
Motion

Kanininvasion en sanitär olägenhet

Runt om i kommunen är kaniner ett mycket stort problem.
Många invånare har kontaktat kommunen i denna fråga och hänvisats till att ta kontakt med
skyddsjägare, eftersom det menas att det inte är ett hälsoproblem.Skyddsjägare har varit ute
men eftersom kaninstammen är så stor är det omöjligt att få ner beståndet.

Kaninerna har vuxit till att bli en sanitär olägenhet och gör stor skadegörelse, vilket också blir
en stor kostnadsfråga för de drabbade.
Många har fått sina gräsmattor, rabatter, planteringar och häckar förstörda.
De gräver även i trädgårdsland och äter upp grönsaker och växtrötter.
Stora hål i gräsmattor och rabatter som går långt ner, vilket gör att marken blir underminerad.
Risken för att någon skadar sig när man kommer och går är mycket stor, då man sjunker rätt
ner, vilket har inträffat.
Ena dagen fyller man igen hålen med grus och jord och andra dagen är de uppgrävda igen.
Även sladdar till självgående gräsklippare har förstörts av kaninerna
och de gräver sig ner under trädäck, friggebodar och lekstugor.

Eftersom många kaniner har fasta ställen dit de ständigt återkommer blir det
stora högar av kaninspillning i trädgårdar och på lekplatser, vilket utgör en sanitär olägenhet.
Många har fått ta bort stora högar av spillning med spade. Barn och djur som vistas i
trädgårdar och på lekplatser löper stor att få i sig kaninspillning och kan bli sjuka. Kaninerna
tränger också ut det naturliga beståndet av harar. Vår fina skogskyrkogård i Gislaved har
också drabbats av kaniner som gräver stora hål och gör skadegörelse.

Detta kan inte fortsätta. Att tro att kaninpesten ska slå till, är inget alternativ. Det räcker med
att det finns två kaniner som i sin tur föder minst 4 kullar per år med 4-6 ungar och så är det
igång igen.

Socialdemokraterna yrkar

Att kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden/Bygg- och miljönämnd i uppdrag att åtgärda
problemet.

För socialdemokraterna 20190311

ara-Lena Bengtsdotter Bogren
Fredrik Johansson



nterpellation till personalutskottets ordförande 20190304

Kommunfullmäktige beslutade i 2017 års planeringsdirektiv att en struktursatsning skulle
genomföras för vård- och omsorgspersonal inom socialförvaltningen i två steg, 2 miljoner 2018 och
4 miljoner 2019. Anledningen var bland annat att höja statusen för, för oss viktiga yrkesområden.
Områden där vi nu och på sikt ser svårigheter med att rekrytera personal. Beslutet blev efter
diskussioner i personalutskottet och med de fackliga parterna att en justering av ab-tillägg skulle
göras, för att bland annat motivera natt-och helgarbete. De.niljonerna 2019 skulle användas till
lönejustering.

Som alla kommer ihåg så togs de 2 miljonerna till lönejusteringen bort av den nya styrande
majoriteten i kommunfullmäktige i november 2018 med motiveringen att 154 kr per månad är för
lite för att göra nytta. Skattesänkningen är viktigare.(35 kr/mån)

Det har i februari 2019 kommit in synpunkter till personalutskottet på rättvisan i fördelningen av Ob
tilläggen från de inom vård- och omsorgen som arbetar i köken. Dessa medarbetare skall
uppenbarligen enligt styrande majoritet inte räknas som en del i vård-och omsorgen. För oss
Socialdemokrater verkar det ställningstagandet mycket märkligt då vi tycker att bädda en säng och
servera/laga mat på obekväma arbetstider, till samma personer, borde betraktas som omsorg.
Maten är väldigt viktig utifrån livskvaliteten. Om nu beslutet om fördelningen av det extra Ob
tillägget beror på ett omedvetet fel, så går det att enkelt rätta till.

Så min fråga blir,

kommer man ge personalen i köket samma extra ob-ersättning som all annan vård-och
omsorgspersonal fått? Om inte, varför?

Med vänlig hälsning

Grupple ar Socialdemokraterna



Protokoll Näringslivsrådet extra styrelsemöte, ang förslag ledamöter i 

styrelser(org nr 828500-4944) 

Datum: 2019-03-15   Plats: Telefonmöte 

Närvarande:  Inger Elmståhl, ordf, Jaana Fransson, sekr, Jacob Axelsson, Smålandsstenar/ Skeppshult, 

Johan Alexandersson, Burseryd/Broaryd,  Kjell Eberstål, Hestra, Stefan Josefsson, Reftele, Therése 

Wilson, Anderstorp, Berit Ollhage, Handelsrådet 

 

1        Mötet öppnas 
 

2       Jaana Fransson valdes som sekreterare och Berith Ollhage som justererare. 

3     Nedanstående ledamöter föreslås till styrelse resp suppleanter i Näringslivsrådet för 2019: 
 

Gislaved  Jaana Fransson  (suppleant Thomas Carlsson) 

Anderstorp  Therése Wilson  (suppleant Mattias Sjödahl) 

Smålandsstenar/ Patrik Carlsson (suppleant Jacob Axelsson) 

Skeppshult 

Hestra  Niclas Palmgren (suppleant Claes Magnusson) 

Reftele  Stefan Josefsson (suppleant Lars-Gunnar Sandberg) 

Burseryd/  Johan Alexandersson (suppleant Frida Svenningsson) 

Broaryd 

Handeln  Anna Dimitrievska (suppleant Berith Ollhage) 
 
 

4  Nedanstående ledamöter föreslås  att företräda Näringslivsrådet i  Enter Gislaved AB under  2019: 
 
Ordinarie ledamöter: Inger Elmståhl ordf, Jacob Axelsson och Anna Dimitrievska 

Suppleanter:                             Johan Alexandersson, Jaana Fransson och Anders Ohrgren 

 
5 Mötet avslutades. 
 
Vid protokollet 

 

Jaana Fransson 

 
 

Inger Elmståhl   Berith Ollhage 
Ordförande   Justeras 

 

 

 
 



 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner
Sammanträdesdatum Sida
2019-02-06 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Rn §10 Dnr: RN.2019.6 1.8.1

Yttrande till Revisionen

Beslut
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar delegera till
ordförande att i samråd med vice ordförande avge yttrande till revisionen samt
att återrapportering till nämnden görs vid sammanträdet den 27 mars.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommuns revision med hjälp av PWC har granskat hanteringen av
allmänna handlingar samt posthantering. Det revisionen i huvudsak har kommit
fram till och önskar nämndens svar på hur det ska hanteras är framförallt
följande:

o Registrering och diarieföring inte fungerar tillfredsställande, då nämndens

manuella diarium inte medger sökbarhet och att det inte framgår av
registreringen var handlingarna förvaras.
Åtgärder är redan vidtagna i denna del men kvalitetssäkring av åtgärderna
återstår.
Tidigare utformning av diarium var utformat i samråd med
kommunsekreterare och bedömdes då vara tillfredsställande utifrån
nämndens verksamhet samt in- och utgående post.

o Rutiner för öppnande av personadresserad post. Kompletterande

åtgärder är redan vidtagna i denna del och rutinen fanns även innan
revisionen.

o Uppdateringsbehov av dokumenthanteringsplan som numera kallas

informationssäkerhetsplan. Åtgärder är här påbörjade men inte slutförda.

Arbetet med att förbättra rutiner med mera är således i allt väsentligt påbörjat
och till stora delar färdigt. Svaret till revisionen ska ske senast den 15 mars
2019.

Räddningstjänsten föreslår att räddningsnämnden beslutar att delegera till
ordförande, i samråd med vice ordförande, att svara revisionen innan sista
svarsdatum samt återrapportera svaret i enlighet med nämndens
delegationsordning punkt 1.1.

Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2019
Missiv granskning allmänna handlingar och arkiv Gislaveds kommun.pdf
Granskningsrapport allmänna handlingar och arkiv Gislaveds kommun.pdf

Expedieras till:
Kommunstyrelsen Gislaved
Räddningschef







fGisletorp
Lokaler AB

PROTOKOLL 1119
fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid: 201902 19 kl 16.00 — 18.10

Plats: Kommunhuset Gislaved

Närvarande: Björn Björkman ordf
Gunnel Augustsson v ordf
Sven Erik Karlsson
Tomas Töreland
Håkan Josefsson

Övriga Mikael Fräler VD
Anders Simfors vVD

§ 1 Val av justeringsman
Ordfrande öppnar sammanträde. 4 4

Styrelsen beslutar

att välja Håkan Josefsson att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll

att fastställa föreslagen dagordning för dagens.

§ 2 Ansökan om kommunal borgen
Under 2018 har Gisletorp Lokaler investerat 4,3 mnkr i inköp och ombyggnad av fas
tigheten Stubbakull 2:20 i Burseryd. Under 2019 kommer ytterligare 5,1 mnkr att läg

gas på fastigheten. Investeringen har hittills finansierats av egna medel och av
checkkrediten på koncernkontot. Under 2018 har bolaget dessutom lagt betydande

belopp på utredningar för att urnjer 2019 kunna ansöka om tillstånd för verksamhetn

på motorbanan, Scandinavian Raceway, i enlighet med beslut av Bygg- och miljö
nämnden.

Gisletorp Lokaler AB har ytterligare investeringsbehov de närmaste åren exempelvis i

en ny värmeanläggning på motorbana och eventuellt i en tillbyggnad för motorsport
gymnasiet. Det är därför nödvändigt med ett långsiktigt tillskott av likviditet. Dessutom

har bolaget ambitionen att även kunna förvärva ytterligare fastigheter för uthyrning till
småföretag vilket också kräver likviditet och snabb handläggning.

VD uppskattar det långsiktiga behovet av borgen till ca 10 mnkr..



Gisletorp
4! Lokaler AB

Styrelsen beslutar

att styrelsen föreslår Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun besluta att
såsom för egen skuld ingå borgen för Gisletorp Lokaler AB:s låneförpliktel
ser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 10 mnkr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Gislaved dag som ovan

Vid protokollet Justeras

i4
Mikael Froler j,prn jork n Hakan Josefsson



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2019-03-13 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §53 Dnr: KS.2019.53 2.5.5

Gisletorp Lokaler AB, ansökan om kommunal borgen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen
skuld ingå borgen för Gisletorp Lokaler AB:s låneförpliktelser upp till ett
högsta belopp om 10 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader, samt

att skuldebrev och borgensåtagande, som är beslutade av kommunfullmäktige
ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne
1:e vice ordföranden eller vid förfall för denne 2:e vice ordföranden och
kontrasigneras av ekonomichef/biträdande kommundirektör, eller vid förfall för
denne, av kommundirektören.

Ärendebeskrivning
Gisletorp Lokaler AB anhåller om borgen med 10 miljoner kronor från
Gislaveds kommun. Gisletorp Lokaler har ett investeringsbehov de kommande
åren som kommer att krävas lån för. Det kommer att investeras i en ny
värmeanläggning på motorbanan och eventuellt tillbyggnader. Det finns också
en ambition att förvärva ytterligare fastigheter för uthyrning.

Beslutsunderlag
Protokoll Gisletorps Lokaler AB daterat den 19 februari 2019
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2019
Kommunstyrelsen den 27 februari 2019, § 38

Yrkande
Marie Johansson (S) och Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till förslaget.

Jäv
Håkan Josefsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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