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Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare
Stefan Tengberg, ekonomichef
Peter Petersson, turismstrateg, § 249
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IT-Plattform Småland
Ärendebeskrivning
Projektet IT-Plattform Småland syftar till att ta fram en gemensam informationsoch bokningsplattform för hela turistnäringen i Småland och Öland.
I anknytning till projektet tas också en ny varumärkesplattform för Småland fram
och i projektet ingår en regional webbplats som ska marknadsföra Småland som
turistdestination. På regionwebben sätts en onlinebokning och en informationsdatabas upp som tillåter en besökare att söka och boka produkter från hela
Småland.
Utöver regionwebben kan de bokningsbara produkterna och innehållet i
informationsdatabasen också presenteras på respektive kommun (eller
destinations) egna webbplats.
De bokningsbara produkterna kan även säljas genom andra distributionskanaler
och informationen kan presenteras på andra platser, men detta material fokuserar
på de lokala och regionala webblösningarna.
Det finns fyra lösningar som kommunen måste ta ställning till.
Turismstrateg Peter Pettersson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Regionens erbjudande till medverkande kommuner, daterat den 10 maj 2012
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2012
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till nästa sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar
att

släcka ner turistiskt material från den egna webbplatsen gislaved.se och gå in
i den gemensamma lösningen för Småland, Småland.com, likt övriga
kommuner i Småland, samt

att

välja alternativ tre som innebär en kostnad på 50 000 kr. Finansieringen sker
genom kommunstyrelsens utvecklingsanslag.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur
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Strategi för internationell samverkan i Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Gislaveds kommunstyrelse beslutade den 24 januari 2012 att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att ta fram en strategi för internationell samverkan, samt att hela
kommunstyrelsen utses till styrgrupp för arbetet med strategin.
En strategi för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete är ett dokument som
definierar på vilket sätt kommunens verksamhet ska arbeta med:
• Projekt med externa aktörer eller internationella partners, oftast externt
finansierade av EU.
• Vänorter, nätverk och andra internationella samarbeten med syfte att utbyta
erfarenheter och kunskap, strategiskt påverka andra aktör eller att i
samverkan lösa gemensamma problem.
• Omvärldsbevakning.
Strategin för internationell samverkan för Gislaveds kommun klargör hur
internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete ska bedrivas och ger underlag för
prioritering. Strategin är kommunövergripande och är grunden för det
internationella arbetet i samtliga styrelser, förvaltningar och nämnder i Gislaveds
kommun. Genom att fastställa mål, ansvars- och arbetsfördelning samt vilka
verktyg som ska användas ökar förutsättningarna för att bedriva ett effektivt och
framgångsrikt arbete som motsvarar kommunens behov.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2012 påbörjades styrgruppsarbetet med att få fram en strategi för internationell samverkan. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni fortsatte arbetet med en specifik genomgång
av EU:s tillväxt- och utvecklingsstrategi Europa 2020. Vid dagens sammanträde
presenteras ett slutligt utkast för samråd av EU-projektsamordnaren Tommy
Bengtsson.
Beslutsunderlag
Strategi för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete daterad den 5 augusti
2012
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till nästa sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna utkast av Strategi för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete
daterad den 5 augusti 2012, samt

att

skicka dokumentet på samråd till GGVV-kommunerna, Tranemo kommun,
Svenljunga kommun och Hylte kommun med svar senast den 31 oktober
2012.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Information om Arbetsmarknadsorganisationens (AMO) flytt till
Västboskolan samt begäran om utökad ram fr o m 2013 avseende
ökade hyreskostnader
Ärendebeskrivning
Med anledning av att AMO inte kan vara kvar i befintliga lokaler i Gislaveds tätort
kommer verksamheten att lokaliseras till Västboskolan i Anderstorp.
Planerad inflyttning sker i slutet av december 2012.
För närvarande har AMO verksamheter i tre olika fastigheter varav två finns i
Gislaved och en verksamhet i Reftele. De båda verksamheterna som finns i
Gislaved ska flyttas till Anderstorp.
I samband med flytten kommer två nya verksamheter att byggas upp. Det ena är
en samlad verksamhet för ungdomar mellan 16-24 år som saknar sysselsättning.
Verksamheten kommer att kallas Navigatorcentrum. För den verksamheten
ansöker AMO om bidrag till en samordnare och lokalkostnad för 3 år (20132015), sammanlagt 2,8 mnkr hos Finnvedens samordningsförbund. Beslut tas i
september 2012. Lokalkostnaden är 350 tkr årligen för Navigatorcentrum. AMO
kommer också att ta hand om kommunens överblivna möbler och hantera dem
för återanvändning och till detta behövs utrymme.
Fastighetskontoret har tagit fram ritningar för verksamheten och socialnämnden
har den 18 juni 2012, §109, fattat beslut om att godkänna förslaget till
ombyggnationen.
I nuvarande budget finns 1 167 tkr för lokalkostnad. För 2013 beräknas lokalkostnaden bli 1 888 tkr inkl. städ och elkostnader. Erhålles bidrag till lokalhyra från
Finnvedens samordningsförbund (Finsam) blir nettokostnaden för hyran 20132015, 1 538 tkr, därefter 1 888 tkr.
Om Finsam inte beviljar bidrag till lokalhyran begärs anslag för utökad ram med
721 tkr. Skulle Finsam bevilja bidrag begärs anslag för utökad ram med 371 tkr
under den tid som projektet pågår.
Beslutsunderlag
Budget hyreskostnad Västboskolan daterat den 18 juni 2012
Ritningsförslag från Västboskolan
Socialnämnden den 18 juni 2012 § 109
Yrkande
Marie Johanson (S) med instämmande av Börje Malmborg (KD), Carina Johansson
(C), Gunnel Augustsson (S), Ann-Katrin Strand (FP), Agneta Karlsson (M) och Erik
Andersson (K): Bifall till förslaget att bevilja anslag för utökad ram avseende
hyreskostnad fr. o. m. 2013-2015.

Justerares signatur
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslaget till ombyggnation, samt

att

bevilja utökad ram avseende hyreskostnad fr o m 2013-2015 med 721 tkr.
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Sammanläggning av församlingarna Reftele-Ås-Kållerstad
Ärendebeskrivning
Växjö stift, stiftstyrelsen, har översänt utredning med förslag om sammanläggning
av Reftele, Ås och Kållerstads församlingar till Gislaveds kommun. Kommunen
bereds tillfälle att yttra sig.
Av stiftsstyrelsens beslut om remiss samt av utredningen framgår att
församlingarna själva väckt frågan om sammanläggning av församlingarna i samband
med den pågående utredningen om pastoratssammanläggning i Gislaveds kommun.
Inriktningen i pastoratsfrågan är oklar, varför frågan om sammanläggning lyfts ut till
en egen beslutsprocess.
Skälen till sammanläggning är vikande befolkningsunderlag, som är grunden för
medlemskap i de lokala församlingarna. Medlemstalet är dock förhållandevis
stabilt, och medlemstalet i relation till befolkningen ligger högt och relativt fast.
Trots detta ser församlingarna möjligheter till ett mer aktivt församlingsliv och
större möjligheter att samordna resurserna för församlingsarbetet genom
sammanslagningen. Det nuvarande Reftele pastorat har redan stor samverkan
mellan församlingarna. Stängningen av Ås kyrka har bl a förstärkt detta.
Som förslag till namn på den sammanlagda församlingen föreslås Västbo Sankt
Sigfrid. Namnförslaget har väckts lokalt i församlingarna. Skulle det inte vinna
gehör, är Reftele församling enligt utredningen enda alternativet, då stiftstyrelsens
policy numera är att undvika tvådelade församlingsnamn och helt avvisar tredelade
församlingsnamn.
Sammanläggningen planeras, under förutsättning av beslut i stiftsstyrelsen, att gälla
from 1 januari 2014.
Beslutsunderlag
Stiftsstyrelsens, Växjö stift, beslut den 11 maj 2011
Växjö stiftskansli, Reftele, Ås, Kållerstad – Utredning med förslag om
sammanläggning av Reftele, Ås och Kållerstads församlingar till en församling,
daterad den 22 maj 2012
Växjö stiftskansli, Församlingarna i Gislaveds kommun. Utredning om
pastoratssammanläggningar, daterad den 25 maj 2012
SCB, Regionala indelningar i Sverige, utdrag
Yrkande
Håkan Josefsson (C) : Att kommunstyrelsen ska yttra sig på remiss angående
sammanläggning av församlingarna Reftele-Ås-Kållerstad.
Åke Ljunggren (S) med instämmande av Ann-Katrin Strand (FP), Börje Malmborg
(KD): Att kommunstyrelsen inte ska yttra sig på remiss angående sammanläggning
av församlingarna Reftele-Ås-Kållerstad.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Håkan Josefssons (C) förslag att kommunstyrelsen ska yttra sig och Åke Ljunggrens (S) förslag att kommunstyrelsen ska
avstå från att yttra sig och finner att kommunstyrelsen beslutar att avstå från att
yttra sig på remiss angående sammanläggning av församlingarna Reftele-ÅsKållerstad daterad den 25 maj 2012.
Justerares signatur
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Kommunstyrelsen beslutar
att

avstå från att yttra sig på remiss angående sammanläggning av församlingarna
Reftele-Ås-Kållerstad daterad den 25 maj 2012.
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Motion angående ökad trafiksäkerhet på Torggatan i Anderstorp
Ärendebeskrivning
Susanne Josefsson (S), Gunnel Augustsson (S) och Jörgen Karlsson (S) har den 8
mars 2012 lämnat in en motion där de yrkar att man utreder hur man kan
förbättra trafiksäkerheten på Torggatan i Anderstorp, vid ICA, för att öka
trafiksäkerheten för alla trafikanter, samt att man snarast gör något för att
förhindra parkering på Torggatan i Anderstorp.
Motionärerna menar att trots att det finns parkeringsplatser både på ICA:s
parkering och på torget på andra sidan väljer bilister att parkera på gatan eller på
trottoaren. Detta gör att det blir svårt för de gående att komma förbi med till
exempel barnvagn eller rollator, vilket tvingar dem ut på gatan för att komma
förbi. Det blir även svårt för bilister att passera vid möte med två bilar.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2012 beslutades att remittera
motionen till tekniska nämnden för beredning.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 23 maj 2012 beslutat att införa
förbud att stanna och parkera fordon vid Torggatan i Anderstorp och
kommunstyrelsekontoret förslag är därmed att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Motion angående ökad trafiksäkerhet på Torggatan i Anderstorp, daterad den 8
mars 2012
Kommunstyrelsen den 3 april 2012, § 102
Kartbilaga daterad den 9 maj 2012
Tekniska nämnden den 23 maj 2012, § 37
Yrkande
Gunnel Augustsson (S) och Carina Johansson (C): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen med hänvisning till tekniska nämndens beslut att införa
förbud att stanna och parkera fordon vid Torggatan i Anderstorp, daterat
den 23 maj 2012 § 37.
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Införande av nya lärverktyg IKT inom förskola och grundskola i
Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har kommit in med en begäran om ett utökat
investeringsutrymme för 2012 med 2 500 000 kronor. Detta med anledning av att
en testverksamhet för införande av nya lärverktyg i IKT-satsningen ska inledas i
Gislaveds kommun under hösten. Läsplattor tillsammans med diverse tillbehör
kommer att behöva införskaffas till ett belopp på 2 500 000 kronor.
Kapitalkostnaderna för denna investering kommer att klaras inom befintlig
budgetram för hösten 2012.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att finansieringen av investeringen sker genom
ianspråktagande av rörelsekapitalet.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden den 13 augusti 2012, §§ 78-79
Avrop enligt Kammarkollegiets Klient 7 avtal daterat den 28 juni 2012
Kontrakt klient 7 – Gislaveds kommun och Atea Sverige AB
Yrkande
Marie Johansson (S), med instämmande av Carina Johansson (C): Bifall till
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna barn- och utbildningsnämndens begäran om ett utökat
investeringsutrymme för 2012 med 2 500 000 kronor för testverksamhet
för införande av nya lärverktyg i IKT-satsningen i Gislaveds kommun, samt

att

finansiering sker genom ianspråktagande av rörelsekapitalet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Budget 2013 med utblick till 2017, kommunstyrelsens budget
Ärendebeskrivning
Kommundirektör Karin Gustafsson och kommunstyrelseförvaltningens
enhetschefer går igenom förslag till kommunstyrelsens budget 2012 med utblick
till 2017.
Beslutsunderlag
Drift- och investeringsuppgift 2012-2016 Kommunstyrelseförvaltningen.
Verksamhetsplan 2013
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna och överlämna ärendet till nästa
sammanträde den 28 augusti 2012.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanhållen hemsjukvård, KomHem, avtal
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde den 23 maj 2012, § 88, beslutat att godkänna
”Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av
skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende”, samt att översända
socialnämndens beslut till kommunstyrelsen som underlag för beslut om
godkännande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Primärkommunala nämnden (PKN) Jönköpings län och Planeringsdelegationen
(PD) Landstinget Jönköpings län beslutade den 4 maj 2012 att godkänna ”Avtal
mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet
att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende.”
Avtalet innehåller värdegrund, viljeinriktning, definitioner, avgränsningar,
ekonomisk reglering och uppföljning för länets framtida hemsjukvård. Till avtalet
hör 12 bilagor. Parterna har för avsikt att inför avtalets ikraftträdande utarbeta ett
fördjupningsdokument innehållande bakgrundsfakta och stöd i tillämpningen.
Beslutsunderlag
Protokoll Läns-Lako daterat den 4 maj 2012
Avtal mellan landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av
skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende inkl. 12 bilagor
daterat den 4 maj 2012
Tidsplan Styrgrupp Gislaved för KomHem - vård, omsorg och rehab nära dig,
daterad den 19 april 2012
Kommunstyrelsen den 19 juni 2012, § 230
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om
överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende,
daterat den 4 maj 2012.
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Verksamhetsområde för allmänt va i Isabergsområdet
Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret avser att ordna verksamhetsområde för allmänt va för del av
fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 i Isabergsområdet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 23 maj 2012 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta föreslaget verksamhetsområde för allmänt vatten
enligt bilaga 1, daterad den 26 april 2012, samt att föreslå kommunfullmäktige att
anta föreslaget verksamhetsområde för allmänt spillvatten enligt bilaga 2, daterad
den 26 april 2012.
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ordna
vattenförsörjning eller avlopp där det behövs för att skydda människors hälsa eller
miljön. Kommunen ska också bestämma gränserna för det verksamhetsområde
inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna ska ordnas.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden den 23 maj 2012, § 40
Bilaga 1 Karta över verksamhetsområde för vatten, daterad den 26 april 2012
Bilaga 2 Karta över verksamhetsområde för spillvatten, daterad den 26 april 2012
Kommunstyrelsen den 19 juni 2012, § 228
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta föreslaget verksamhetsområde för allmänt vatten daterat den 26 april
2012, samt

att

anta föreslaget verksamhetsområde för allmänt spillvatten daterat den 26
april 2012.
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Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat den 26 juni 2012, § 67 att föreslå
kommunfullmäktige att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inom
vuxenutbildningen ansvara för eftergymnasial utbildning enligt förslag daterat den
13 juni 2012, samt att föreslå kommunfullmäktige att ändra barn- och
utbildningsnämndens reglemente enligt förslag daterat den 12 juni 2012.
Direktionen för kommunalförbundet Högskolan på hemmaplan har föreslagit
kommunfullmäktige i de tre ingående kommunerna – Gislaved, Gnosjö och
Vaggeryd – att kommunalförbundet ska avvecklas fr.o.m. utgången av 2012.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2012 § 72, att för Gislaveds kommuns
del godkänna förslaget om avveckling. I beslutet ingår ett uppdrag till kommunstyrelsen att komma med förslag på hur de uppgifter som Högskolan på
hemmaplan har haft ansvar för ska placeras i den kommunala organisationen.
Förslaget är att uppdraget hanteras inom ramen för den kommunala
vuxenutbildningen i Gislaveds kommun. Som en följd av föreslagen förändring
måste barn- och utbildningsnämndens reglemente revideras.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden den 26 juni 2012, § 67
Kommunfullmäktige den 24 maj 2012, § 72
Kommunal organisation för att bedriva eftergymnasial utbildning i Gislaveds
kommun, daterat den 13 juni 2012
Förslag till ändring av Barn- och utbildningsnämndens reglemente med anledning
av avveckling av kommunalförbundet Högskolan på hemmaplan, daterat den 12
juni 2012
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inom vuxenutbildningen
ansvara för eftergymnasial utbildning enligt förslag daterat den 13 juni 2012,
samt

att

ändra barn- och utbildningsnämndens reglemente enligt förslag daterat den
12 juni 2012.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Remiss - ansökan om nätkoncession avseende markförläggning av
befintlig 40kV ledning fr Marknadsplatsen-Gislaveds Energis
transformatorstation
Ärendebeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB ansöker om koncession för 40 kV-ledning från befintlig
ledning norr om marknadsplatsen i Gislaved till Gislaved Energis transformatorstation vid Mårtensgatan. Befintlig luftledning rivs och ledningen flyttas och
markförläggs i Mårtensgatan. Ledningen kommer att samförläggas med Gislaved
Energis kabelarbete på eget nät.
En ny ledningssträckning överensstämmer med inriktningen i den fördjupade
översiktsplanen för Gislaveds tätort och ger möjlighet för utveckling av
verksamhetsområdet Mårtensgatan.
Den nya sträckningen är också förenlig med de gällande detaljplanerna i området
då ledningen dras på mark för allmän plats förutom i ett avsnitt längst i norr där
kvartersmark berörs men där ett befintligt ledningsområde (U-område) nyttjas.
Den nya ledningsträckningen minskar intrånget i planlagda grönområden och i
riksintresset Nissan.
Vattenfall Eldistribution AB ansöker även om ett förhandsmedgivande att påbörja
markförläggningen innan nätkoncession har meddelats. Kommunstyrelsekontoret
har yttrat sig positivt till förhandsmedgivandet med hänsyn till den planering som
kommunen har för ledningsdragningen.
Kommunekolog Bengt-Göran Ericsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Ansökan om nätkoncession för linje avseende markförläggning av befintlig 40 kV
ledning från Marknadsplatsen till Gislaved Energis transformatorstation, Gislaveds
kommun, Jönköpings län. Vattenfall Eldistribution AB daterad den 5 juni 2012.
Yttrande över ansökan om nätkoncession daterat den 28 juni 2012
Ansökan om förhandsmedgivande att börja markförlägga innan erforderlig
nätkoncession för linje har erhållits, daterad den 13 juli 2012.
Yttrande över ansökan om förhandsmedgivande daterat den 7 augusti 2012.
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna yttrande över ansökan om förhandsmedgivande daterat den 7
augusti 2012, samt

att

tillstyrka att koncession för linje enligt redovisat förslag beviljas.

Expedieras till:
Vattenfall eldistribution AB
Kommunekologen

Justerares signatur
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Motion om inrättande av turismstipendie
Ärendebeskrivning
Hasse Johansson (S) och Gunnel Augustsson (S) har lämnat in en motion om
inrättande av turismstipendie i Gislaveds kommun, daterad den 20 juni 2012.
Motionärerna yrkar att Gislaveds kommun inrättar ett stipendie till den eller de
som gjort årets bästa insats inom/för turism- och besöksnäringen och att
kommunstyrelsen får i uppdrag att utse en kommitté som väljer pristagare. Priset
ska bestå av ett stipendie samt ett diplom och delas ut i samband med kommunfullmäktiges decembermöte. Pristagaren blir kommunens nominering till regionala
och nationella uttagningar kring turism- och besöksnäringsutnämningar.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen remitteras till
kommunstyrelsekontoret för beredning.
Beslutsunderlag
Motion om inrättande av turismstipendie daterad den 20 juni 2012
Yrkande
Marie Johansson (S): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

remittera motion om inrättande av turismstipendie i Gislaveds kommun,
daterad den 20 juni 2012, till kommunstyrelsekontoret för beredning.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, Karin Gustafsson

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Motion om att skapa ett allaktivitetshus i Gislaveds tätort
Ärendebeskrivning
Kristina Krusenfjord (SD), Anders Gustafsson (SD) och Claes Krusenfjord (SD)
har lämnat en motion om att skapa ett allaktivitetshus i Konsums gamla lokaler i
Gislaveds tätort.
Motionärerna yrkar att en utredning sker om det finns något intresse för ett
allaktivitetshus i Gislaveds centrum och vad som eventuellt ska finnas i byggnaden.
Beslutsunderlag
Motion om att skapa ett allaktivitetshus i Gislaveds tätort, daterad den 5 juni
2012.
Kommunstyrelsen beslutar
att

remittera motion om att skapa ett allaktivitetshus i Gislaveds tätort daterad
den 5 juni 2012 till kommunstyrelsekontoret för beredning.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, Karin Gustafsson

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Serveringstillstånd träffpunkt Gislow
Ärendebeskrivning
Restaurang Träffpunkt Gislow i Gislaveds kommun, har inkommit med ansökan
om stadigvarande tillstånd att servera allmänheten alkoholdrycker. Sökt
serveringstillstånd avser spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker
året runt kl. 11:00-01:00 i restaurang och uteservering.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2012, § 164 beslutades att ge
restaurang Träffpunkt Gislow ett tillfälligt serveringstillstånd i väntan på att den
berörda personalen har fullgjort sin utbildning i alkohollagsstiftningen.
Kunskapsproven är nu avklarade och ansökan från restaurang Träffpunkt Gisle
gäller nu ett permanent tillstånd att få servera alkoholhaltiga drycker.
Sökandens lämplighet har prövats när det gäller laglydnad, ekonomisk skötsamhet
och kunskap om alkohollagstiftningen. Polisen tillstyrker ansökan. De förväntar sig
inga störningar med anledning av det sökta tillståndet. Ingen av personerna med
betydande inflytande förekommer i polisens register.
När det gäller lokalprövningen har Bygg- och miljöförvaltningen inget att erinra
emot sökt serveringstillstånd. Eventuella störningar för de närboende i samhället
bör inte uppstå. Serveringen befaras heller inte medföra olägenheter i fråga om
ordning och nykterhet eller utgöra särskild risk för människors hälsa.
Beslutsunderlag
Ansökan daterad den 23 november 2011
Socialförvaltningens utredning daterad den 2 februari 2012
Kommunstyrelsen den 15 maj 2012, § 164
Socialförvaltningens utredning daterad den 29 juni 2012
Kommunstyrelsen beslutar
att

enligt 8 kap 2§ alkohollagen meddela Träffpunkt Gislow, med org. nr. 212
000-0514, stadigvarande serveringstillstånd, att servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang, café och
aktivitetsrum dagligen kl. 11:00 -01:00,

att

enligt 8 kap 2§ alkohollagen även meddela Träffpunkt Gislow stadigvarande
serveringstillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på uteserveringen kl.11:00 -01:00 under
tidsperioden 1 april till 31 oktober årligen, samt

att

enligt 8 kap 2§ alkohollagen villkora att serveringpersonal finns närvarande
vid servering i de lokaler som inte är överblickbara från kök/restaurang.

Expedieras till:
Träffpunkt Gislow
Alkoholhandläggare Christina Åsberg
Socialkontoret
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Ändring av utdelning ur Anders Svenssons donationsfond
Ärendebeskrivning
Kommittén för Anders Svenssons donationsfond har gått igenom inkomna
ansökningshandlingar. Totalt har 42 ansökningar kommit in varav 3 stycken inte
uppfyller bestämmelserna i testamentet.
Kommittén föreslog vid sammanträde den 8 maj 2012 att ansökan från NAMN ska
avslås då hon bott och arbetat i Nacka i ett och ett halvt år före studiernas
påbörjan. Detta blev också kommunstyrelsens beslut vid sammanträde den 5 juni
2012.
Efter kommunstyrelsens beslut om avslag har NAMN kommit in med
kompletterande handlingar som styrker hennes rätt till stipendium för ht 2011.
Med anledning av detta föreslår kommittén vid sammanträde den 4 juli 2012 att
beslutet ändras till att godkänna stipendium för ht 2011 på 5000 kr till NAMN.
Beslutsunderlag
Beredande kommittén för Anders Svenssons donationsfond den 8 maj 2012, § 2
Kommunstyrelsen den 5 juni 2012, § 211
Skrivelse från NAMN, daterad juni 2012
Beredande kommittén för Anders Svenssons donationsfond den 4 juli 2012, § 1
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja stipendium på 5000 kr för ht 2011till NAMN, samt

att

upphäva kommunstyrelsens beslut om avslag daterat den 5 juni 2012, § 211.

Expedieras till:
NAMN
Ekonomienheten, Stefan Tengberg
Ekonomiassistent, Marita Rybeck

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över Revisionsrapport ”Granskning av årsredovisning 2011 i
Gislaveds kommun”
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har lämnat uppdrag till PWC att granska Gislaveds
kommuns årsredovisning 2011. I skrivelse daterad den 11 april 2012 har
kommunens revisorer överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen för
yttrande.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Granskning av årsredovisning 2011 Gislaveds kommun, daterad
den 11 april 2012
Yttrande över Revisionsrapport ”Granskning av årsredovisning 2011 i Gislaveds
kommun” daterat den 6 juli 2012.
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna Yttrande över Revisionsrapport ”Granskning av årsredovisning
2011 i Gislaveds kommun” daterat den 6 juli 2012.

Expedieras till:
Gislaveds kommuns revisorer

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Arkeologisk förundersökning Nygård 2:1, Fållinge Smålandsstenar
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2012, § 221 följande:
att
att
att
att

anslå 4,2 mnkr till arkeologisk utgrävning Nygård 2:1 Fållinge,
finansiering sker genom omföring med 1,5 mnkr från projekt ” exploatering
MEX” samt ett tilläggsanslag med 2,7 mnkr som finansieras med ett
försämrat rörelsekapital,
beställa förundersökning inom Nygård 2:1 enligt offert daterad den 4 juni
2012, samt
uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna beställningen.

Beslutet måste omformuleras för att följa gällande ekonomistyrningsprinciper
eftersom de två första att-satserna är förslag till kommunfullmäktige och inte ett
beslut för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anslå 4,2 mnkr till arkeologisk utgrävning Nygård 2:1 Fållinge, samt

att

finansiering sker genom omföring med 1,5 mnkr från projekt Exploatering
MEX samt ett tilläggsanslag med 2,7 mnkr som finansieras med ett
försämrat rörelsekapital.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Arkeologisk förundersökning Nygård 2:1 stenåldersboplats, Fållinge
Smålandsstenar
Ärendebeskrivning
I samband med upprättandet av detaljplan för Fållinge industriområde ansåg
länsstyrelsen att det var motiverat med en kompletterande arkeologisk utredning,
etapp 2. Efter detta har en förundersökning samt en slutundersökning av
gravhögarna följt. Under förundersökningens sista del upptäcktes även en
stenåldersboplats.
Jönköpings läns museum har lämnat en offert avseende arkeologisk förundersökning av stenåldersboplatsen. Denna är beräknad till 830 550 kr exkl. moms och
därutöver tillkommer kostnad för bodar och maskiner. Efter förundersökningen
kommer förmodligen också en slutundersökning att krävas.
Kostnaden för de arkeologiska utredningarna konteras på projekt 50152,
exploatering.
Mark- och exploateringschef Malin Svenningsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Karta över planområdet
Kommunstyrelsen den 29 maj 2011, § 484
Kommunstyrelsen den 15 maj 2012, §162
Kommunstyrelsen den 5 juni 2012, § 221
Offert från Jönköpings läns museum, daterad den 4 juli 2012
Kommunstyrelsen beslutar
att

beställa förundersökning av stenåldersboplats inom Nygård 2:1 enligt bilagd
offert, daterad den 4 juli 2012.

Expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-08-14
Ks §267

Dnr: KS.2012.150

Sida
22

40

Remiss om flyttning av båtar och skrotbåtar
Ärendebeskrivning
Miljödepartementet har inkommit med en promemoria om flyttning av båtar och
skrotbåtar. I remissen ligger att regeringen vill ha synpumkter på förslagen eller
rekommendationerna i promemorian. En fråga att särskilt beakta är om det
föreslagna regelverket är nödvändigt eller om den funktion som regelverket är
avsett att fylla på ett tillfredsställande sätt redan täcks av befintliga bestämmelser.
Beslutsunderlag
Remiss Promemoria om flyttning av båtar och skrotbåtar, daterad den 6 juli 2012
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna remiss om flyttning av båtar och skrotbåtar till tekniska nämnden
att i samråd med bygg- och miljönämnden yttra sig på kommunens vägnar
om de finner det angeläget.

Expedieras till:
Bygg- och miljönämnden
Tekniska nämnden

Justerares signatur
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Inbjudan till konferens om ungdomsarbetslöshet
Ärendebeskrivning
Det har kommit in en inbjudan till en konferens om ungdomsarbetslöshet.
Arrangörer är Nätverket Kyrka Arbetsliv i samverkan och Temagruppen Unga i
arbetslivet tillsammans med ett antal olika medarrangörer.
Konferensen äger rum den 3-4 oktober 2012 på Södra Vätterbygdens
Folkhögskola i Jönköping.
Beslutsunderlag
Inbjudan till konferens om ungdomsarbetslöshet
Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att erbjuda kommunens KUL-ungdomar (Kommunalt
UngdomsLyft) att delta på konferensen samt de ledamöter i kommunstyrelsen
som har möjlighet. Kostnaden finansieras av kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt egna yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att

erbjuda kommunens KUL-ungdomar (Kommunalt UngdomsLyft) att delta
på konferensen, samt de ledamöter i kommunstyrelsen som har möjlighet.
Kostnaden finansieras av kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Karin Gustafsson
Nicklas Bergstedt
Susanna Olsen

Justerares signatur
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Anmälan om delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Kommundirektören
2.4 Tecknande av ramavtal
Mark- och exploateringsenheten
6.7 Godkännande av förrättning
6.6 Nyttjanderättsavtal
6.12 Yttrande över bygglov
6.12 Yttrande över bygglov
6.6 Avtal för jordbruksarrende
6.12 Yttrande över bygglov
6.6 Upplåtelse, kommunal mark
6.6 Upplåtelse, kommunal mark
6.1 Tillägg till överenskommelse
6.6 Servitutsavtal
6.6 Överenskommelse om ledningsrätt
6.7 Ansökan om lantmäteriförrättning
6.12 Yttrande över bygglov
2.5 Direktupphandling
6.7 Ansökan om lantmäteriförrättning
Upphandlingsenheten
2.4 Tecknande av ramavtal

Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

godkänna redovisningen.
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Meddelande
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Skåne
Inbjudan- Lagliga och olagliga detaljplaner
Fastighetsnämnden
Fa §92 Sammanträdesprotokoll 2012-06-20
Fastighetsnämnden
Fa §90 Sammanträdesprotokoll 2012-06-20
Fastighetsnämnden
Sammanträdesprotokoll 2012-06-20
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 12:32 Ändringar och tillägg i tillvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.
-HÖK T- med AkademikerAlliansen
Sveriges Kommuner och Landsting
Sammanträdesplan för SKL för år 2013
Sveriges Kommuner och Landsting
En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2012-2016
Sveriges Kommuner och Landsting
Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa
Sveriges Kommuner och Landsting
Förbundsavgift år 2013 till Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners
samarbete inom eHälsoområdet
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 12:28 Preliminär kostnadsutjämning för LSS är 2013, prognos 2
Svenska kyrkan Växjö Stift
Prästlönetillgångar 2011
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 12:29 Nytt inom korruptionsområdet, Ny lagstiftning
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 12:34 Överenskommelse om lön och allmänna anstsällningsvillkor
m.m. – ÖLA 12 – med SEKO – Facket för service och kommunikation
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 12:35 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.
– ÖLA 12 – med Svenska Transportarbetareförbundet
Tekniska nämnden
Sammanträdesprotokoll 2012-06-20
Gislavedshus
Sammanträdesprotokoll 2012-06-12
Region Småland
Regionbildningskommitténs möte med kommunala representanter
20 september 2012
Regeringskansliet
Promemoria om flyttning av båtar och skrotbåtar
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Dispens från föreskrifter för markering av en led inom naturvårdsOmråde Villstad kyrkby i Gislaveds kommun
Landstinget i Jönköpings län
Landsfullmöktige §§ 54-87

Justerares signatur
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Ks § 270 (forts.)
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Samråd enlig 12 kap. 6 § miljöbalken (1988:808) om uppförande av
enfamiljsbostad på fastigheten Spabo 1:6 i Gislaveds kommun
Jönköpings Nämndemannaförening
Ks §235Anhållan om bidrag från Nämndemannaföreningen till föreningens
verksamhet 2011
Landstinget Västernorrland
Konferens- Kollektivtrafik på landsbygd
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 12:37 Överenskommelse rörande RiB 12 med Brandmännens
Riksförbund
Södra Skogsägarna
Södra Skogsägarna bjuder in lokala ledande politiker och riksdagspolitiker
från Jönköpings län till ett möte i skogen med lokala skogsägare
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 12:38 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om län och
anställningsvillkor m.m. –HÖK 11- med OFRs förbundsområde Hälso- och
sjukvård
Landsbygdsriksdag, Blekinge
Välkommen till Landsbygdriksdagen i Blekinge den 6-9 september 2012
Anders Larsson
Synpunkter på samrådsunderlag för vindkraftpark Gunnilstorp/Tranhult
Hylte kommun, Samhällsbyggnadskontoret
Antagande av översiktsplan – landsbygdsutveckling i strandnära läge
Jönköpings läns Luftvårdsförbund
Protokoll från förbundets årsmöte och Medlemsbeviset för 2012
Tranemo kommun
Meddelande om lagakraftvunnet tematiskt tillägg till översiktsplan
Gislaveds kommun, Ksf
Synpunkter på vindpark Gunnilstorp/Tranhult
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

godkänna redovisningen.
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Informationer
Inbjudan till Önne å
Ordföranden informerar om en inbjudan till invigningen av ny faunapassage och
lekområde för öring i Önne å den 20 augusti 2012 vid Önnekvarn och ställer
frågan om någon är intresserad av att delta.
Möte med Landstinget
Ordföranden informerar om möte med Landstinget med anledning av bland annat
mark- och fastighetsförsäljningar.
Bygglov i Hörebo
Ett bygglov med anledning av en näringsverksamhet i Hörebo i närheten av sjön
Fegen har lämnats in till kommunen. Bygg- och miljönämnden har beviljat
bygglovet men länstyrelsen har avslagit. Ordföranden informerar om att
kommunalråden i särskild skrivelse ställts sig bakom bygg- och miljönämndens
beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

