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Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 27 november 2012 kl. 9.00 – 14.50, med
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Erik Andersson (K)
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Utbildning i krishantering för krisledningsnämnden
Ärendebeskrivning
Brandingenjör Johan Rönmark håller en utbildning i krishantering för ledamöterna
i deras roll som krisledningsnämnd.
Enligt 2 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap har kommuner
och landsting särskilda skyldigheter att organisera sig för att hantera sådana
situationer.
Med extraordinär händelse menas sådan händelse, som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller
ett landsting. De allra flesta påfrestningar på samhället (kriser) kan hanteras inom
ramen för den normala organisationen.
Lagen kräver dock att det i varje kommun och landsting ska finnas en nämnd med
uppgift att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. Denna nämnd kallas
krisledningsnämnd och utgörs i Gislaveds kommun av kommunstyrelsen där
hälften av ledamöterna är ordinarie och hälften är ersättare.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna.
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Riktlinjer för styrdokument
Ärendebeskrivning
Verksamheten i Gislaveds kommun styrs bland annat av en rad styrdokument som
har antagits i fullmäktige och i nämnder/styrelser. Som ett led i kommunens
kvalitetsarbete har kommunstyrelsekontoret tagit fram riktlinjer för
styrdokument.
Riktlinjerna ska fungera som ett stöd för politiken i att avgöra vilken typ av
styrdokument är det som det finns behov av och finns det ett behov. Riktlinjerna
fungerar också som ett stöd för dem som ska författa styrdokumenten.
Styrdokument kan vara av två slag. Dels dokument som lägger ut linjer för hur
Gislaveds kommun ska agera för att nå ett visst resultat, dels dokument som talar
om hur organisationen ska möta givna situationer.
Den första typen av styrdokument, aktiverande dokument, anger händelser eller
situationer som Gislaveds kommun vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger
ett uppdrag att handla på ett visst sätt. I dessa dokument är det naturligt att ange
mål som man vill nå. Här skiljer man på tre typer av dokument; strategi, program
och plan. Exempel på sådana dokument kan vara Klimatstrategi, Turismstrategi,
Kulturpolitiskt program, Energiplan osv.
Den andra typen av styrdokument är normerande. De klargör Gislaveds kommuns
förhållningssätt till något, eller är en handbok för hur en tjänst eller service ska
utföras. De kan också vara ”lagtext” som mindre handlar om vad som ska göras
utan mer om hur det ska göras, och vad som inte ska göras. Dessa dokument är
till för att styra beteenden till önskad harmoni eller för att få bort oönskade
beteenden. Här skiljer man på tre typer av dokument; policy, riktlinjer och regler.
Exempel på sådana dokument är Riktlinjer för inköp, Regler för tjänsteresor,
Arvodesregler, nämndernas reglementen osv.
En fast namngivning av styrdokument efter deras roller – vad de är till för –
underlättar:
•
för dem som ska skriva styrdokument
•
för dem som ska förstå och använda styrdokument i verksamheten
•
för att vi ska förstå vilken förväntan vi kan ha på ett styrdokument, vad det
ska åstadkomma
Riktlinjerna beskriver skillnaden mellan dessa olika typer av dokument och i vilka
situationer man ska använda vilken sort och hur de ska utformas. De anger också
på vilken nivå de ska beslutas.
Förslaget till riktlinjer är förankrat och avstämt i kommunens kvalitetsnätverk och
i förvaltningschefsgruppen.
Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinjer för styrdokument, daterat den 30 oktober 2012
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 2012
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Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till nästa sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar
att

anta förslag till Riktlinjer för styrdokument att gälla fr.o.m. den 1 januari
2013.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Surfpolicy för Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
För att få ett heltäckande skydd av internet-relaterade aktiviteter på kommunens
datorer och surfplattor behövs en surfpolicy för Gislaveds kommun.
En kartläggning behöver göras av de tillgängliga verktyg som på ett enkelt och
säkert sätt ger möjlighet att implementera och tillämpa surfpolicyn på alla datorer
och surfplattor i kommunen. Detta arbete kommer att påbörjas i flera av länets
kommuner under 2012/2013 och vi kommer då kunna delta i ett eventuellt
framtida samarbete i länet.
Kommunens it-avdelning föreslår att man skapar ett effektivare och mer
omfattande skydd i form av ett heltäckande webbfilter där man kan tillämpa en
utarbetad surfpolicy som ger ett omfattande skydd för kommunens datorer och
surfplattor. Denna typ av lösning har även inbyggt skydd för kända barnporrtillhåll
på Internet och ger ett visst skydd även inom detta område. Samtidigt skulle en
sådan lösning kunna skydda mot mycket annat olämpligt innehåll.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 26 november
Yrkande
Agneta Karlsson (M): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

IT-chefen får i uppdrag att utarbeta och förankra en surfpolicy för Gislaveds
kommun för att erhålla ett heltäckande skydd av Internet-relaterade
aktiviteter på kommunens datorer och surfplattor, samt

att

kommunen påbörjar en kartläggning av de tillgängliga verktyg som på ett
enkelt och säkert sätt ger oss möjlighet att implementera och tillämpa vår
surfpolicy på alla datorer och surfplattor i kommunen.

Expedieras till:
It-chefen
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Gång- och cykelvägsplan 2012, yttrande
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har översänt ett förslag till gång- och cykelvägsplan för
yttrande. Gislaveds kommun har idag cirka 100 km gång- och cykelvägar och
planförslaget redovisar ett ytterligare utbyggnadsbehov på 79 km. Planen har en
horisont på tio år men delar in den planerade utbyggnaden i tre prioriteringsgrupper, där prioritet 1 ska genomföras inom sju år, prioritet 2 inom 8-15 år och
prioritet 3 bortom 15 år.
Planen fokuserar också på åtgärder och investeringar som ska underlätta att cykla
och gå i Gislaveds kommun. Exempel är förnyad och förbättrad skyltning, säkra
cykelparkeringar vid busshållplatser och utplacering av cykelpumpar. I planen finns
också åtgärder som syftar till attityd- och beteendeförändringar för att få fler att
gå och cykla.
Kommunekolog Bengt-Göran Eriksson och folkhälsostrateg Anna Gamlén redogör
för ärendet.
Beslutsunderlag
Förslag till gång och cykelvägsplan 2012
Utkast till yttrande över gång- och cykelvägsplan 2012 daterat den 23 november
2012
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att fortsätta arbetet med yttrandet till
kommande sammanträde den 11 december 2012 då ärendet tas upp igen.

Expedieras till:
Kommunekologen
Folkhälsostrategen
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Biogasprojekt i Reftele
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 april 20 till kommunstyrelsekontoret att ta
fram kriterier för upphandling av konsult för att utreda kommunens möjligheter
och roller i biogasprojekt Reftele. Kontoret har avvaktat att ta fram dessa
kriterier då andra avsättningsmöjligheter för biogasen har undersökts från
projektet sida.
Gislaveds kommun har inom klimat-, energi och avfallsområdet flera långsiktiga
mål för biogasutveckling i kommunen. Därför bör en utredning om kommunens
roller i biogasutveckling i Reftele vidgas till att också omfatta hur kommunens
ambitioner om utsortering av organiskt avfall kan samordnas med Biogas Reftele
samt undersöka om andra aktörer och samarbetspartners kan vara aktuella.
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag på uppdragsbeskrivning för en
utredning om biogasutvecklingen av Gislaveds kommun. Utredningen bör innefatta
både kommunens mål om att utsortera organiskt material ur avfallet och
lantbrukets behov av att röta stallgödsel och om dessa kan samordnas. Både
tidigare studerade och nya lösningar ska utredas. Utredningen ska ta extern
konsult till hjälp och ska presenteras senast i juni 2013. Kostnaderna uppskattas till
250 tkr.
Beslutsunderlag
Förslag till uppdragsbeskrivning för utredning om biogasutveckling i Gislaveds
kommun, daterat den 19 november 2012
Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att godkänna uppdragsbeskrivningen för utredning om
biogasutveckling i Gislaveds kommun och ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag
att arbeta vidare med projektet, samt att uppdra till EU-projektsamordnaren att
utreda om det finns möjlighet till alternativ finansiering.
Gunnel Augustsson (S) Carina Johansson (C): Bifall till Niclas Palmgrens yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsen beslutar

Justerares signatur

att

godkänna uppdragsbeskrivningen för utredning om biogasutveckling i
Gislaveds kommun,

att

ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att arbeta vidare med biogasprojektet, samt

att

uppdra till EU-projektsamordnaren att utreda om det finns möjlighet till
alternativ finansiering.
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Jäv
Håkan Josefsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Expedieras till:
Kommunekologen
EU-projektsamordnaren
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Kommunalt naturreservat
Ärendebeskrivning
Frågan om kommunalt naturreservat har initierats och kommunstyrelsekontoret
har därför tagit fram en kort beskrivning av den process som ligger bakom ett
bildande av ett kommunalt naturreservat. Kommunerna har sedan 1999 samma
möjlighet som staten att bilda naturreservat och för att stötta sådan verksamhet
så finns också statliga bidrag att använda i delar av processen.
I översiktsplanen finns inga områden utpekade som framtida reservat och en
naturreservatsbildning måste därför föregås av en urvalsprocess.
Biolog Hanna Torén, kommunekolog Bengt-Göran Eriksson och
samhällsutvecklare Irene Ljungskog redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Att bilda kommunala naturreservat, daterat den 22 november 2012
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna.
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Åtgärdsprogram för jämställdhet 2013-2015 för
kommunstyrelseförvaltningen
Ärendebeskrivning
Det pågår ett arbete med att ta fram en jämställdhetsplan för 2013-2015 för
Gislaveds kommun.
Vid kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde den 4 september 2012
beslutades att man ska utgå ifrån följande särskilda nämndsmål för jämställdhetsarbetet i kommunen för 2013-2015 för förvaltningarna:
1. Utgångspunkten är att heltid ska vara en rättighet för alla anställda fram till
2016. I Gislaveds kommun är målet att varje anställd ska ha den
sysselsättningsgrad de önskar.
2. Samtliga förvaltningar ska ha ett likartat synsätt på kostnader och
bedömningsgrunder för arbetskläder och skyddsutrustning,
Varje nämnd har fått i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för jämställdhet.
När samtliga nämnder har beslutat kommer personalenheten att sammanställa
hela Gislaveds kommuns mål och åtgärdsprogram.
Kommunstyrelseförvaltningen har under oktober-november 2012 upprättat en
förvaltningsspecifik utvärdering, kartläggning och analys samt ett åtgärdsprogram
för de antagna jämställdhetsmålen.
Dessa två dokument har hanterats i samverkan med fackliga parter den 26
november 2012 och de hade inget att erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskott den 4 september 2012, § 56
Utvärdering av jämställdhetsarbetet från 2009-2012, kommunstyrelseförvaltningen
Åtgärdsprogram för jämställdhetsmål år 2013-2015, kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga kommunstyrelseförvaltningens utvärdering av jämställdhet 2009-2012
med godkännande till handlingarna, samt

att

anta åtgärdsprogram för jämställdhet 2013-2015 för kommunstyrelseförvaltningen.

Expedieras till:
Personalchefen
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Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete
Ärendebeskrivning
Lagen om skydd och olyckor (LSO) anger att ett handlingsprogram för
olycksförebyggande verksamhet ska upprättas och antas av kommunfullmäktige för
varje ny mandatperiod. Folkhälsorådet har agerat styrgrupp för arbetet att ta fram
ett handlingsprogram för Gislaveds kommun.
Ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet är nu framtaget.
Programmet presenterar en riskbild med viss olycksstatistik för Gislaveds
kommun och anger säkerhetsmål och prestationsmål för sex prioriterade
arbetsområden. De prioriterade områdena är:
•
Brand
•
Trafik
•
Fall
•
Psykisk ohälsa och suicid
•
Vatten och is
•
Trygghet och samhällsskydd
Förslag till handlingsprogram har varit ute på remiss till nämnder och andra
aktörer. Utifrån inkomna svar har handlingsprogrammet delvis reviderats.
Beslutsunderlag
Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2013-2015
Protokollsutdrag från Folkhälsorådet daterat den 17 oktober 2012
Kommunstyrelsen den 6 november 2012, § 401
Yrkande
Ann-Katrin Strand (FP): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

ställa sig bakom Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 20132015, samt

att

under förutsättning att kommunfullmäktige antar handlingsprogrammet
uppdra till Folkhälsorådet att ansvara för att samordning samt uppföljning
sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2013-2015, samt

att

uppmana alla berörda nämnder att uppnå tilldelat prestationsmål och att
samverka med berörda parter.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Taxor och avgifter för hemsjukvården, KomHem
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde den 31 oktober 2012, § 167 behandlat taxor
och avgifter för hemsjukvården i Gislaveds kommun och beslutat om följande
förlag till beslut:
att

för person som är registrerad som mottagare av hemsjukvård tas en avgift
ut med 300 kr/månad,

att

för hembesök av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal hos en person,
som inte är registrerad som mottagare av hemsjukvård, tas en avgift ut med
150 kr/besök,

att

för utprovning av hjälpmedel, som ej görs i samband med hembesök, tas en
avgift ut med 150 kr. Gäller ej person som är registrerad som mottagare av
hemsjukvård,

att

för hämtning av hjälpmedel i hemmet tas en avgift ut med 250 kr. Avgiftsfritt
om det sker i samband med hembesök eller om personen själv återlämnar
hjälpmedel till förråd,

att

för barn och ungdomar upp till 20 år med hemsjukvårdsinsatser och som
bor tillsammans med sina föräldrar eller motsvarande tas ingen avgift ut för
insatserna,

att

för specifik person avgiftsbefria vissa insatser på grund av särskilda skäl då
åtgärderna ger ett mervärde och är till gagn för att vårdtagaren ska kunna
vara självständig,

att

en uppräkning enligt prisbasbeloppet sker årligen, avrundat till närmaste
jämna 10-tal,

att

ge socialnämnden i uppdrag att inom ramen för de av kommunfullmäktige
antagna taxorna och avgifterna upprätta tillämpningsanvisningar för taxor
och avgifter för hemsjukvården, samt

att

taxorna och avgifterna ska träda i kraft den 1 april 2013.

Från och med den 1 januari 2013 tar Gislaveds kommun över huvudmannaskapet
för hemsjukvården från landstinget. Gislaveds kommun kommer då att ansvara för
hälso- och sjukvården som ges i det egna hemmet till brukare som på grund av t.
ex. sjukdom och/eller funktionsnedsättning inte, på egen hand eller med stöd, kan
ta sig till en vårdcentral. Hemsjukvård kan även erbjudas till personer när
hemsjukvård ger ett mervärde för vårdtagarens fortsatta vård, omsorg och
rehabilitering.
För insatser inom hemsjukvården kan avgift tas ut enligt bestämmelser i Hälsooch sjukvårdslagen och med tillämpning av bestämmelser i Socialtjänstlagen om
förbehållsbelopp, beräkning av avgiftsutrymme och tillämpning av maxtaxa. Detta
innebär att om man har både service- och omvårdnadsinsatser samt hemsjukvård
alternativt enbart hemsjukvårdsinsatser gäller regelverket i Socialtjänstlagen
Justerares signatur
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avseende maxtaxa. Därmed ska en person i dagsläget aldrig betala mer än 1 760 kr
per månad (år 2012) för dessa insatser.
Projektledningen för KomHem och socialförvaltningen har bedömt möjligheterna
att ta ut avgift i relation till övriga avgifter kopplat till Socialtjänstlagen och
maxtaxa. Efter att också ha vägt in rekommendationerna från länets socialchefer
och den information som framkommer i Lena Hägg Råsbergs utredning och
omvärldsanalys gällande avgifter för hemsjukvården, har socialförvaltningen tagit
fram ett förslag för avgifter för hemsjukvård.
Beslutsunderlag
Utredning av taxor och avgifter för hemsjukvård, daterad den 17 oktober 2012
Beräkning av intäkter, bilaga 1 till utredning om taxor och avgifter för
hemsjukvård, daterad den 29 oktober 2012
Utredning och omvärldsanalys gällande avgifter för hemsjukvården, 2012, Lena
Hägg Råsberg
Socialnämnden den 31 oktober 2012, § 167
Kommunstyrelsen den 13 november 2012, § 432
Yrkande
Lennart Kastberg (KD): Att i andra att-satsen sänka avgiften till 100 kr/besök, i
övrigt bifall till förslaget.
Marie Johansson (S) med instämmande av Erik Andersson (K): Avslag på liggande
förslag.
Agneta Karlsson (M): Bifall till liggande förslag och Lennarts Kastbergs (KD)
ändringsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande att avslå ärendet
och Lennart Kastbergs (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsens beslutar
enligt Lennart Kastbergs (KD) yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Lennart Kastbergs yrkande
Nej-röst för Marie Johanssons avslagsyrkande
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för Lennart Kastbergs yrkande och 6 nej-röster för Marie
Johanssons avslagsyrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Lennart Kastbergs
yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerares signatur

för person som är registrerad som mottagare av hemsjukvård tas en avgift
ut med 300 kr/månad,

Utdragsbestyrkande
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att

för hembesök av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal hos en person,
som inte är registrerad som mottagare av hemsjukvård, tas en avgift ut med
100 kr/besök,

att

för utprovning av hjälpmedel, som ej görs i samband med hembesök, tas en
avgift ut med 150 kr. Gäller ej person som är registrerad som mottagare av
hemsjukvård,

att

för hämtning av hjälpmedel i hemmet tas en avgift ut med 250 kr. Avgiftsfritt
om det sker i samband med hembesök eller om personen själv återlämnar
hjälpmedel till förråd,

att

för barn och ungdomar upp till 20 år med hemsjukvårdsinsatser och som
bor tillsammans med sina föräldrar eller motsvarande tas ingen avgift ut för
insatserna,

att

för specifik person avgiftsbefria vissa insatser på grund av särskilda skäl då
åtgärderna ger ett mervärde och är till gagn för att vårdtagaren ska kunna
vara självständig,

att

en uppräkning enligt prisbasbeloppet sker årligen, avrundat till närmaste
jämna 10-tal,

att

uppdra till socialnämnden att inom ramen för de av kommunfullmäktige
antagna taxorna och avgifterna upprätta tillämpningsanvisningar för taxor
och avgifter för hemsjukvården, samt

att

taxorna och avgifterna ska träda i kraft den 1 april 2013.

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot Samverkanspartiernas (Alliansens) förslag
om avgiftsuttag inom KomHem. Vi anser att den skatteväxling som genomförs
omfattar alla de kostnader som KomHem innehåller. Att ta ut avgift från brukarna
i detta läge är lika med dubbelbeskattning.
Erik Andersson (K) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur
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Beviljande av bidrag till Burseryds idrottsförening för projekt
allaktivitetshus på Tyngelvi
Ärendebeskrivning
Den 12 juli 2011ansökte Burseryds IF om investeringsbidrag avseende byggnation
av allaktivitetshus på Tyngelvi i Burseryd.
Vid fritidsnämndens sammanträde den 10 augusti 2011, § 38 beslutades att bevilja
Burseryds idrottsförening ett bidrag år 2012 med 2 mnkr under, dock maximalt
20 % av kostanden, för projektet med allaktivitetshus på Tyngelvi förutsatt att
kommunfullmäktige höjer anslaget i föreningsbudgeten med 2 mnkr under år 2012.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2011, § 139 beslutades att
ta ett principbeslut om att bevilja Burseryds idrottsförening ett bidrag år 2012
med max 30% av kostnaden, dock högst 3 mnkr för projektet med allaktivitetshus
på Tyngelvi, förutsatt att kommunfullmäktige höjer anslaget i föreningsbudgeten
med 3 mnkr under år 2012.
Burseryds IF har den 28 januari 2012 ansökt om investeringsbidrag från Allmänna
arvsfonden utifrån en investeringskalkyl på 10,7 mnkr. I denna kalkyl ingick ett
förväntat investeringsbidrag från Gislaveds kommun med 3,0 mnkr.
Allmänna arvsfonden har den 24 oktober 2012 lämnat information till Burseryds IF
att Allmänna arvsfonden har beslutat att bevilja ett stöd motsvarande 5 487 tkr.
Enligt uppgift från Burseryds IF beräknar man att inleda markarbetena i mars
månad 2013. Själva byggnationen påbörjas därefter i april månad och innan dess
kommer inga direkta kostnader att uppstå.
Om Burseryds IF beviljas bidrag från Gislaveds kommun bör halva beloppet
betalas ut efter det att anslag från Allmänna arvsfonden har förbrukats. Resterande
belopp betalas ut efter redovisning av hur medlen har använts, påskrivet i original
av auktoriserad eller godkänd revisor.
Beslutsunderlag
Allmänna arvsfondens meddelande daterat den 24 oktober 2012
Kalkyl för byggnation av allaktivitetshus
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 13 november 2012, § 73
Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Carina Johansson (C), Lennart Kastberg
(KD), Agneta Karlsson (M), Gunnel Augustsson (S) och Erik Andersson (K): Bifall
till förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerares signatur

bevilja Burseryds IF ett investeringsanslag med 3 mnkr dock maximalt 30 %
av bruttokostnaden,
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att

till fritidsnämnden bevilja ett tilläggsanslag med 3 mnkr avseende
investeringsbidrag,

att

uppdra till fritidsnämnden att i övrigt verkställa beslutet enligt uppsatta
regler för investeringsbidrag, samt

att

finansiering sker genom disponering av 2012 års resultat.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur
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Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och
Gnosjö kommuner
Ärendebeskrivning
Gislaveds och Gnosjö kommuner har tillsammans under 2010 tagit fram ett
utvecklingsprogram för Isabergsområdet. Detta har varit ute på samråd och
synpunkter har tagits in. Kommunerna beslutade därefter att vidareutveckla
arbetet till en fördjupning av översiktsplanen och valde en gemensam styrgrupp.
Styrgruppen har bestått av från Gnosjö kommun Arne Ottosson kommunstyrelsens ordförande, Marcus Kauppinen kommunstyrelsens andre vice
ordförande samt Ingemar Svensson samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt
från Gislaveds kommun Niclas Palmgren kommunstyrelsens ordförande, Marie
Johansson kommunstyrelsens andre vice ordförande och Lars Larsson bygg- och
miljönämndens ordförande.
Förslaget till fördjupning av översiktsplanen syftar till att förstärka och bibehålla
karaktären men ändå ge möjlighet till utveckling i området. Dokumentet är delat i
två delar; utvecklingsplan samt skyddsområden och restriktionsområden.
Redovisningen sker på samma sätt i två kartor. Planförslaget har varit utsänt på
samråd och utställning. Styrgruppen har efter samrådet bearbetat förslaget, ställt
ut det och därefter tagit fram ett utställningsutlåtande.
Styrgruppen beslutade den 24 oktober 2012 att lämna planförslaget till fortsatt
beredning inför antagande i respektive kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Utvecklingsprogram Isabergsområdet juni 2010
Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö
kommuner, Samrådsupplaga 2011.
Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö
kommuner, Utställningsupplaga juni 2012.
Länsstyrelsens granskningsyttrande daterat den 15 oktober 2012
Utställningsutlåtande daterat den 24 oktober 2012
Styrgruppens protokoll daterat den 24 oktober 2012
Kommunstyrelsen den 13 november 2012, § 428
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och
Gnosjö kommuner inklusive utställningsutlåtandet, samt

att

uppdra till kommunstyrelsen att upprätta ett handlingsprogram till den
fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för
vatten och avlopp (va)
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 23 oktober 2012, § 88 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför
verksamhetsområde för allmänt va, daterade den 24 september 2012. Dessa
reglerar hur anslutningar till den allmänna va-anläggningen av fastigheter utanför
verksamhetsområde ska hanteras.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2009, § 101beslutades att
anta Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för va,
daterade den 9 juli 2009. Den 22 februari 2012 beslutade tekniska nämnden att ge
tekniska kontoret i uppdrag att omarbeta riktlinjerna.
Kommunen har generellt ingen skyldighet att tillmötesgå önskemål om anslutning
till den allmänna va-anläggningen av fastigheter utanför verksamhetsområdena.
Kommunen är dock fri att göra det om det inte äventyrar anläggningens funktion.
Alla anslutningar utanför verksamhetsområde förutsätter att kapaciteten finns i
det allmänna va-nätet och att anslutningarna inte belastar va-kollektivet negativt
ekonomiskt.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden den 22 februari 2012, §9
Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt va,
daterade den 24 september 2012
Tekniska nämndens arbetsutskott den 10 oktober 2012, §53.
Tekniska nämnden den 23 oktober 2012, § 88
Kommunstyrelsen den 13 november 2012, § 430
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för
allmänt va, daterade den 24 september 2012, samt

att

uppdra till tekniska nämnden att teckna avtal med berörda fastighetsägare i
varje enskilt fall med riktlinjerna som grund.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur
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Miljöpremier vid anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde
för allmänt va
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde den 27 november 2012, § 453 beslutar kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för anslutning av fastigheter
utanför verksamhetsområde för allmänt va, daterade den 24 september 2012.
I samband med detta beslut diskuteras frågan om miljöpremier.
Samverkanspartierna begär ajournering mellan kl. 14.00 – 14.10.
Yrkande
Carina Johansson (C): Att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att i samråd med
tekniska kontoret utreda frågan om miljöpremier för anslutning av fastigheter
utanför verksamhetsområden för vatten och avlopp.
Marie Johansson (S) med instämmande av Håkan Josefsson (C): Bifall till Carina
Johanssons yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Carina Johanssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att

ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att i samråd med tekniska kontoret
utreda frågan om miljöpremier för anslutning av fastigheter utanför
verksamhetsområden för vatten och avlopp.

Expedieras till:
Tekniska kontoret
Kommundirektören

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-11-27
Ks §455

Dnr: KS.2012.235

Sida
20

310

Överenskommelse med Trafikverket angående viltstängsel på Rv 27
Ärendebeskrivning
Kommunen och Trafikverket planerar att gemensamt bekosta uppförandet av
viltstängsel på väg 27 för sträckan mellan Gislaved och korsningen väg 599.
Sedan september 2011 pågår byggnation av förbifart Gislaved över en sträcka om
11 km mellan väg 26 i öster och korsningen med väg 599 i väster. Frågan kring
uppförande av viltstängsel har inte behandlats i fastställd arbetsplan. Motivet till
detta är att Trafikverket inte kan motivera den trafiksäkerhetshöjande effekten i
förhållande till de kostnader som åtgärden
medför. Kommunen har vid ett flertal tillfällen under projektets gång lyft fram
uppförandet av viltstängsel som ett angeläget kommunalt önskemål. En grov
bedömning av kostnaden uppgår till högst 3 mkr.
Avtalet innebär att kommunen till Trafikverket betalar 50 % av de faktiska
kostnaderna.
Beslutsunderlag
Genomförandeavtal för uppförande av viltstängsel längs väg 27 sträckan Gislaved Anderstorp.
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 13 november 2012, § 72
Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Gunnel Augustsson (S): Bifall till
förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslag till genomförandeavtal för uppförande av viltstängsel längs
väg 27 sträckan Gislaved-Anderstorp, samt

att

finansiering sker genom disponering av 2012 års resultat.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Upphandling av livsmedel, Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Upphandling av livsmedel för Gislaveds kommun och Gnosjö kommun är gjord för
en avtalsperiod på 2 år, med möjlighet till ett (1) års + ett (1) års förlängning.
Beräknad avtalsstart är den 1 mars 2013.
Upphandlingen omfattar följande produktområden:
•
Livsmedel från huvudleverantör och numera även köttprodukter
produktgrupp nr 1-15
•
Mejeriprodukter, produktgrupp nr 16
•
Frukt- och grönt, produktgrupp nr 17
•
Potatis och rotfrukter, produktgrupp nr 18
•
Färsk fisk, produktgrupp nr 19
•
Färskt bröd, produktgrupp nr 20
•
Bryggeriprodukter, produktgrupp nr 21
•
Ägg, produktgrupp nr 22
Vid annonseringen av upphandlingen var köttprodukter ett eget produktområde.
På grund av att det ej kom in några anbud övergick detta till produktområdet för
huvudleverantör.
Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler, vid anbudstidens utgång har
11 anbud kommit in.
Samtliga anbudsgivare har klarat kvalificeringsfasen och gått vidare till
utvärderingsfasen.
Arbetsgruppen som har jobbat med anbudsinbjudan och utvärdering har bestått
av:
Maria Ström, utvecklingsledare - kost
Birgitta Löv, kostchef Gnosjö kommun
Bengt-Göran Ericsson, ekolog
Maria Alm, miljöhandläggare
Linda Lundström, upphandlare
Fördelning mellan produktområden:
•
Livsmedel från huvudleverantör och numera även köttprodukter
produktgrupp nr 1-15 – 2 st anbud
•
Mejeriprodukter, produktgrupp nr 16 – 4 st anbud
•
Frukt- och grönt, produktgrupp nr 17 – 3 anbud
•
Potatis och rotfrukter, produktgrupp nr 18 – 3 anbud
•
Färsk fisk, produktgrupp nr 19 – 2 anbud
•
Färskt bröd, produktgrupp nr 20 – 1 anbud
•
Bryggeriprodukter, produktgrupp nr 21 – 1 anbud
•
Ägg, produktgrupp nr 22 – 2 anbud
Utvärderingskriterium har varit att antaga det anbud som offererar lägst pris per
produktområde (undantag ägg, där finns fyra geografiska områden).
Sekretess gäller tills tilldelningsbesked skickats till anbudsgivarna.

Justerares signatur
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2012
Anbudsinbjudan daterad den 20 mars 2012
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 13 november 2012, § 74
Kommunstyrelsen beslutar
att

antaga anbud 007 som huvudleverantör

att

antaga anbud 005 som leverantör av mejeriprodukter

att

antaga anbud 004 som leverantör av frukt- och grönt

att

antaga anbud 005 som leverantör av potatis och rotfrukter

att

antaga anbud 011 som leverantör av färsk fisk

att

antaga anbud 001 som leverantör av färskt bröd

att

antaga anbud 002 som leverantör av bryggeriprodukter

att

antaga anbud 005 som leverantör av ägg, samt

att

avtalsperioden är 2 år, med möjlighet till ett (1) års + ett (1) års förlängning.

Expedieras till:
Upphandlingsenheten
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Turismstipendium 2012
Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun instiftade år 2012 ett turismstipendium.
Turismstipendiet utgår i form av bidrag för utbildning, fria studier eller för att
uppmuntra och stödja projekt, insatser av nyskapande karaktär. Utöver
ovanstående verksamheter kan stipendiet även uppmuntra bildningsverksamhet,
landsbygdsutveckling, museiverksamhet och entreprenörsanda. Övriga
bestämmelser finns i bestämmelser för Gislaveds kommun turismstipendium.
Blankett för att söka/nominera till turismstipediet har legat ute på kommunens
webbplats under två veckor. Det har inkommit en nominering/förslag under denna
tid.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att utse Halvard Nilsson som 2012 års
turismstipendiat.
Beslutsunderlag
Nominering till turismstipendiat
Motivering, daterad den 20 november 2012
Yrkande
Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Marie Johansson (S), Erik Andersson
(K), Carina Johansson (C) och Agneta Karlsson (M): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Halvard Nilsson som 2012 års turismstipendiat.

Expedieras till:
Turismstrategen
Stipendiaten
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Meddelande
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion enligt 12 kap. 9 § miljöbalken
på fastigheten Anderstorps-Ryd 1:4 i Gislaveds kommun
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) för uppställning av
vindmätningsmast på fastigheten Skällandsbo 2:1 i Gislaveds kommun
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Undantag från gällande förbud mot körning i terräng i samband med
uppförande av vindmätmast på fastigheten Skällandsbo 2:1
Tranemo kommun
Utställning vindbruksplan
Tranemo kommun
Kompletterande utskick av samrådsredogörelse avseende Vindbruksplan
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 12:54 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning
och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2013
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirukulär 12:55 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare
och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 12:56 Basbelopp för år 2013
Gislavedshus AB
Sammanträdesprotokoll den 5 november 2012
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

godkänna redovisningen.
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Anmälan om delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande
8.2 Förtroendevaldas deltagande i kurser
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

godkänna redovisningen.
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Informationer
GGVV-möte
Ordföranden informerar från möte med Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds
kommuner där bland annat Jönköpings flygplats, Baltic Link och den framtida
regionbildningen diskuterades.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna.
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