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Tyst minut
Ärendebeskrivning
Med anledning av Bo Östvalls bortgång inleder ordförande med en tyst minut
för att hedra och ägna en tanke åt hans anhöriga.
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Fastställande av dagordning
Ärendebeskrivni ng
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 4 Interpellationer
utgår då inga sådana finns att behandla. Ärende 5 Fråga om införande av
ledsagarkort för anhöriga till funktionshinder utgår då ersättare Peder
Winnebrandt meddelat förhinder.
Ordföranden tillkännager följande: Detta sammanträde direktsänds. Gislaveds
kommun har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i
programmet själv ska svara för yttrandefrihetsbrott, som han/hon begår. Det
meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv
för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
Propositionsordni ng
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändringar av
dagordningen och finner att kommunfullmäktige enhälligt antar dem.

Kommunfullmäktige beslutar

lusterares signatur

att

fastställa dagordningen i enlighet med ordförandens förslag, samt

att

notera ordförandens tillkännagivande vad gäller direktsändningen av
dagens sammanträde.
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Information om KK1K,Kommunernas kvalitet i korthet
Ärendebeskrivni ng
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver sedan 2006 ett
jämförelseprojekt som benämns “Kommunens Kvalitet i Korthet”, (KKIK). Vid
starten 2006 deltog ett 60-tal kommuner, och idag är det 225 kommuner som
deltar.
1 projektet har tagits fram en gemensam modell för att ta fram och jämföra
resultatmått när det gäller kvalitet. Modellen ger en utmärkt grund för en ökad
fokus på kommunens resultatstyrning och med att en plattform skapas för
lokala diskussioner om förbättringar.
Syftet är att
• att kommunen vill föra en dialog kring resultaten med medborgarna
• att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den
service som kommunen tillhandahåller
• att använda måtten som en del i styrningen och
verksamhetsutvecklingen
Fem områden har särskilt lyfts fram i årets redovisning:
o Din kommuns tillgänglighet
o Trygghetsaspekter i din kommun
o Din delaktighet och kommunens information
o Din kommuns effektivitet
o Din kommun som samhällsutvecklare
Totalt redovisas ett fyrtiotal mått.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna informationen och lägga redovisningen till handlingarna

\
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Motion om att införa 6 timmars arbetsdag
Ärendebeskrivning
Marie Lackenbauer (V) har lämnat en motion om att införa 6- timmars
arbetsdag med bibehållen lön på försök på en eller flera områden/enheter inom
de kvinnodominerade verksamheterna i Gislaveds kommun under 2016. Det
framgår inte av motionen om i vilken verksamhet eller förvaltning motionären
vill se detta, dock kan det antas med hänsyftning till kvinnodominerade
verksamheter att det är inom socialförvaltningens område som motionären vill
se detta. Marie Lackenbauer (V) hänvisar till Heltid en rättighet deltid en
möjlighet som en av anledningarna till att 6- timmars arbetsdag ska införas då
det enligt motionären är en risk för att kvinnors hälsa påverkas negativt av
Heltidsprojektet.
—

Kommunstyrelsekontoret kan konstatera följande:
Att motionären i sak belyser en intressant fråga. Det finns vinningar med att
införa 6-timmars arbetsdagar. 2007 presenterade det numera nedlagda
Arbetslivsinstitutet en omfattande studie som visade att den upplevda hälsan
förbättrades väsentligt för de som arbetade sextimmarsdagar. 1 studien ingick
800 personer, huvudsakligen anställda inom offentlig sektor, där hälften fick
arbeta sextimmarsdagar utan lönesänkning medan den andra hälften fick
fortsätta jobba sina åttatimmarsdagar som vanligt. Efter 18 månader hade
nästan allt förbättrats i den första gruppen, de som arbetade 6-timmarsdagar.
Folk upplevde ett större välbefinnande med mindre stress och trötthet. Studien
visade dock ingen förbättring av rent fysiologiska mått, som minskat blodtryck
eller färre sjukskrivningar.
Dock är inte denna variant möjlig för tillfället i Gislaved kommun. Utifrån
rådande budgetläge där vi har nedskärningar och besparingar vore det
oövertänkt att dessutom påföra den redan pressade socialförvaltningen en
försöksstudie som kommer kosta pengar. 1 dagsläget är projektet Heltid en
rättighet Deltid en möjlighet det prioriterade området. Det är även utifrån
alla teorier om förändringsarbete inte att rekommendera att bedriva två stora
förändringar på samma gång utan man ska prioritera ett projekt åt gången som
dessutom ska stöttas av berörda chefer. Så utöver det rådande ekonomiska
läget vore det dessutom olyckligt att införa 6-timmars arbetsdag på prov under
2016, då enligt rådande plan det är under denna period som socialförvaltningen
kommer gå in i Heltidsprojektet.
—

1 tillägg till ovan finns det även en fara för att man inte lyckas med
kontinuiteten för de äldre vid införandet av en 6-timmarsarbetsdag. Kontinuitet
är en av de viktigaste aspekterna enligt experter som har analyserat vad det är
som gör att vård- och omsorg lyckas tillhandahålla en god kvalitet och skapa
nöjda brukare.
Med hänvisning till ovan nämnda anledningar så som det rådande ekonomiska
läget och pågående Heltidsprojekt kan det anses bli för betungande att införa
ytterligare förändringar inom det personalpolitiska området under 20 1 6, varför
kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen avslås.

1 usterares signatu r(jJ
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Kommunstyrelsen har den 1 3 januari 201 6 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen om att införa 6-timmars arbetsdag.
Beslutsunderlag
Motion om att införa 6-timmars arbetsdag, daterad den 5 maj 20 1 5
Kommunfullmäktige den 1juni 2015, § 66
Kommunstyrelsen den 13 januari 2016, § 7
Yrkande
Mats Valsten (V): med instämmande av Erik Andersson: bifall till motionen
Marie Johansson (5) med instämmande av Anton Sjödell (M) och Lennart
Kastberg (KD): bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på motionen.
Linda Strömblad (C) med instämmande av Mats Valsten (V) och Erik
Andersson (K): motionen ska återremitteras för att utreda vad det skulle kosta
att prova 6-timmars arbetsdag på två små enheter.
Marie Johansson (5) med instämmande av Lennart Kastberg (KD): avslag på
återremissyrkandet.
Ordförande ajournerar mötet mellan kl. 19.45

-

19.55.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det
ska återremitteras enligt Linda Strömbiads (C) yrkande. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för bifall till avslag på återremissyrkandet
NEJ-röst för bifall återremissyrkandet
Omröstni ngsresultat
Omröstningen utfaller med 39 JA-röster och 8 Nej-röster. 2 ledamöter är inte
närvarande. Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet ska avgöras
idag.
Ordförande ställer därefter proposition på Mats Valstens (V) yrkande om bifall
till motionen och Marie Johanssons (V) yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag och därmed avslag på motionen. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och att motionen
därmed avslås.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för bifall till motionen
1 usterares signatur
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Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 39 JA-röster och 4 Nej-röster samt 4 ledamöter
som avstår från att rösta. 2 ledamöter är inte närvarande. Kommunfullmäktige
har således beslutat att avslå motionen om att införa 6-timmars arbetsdag.

Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen om att införa 6-timmars arbetsdag.

Reservation
Mats Valsten (V) och Erik Andersson (K) reserverar sig till förmån för egna
yrkanden.

Expedieras till:
Marie Lackenbauer
Socialnämnden
Kommunstyrelsekontoret kansli- och informationsenheten

lusterares signatur(
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Motion om att satsa på biogas i Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Lars-Ove Bengtsson (C) har lämnat en motion, daterad 24 januari 201 6 om att
satsa på biogas i Gislaveds kommun.
Motionären yrkar att:
•

Gislaveds kommun tillsammans med Gislaveds energi utreder en
biogasanläggning i kommunen

Kommunfullmäktiges ordförande Niclas Palmgren har i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning remitterat motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Besi utsu nderl ag
Motion om att satsa på biogas i Gislaveds kommun, daterad den 24 januari
2016
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna ordförandens åtgärd.

Expedieras till:
Lars-Ove Bengtsson
Kommunstyrelsekontoret

lusterares signatur 1\j
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Valärenden, entledigande av ledamot i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivni ng
Ann-Katrin Strand (L) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Ann-Katrin Strand (L), daterad den 1 1 december 20 1 5
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ann-Katrin Strands begäran om
entledigande och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Ann-Katrin Strands (L) begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, samt

att

hos Länsstyrelsen begära att ny ledamot i kommunfullmäktige utses.

Expedieras till:
Ann-Katrin Strand
Länsstyrelsen i jönköpings län
Kommunstyrelsekontoret kansli- och informationsenheten
Kommunstyrelsekontoret, arkivet
Kommunstyrelsekontoret, IT-enheten
Kommunstyrelsekontoret, löneenheten

lusterares signatur
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Valärenden, entledigande av ledamot i kommunfullmäktige och
ersättare i socialnämnden
Ärendebeskrivning
Ida Eriksson (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden.
Moderaterna i Gislaved har nominerat Jan-Eric Pohl (M) som ny ersättare i
socialnämnden.
BesI utsu nderlag
Avsägelse från Ida Eriksson (M), daterad den 28 december 201 5
Nominering från Moderaterna i Gislaved, daterad den 1 1 januari 2016
Valberedningens presidium den 13januari 2016, § 1
Propositiorisordning
Ordföranden ställer proposition på Ida Erikssons begäran om entledigande och
finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden ställer därefter proposition på valberedningens presidiums förslag
och finner att kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Ida Erikssons (M) begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden,

att

välja Jan-Eric PohI (M), Lunden Hulu, 330 21 Reftele, som ny ersättare i
socialnämnden till och med 2018-12-3 1, samt

att

hos Länsstyrelsen begära att ny ledamot till kommunfullmäktige utses.

Expedieras till:
Jan-Eric PohI
Ida Eriksson
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Socialnämnden
Kommunstyrelsekontoret kansli- och informationsenheten
Komm u nstyrelsekontoret, arkivet
Kommunstyrelsekontoret, IT-enheten
Kommunstyrelsekontoret, löneenheten

Iusterares signatur(’\f\
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Valärenden, entledigande av ledamot i överförmyndarnämnden
Ärendebeskrivning
Daniel Catoni (L) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i
överförmyndarnämnden.
Liberalerna i Gislaved har nominerat Fredrik Sveningson (L) som ny ledamot i
överförmyndarnämnden.
Besi utsunderi ag
Avsägelse från Daniel Catoni (L), daterad den 14december2015
Nominering från Liberalerna i Gislaved, daterad den 26 januari 20 1 6
Valberedningens presidium den 26januari 2016, § 2
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Daniel Catonis begäran om entledigande
och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden ställer därefter proposition på valberedningens presidiums förslag
och finner att kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Daniel Catonis (L) avsägelse från uppdraget som ledamot i
överförmyndarnämnden, samt

att

välja Fredrik Sveningson (L), Stret, 334 32 Anderstorp, som ny ledamot i
överförmyndarnämnden till och med 2018-12-31.

Expedieras till:
Daniel Catoni
Fredrik Sveningson
Överförmyn darnäm n den
Kommunstyrelsekontoret kansli- och informationsenheten
Kommunstyrelsekontoret, arkivet
Kommunstyrelsekontoret, IT-enheten
Kommunstyrelsekontoret, löneenheten

usterares sinatu r(’\
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Valärenden, entledigande av ersättare i tekniska nämnden
Ärendebeskrivning
J onnie Gunnarsson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
tekniska nämnden.
Socialdemokraterna i Gislaved har nominerat Lars Sjöström (S) som ny
ersättare i tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Jonnie Gun narsson (S), daterad den 22 december 2015
Nominering från Socialdemokraterna i Gislaved, daterad den 20 januari 20 16
Valberedningens presidium den 26 januari 2016, § 3
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jonnie Gunnarssons begäran om
entledigande och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden ställer därefter proposition på valberedningens presidiums förslag
och finner att kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Jonnie Gunnarssons (S) avsägelse från uppdraget som
ersättare i tekniska nämnden, samt

att

välja Lars Sjöström (S), Radhusvägen 39, 332 33 Gislaved, som ny
ersättare i tekniska nämnden till och med 2018-12-31.

Expedieras till:
J onnie Gunnarsson
Lars Sjöström
Tekniska nämnden
Komm unstyrelsekontoret kansli- och informationsenheten
Kommunstyrelsekontoret, arkivet
Kommunstyrelsekontoret, IT-enheten
Kommunstyrelsekontoret, löneenheten

1
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Valärenden, avliden ledamot i kommunfullmäktige och
kulturnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen, fritidsnämnden
och Stiftelsen lsabergstoppen
Ärendebeskrivning
Bo Ostvall (SD), ledamot i kommunfullmäktige och kulturnämnden samt
ersättare i kommunstyrelsen, fritidsnämnden och Stiftelsen Isabergstoppen har
avlidit.

Kommunfullmäktige beslutar
att

hos Länsstyrelsen begära att ny ledamot till kommunfullmäktige utses.

Expedieras till:
Länsstyrelsen i jönköpings län
Kulturnämnden
Fritidsnämnden
Stiftelsen lsabergstoppen
Kommunstyrelsekontoret kansli- och informationsenheten
Kommunstyrelsekontoret, arkivet
Kommunstyrelsekontoret, IT-enheten
Kommunstyrelsekontoret, löneenheten

lusterares signaturt’\(\
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