyddsområde kan fastställas är länsstyrelsen skyldig att
samråda med berörda fastighetsägare, nämnder och myndigheter.
Beslutsunderlag
Förslag till nya områden och föreskrifter, bilaga 1, daterad den 30 september
2011.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 5 oktober 2011, § 54
Tekniska nämnden den 19 oktober 2011, § 112
Kommunstyrelsen den 22 november 2011, § 435
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

ansöka hos länsstyrelsen om fastställelse av föreslagna vattenskyddsområden enligt bilaga 1 daterad den 30 september 2011.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares underskrift
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Verksamhetsområde vatten och avlopp för del av Åtterås 4:2 i
Smålandsstenar
Ks §473 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har den 19 oktober 2011 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta föreslaget verksamhetsområde för vatten och
avlopp för del av Åtterås 4:2 i Smålandsstenar.
Enligt lag om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ordna med
vatten och avlopp där det behövs för att skydda människors hälsa och miljön.
Kommunen ska också bestämma gränserna för det verksamhetsområde inom
vilket vattentjänsterna ska ordnas. Tekniska kontoret avser ordna vaverksamhetsområde för del av fastigheten Åtterås 4:2, avstyckad tomt utmed
Bananvägen i Smålandsstenar.
Beslutsunderlag
Kartbilaga på områden, daterad den 19 oktober 2011
Tekniska nämnden den 19 oktober 2011, § 101
Kommunstyrelsen den 22 november 2011, § 437
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta föreslaget va-verksamhetsområde enligt kartbilaga daterad den 19
oktober 2011.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares underskrift
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Avfallsplan för Gislaveds kommun
Ks §474 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade den 19 oktober 2011, § 104 att föreslå
kommunfullmäktige att anta avfallsplan för Gislaveds kommun, daterad oktober
2011.
Den 17 november 2010 beslutade tekniska nämnden att sända ut förslag till
avfallsplan för Gislaveds kommun på samråd till fastighetsägare och
myndigheter. Avfallsplanen utgör tillsammans med föreskrifter för avfallshanteringen, den kommunala renhållningsordningen och beskriver nuläge och
framtida mål vad gäller avfallshanteringen i kommunen.
Avfallsplanen ska visa Gislaveds kommuns visioner och strategier för att
långsiktigt styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle. Den ska
ange mål och åtgärder för att uppnå en bra avfallsplanering med minskade
avfallsmängder och ökad återvinning. Avfallsplanen ska uppfylla kraven i
Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2006:6).
Svar i samrådet har inkommit från 15 olika instanser varav 10 har lämnat
synpunkter. Föreslagen avfallsplan har varit utställd för granskning under tiden
9 september till 7 oktober 2011.
Beslutsunderlag
Avfallsplan, utställningsversion daterad oktober 2011
Tekniska nämnden den 21 juni 2011, § 66
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 5 oktober 2011, § 49
Tekniska nämnden den 19 oktober 2011, § 104
Kommunstyrelsen den 22 november 2011, § 436
Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Carina Johansson (C): Bifall till
förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta avfallsplanen för Gislaveds kommun daterad oktober 2011.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Strategi för markförsörjning
Ks §475 2011-11-29

Ärendebeskrivning
I kommunens översiktsplan från 2006 är en av målsättningarna att Gislaveds
kommun skall vara en aktiv aktör i samhällsbyggandet genom markköp och
planberedskap. Däremot saknas idag ett sammanhängande dokument kring
kommunens markägande och hur de olika delarna hör samman.
För att få en bra markförsörjning är det viktigt att avgöra vilken roll kommunen
har samt vilka mål och strategier som finns. I Gislaveds kommun är
kommunstyrelsen utsedd markägare och den mesta av skötseln sköts av
tekniska nämnden och fastighetsnämnden.
Samråd har hållits mellan presidierna i kommunstyrelsen, fastighetsnämnden
och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 november 2009, § 343
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 30 augusti 2011, § 35
Sammanställning dokument kring kommunen som markägare och
samhällsbyggare
Utkast till förslag till Strategi för markförsörjning i Gislaveds kommun daterat
den 1 november 2011
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 22 november 2011, § 59
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna strategi för markförsörjningen i Gislaveds kommun.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Överenskommelse om fastighetsreglering gällande del av Reftele 3:1 och
Ölmestad 8:163, Norra industriområdet vid jätterondellen i Reftele
Ks §476 2011-11-29

Ärendebeskrivning
För att möjliggöra en utveckling av Norra Industriområdet vid Jätterondellen i
Reftele har ett förslag till överenskommelse upprättats. Denna innebär att
Gislaveds kommuns fastighet Ölmestad 8:163 genom fastighetsreglering
erhåller ca 3000 m² av Svenska kyrkans fastighet Reftele 3:1 för en köpeskilling
om 38 250 kr. Området innehåller ca 50 m3 sk.
Tillträde enligt fastighetsbildningslagen sker så snart fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft och beslutad ersättning erlagts. Faktiskt tillträde kan
ske när kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag
Förslag till Överenskommelse om fastighetsreglering
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 22 november 2011, § 61
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna överenskommelse mellan Prästlönetillgång Svenska kyrkan
och Gislaveds kommun daterad den 21 november 2011, samt

att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
överenskommelsen, samt erforderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Markanvisningsavtal gällande del av Ölmestad 8:110 och del av Ölmestad
8:163 m fl., Norra industriområdet vid jätterondellen i Reftele
Ks §477 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har fått in en förfrågan från J. Davidssons eftr. om utökning
av deras befintliga fastighet inom Norra Industriområdet vid Jätterondellen i
Reftele. Deras förslag innebär att tomten utökas norr ut mot Jätterondellen samt
att de senare får in och utfart i Jätterondellen. Denna mark är idag inte
detaljplanelagd men utgör område för utredningsområde för verksamheter i
kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för Reftele.
Bifogat förslag till markanvisningsavtal innebär att J. Davidssons eftr. förvärvar
ca 3710 m² för en köpeskilling om 40 kr/m². Kostnad för ny detaljplan bekostas
av kommunen.
Beslutsunderlag
Förslag till markanvisningsavtal, daterat den 24 november 2011
Utdrag ur fördjupade översiktsplanen för Reftele
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 22 november 2011, § 62
Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Håkan Josefsson (C): Bifall till
förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslag till markanvisningsavtal mellan J. Davidssons eftr. AB
och Gislaveds kommun, daterat den 24 november 2011,

att

köpeskillingen konteras på projekt 50153 Markförsäljningar, samt

att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
”exploateringsavtal”, samt erforderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Motion om stimulerande samvaro vid ideellt engagemang
Ks §478 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Robert Erlandsson (MP) har den 15 oktober 2010 lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om stimulerande samvaro vid ideellt engagemang. I
motionen föreslås att det minst en gång om året bjuds in till en stimulerande
samvaro för målgruppen föreningsledare, politiker eller kommunanställda.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 oktober 2010 att överlämna
motionen till kommunstyrelseförvaltningen för beredning i samråd med
fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen.
I samband med behandlingen av Strategiskt styrdokument inför mål och budget
2012-2016 beslutade kommunfullmäktige den 20 juni 2011 om en ramökning
för kommunstyrelsen med 200 tkr för att möjliggöra stimulerande
inspirationsföreläsningar för föreningar, ledare och andra aktörer.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november att anslå 100 tkr för att
möjliggöra stimulerande inspirationsföreläsningar för föreningar, ledare och
andra aktörer.
Beslutsunderlag
Motion från Robert Erlandsson (MP) inlämnad den 15 oktober 2010
Kommunfullmäktige den 21 oktober 2010, § 115
Kommunfullmäktige den 20 juni 2011, § 75
Kommunstyrelsen den 22 november 2011, § 445
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges budgetbeslut
den 24 november 2011 att inom ramen för 100 000 kr möjliggöra
stimulerande inspirationsföreläsningar för föreningar, ledare och andra
aktörer.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunal borgen till Gislavedshus AB
Ks §479 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 1999, § 112, att bevilja
Gislavedshus AB kommunal borgen för befintliga och eventuellt nya
fastighetslån inom en oförändrad ram om 465 mnkr.
Preskriptionstiden har gått ut för detta beslut och behovet av kommunal borgen
kvarstår varför ett nytt beslut erfordras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2011
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

såsom för egen skuld ingå borgen för Gislavedshus AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 465 mnkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.

att

skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av
kommunfullmäktige skall undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande, eller vid förfall för denne, av 2:e vice ordföranden och
kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av
kommundirektören.

Expedieras till:
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Justerares underskrift
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Gislaved Energi AB, ansökan om kommunal borgen för investering i
utökat närvärmenät
Ks §480 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2011, § 26 att teckna borgen för
Gislaved Energi AB och Gislaved Energiring AB för lån på högst 77 mnkr
tidsbegränsat till den 31 december 2015.
Ur juridisk och praktisk aspekt måste detta beslut ändras på så sätt att borgen
enbart kan ställas till ett bolag samt att beslutet ej bör vara tidsbegränsat om
bästa räntenivå ska uppnås.
Gislaved Energiring AB har vid styrelsemöte den 16 december § 419 beslutat
att en ansökan om avsteg från ägardirektiv för investering i utökat närvärmenät
enligt den fördjupade förstudien, område röd och gul, ska inlämnas till
Gislaveds kommun före årsskiftet 2010/2011. Investeringen för tidsperioden
2011-2013 beräknas till ca 38 mnkr.
Gislaved Energiring AB har i skrivelse ansökt om kommunal borgen för denna
investering motsvarande 38 mnkr.
Ekonomienheten konstaterar att investeringskalkylen visar på god lönsamhet
samt en god effekt för miljön. Den ekonomiska lönsamheten förutsätter att de
fastigheter som presenteras i förstudien avseende AB Gislavedshus samt
Gislaveds kommun kommer att anslutas, vilket är en viktig förutsättning för att
investeringen ska göras.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010, § 155, om att teckna
fortsatt borgen för Gislaved Energi AB och Gislaved Energiring AB för lån på
högst 39 mnkr.
I och med investering i utökat närvärmenät måste borgensramen ändras till 77
mnkr för Gislaveds Energi AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2011.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

Justerares underskrift

att

en grundläggande förutsättning för borgensåtagandet avseende denna
investering motsvarande 38 mnkr är att investeringen kan påbörjas först
då det är tecknat avtal mellan Gislaved Energiring AB och AB
Gislavedshus samt fastighetsnämnden så att den i förstudien ingående
ekonomiska kalkylen i huvudsak är uppfylld,

att

såsom för egen skuld ingå borgen för Gislaved Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 77 mnkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader, samt

att

skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av
kommunfullmäktige skall undertecknas av kommunstyrelsens
Utdragsbestyrkande
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ordförande, eller vid förfall för denne, av 2:e vice ordföranden och
kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av
kommundirektören.
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Detaljplan för del av kvarteret Krokodilen i Gislaved
Fastigheterna Krokodilen 17, 18 och 22 m fl
Ks §481 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har översänt förslag till detaljplan för del av kvarteret
Krokodilen i Gislaved för yttrande.
Planen syftar till att i första hand pröva möjligheterna för Netto att etablera en
affär i området. Planförslaget görs dock flexibelt genom att ange ändamålet
bostäder och centrumfunktioner.
Detaljplaneförslaget innebär att nya byggnader ska strikt förläggas i
fastighetsgränsen mot Järnvägsgatan för att skapa en tätare gata. Ett stråk för
allmän gång- och cykelvägtrafik upprättas på kvartersmark mellan Ängsgatan
och Järnvägsgatan. Avtal ska upprättas mellan kommunen och Krokodilen 17,
18 och 22 om tillgänglighet och skötsel av det nämnda gång- och cykelvägstråket. Parkeringsbehovet ska tillgodoses inom planområdet. Ett fördröjningsdike ska anläggas i planområdets södra fastighetsgräns för att kommunens
dagvattensystem inte ska riskeras att överbelastas.
Beslutsunderlag
Detaljplan för Krokodilen 17, 18, 22 m fl fastigheter (Järnvägsgatan i Gislaved)
Samrådshandling bygg- och miljöförvaltningen oktober 2011.
Förslag till yttrande över samrådshandling Detaljplan för Krokodilen 17, 18, 22
m fl fastigheter (Järnvägsgatan i Gislaved) daterad den 14 november 2011
Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Erik Andersson (K), Agneta
Karlsson (M), Carina Johansson (C), Gunnel Augustsson (S), Börje Malmborg
(KD) och Ann-Katrin Strand (FP): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta förslag till yttrande daterat den 14 november 2011.

Expedieras till:
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Samhällsutvecklaren
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Samråd om landsbygdsutveckling i strandnära lägen för Falkenbergs
kommun
Ks §482 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Falkenbergs kommun har översänt ett underlag till den kommunomfattande
översiktsplanen omfattande förutsättningar och förslag till LIS-områden för
samråd. För respektive föreslaget område redovisas två kartbilder, dels en karta
med föreslaget område och dels en karta med begränsande faktorer.
Beslutsunderlag
Program till Översiktsplan för Falkenbergs kommun daterat den 4 januari 2011
LIS-utredning Underlag till Översiktsplan för Falkenbergs kommun daterad den
20 oktober 2011
Konsekvensbedömning LIS-utredning. Underlag till Översiktsplan för
Falkenbergs kommun daterad den 20 oktober 2011
Förslag till yttrande daterat den 14 november 2011
Kommunstyrelsen den 22 november 2011, § 439
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta förslag till yttrande daterat den 14 november 2011.

Expedieras till:
Falkenbergs kommun
Samhällsutvecklaren

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Samverkansavtal gällande anläggande och upplåtande av parkeringsplats
och upplåtelse av mark för återvinningsstation vid Reftele torg, Ölmestad
7:13 m. fl. i Gislaveds kommun
Ks §483 2011-11-29

Ärendebeskrivning
I Reftele har diskussioner förts gällande återvinningsstationen vid Tempo då
nuvarande fastighetsägare/Tempo anser att de behöver upplåten yta till
parkering. Kommunen har därför tillsammans med Svenska Förpacknings- och
tidningsinsamlingen AB, FTI, gjort försök att flytta stationen till Järnvägssgatan
i Reftele istället. Det bygglov som bygg- och miljönämnden beviljade för
flyttningen överklagades, och de klagande fick rätt av länsstyrelsen. Några
andra lämpliga lokaliseringar av återvinningsstationen har inte hittats.
Därför har vidare diskussioner förts mellan FTI och fastighetsägaren/Tempo för
att möjliggöra att stationen ska finnas kvar. Ett förslag som framkommit är att
asfaltera ytan på väster sida om butiken och på så sätt tillskapa nya parkeringar
och möjliggöra att stationen kan ligga kvar på befintlig plats öster om butiken.
FTI har varit beredda att delfinansiera denna asfaltering om de får ett avtal att
ligga kvar på befintlig plats.
Under arbetets gång har det också framkommit att torget i Reftele bör byggas
om för att anpassas efter det att den tidigare kiosken har rivits. Kommunen har
varit intresserad av att delfinansiera asfaltsytan dels för att möjliggöra att en
ombyggnation kan genomföras av torget, dels för att få en bra lokalisering till
återvinningsstationen. Men detta under förutsättning att området ägs av
kommunen. Därför har ett avtal upprättats med Tempos fastighetsägare som
innebär att kommunen förvärvar ytan som är ca 500 m².
Upprättat förslag till samverkansavtal innebär att FTI delfinansierar en
asfaltering, att fastighetsägaren/Tempo upplåter mark till återvinningsstation
samt att kommunen åtar sig att anlägga en allmän parkering vid Reftele torg
som Tempo får tillgång till.
Asfaltering av nuvarande gräsyta är av tekniska kontoret beräknad till 200 000
kr. Kostnad för målning av rutorna tillkommer.
Beslutsunderlag
Skiss över ett framtida Reftele torg.
Kartskiss över området
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 22 november 2011, § 60
Yrkande
Marie Johansson (S), Håkan Josefsson (C): Bifall under förutsättning att
påskrivet avtal inkommer.
Kommunstyrelsen beslutar

Justerares underskrift

att

godkänna förslag till samverkansavtal mellan Matglädjen i Reftele AB
(Tempo), Svenska Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB och
Gislaveds kommun,

att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna avtalet,
Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2011-11-29

Sida
28

Ks § 483 (forts.)
att

uppdra till tekniska nämnden att asfaltera befintlig gräsyta snarast till en
investeringskostnad om 200 000 kr, som skall belasta projekt
Exploatering i 2011 års investeringsbudget, samt

att

uppdra till tekniska nämnden att inför budget 2013 redovisa ett förslag till
ombyggnad av Reftele torg i samråd med statsarkitekten.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
Kommunstyrelsekontoret, Mark- och exploateringsenheten
Tekniska nämnden

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Arkeologisk förundersökning Nygård 2:1, Fållinge Smålandsstenar
Ks §484 2011-11-29 Ärendebeskrivning
I samband med upprättandet av detaljplan för Fållinge industriområde ansåg
länsstyrelsen att det var motiverat med en kompletterande arkeologisk
utredning, etapp 2.
Den arkeologiska utredningen, etapp 2 utfördes under hösten 2011 efter
beställning av kommunstyrelseförvaltningen för ett takpris om 86 150 exkl
moms.
Jönköpings läns museums rapport visade att ett område behöver ytterligare
utredning.
Kommunstyrelseförvaltningen har ansökt om tillstånd för ytterligare
utredningar efter uppdrag från kommunstyrelsen och har efter detta mottagit en
offert från Jönköpings läns museum till en takkostnad om 598 835 kr.
Kostnaden för de arkeologiska utredningarna konteras på projekt 50152,
exploatering.
Beslutsunderlag
Offert från Jönköpings läns museum, daterad den 23 november 2011
Karta över planområdet
Förfrågan om undersökningsplan inför arkeologisk förundersökning inom
fastigheten Nygård 2;1, Villstad socken, daterad den 16 november 2011
Kommunstyrelsen ekonomi- och markutskott den 25 oktober 2011, §53
Kommunstyrelsen beslutar
att

beställa förundersökning inom Nygård 2:1 enligt bilagd offert, samt

att

uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna beställningen.

Expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Remiss om förslag till mätbara mål för friluftslivspolitiken
Ks §485 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram förslag på mätbara mål
för friluftslivspolitiken. De tio föreslagna målen bygger på de tio huvudområdena i propositionen Framtidens friluftsliv 2009/10:238. Målen är i upplägg
och uppföljning utformade att likna miljömålen. De tio målen för friluftslivet
har alla en samordnande myndighet som tillsammans med övriga aktörer
utvecklar arbete inom sitt område. Naturvårdsverket ska ha till uppgift att vart
annat år redovisa utvecklingen inom friluftslivet till regeringen.
Friluftslivsfrågorna är ur kommunperspektiv ofta del av eller interagerar med en
rad andra kommunala ansvarsområden och verksamheter. De föreslagna målen
berör bland annat den fysiska planeringen, turism, landsbygdsutveckling,
skolan, folkhälsoarbetet och lokal naturvård.
Beslutsunderlag
Förslag till mätbara mål för friluftslivspolitiken. Naturvårdsverket 2011
Förslag till yttrande över mål för friluftslivspolitiken, kommunstyrelsekontoret
den 15 november 2011
Kommunstyrelsen den 22 november 2011, § 441
Yrkande
Marie Johansson (S): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna yttrande över mål för friluftslivspolitiken daterat den 15
november 2011.

Expedieras till:
Naturvårdsverket
Kommunekologen

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Motion om en kommunal idébank
Ks §486 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Rigo Fredriksson (M) har lämnat in en motion om en kommunal idébank.
Bakgrunden till detta är kommunens ökade arbetslöshet och minskade
invånarantal som i sin tur minskar kommunens statliga bidrag.
I motionen föreslår han att det ska skapas ett kommunalt forum där en grupp
politiker av olika åskådningar och värderingar träffas för att diskutera i så kallad
brainstormingsform olika vägar som är tillämpliga för Gislaveds kommun att
utvecklas inom.
Några av de områden som han menar skulle kunna diskuteras i forat är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Marknadsföring av kommunen
Arbete inom nya verksamheter ex. turism
Nya utbildningsvägar inom skola och/eller komvux
Arbetspendling till övriga städer och samhällen
Vad skulle kommunen kunna göra för att underlätta nytt företagande
Utveckling av landsbygdsstaden
Människor som flyttar in till Gislaveds kommun
Vad våra konkurrerande städer och samhällen har för fördelar och vilka
vi har

Beslutsunderlag
Motion av Rigo Fredriksson (M) daterad den 27 oktober 2011
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 21 november 2011
Kommunstyrelsen beslutar
att

remittera motionen till demokratiberedningen samt till kommunstyrelsekontoret för beredning.

Expedieras till:
Demokratiberedningen
Kommunstyrelsekontoret

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Remiss om överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt
patientsäkerhetslagen
Ks §487 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har skickat en remiss till Gislaveds kommun angående
överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen.
Remissen ska vara besvarad senast den 15 februari 2012.
Beslutsunderlag
Remiss följebrev daterat den 11 november 2011
Remiss om överklagande av socialstyrelsens beslut om kritik enligt
patientsäkerhetslagen daterad den 11 november 2011
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till socialnämnden för yttrande på kommunens vägnar
om nämnden finner det angeläget.

Expedieras till:
Socialnämnden

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Remiss betänkande Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45)
Ks §488 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har skickat en remiss till Gislaveds kommun angående
händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Remissen ska vara besvarad senast den 15 februari 2012.
Beslutsunderlag
Remiss om händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten daterad den 15 november 2011.
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till socialnämnden, i samverkan med
räddningsnämnden, för yttrande på kommunens vägnar om nämnden
finner det angeläget.

Expedieras till:
Räddningsnämnden, Johan Nilsson
Socialnämnden

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Antagande av reviderat skötselprogram gällande lediga tomter och ej
utbyggda områden
Ks §489 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Den 3 nov 2009 beslutade kommunstyrelsen att godkänna den skötselstrategi
som har upprättats för kommunens exploateringsmark. Då kommunfullmäktige
under 2011 har antagit nya reglementen med ett förtydligande om ansvar kring
olika typer av mark så har antagen skötselstrategi reviderats.
Det reviderade skötselprogrammet kommer att utgöra en grund till framtida
skötsel av ledig tomtmark samt ej utbyggda områden. Medel för detta kommer
att flyttas från tekniska nämndens ram till kommunstyrelsen inför budget 2012.
Samråd har hållits mellan presidierna i kommunstyrelsen, fastighetsnämnden
och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens mark- och ekonomiutskott den 30 augusti 2011 §35
Kommunstyrelsen den 3 november 2009, § 233
Reviderat skötselprogram gällande lediga tomter och ej utbyggda områden,
daterat den 1 november 2011
Kommunstyrelsens mark- och ekonomiutskott den 22 november 2011, § 58
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta reviderat skötselprogram gällande lediga tomter och ej utbyggda
områden, samt

att

uppdra till mark – och exploateringsenheten att i samråd med tekniska
kontoret avgöra skötsel på tomtmark inför 2012 med utgångspunkt från
skötselprogrammet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och utvecklingsenheten
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
Fastighetskontoret
Mark- och exploateringsenheten

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Gislavedsleden
Ks §490 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till projektbeskrivning
för genomförande av återuppbyggnad av Gislavedsleden etapp ett: Sträckan
Finnanäs-Hällabäck.
Gislavedsleden anlades på 1970-talet. Den går från Åhylte, Hylte kommun i
Hallands län, till Isaberg i Gislaveds kommun. Leden ingår i Europaled 6 från
Grekland till Finland. Sträckan är ca 8 mil lång och går genom lätt kuperad
terräng och förbi många av kommunens sjöar, betesmarker och skogar. Skötseln
av leden har genomförts genom avtal med olika föreningar. Inga avtal finns
skrivna med markägare.
I samband med budgetarbetet 2010 beslutade fritidsnämnden att lägga ner
Gislavedsleden. I 2011 års budget har kommunfullmäktige beslutat att leden ska
rekonstrueras och kommunen har uppdragit åt en student vid Sveriges
Lantbruksuniversitet att göra Gislavedsleden som sitt examensarbete. Studien
genomfördes under våren 2011 och ligger nu till grund för fortsatt arbete.
Beslutsunderlag
Förslag till projektbeskrivning för genomförande av återuppbyggnad av
Gislavedsleden etapp ett: Sträckan Finnanäs-Hällabäck, daterat den 15
november 2011.
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 22 november 2011, § 56
Kommunstyrelsen beslutar
att

Gislavedsleden ska hålla standard enligt Smålandsleden, samt

att

godkänna projektbeskrivning för genomförande av återuppbyggnad av
Gislavedsleden etapp ett: Sträckan Finnanäs-Hällabäck, daterad den 15
november 2011.

Expedieras till:
Samhällsutvecklaren
Turismstrategen
Fritidskontoret

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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KomHem, kompletterande val till styrgrupp
Ks §491 2011-11-29

Ärendebeskrivning
På kommunstyrelsen den 30 augusti 2011, § 299 togs beslutet att utse en
styrgrupp för arbetet med övertagandet av hemsjukvården. De personer som
utsågs var:
Ordförande i kommunstyrelsen
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Kommundirektören
Ordförande i socialnämnden
2:e vice ordförande i socialnämnden
Socialchefen
Vid dagens sammanträde görs ett kompletterande val till styrgruppen genom att
man även utser personalchefen och ekonomichefen att utgöra styrgrupp för
arbetet med övertagandet av hemsjukvården.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 30 augusti 2011, §299 Information om hemsjukvård till
kommunerna samt val av styrgrupp.
Kommunstyrelsen beslutar
att

utöver redan valda personer även utse personalchefen och ekonomichefen
att utgöra styrgrupp för arbetet med övertagandet av hemsjukvården.

Expedieras till:
Personalchefen
Styrgruppen, KomHem
Ekonomichefen

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Meddelande
Ks §492 2011-11-29

Ärendebeskrivning
Fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll 2011-11-23
Sveriges Föreningar
Nominera Gislaveds kommun till Sveriges föreningsvänligaste kommun
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 11:50 Hyreshöjning för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI
Tekniska nämnden
Sammanträdesprotokoll 2011-11-16
Fastighetsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll 2011-11-15
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares underskrift

godkänna redovisningen.

Utdragsbestyrkande
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Informationer
Ks §493 2011-11-29

Utvärdering av digitala handlingar och Ipads
Kommunstyrelsen diskuterar kring införandet av digitala handlingar och Ipads.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares underskrift

lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande

