KOMMUNFULLMÄKTIGE
i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 aug 2015,
klockan 18.30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande ärenden:
Nr

Diarienummer Ärendemening

1

KS.2015.1

2

Fastställande av dagordning
Nya motioner

3

KS.2015.5

Interpellationer

4

KS.2015.6

Frågor

5

KS.2015.3

Valärenden

6

KS.2015.3

Val av nämndemän 2016-2019

7

KS.2015.191

Information från revisionen

8

KS.2014.108

VA-policy för Gislaveds kommun

9

KS.2015.84

Nyttjanderättsavtal med Västra
Bolmens båtklubb, Kårehamn
Sunnaryd

10

KS.2015.15

Reglemente för kommunala
pensionärsrådet

11

KS.2015.67

Fusion av A-Ringen AB och
Gislaveds Industrilokaler AB

12

KS.2014.17

Revidering av Vision 2040 för
Gislaveds kommun

13

KS.2015.1

Meddelanden

Gislaved den

Niclas Palmgren
Ordförande
Karin Gustafsson
Kommundirektör

Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns
tillgängliga i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved.

Maria Thorup
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Karin Gustafsson
den 12 augusti 2015 16:00
Lars-Ove Bengtsson
Niclas Palmgren; Bo Kärreskog; Maria Thorup
Svar på interpellation kf 27 augusti 2015 utgår

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Hej!
Du har interpellerat BUN:s ordf Bo Kärreskog om lärarlöner mm.
Du ska enligt protokollet från kf den 1 juni få svar den 27 augusti, eftersom du var frånvarande den 22 juni.
Nu har dock Bo Kärreskog meddelat, att han har förhinder att närvara den 27 augusti pga annat uppdrag.
Interpellationssvaret får därför flyttas till den 21 september.
När du får föredragningslistan till kf och ser att svaret inte är med så har du fått förklaringen varför!
Vänliga hälsningar
/karin
Karin Gustafsson
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved
Besöksadress: Stortorget 1
Tel: 0371‐811 46
Mob: 070‐6281146
karin.gustafsson@gislaved.se
www.gislaved.se

1

Entledigande

Sida 1 av 1

Entledigande
Maria Schleiff
Skickat: den 22 juni 2015 16:33
Till:
Kommunen

Jag önskar bli entledigad från mitt uppdrag i Bygg och miljönämnden, orsaken är
att jag flyttar från Gislaveds Kommun.
Mvh Maria Schleiff
Skickat från min iPad

https://mail.gislaved.se/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAACFKipgQTxZRYb ... 2015-06-22
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JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT
SVERIGES DOMSTOLAR

DATUM

DIARIENR

2015·05·26

Mona Alfredson, mona .alfredson@dom.se, 036 . '56768

Val av nämndemän 2016-2019
i"('> regaende nämndemannaval omfattadc bara år 2015, \'arför det är dags att raarbetet med yal ay nämndcmän föl' 2016-2019.

bö~a
~om

vi tidigare informerat om så fick Domstolsverket i uppdrag av regcringen
att genomföra särskilda informationsinsatser. Det främsta syftet är att sänka mcdeli!ldcrn i nämndemannakaren. Uppdraget ska ocksa leda till att f.'irre nämndemän anlutar sitt uppdrag i förtid på grund ay att dc inte känt till eller förstått
förutsätmingarna. Slutligen ska de nominerade organen uppmanas att. rekrytera
utanför den partipolitiska kretsen.
Det har också införts sk~irpta krav på lämplighet vilkct gör att vi begär utdrag ur
bdastningsregistret och konkUt:sregistret för n)'\'alda nämndemän.

Jönköpings tingsrätt vill framhålla följande.

Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och
yrke. Det är viktigt att de som tar uppdraget som nämndeman är införstådda med att de ska tjänstgöra 10-12 ordinarie ting per tennin. De ska
utöver detta kunna tjänstgöra på extra ting, som ibland sker med kort varsel.
Tingsrätten är tacksam om partigrupperna rar hänsyn till ovan angivna "id no ll11I1ermgarna.

KOll1munerna ska senast den 15 scptember 2015 liitnna uppgifter till oss om de
,'aIda nämndcmännen.l

Tacksamt om ni sprider denna skrivelsc till era part.ier i Vaggeryd, Ci-nosjö,
Gisla,·cd, Yfirnamo, Mullsjö och I !abo kommuner.

_.__ Med "än:l:fg::bälsning

c ___ ~ ,J~
1\lona

AltreJ;s91~

adlllinl:o.u·aU\J chef

Box 2243,55002 JÖnkbping. Besöksadress: Hamngatan 15. Telefon: 036·15 67 00· Fax: 036·15 67 95. jonkopings.tingsratt@dom.se.
www.jonkopingstingsratt.domstol.se
Expeditionstid: Måndag·fredag 08.00·16.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

_GISLAVEDS

m KOMMUN

Valberedningen

Sammanträdesdatum

2015-08-12

Plats och tid

Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 12 augusti 2015 kl. 17.30- 18.00

Beslutande

Rose-Mari Moden (S), ordförande
Kjell Thelin (S)
Lis Melin (M)
Ulla Fredriksson (M)
Leif Andersson (SD) tjänstgörande ersättare för, Bertil Broden (FP)
Anders Gustafsson (SD)
Robert Erlandsson (MP)

Övriga deltagande

Eva Gardelin-Larsson, kanslichef

Utses att justera

Anders Gustafsson

Justeringens
plats och tid

KommunstyrZ

Underskrifter

Sekreterare

O,'foo".

Sida
I (2)

kontoret den 12 augusti 2015

e;~. . . ?!!d.//.~.M.~

Paragraf

12

E: ~e~~'.U~ .............h
Rose-Mari Moden

Justerande

~f?'f.f ...&fAS.t.pfj,5.o..f}.................................................
Anders Gustafsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valberedningen

Sammanträdesdatum

2015-08-12

Paragraf

12

Datum för
anslags uppsättande

2015-08-14

Datum för
anslags nedtagande

2015-09-08

Förvaringsplats
för protokollet

Valberedningens kansli

Underskrift

M~~~~~74~...............
Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Valberedningens presidium

Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida

2

Val av nämndemän 2016-2019
Vb § 12 15-08-12

Ärendebeskrivning
Föregående nämndemannaval omfattade bara år 2015, varför det är dags att välja
nämndemän för perioden 2016-2019.
Domstolsverket fick 2014 i uppdrag av regeringen att verka för en sänkning av
medelåldern i nämndemannakåren. I regeringens uppdrag till Domstolsverket
betonas vikten av att nämndemannakåren ska spegla befolkningen i stort i fråga
om ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke.
De nominerande organen (partierna) uppmanas av tingsrätten att rekrytera
utanför den partipolitiska kretsen.
Gislaveds kommuns uppdrag är att utse 10 nämndemän för 2016-2019 och
uppgifter på detta ska lämnas in senast den 15 september 2015.

Beslutsunderlag
Information från Jönköpings Tingsrätt, daterad den 26 maj 2015
Information från Jönköpings Tingsrätt till partierna, daterad den 26 maj 2015
Valberedningens presidium protokoll, daterat den II juni 2015
Partiernas nomineringar

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

m

utse följande nämndemän för perioden 2016-2019:
Kerstin Albertsson
Johanna Dinäss
Djuro Vrsajkovic
Ove Gustavsson
Kjell Eberståhl
Mats Eriksson
Therese Andersson
Ann Nilsson
Ingmarie Josefsson
Mattias Johansson

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

2015-06-11

1 [1]

Val av nämndemän 2016-2019
I brev från Jönköpings Tingsrätt står att Gislaveds kommun har fått i uppdrag att utse 10 nämndemän.
Föregående nämndemannaval omfattade bara år 2015, varför det är dags att påbörja arbetet med val
av nämndemän för 2016-2019.
Valberedningen har den 11 juni beslutat att uppdra till samtliga partier i Gislaveds kommun att lämna
förslag på personer till val av nämndemän för 2016-2019.
I bifogat brev från Jönköpings Tingsrätt betonas vikten av att nämndemannakåren ska spegla
befolkningen i stort i fråga om ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Ni har också fått en lista över de
personer som valdes för 2015 samt beslutet från valberedningens sammanträde den 11 juni.
Er nominering måste vara kommunstyrelsekontoret tillhanda senast måndagen den 3 augusti.
Om nomineringen innehåller flera namn bör det framgå vilket Ert förstahandsval är och resterande
namn prioriteras i nummerföljd.
Med vänlig hälsning

Maria Thorup
Assistent
Kommunstyrelsekontoret
Telefon: 0371-81171
E-post: maria.thorup@gislaved.se

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON/FAX

E-POST/WEBB

ORGANISATIONSNR

GIRO

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Stortorget 1
Gislaved

0371-810 00
0371-811 51

kommunen@gislaved.se
gislaved.se

212000-0514

Bankgiro 426-7225

VS.ZO/f/f/

Maria Thorup

Ämne:

carl-magnus.stenehav@se.pwc.com
den 6 juli 2015 09:17
Maria Thorup
Fw: Lekmannarevisorer info till KF

Uppföljningsflagga:
Färdigt:
Flagga:

Follow Up
den 6 juli 2015 10:57
Har meddelandeflagga

Från:
Skickat:

Till:

Hej! Maria!
Förstod att detta hamnade hos dig.
Skulle vilja komplettera skrivningen med en rad avseende registreras till Bolagsverket.
Du hittar nedan skrivning här.
Önskar dig en fortsatt trevlig sommar!
Carl-Magnus

Lekmannarevisorer i bolag
Kommunfullmäktige beslutade den 2014-12-15 § 56 om att delegera till de revisorer som valts för
granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet att inom sig utse personer som ska vara
lekmannarevisorer i helägda bolag.
Kommunens revisorer har beslutar att fördela lekmannarevisionsuppdragen enligt följande;
Gislaveds Energi AB, Patrik Thur som lekmannarevisor och Kjell Claesson som suppleant.
Gislaveds Energiring AB, Patrik Thur som lekmannarevisor och Kjell Claesson som suppleant.
Gislaveds Energi Vindkraft AB, Patrik Thur som lekmannarevisor och Kjell Claesson som suppleant.
AB Gislavedshus, Sven Nilsson och Kjell Claesson som lekmannarevisorer och Solveig Davidsson och
Cathrine Törnberg som suppleanter.
Gislaved Industrilokaler AB, John-Erik Haraldsson som lekmannarevisor och Solveig Davidsson som
suppleant.
A-ringen AB, John-Erik Haraldsson och Solveig Davidsson som suppleant.
Gislaveds Näringslivs AB, John-Erik Haraldsson och Sven Nilsson som suppleant.
Lekmannarevisorerna informerar även om att respektive lekmannarevisor behöver väljas in på respektive
bolagsstämma samt att detta registreras till Bolagsverket..

Med vänlig hälsning
Carl-Magnus Stenehav
PwC I Kommunal Sektor I Certifierad kommunal revisor
Direkt: +46 (0)10 2129845 1Mobil: +46 (0)709 292226
Email: C<lrl-I11.lgnus.stenehu\.(u.se.p\\c.cOI11
PwCSverige
Box 850, 301 18 Halmstad I Kristian IV:s väg 3
\\ W\\ .vwc.se
•.•.• Forwarded by Carl·Magnus Stenehav/SElABAS/PwC on 2015-07-06 09:14 .... ·
From: Carl·Magnus Stenehav/SElABAS/PwC
To: eva.gardelin-Iarsson@glslaved.se
Cc: Barbro. Liljedahl@pol.gislaved.se
Date: 2015-07-03 11 :23
Subject: lekmanna revisorer into till KF

Hej Eva!
1

Hoppas allt är bra i sommarvärmen!
Jag chansar på att du jobbar.
På uppdrag av revisorerna i kommunen behöver jag din hjälp med en informationspunkt till
fullmäktigemötet i augusti enligt nedan.
Samtidigt önska jag dig en trevlig sommar!!
MVH
Carl-Magnus

Lekmannarevisorer i bolag
Kommunfullmäktige beslutade den 2014-12-15 § 56 om att delegera till de revisorer som valts för
granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet att inom sig utse personer som ska vara
lekmannarevisorer i helägda bolag.
Kommunens revisorer har beslutar att fördela lekmannarevisionsuppdragen enligt följande;
Gislaveds Energi AB, Patrik Thur som lekmannarevisor och Kjell Claesson som suppleant.
Gislaveds Energiring AB, Patrik Thur som lekmannarevisor och Kjell Claesson som suppleant.
Gislaveds Energi Vindkraft AB, Patrik Thur som lekmannarevisor och Kjell Claesson som suppleant.
AB Gislavedshus, Sven Nilsson och Kjell Claesson som lekmannarevisorer och Solveig Davidsson och
Cathrine Törnberg som suppleanter.
Gislaved Industrilokaler AB, John-Erik Haraldsson som lekmannarevisor och Solveig Davidsson som
suppleant.
A-ringen AB, John-Erik Haraldsson och Solveig Davidsson som suppleant.
Gislaveds Näringslivs AB, John-Erik Haraldsson och Sven Nilsson som suppleant.
Lekmannarevisorerna informerar även om att respektive lekmannarevisor behöver väljas in på respektive
bolagsstämma.

Med vänlig hälsning
Carl-Magnus Stenehav

PwC I Kommunal Sektor I Certifierad kommunal revisor
Direkt: +46 (0)10 2129845 I Mobil: +46 (0)709 292226
Email: carl-magnus.stenehav(lvse.p\vc.com
PwCSverige
Box 850, 301 18 Halmstad I Kristian IV:s väg 3
",ww·Rwc.se

-------------------- End of message text -------------------The information transmitted is intended on ly for the person or entity to which it is addressed and may contain
confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you
received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. E-mail transmission
cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive
late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the
contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. Also, please note that any views or opinions
presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company.
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Maria Thorup

Kopia:
Ämne:

Eva Gardelin-Larsson
den 3 juli 2015 11 :37
carl-magnus.stenehav@se.pwc.com; Maria Thorup
Barbro Liljedahl; Karin Gustafsson
Re: Lekmannarevisorer info till KF

Uppföljningsflagga:
Färdigt:
Flagga:

Follow Up
den 3 juli 2015 12:14
Har meddelandeflagga

Från:
Skickat:

Till:

Hej,
J ag skickar vidare det till Maria Thorup som ställer samman kallelsen till fullmäktige.
Mvh
Eva
Eva Gardelin-Larsson
Kanslichef
Kommunstyrelsekontoret
Gislaveds kommun
332 80 GISLA VED
Besöksadress: Stortorget l
Tel: 037 J-811 89
Mobil: 073 -058 Il 89
eva.gardelin-Iarsson@gislaved.se
www.gislaved.se
Tänk på miljön innan Du skriver ut detta!
3 jul 2015 kl. 11:23 skrev "carl-magnlls.stenehav@se.pwc.com" <carl-magnlls.stenehav@se.pwc.com>:

Hej Eva!
Hoppas allt är bra i sommarvärmen!
Jag chansar på att du jobbar.
På uppdrag av revisorerna i kommunen behöver jag din hjälp med en informationspunkt till
fullmäktigemötet i augusti enligt nedan.
Samtidigt önska jag dig en trevlig sommar!!
MVH
Carl-Magnus

Lekmannarevisorer i bolag
Kommunfullmäktige beslutade den 2014-12-15 § 56 om att delegera till de revisorer som
valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet att inom sig utse personer
som ska vara lekmannarevisorer i helägda bolag.
Kommunens revisorer har beslutar att fördela lekmannarevisionsuppdragen enligt följande;
Gislaveds Energi AB, Patrik Thur som lekmannarevisor och Kjell Claesson som suppleant.
Gislaveds Energiring AB, Patrik Thur som lekmannarevisor och Kjell Claesson som
1

suppleant.
Gislaveds Energi Vindkraft AB, Patrik Thur som lekmannarevisor och Kjell Claesson som
suppleant.
AB Gislavedshus, Sven Nilsson och Kjell Claesson som lekmannarevisorer och Solveig
Davidsson och Cathrine Törnberg som suppleanter.
Gislaved Industrilokaler AB, John-Erik Haraldsson som lekmannarevisor och Solveig
Davidsson som suppleant.
A-ringen AB, John-Erik Haraldsson och Solveig Davidsson som suppleant.
Gislaveds Näringslivs AB, John-Erik Haraldsson och Sven Nilsson som suppleant.
Lekmannarevisorerna informerar även om att respektive lekmannarevisor behöver väljas in
på respektive bolagsstämma.

Med vänlig hälsning
Carl-Magnus Stenehav
PwC I Kommunal Sektor I Certifierad kommunal revisor
Direkt: +46 (0)10 2129845 I Mobil: +46 (0)709292226
Email: carl-magnus.stenehav0 se.pwc.colll
'
PwCSverige
Box 850,30118 Halmstad I Kristian IV:s väg 3
w\\'\\'.pwc.se

-------------------- End of message text -------------------The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may
contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use
of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the
intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the
material from any computer. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or errar-free as
information could be intercepted, corrupted, lost, destrayed, arrive late or incomplete, or contain
viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of
this message, which arise as a result of e-mail transmission. Also, please note that any views or
opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those
of the company.
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GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2015-02-18

Gislaved 2015-02-18 kl. 13.00-17.00

Plats och Tid

Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset
Gislaved
Barbro Liljedahl, ordförande
Kjell Claesson
John-Erik Haraldsson
Sven Nilsson
Patrik Thur
Solveig Davidsson
Cathrine Tömberg

Beslutande

Övriga deltagande

(
Elisabeth Björk, PwC

Kjell Claesson

Utses att justera

c

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

~~~~~~~~----------------------

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag
Organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande

2015-02-18

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2015-02-18

§1
Ordföranden Barbro Lilj edahl förklarar sammanträdet
öppnat

§2
Till justeringsman valdes Kjell Claesson

(

§3
Kommunens revisorer behandlar revisionsfrågor

c

§4
Kommunens revisorer beslutar
att under mandatperioden är det ordförande och vice
ordförande som skriver under utgående handlingar från
revisionen.

§5
Kommunens revisorer beslutar
att fördela lekmannarevisionsuppdragen enligt
följande;

(

(

Gislaveds Energi AB

Patrik Thur

Gislaveds Energi ring AB

Patrik Thur

AB Gislaveds Hus

Sven Nilsson

Industrilokaler AB

John-Erik Haraldsson

A-ringen AB

John-Erik Haraldsson

Gislaveds näringslivs AB

J ohn-Erik Haraldsson

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2015-06-17

Gislaved 2015-06-17 kl. 08.30-15.30

Plats och Tid

Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset
Gislaved

c

Beslutande

Barbro Liljedahl, ordförande
Kjell Claesson
John-Erik Haraldsson
Sven Nilsson
Patrik Thur
Solveig Davidsson
Cathrine Tömberg

Övriga deltagande

Carl-Magnus Stenehav, PwC

Utses att justera

Kjell Claesson

Underskrifter

c

Sekreterare

Ordförande

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag
Organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum
Datum för anslags
Uppsättande

2015-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanlrädesdalum

2015-06-17

§1
Ordföranden Barbro Liljedahl förklarar sammanträdet
öppnat
§2
Till justeringsman valdes Kjell Claesson

§3
Kommunens revisorer beslutar
att fördela lekmannarevisionsuppdragen enligt
följande;
Gislaveds Energi AB, Patrik Thur som lekmannarevisor och Kjell Claesson som
suppleant.
Gislaveds Energiring AB, Patrik Thur som lekmannarevisor och Kjell Claesson
som suppleant.
Gislaveds Energi Vindkraft AB, Patrik Thur som lekmannarevisor och Kjell
Claesson som suppleant.
AB Gislavedshus, Sven Nilsson och Kjell Claesson som lekmannarevisorer och
Solveig Davidsson och Cathrine Törnberg som suppleanter.

c

Gislaved Industrilokaler AB, John-Erik Haraldsson som lekmannarevisor och
Solveig Davidsson som suppleant.
A-ringen AB, John-Erik Haraldsson och Solveig Davidsson som suppleant.

(

Gislaveds Näringslivs AB, John-Erik Haraldsson och Sven Nilsson som
suppleant.

Uldragsbeslyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2014-12-15
Kf §56

Dnr: KS.2014.2

Sida
1(1)
102

Delegation av beslut om utseende av lekmannarevisorer i bolag
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 3 kap 17 § ska fullmäktige utse minst en lekmannarevisor
i aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.
Detsamma gäller när kommunen ensamt bildar en stiftelse. För Gislaveds
kommuns tre verksamhetsstiftelser gäller att Gislaveds kommun inte är ensam
stiftare.
Till lekmannarevisor i aktiebolaget eller revisor i stiftelsen ska fullmäktige utse
någon av de revisorer som valts för granskning av styrelsen och övriga
nämnders verksamhet.
Den parlamentariska kommittén tog i sitt arbete upp frågan om möjligheten att
fullmäktige delegerar till revisorerna att inom sig utse de personer som ska
vara lekmannarevisorer i bolag.
Valberedningen har den 20 november 2014 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att delegera till de revisorer som valts för granskning av styrelsen och övriga
nämnders verksamhet att inom sig utse de personer som ska vara
lekmannarevisorer i helägda bolag.
Beslutsunderlag
Valberedningen den 20 november 2014, § 8
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktige beslutar
att

delegera till de revisorer som valts för granskning av styrelsen och övriga
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FÖRORD
Att vatten- och avloppsförsörjningen är löst är nödvändigt för en god samhällsutveckling och är
naturligtvis av mycket stor betydelse för den enskilda människans vardag. Historiskt sett har
va-hantering varit starkt fokuserad på sanitära aspekter men kraven har ökat och idag ska vahanteringen även fokusera på miljöproblem och resurshushållning. Målet med den kommunala
va-planeringen bör därför vara att säkerställa god folkhälsa, att belasta miljön så lite som möjligt, att
ha en god hushållning med vatten och andra naturresurser samt att allt detta löses på ett
samhällsekonomiskt godtagbart sätt.
Va-planering i Gislaveds kommun ska ge en heltäckande och långsiktig planering för hela kommunens
va-försörjning1, dvs. både inom och utanför nuvarande va-verksamhetsområden2. Va-planeringen ska
ge förutsättningar för all kommunal verksamhet inom sakområdet, det vill säga huvudmannaskap för
allmänt va såväl som myndighetsutövning och kommunal planering. Va-planen ska vara ett styrmedel
med syfte att genomföra åtgärder inom va-försörjning på ett hållbart och effektivt sätt.
Kommunens va-planering ska utgöra ett underlag till den kommunomfattande översiktsplanen för att
ge försutsättningar både för kommunens bebyggelseplanering och för hantering av mark- och
vattenområden. Avsikten är att övergripande riktlinjer och strategiska inriktningar från va-policyn ska
inarbetas i översiktplanen.
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för va-försörjning inom en kommun. I Gislaved
delas detta ansvar mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och bygg-och miljönämnden.
Kommunstyrelsen svarar för den övergripande bebyggelsesplaneringen. Tekniska nämnden är
huvudman för den allmänna3 va-försörjningen och ansvarar för drift och utbyggnad av densamma.
Den allmänna va-verksamheten finansieras genom avgifter i den kommunala va-taxan. Bygg- och
miljöförvaltningen ansvarar för tillstånd och bygglov och är dessutom tillsynsmyndighet enligt
miljöbalken. En del i detta arbete är kontroll av alla enskilda4 va-anläggningar.

LÄSANVISNING VA-PLANERING
Va-planering i Gislaveds kommun består av olika delar och genomförs stegvis, se figur nedan
va-översikt

va-policy

va-plan

genomförande

Va-översikten, är ett sammanställt faktaunderlag för va-situationen i kommunen. Va-översikten
syftar till att ge en översiktlig analys av de befintliga förutsättningarna och problemställningarna som
finns för va-försörjning i Gislaveds kommun.
Va-policyn, detta dokument, är de politiska ställningstaganden som styr Gislaveds kommun mot en
hållbar va-försörjning. Va-policyn innehåller riktlinjer och metoder för va-planering och syftar till att
utgöra ett stöd för förvaltningarnas hantering av va-frågor.
Va-planen är den handlingsplan som blir resultatet när va-policyn tillämpas på va-översikten.
Va-planen blir i praktiken en prioriteringslista för hur va-försörjningen ska utvecklas.
1

Begreppet va-försörjning omfattar dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt
dagvattenhantering.
2
Va-verksamhetsområde är ett geografiskt område med tillgång till allmän va-försörjning.
3
Allmän va-försörjning kallas ofta kommunalt va.
4
Enskilt va-anläggning kallas även egen/privat vatten-/avloppsbrunn
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POLICY
- övergripande mål Gislaveds kommun ska ha en säker, klimatanpassad och hållbar va-försörjning som
bidrar till bebyggelseutvecklingen i kommunen. Va-hanteringen ska utformas och
skötas så att människors hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras.

STÄLLNINGSTAGANDEN & KONSEKVENSER
- politiskt viljeinriktning och dess följder De politiska ställningstagandena kring kommunens hantering av va-försörjning presenteras gruppvis.
Ställningstagandet är skrivet i lila text för att synas tydligt. Direkt efter varje ställningstagande anges
varför kommunen har ställningstagandet och vad det ger för konsekvenser. Förhoppningen är att
genom att beskriva bakgrunden och konsekvenserna skapa en ökad förståelse för kommunens
hantering av va-frågor.

1. ANSVAR FÖR VA
Vattentjänstlagen5 anger att om va-försörjning behöver ordnas i ett större sammanhang är det
kommunens skyldighet att bestämma verksamhetsområde och tillgodose behovet genom en allmän
va-anläggning. Ett verksamhetsområde för allmänt vatten och/eller avlopp är ett avgränsat område
inom vilket va-försörjningen ska ske genom allmän va-anläggning.
1.1. Verksamhetsområde för allmänt va ska minst finnas där vattentjänstlagen kräver det. Om
det gynnar kommunens utveckling kan verksamhetsområdet utökas ytterligare.
Varför: Kommunen vill fullgöra sin skyldighet att ordna va i ett större sammanhang där det behövs
med hänsyn till skyddet av människors hälsa eller miljön. Ibland kan allmänt va vara det som möjliggör
en fortsatt eller utökad utveckling i ett område och då vill kommunen kunna utöka
verksamhetsområdet.
Konsekvens: Kommunen behöver bygga ut mer allmänt va än vad som finns i dagläget. Befintliga
va-abonnenter ska inte belastas med kostnader för utbyggnad utöver vattentjänstlagens krav. En
sådan utbyggnad kan behöva delfinansieras med skattemedel.
Anmärkning: Kommunen har tagit fram en metod för att bestämma ansvaret för va-försörjning i ett
område. Denna metod riktar sig främst till tjänstemän och är framtagen för att underlätta arbetet
med behovsbedömning och ge en likvärdig hantering av olika geografiska områden.

5

Lag om allmänna vattentjänster, SFS 2006:412

1 [6]

VA-POLICY GISLAVEDS KOMMUN, förslag 2015-04-16
1.2. Kommunen ska samverka med andra kommuner. Samverkan ska leda till hållbara och
kostnadseffektiva va-lösningar samt samstämmiga bedömningar av regelverket.
Varför: Gemensamma gränsöverskridande lösningar kan vara det bästa sättet att lösa stora vainvesteringar. Samstämmiga bedömningar av regelverket underlättar förståelsen och acceptensen hos
invånare nära kommungränser.
Konsekvens: Kommunen behöver hålla en aktiv dialog med grannkommuner kring va-försörjning.
Genomföra eventuella gemensamma utbyggnader av allmänt va. Verka för att det ska finnas en
samsyn kring regler och krav för enskilda anläggningar.

2. ALLMÄNT VA
Allmänt va är det som ofta kallas kommunalt va. Kommunen ordnar och driver va-anläggningar för
tillgodose behov enligt bestämmelser i vattentjänstlagen.
1.1. Naturens tillstånd ska väga tyngst när åtgärder för allmänt va planeras. Andra faktorer
som påverkar prioriteringen av åtgärder i ett område är; närhet till befintligt va-nät och
möjligheter till samordning.
Varför: Ställningstagandet grundar sig på synsättet att ekologin sätter ramarna för all verksamhet och
därför ska den väga tyngst. Det ligger dessutom helt i linje med den övergripande policyn för va, att
påverkan på miljön ska minimeras. Att även andra faktorer vägs in förklaras i stort av att ekonomin
naturligtvis också påverkar kommunens aktivitet. Kommunen vill arbeta resurseffektivt.
Konsekvens: Om det finns en stor miljöpåverkan inom det befintliga verksamhetsområdet kan
åtgärder för att minska denna prioriteras jämfört med en utökning av verksamhetsområdet. Detta
eftersom det kanske ger en större miljövinst att förbättra en befintlig allmän anläggning än att ansluta
en grupp nya abonnenter. Alla åtgärder för allmänt va ska jämföras ur ett miljöperspektiv och sedan
prioriteras främst utifrån miljöpåverkan men också utifrån praktiska och ekonomiska förutsättningar

1.2. Den höga andelen tillskottsvatten i det allmänna ledningsnätet ska minska.
Varför: En hög andel tillskottsvatten till avloppsreningsverken ger en mindre resurseffektiv rening
eftersom resurser läggs på redan rent vatten.
Konsekvens: Fastigheter med dagvattenledningar anslutna till det allmänna spillvattennätet behöver
lägga om sina ledningar och ansluta dem rätt. Kommunen behöver fortsätta inventera och reinvestera
i ledningsnätet, förnyelsetakten av ledningsnätet behöver ökas. En ökad förnyelsetakt ger högre
kostnader för va-verksamheten samtidigt som en mindre mängd tillskottsvatten ger lägre
driftskostnader. De minskade driftskostnaderna vid ökad förnyelsetakt beror på att en mindre mängd
vatten till verken minskar både kemikalie- och elförbrukningen samt att fräschare ledningsnät
sannolikt inte behöver lagas lika ofta.
Anmärkning: Saneringsplan för det allmänna ledningsnätet är under framtagande. Denna plan
kommer att ange åtgärder för både renovering av ledningsnätet och korrigeringar av felaktiga
anslutningar.

2 [6]

VA-POLICY GISLAVEDS KOMMUN, förslag 2015-04-16
1.3. Åtgärder inom verksamhetsområde för allmänt va ska i huvudsak finansieras via vataxan.
Varför: Va-taxan ska vara skälig och de nödvändiga kostnaderna för att ordna och driva den
allmänna va-anläggningen ska fördelas rättvist.
Konsekvens: En ökad förnyelsetakt av va-nätet höjer va-taxan. Även framtida miljökrav väntas ge
ökade kostnader för va-verksamheten med höjd taxa som följd.
Anmärkning: Kommunen har antagna riktlinjer för anslutning till allmänt va utanför
verksamhetsområde och för ersättning av enskild anläggning som inte längre gör någon nytta då en
fastighet ansluts till allmänt va (ersättning av onyttigbliven anläggning). Ekonomiska konsekvenser av
felkopplade ledningar behöver redas ut.
1.4. Utökning av verksamhetsområdet för allmänt va kan ske både via överföringsledningar
och lokala anläggningar.
Varför: Det är inte alltid möjligt att bygga överföringsledningar men kommunen kan ändå ha en
skyldighet att förse ett område med va-försörjning. Teknik, miljö och ekonomi ska alltid vägas
samman så att vald lösning är väl anpassad till området.
Konsekvens: Va-huvudmannen behöver arbeta med fler tekniska lösningar. Eventuellt kommer
antalet allmänna anläggningar att öka.

3. DRICKSVATTEN
Dricksvatten av god kvalitet är avgörande för människors hälsa. I Gislaveds kommun får 83 %6 av
invånarna sitt dricksvatten från allmänna (kommunala) anläggningar. De övriga har enskild
vattenförsörjning.
3.1. Den allmänna dricksvattenförsörjningen ska i första hand baseras på grundvatten.
Varför: Kommunen har goda grundvattentillgångar och råvattenkvalitén är bättre för grundvatten än
ytvatten. Generellt sett är föroreningsrisken lägre för ett grundvatten än ett ytvatten.
Konsekvens: Ställningstagandet gör det viktigt för kommunen att arbeta med grundvattenskydd.
3.2. Skyddet av vattentäkter ska generellt ges företräde gentemot andra intressen.
Varför: Skydd av dricksvatten är ett område där ekologins ramar blir tydliga. Behovet av rent
dricksvatten är livsavgörande och kan inte kompromissas.
Konsekvens: Kommunens två största dricksvattentäkter hotas av trafiken på väg 26. Vägen är ett
tydligt exempel på ett annat intresse och där är kommunen beroende av Trafikverket i arbetet med
att skydda vattnet. Den aktuella grundvattenförekomsten är utpekad som ett regionalt intresse för
dricksvattenförsörjning och bör skyddas även av detta skäl. Skydd av allmänt dricksvatten kan också
ge ekonomiska konsekvenser för enskilda verksamhetsutövare och kommunen kan i så fall bli
ersättningsskyldig.
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3.3. Stora vattentäkter i kommunen ska ges formellt skydd.
Varför: När många personer är beroende av en viss vattentäkt blir det viktigt att skydda täkten med
ett formellt skydd.
Konsekvens: Vattenskyddsområdena för de allmänna vattentäkterna måste hållas uppdaterade.
Större enskilda vattentäkter (enligt SLVFS 2001:30) ska också skyddas. Detta bör lämpligen ske som
ett samarbete mellan bygg- och miljönämnden och vattentäktsinnehavaren.

3.4. Kommunen ska verka för att alla invånare ska använda ett tjänligt dricksvatten.
Varför: Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi är beroende av hälsosamt och rent vatten i tillräcklig
mängd för att må bra.
Konsekvens: Kommunen måste arbeta för långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning i de allmänna
systemen. Enskilda brunnsägare måste informeras så att de genomför vattenprovtagning med jämna
mellanrum. Var kommunen är ansvarig att ordna med dricksvattenförsörjning styrs av
vattentjänstlagen. Det krävs att det finns behov att ordna vattenförsörjning i ett större sammanhang
utifrån hälsa eller miljö.

3.5. Allmänna vattentäkters tillgång till reservvatten ska tryggas.
Varför: Va-huvudmannens leveransskyldighet ger indirekta krav på tillgång till reservvatten
Konsekvens: Säkerställande av reservvattenförsörjning kan hanteras olika beroende på läge, storlek
och täktutformning. Det ska finnas en planering för hur de allmänna vattentäkterna ska kunna ersättas
vid längre avbrott eller om en täkt långsiktigt slagits ut. Att trygga reservvattenförsörjning kan komma
att kräva investeringar i exempelvis reservbrunnar eller överföringsledningar.
Anmärkning: Det är skillnad på nödvatten och reservvatten, se ordlistan längst bak.
Nödvattenförsörjning motsvarar bara en liten del av den ordinarie dricksvattenförsörjningen.
Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av ordinarie dricksvattenförsörjning. Kommunens
beredskap för nödvattenförsörjning beskrivs i va-huvudmannens nödvattenplan.
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4. SPILLVATTEN
Avloppsvatten är ett samlingsnamn för vatten som på något sätt är påverkat av samhället. Spillvatten
är den typ av avloppsvatten som är förorenat av bad, disk, tvätt och toalett. I Gislaveds kommun får
83 %7 av invånarna sitt avloppsvatten omhändertaget i allmänna (kommunala) anläggningar. De övriga
har enskild avloppsanläggning.
4.1. Bästa möjliga rening ska eftersträvas både i allmänna reningsverk och i enskilda
avloppsanläggningar. Detta ska uppnås genom en kombination av information och
förelägganden.
Varför: Kommunen vill ta ansvar för naturens tillstånd och skydda den så bra som möjligt.
Kommunens har ansvar för att god ytvattenstatus uppnås. Genom att arbeta aktivt med information
hoppas kommunen skapa motivation att vidta åtgärder innan de föreläggs.
Konsekvens: Kommunen måste börja arbeta mer aktivt med information och lägga resurser på t.ex.
va-rådgivning. Det innebär också att kommunen ska ha kunskap om de enskilda anläggningars status
och om utvecklingen av ny teknik och nya produkter.
4.2. I områden där allmänt va planeras inom en 10-årsperiod ska kraven på enskilda
anläggningar vara rimliga i relation till omfattningen av problemet och tiden tills att
allmänt va blir tillgängligt enligt va-planen.
Varför: Alltför omfattande åtgärder inom dessa områden är inte ekonomiskt försvarbara, varken för
den enskilde fastighetsägaren eller för kommunen.
Konsekvens: I områden där allmänt planeras kan det bli aktuellt att avvakta med förelägganden så
länge det inte innebär påtaglig olägenhet för människors hälsa eller miljön. Bygglov ska kunna ges om
en tillfredsställande lösning finns. Bygg- och miljönämnden avgör vad som är rimligt i varje enskilt fall.
Om tillstånd till enskilda anläggningar lämnas i områden där allmänt va byggs ut inom en kort framtid
kan va-huvudmannen bli ersättningsskyldig gentemot fastighetsägaren när allmänt va byggs ut.
Ersättningen betalas enligt kommunens antagna riktlinjer.
Anmärkning: Områdenas prioritering i va-planen avgör på vilket sätt ställningstagandet kan
tillämpas. När i tiden allmänt va kan förväntas sätter ramarna för vad som är rimligt att kräva/göra
inom aktuellt område.

5. DAGVATTEN
Dagvatten är också ett avloppsvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten. Dräneringsvatten är vatten
som leds bort från marken, till exempel under byggnader.
5.1. Dagvattenflöden ska reduceras, fördröjas och regleras så att belastning på ledningsnät
och recipienter begränsas.
Varför: Kapaciteten i näten är begränsad vilket kan göra det svårt att klara både dagens och
morgondagens flöden. Recipienter bör skyddas från flödesökningar.
Konsekvens: Dagvattenhantering måste få ta plats i detaljplanerna på bekostnad av byggbar mark.
Investeringskostnaden för dagvattenhantering kommer öka och finansieringen av anläggningarna
måste lösas. Nya fördröjande anläggningar kan behöva anläggas inom redan utbyggda områden.
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5.2. Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan de når recipienten om möjligt redan vid
föroreningskällan
Varför: Kommunen vill ta ansvar för naturens tillstånd och skydda den så bra som möjligt.
Dagvattenutsläpp kan medverka till att god ytvattenstatus inte uppnås.
Konsekvens: Renande dagvattenanläggningar kan behövas både inom nya och befintliga områden.
Investeringskostnaden för dagvattenhantering kommer öka och finansieringen av anläggningarna
måste lösas.

6. KLIMATANPASSNING
Ett förändrat klimat ger konsekvenser för va-hanteringen i kommunen. Ökad nederbörd, skyfall och
översvämningar kan ge ökad risk för urlakning av föroreningar som kan hota våra dricksvattentäkter
och den ökade belastningen kan också leda till att dagvattenavledningen fungerar sämre och att
avloppsreningsverken tvingas brädda orenat vatten oftare. Den ökade vattentemperaturen som
kommer med ett förändrat klimat ökar den mikrobiologiska risken för dricksvattnet.
6.1. Klimatförändringarnas effekter ska begränsas genom att anpassa planering och hantering
av vatten och avlopp till ett förändrat klimat
Varför: Anpassningar är nödvändiga för att skapa en långsiktig hållbarhet. De är nödvändiga för att
behålla ett säkert dricksvatten, för att minimera påverkan på miljön och för att skydda samhället mot
översvämningar.
Konsekvens: Behov av att reservera strategisk mark för att hantera översvämningar. Bebyggelse ska
planeras med hänsyn till översvämningsrisk. Ökade kostnader för dricksvattensäkerhet. Separation av
spillvatten- och dagvattenledningar behöver drivas igenom.

7. INFORMATION
Det är inte lätt för den genomsnittlige fastighetsägaren att sätta sig in i de komplexa och tekniskt
svåra frågorna som kopplar till åtgärdandet av små avlopp.
Med va-rådgivning menas stöd som ligger utanför kommunens gängse tillsynsarbete men med syftet
att effektivisera åtgärdandet av undermåliga små avlopp genom införande av allmänt eller enskilt va.
7.1. Kommunen ska tillhandahålla va-rådgivning
Varför: Information och rådgivning är viktiga verktyg i arbetet mot va-policyns övergripande mål.
Att få fastighetsägare att frivilligt åtgärda sina undermåliga avlopp är kostnadseffektivt jämfört med att
tvinga fram åtgärder via föreläggande. Genom omvärldsbevakning bidra till utveckling av nya lösningar
i kommunen.
Konsekvens: Att arbeta med va-rådgivning kräver att kommunen organiserar sitt sätt att arbeta så
att det stärker relationen till de som är ansvariga för att åtgärda avloppen. Arbetet med va-rådgivning
kräver personella resurser.
Anmärkning: Det är inte lätt att bara kommunicera t ex kring små avloppslösningar vid
va-rådgivning. Andra typer av va-frågor kopplar direkt till detta. I många fall behöver man ha klarlagt
frågor om allmän va-utbyggnad, detaljplaner, bygglov och dricksvattenförsörjningen för att komma
vidare med att åtgärda de enskilda avloppen. Därför krävs i många fall en förvaltningsövergripande
dialog och kanske t o m samarbete för att få till en effektiv va-rådgivning.
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ORDLISTA
Allmänt va

Kallas ofta kommunalt va. Va-försörjning som kommunen är ansvarig för.

Avloppsvatten

Är ett samlingsnamn för vatten som på något sätt är påverkat av samhället.

Dagvatten

Tillfälliga ytliga flöden av regnvatten, smältvatten och spolvatten.

Dränvatten

Vatten i marken som avleds genom dränering.

Enskilt va

Kallas även egen/privat vatten-/avloppsanläggning.

Huvudman

Den som äger en allmän va-anläggning

Nödvatten

Leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att nyttja
det ordinarie ledningsnätet. Nödvattenförsörjning motsvarar bara en liten
del av den ordinarie dricksvattenförsörjningen.

Reservvatten

Leverans av vatten från en alternativ källa med distribution via det ordinarie
ledningsnätet. Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av
ordinarie dricksvattenförsörjning.

Råvatten

Yt- eller grundvatten som används vid framställning av dricksvatten

Spillvatten

Spillvatten är den typ av avloppsvatten som är förorenat av bad, disk, tvätt
och toalett.

Stora vattentäkter

Vattentäkter som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer
per dygn, eller som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.
Utgår från SLVFS 2001:30.

Större sammanhang

Grundprincipen är att 20-30 närliggande fastigheter utgör ett större
sammanhang. Det kan dock vara färre beroende på hur nära fastigheten
eller gruppen av fastigheter ligger ett annat större sammanhang. Är det
tillräckligt nära kan de anses ingå i samma större sammanhang. När det
gäller att inrätta verksamhetsområde för miljöns skull kan så få fastigheter
som 10 fastigheter, utgöra ett eget större sammanhang där närheten till
andra fastigheter inte spelar någon roll.

Tillskottsvatten

Dagvatten, dränvatten och/eller grundvatten som genom felkopplingar och
inläckage belastar spillvattenledningar och avloppsreningsverk.

Va-försörjning

Begreppet omfattar dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och
rening samt dagvattenhantering

Va-taxa

Anger och reglerar avgifter för allmänt va. Avgifterna tas ut dels som en
anläggningsavgift (engångsavgift) och dels som en brukningsavgift
(återkommande avgift baserad på förbrukning).

Vattentjänstlagen

Lag om allmänna vattentjänster, SFS 2006:412. Anger att om va-försörjning
behöver ordnas i ett större sammanhang är det kommunens skyldighet att
bestämma verksamhetsområde och tillgodose behovet genom en allmän vaanläggning.

Va-verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde för allmänt vatten och/eller avlopp är ett avgränsat
geografiskt område inom vilket va-försörjningen ska ske genom allmän vaanläggning

Överföringsledning

Längre ledningar med huvudsakligt syfte att överföra vatten eller avlopp
mellan brukare/konsument och vatten-/avloppsverk på annan geografisk
plats.

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2015-05-27
Tn §66

Sida
1(1)

Dnr: TN.2013.24

340

Va-policy för Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Arbetet med va-planering i Gislaveds kommun pågår. Det drivs enligt den
projektplan som antogs av tekniska nämnden 26 mars 2013, §28. Förslag till vapolicy har arbetats fram i styrgruppen för projektet och har varit på remiss hos
kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden och länsstyrelsen under tiden 1 juni
till 30 september 2014.
Samrådssynpunkterna har sammanställts och styrgruppen har diskuterat och
beslutat kring hantering av inkomna synpunkter. Resultatet redovisas i
Samrådsredogörelse daterad 16 april 2015.
Remissversionen av va-policyn har sedan uppdaterats i enlighet med
samrådsredogörelsen och ett nytt förslag till va-policy, daterat 16 april 2015,
tagits fram. Va-policyn sätter ramarna för Gislaveds kommuns sätt att förhålla
sig till va-planering och ska antas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förslag till Va-policy, daterat 2015-04-16
Samrådsredogörelse, daterad 2015-04-16
Va-översikt april 2014
Va-planering styrgrupp 2015-03-13
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2015-05-12, §34
Utvecklingsingenjören redogör för ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att anta Förslag till va-policy, daterat
2015-04-16

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljöförvaltningen
Kommunfullmäktige
Tekniska kontoret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-12
Ks §249

Sida
1(1)

Dnr: KS.2014.108

VA-policy för Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har den 27 maj 2015 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
att anta förslag till va-policy, daterad den 16 april 2015.
Ett förslag till va-policy har arbetats fram i styrgruppen för projektet och har
varit på remiss hos kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden och
länsstyrelsen under tiden 1 juni till 30 september 2014.
Samrådssynpunkterna har sammanställts och styrgruppen har diskuterat och
beslutat kring hantering av inkomna synpunkter. Resultatet redovisas i
Samrådsredogörelse daterad 16 april 2015. Remissversionen av va-policyn har
sedan uppdaterats i enlighet med samrådsredogörelsen och ett nytt förslag till
va-policy, daterat 16 april 2015, har tagits fram. Va-policyn sätter ramarna för
Gislaveds kommuns sätt att förhålla sig till va-planering.
Beslutsunderlag
Förslag till Va-policy, daterad den 16 april 2015
Samrådsredogörelse, daterad den 16 april 2015
Tekniska nämnden den 27 maj 2015
Kommunstyrelsen den 17 juni 2015, § 227
Kommunstyrelsens förslag till kommunsfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta va-policy för Gislaveds kommun, daterad den 16 april 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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1995-05-16

NYTTJANDERÄTTSAVTAL
Upplåtare
Nyttjanderättshavare
Upplåtet område

Ändamål

§ 1
Upplåtar~ :

Gislaveds kommun
332 80 GISLAVED

Nyttjanderättshavare:

Västra Bolmens båtklubb
c/o Dennis Damgaard
Box 150
33021 REFTELE

Upplåtet område:

Ett markområde om ca 12 000 m2 av fastigheten
Sunnaryd 1:9 i Gislaveds kommun. Området
framgår av karta som hör till avtalet.

§ 2

Det upplåtna området rar användas för att anlägga och bibehålla båthamn inkl.
uppläggningsplats, parkering, klubb stuga och badplats. I upplåtelsen ingår även
rätt att anlägga och nyttja tillfartsväg över Sunnaryd 1:9. På området rar ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. Det åvilar båtklubben att
ansöka om ev. erforderliga tillstånd för sina byggnader och övriga anläggningar.
Västra Bolmens båtklubb anlägger nämnda badplats ca 20 m söder om hamnen,
se karta som hör till avtalet. Badplatsen anläggs samtidigt som hamnen. Kommunen bidrar till kostnaden för badplats, parkering och tillfartsväg med Etthundratjugotusen /120.000:-/ kr så snart anläggningarna färdigställts.Till badplatsen
skall höra erforderlig toalett samt soptunna. Toaletten kan med fördel anordnas
som en gemensam anläggning för båthamn och badplats.
Badplatsen skall anläggas på en sträcka av ca 50 m utmed stranden. Strandremsan närmast vattenlinjen skall bestå av sand/grus. Innanför denna strandremsa
iordningställes badplatsen som gräsyta.
Båtklubben svarar för drift och underhåll av samtliga anläggningar inkl. badplatsen med dess kostnader för sop- och latrinhämtning.
Kommunen äger rätt att anvisa det upplåtna området för iläggning och upptagning av kanoter.
Badplatsen, inkl. tillfart och parkering, skall hållas tillgänglig för allmänheten
Den servitutsrätt. avseende båtplats som finns upplåten inom området skall
respekteras av båtklubben.

Upplåtelsetid

§ 3

Området upplåtes för en tid av 25 år räknat från tillträdesdagen, som är den 1 juli
1995. Upplåtelsetiden förlängs med 5 år i sänder om uppsägning ej sker senast 1
år före upplåtelsetidens slut.
Ersättning

§ 4

Någon ersättning för upplåtelsen skall ej utgå.
Förbud mot
överlåtelse
och upplåtelse
i andra hand

§5
Båtklubben rar inte utan kommunens skriftliga
samtycke
- överlåta nyttjanderätten eller annars sätta annan i sitt ställe.
- upplåta nyttjanderätt till någon del av området.

Områdets
skick

§6
Området upplåtes i det skick det befinns på tillträdesdagen. Båtklubben är skyldig
att alltid hålla området i ett vårdat skick.
Då nyttjanderätten upphör skall området lämnas i det skick det befanns på
tillträdesdagen. Detta innebär att de anläggningar och byggnader som båtklubben
tillfört och som kommunen ej önskar lösa vid avträdet skall bortföras.
Båtklubben svarar för väghållning avseende tillfartsväg över Sunnaryd 1:9 samt
sin del av väghållningen i angränsande vägsamfållighet.
Awerkning av träd och buskar inom området skall ske i samråd med kommunen. Awerkade träd är kommunens egendom.

Ledningsdragning

§ 7

Båtklubben medger att kommunen eller annan, som därtill har dennes tillstånd,
rar dra fram och vidmakthålla ledningar i eller över området om detta kan ske
utan avsevärd olägenhet för båtklubben. Båtklubben är skyldig att utan ersättning
tåla det intrång, som föranleds av att ledningarna anläggs och nyttjas, men har
rätt till ersättning för direkta skador i övrigt.
Inskrivningsförbud

§ 8

Detta avtal Iar inte inskrivas utan kommunens medgivande.

2

Återtagande

§ 9
Kommunen äger rätt att återtaga området före upplåtelsetidens utgång om detta
avtal ej följs eller om båtklubben upphör med sin verksamhet eller ej nyttjar området.

Föreningens
styrelse mm

§1O

Det åvilar båtklubben att fortlöpande hålla kommunen informerad om de
ändringar i föreningens stadgar och styrelsens sammansättning som sker.

Ansvar

§ Il

Västra Bolmens båtklubb svarar ensam för skadeståndsanspråk eller andra
klagomål från tredje man som kan förorsakas av olyckshändelse eller bristfällig
skötsel av området eller dess anläggningar.
Kontraktsexemplar

§ 12

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka kommunen och båtklubben
tagit var sitt.
Gislaved 1995- O:? -,22
MMUN

För VÄSTRA BOLMENS BÅTKLUBB
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KARTA

till nyttjanderättsavtal avseende ett markområde
av fastigheten Sunnaryd 1:9,
_

_

upplåtet område
Skala 1:2000

Detta avtal ersätter avtal daterat 1995-08-29

1/3

NYTTJANDERÄTTSAVTAL
Upplåtare

Gislaveds kommun,
(212000-0514 )
332 80 GISLA VED
Nedan kallad kommunen

Nyttjanderättshavare

Västra Bolmens båtklubb
c/o Ola Runesson
Borlandsbo 3
333 91 SMÅLANDS STENAR
Nedan kallad båtklubben

Upplåtet område

§1
Ett markområde om ca 12 000 m2 beläget inom kommunens
fastighet Sunnaryd 1:9.
För området gäller detaljplan (ÖI2) 1994-01-27.

Området framgår av karta som hör till avtalet.
Ändamål

§2

Det upplåtna området får användas för att bibehålla båthamn inkl.
uppläggningsplats, parkering, klubbstuga och badplats. I
upplåtelsen ingår även rätt att nyttja tillfartsväg över Sunnaryd 1:9.
Inom området får ej bedrivas verksamhet som strider mot det
angivna ändamålet. Det åvilar båtklubben att ansöka om ev.
erforderliga tillstånd för sina byggnader och övriga anläggningar.
Utrymme för ev. tillkommande anläggningar eller byggnader skall
regleras genom tilläggsavtal.
Båtklubben svarar för drift och underhåll av samtliga anläggningar
inkl. badplatsen med dess kostnader för sop- och latrinhämtning.
Kommunen äger rätt att anvisa det upplåtna området för iläggning
och upptagning av kanoter.
Badplatsen, inkl. tillfart och parkering, skall hållas tillgänglig för
allmänheten.
Den servitutsrätt avseende båtplats som finns upplåten inom
området skall respekteras av båtklubben.
Upplåtelsetid

§3
Upplåtelsen av markområdet gäller för en tid av 25 år räknat från
tillträdesdagen som är den l oktober 2015.

Avtalet förlängs på oförändrade villkor i 10 år om det inte sägs upp
senast 2 år innan avtalstidens utgång.

Nyttjanderättsavtal -Västra Bolmens båtklubb.doc/20 l5-06-l8/LM

Detta avtal ersätter avtal daterat 1995-08-29

Ersättning

2/3

§4

Någon ersättning för upplåtelsen skall ej utgå.
Förbud mot upplåtelse i andra hand

Förbud mot
överlåtelse

§5

Utan kommunens skriftliga medgivande får båtklubben inte upplåta
nyttjanderätt till området eller del av detta.
§6

Båtklubben får inte överlåta nyttjanderätten eller eljest sätta annan i
sitt ställe utan skriftligt medgivande från kommunen.
Vid ombildning eller byte av organisation skall båtklubben meddela
kommunen och nytt avtal skall upprättas.

Områdets skick

§7
Området upplåtes i befintligt skick. Båtklubben är skyldig att hålla
området i vårdat skick. Avverkning av träd och buskar inom
området skall ske i samråd med kommunen. Avverkade träd är
kommunens egendom.

Anläggningarna inom området ägs sedan tidigare av båtklubben.
Båtklubben svarar för väghållning avseende tillfartsväg över
Sunnaryd 1:9 samt sin del av väghållningen i angränsande
vägsamfällighet. Då nyttjanderätten upphör skall området avlämnas
i ett avstädat skick dvs. byggnader/anläggningar skall vara
borttagna.
Ledningsdragning

§8
Båtklubben medger att kommunen eller annan, som därtill har
dennes tillstånd, får framdraga och vidmakthålla ledningar i eller
över området där sådant kan ske utan avsevärd olägenhet för
båtklubben.
Båtklubben är skyldig att utan ersättning tåla det intrång, som
föranleds av anläggandet och nyttjandet, men är berättigad till
ersättning för direkta skador.

Återtagande

§9
Kommunen äger rätt att återtaga området före upplåtelsetidens
utgång om detta avtal ej följs eller om båtklubben upphör med sin
verksamhet eller ej nyttjar området.

I det fall båtklubben upphör med sin verksamhet eller av annat skäl
avser att flytta alt. sälja anläggningen skall kommunen i första hand
ges möjlighet att förvärva den samma.
Gästbåtsbrygga i
Sunnaryd

§10
Båtklubben åtar sig att sköta kommunens gästbåtsbrygga i
Sunnaryd. Kommunen ska ersätta båtklubben för erforderligt
material.

Nyttjanderättsavtal - Västra Bolmens bi'ltklubb.doc/20 lS-06-18/LM
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Detta avtal ersätter avtal daterat 1995-08-29

Villkor

§11
Detta avtal gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige i
Gislaveds kommun godkänner nyttjanderättsavtalet genom laga
kraft vunnet beslut.

Inskrivningsförbud

§ 12

Detta avtal får inte inskrivas utan kommunens medgivande.

Ansvar

§ 13
Båtklubben svarar ensam för skadeståndsanspråk eller andra
klagomål från tredje man som kan förorsakas av olyckshändelser
eller bristfällig skötsel av området eller dess anläggningar.

Föreningens styrelse

§ 14
Det åligger båtklubben att fortlöpande hålla kommunen (mark- och
exploateringsenheten) informerad om ändringar i styrelse och
stadgar.

Avträdesersättning

§ 15
Båtklubben äger ej rätt till avträdesersättning. Undantag är om
uppsägning av detta avtal sker p.g.a att kommunen behöver marken
för annat ändamål. Kommunen ska då i den mån det är möjligt hitta
ersättningsmark till båtklubben.

För att avträdesersättning skall erhållas krävs att investeringarna
godkänts av Gislaveds kommun, fritidsnämnen samt att båtklubben
kan tänka sig att bedriva samma verksamhet i samma omfattning på
annan plats. Avträdesersättningen baseras då på en värdering och
en överenskommelse mellan båtklubben och kommunen.

Hänvisning till
Jordabalken

§ 16
I övrigt gäller vad som i 7 kap Jordabalken (JB) eller eljest i lag
stadgas om nyttjanderätt.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

U

Datum 2015- -

Datum 20 15..C0-

För Gislaveds kommun
Ägare till Sunnaryd 1:9

För Västra Bolmens båtklubb

Firmatecknare för Gislaveds kommun

Nyttjanderättsavtal - Västra Bolmens båtklubb.doc/20 lS -06- 1B/LM
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Ö12
1993-01-28

Vunnit laga kraft

1994-01-27

Genomförande-

2009-01-27

tiden slut

Detaljplan för SUNNARYD 1:9 på Sunnarydshalvön, Gislaveds kommun, Jönköpings län.
Upprättad i oktober 1992

PLANBESKRIVNING
1.

HANDLINGAR
Planhandlingarna består av planbeskrivning, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning, illustrationsplan och plankarta med bestämmelser.

2.

PLANENS SYFfE OCH HUVUDDRAG
Sunnaryd 1:9 skall användas för en liten småbåtshamn och allmän
badplats. Anläggningarna finns ej medtagna i översiktsplanen. Gislaveds kommun vill göra det möjligt att genomföra ovanstående anläggningar och säkerställa området för det rörliga friluftslivet.

3.

PLANDATA
Fastigheten Sunnaryd 1:9 är belägen ca 700 meter norr om fäIjelägret
på Sunnarydshalvön vid Bolmen. Planområdet är beläget öster om vägen mellan Sunnaryd och J utatorpet och sträcker sej ner till Bolmen.
Planområdet omfattar ca 9 ha varav ca 2,5 ha är vatten. Fastigheten
ägs av Gislaveds kommun.

4.

TIDIGARE KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Enligt kommunomfattande översiktsplan antagen 1990-06-14 gäller
varken "Områdesplanen for Sunnarydshalvön" från 1978 eller "Markdispositionsplan för Bolmenområdet" från 1979 för det aktuella området. Ny fördjupad översiktsplan skall upprättas. Planprogram antogs
av kommunfullmäktige 1992-04-23, se sidorna 9-12.

5.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

5.1

NATUR
Området består av ett småkuperat halvöppet kulturlandskap som sluttar ner mot Bolmen. Närmast vattnet och i södra delarna är området
skogsbevuxet med i huvudsak lövträd. Stora delar av området har varit
betat men några partier är på väg att växa igen. I området ftnns för
landskapsbilden viktiga stenmurar, odlingsrösen, karaktärsträd etc.
Sluttningen närmast sjön är bitvis stenig och relativt brant. De anläggningar som kommer till stånd inom området skall i hög grad anpassas
till beftntliga terrängförhållanden, vegetation etc. Bygglovpliktiga anläggningar skall därför stakas ut av by~gnadsnämnden. Sköts len av
området skall också syfta till att bibehalla ett öppet jordbruks landskap.

5.2

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Jorden består, under ytskiktet av organisk jord, troligen i huvudsak av
morän. Inom området fmns några små sankrnarkspartier med begränsat torvdjup.

5.3

FORNLÄMNINGAR
Inga nu kända fornlämningar finns inom området.

5.4

BEBYGGELSE
Till området gränsar ett flertal bostadsfastigheter för i huvudsak fritidsboende. Anläggningarna förläggs så att så lite störningar som möjligt uppstår för angränsande fastigheter.
Tillkommande bebyggelse skall enbart omfatta klubbstuga och sanitära utrymmen. Byggnaden skall anpassas till den lokala byggnadstraditionen och förläggas minst 50 meter från vattnet.

5.5

RÖRLIGT FRILUFTSLIV
Bolmenområdet är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Planområdet skall bli en bas- och målpunkt för det rörliga friluftslivet i området. Stor vikt skall läggas vid att området förblir tillgängligt för allmänheten. Strandskyddet upphävs dock inom området.

5.6

SMÅBÅTSHAMN
Västra Bolmens Båtklubb har länge sökt efter lämpligt läge för en
småbåtshamn. Det finns stort behov aven sådan i området. Småbåtshamnen skall rymma ca 50 båtplatser. Uppläggningsplats på land i anslutning till bryggorna skall begränsas till att enbart omfatta tillfällig
uppläggning för reparation etc. Anläggningen skall vara tillgänglig för
allmänheten.

5.7

BADPLATS
Befmtlig badplats norr om färjelä~et är otillgänglig och trång. Allmän
badplats anläggs söder om småbatshamnen. Toaletter, sopor, parkering med flera anläggningar samordnas med båtklubben. I anslutning
till badet kan enstaka övernattningar i tält tillåtas. Däremot fmns ej
utrymme för någon regelrätt och omfattande camping.

5.S

TRAFIK
Vägar och parkeringsplatser skall liksom övrig anläggning anpassas
till landskapet. Enbart grusvägar accepteras. Befintligt vägnät skall
användas. Anläggningarna får därför inte bli för stora.

5.9

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Avlopp skall infiltreras på fastigheten.

5.10

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Bygglov krävs inte för att utföra eller ändra bryggor. Områdets lämplighet för sådan anläggning anses prövad i planen.

7.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
För planarbetet ansvarar stadsarkitekt Sven Olof Nilsson. Medverkande tjänstemän på stadsarkitektkontoret har varit plantekniker
Camilla Runesson och byråingenjör Bengt Ulander (fastighetsrättsliga
frågor).

GISLAVEDS KOMMUN
Stadsarkitektkontoret
Oktober 1992

Detaljplan för SUNNARYD 1:9 på Sunnarydshalvön, Gislaveds kommun, Jönköpings län.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Samråd med länsstyrelse, berörda fastighetsägare m fl sker under juni - juli 1992.
Planen ställs ut under oktober och kan därefter antas av kommunfullmäktige i
december 1992.
Efter tre veckors överklagandetid vinner planen laga kraft.
Småbåtshamnen kan påbörjas under våren / sommaren 1993. När badplatsen anläggs är osäkert.

Genomförandetid
På grund av osäkerheten kring när kommunen kan avsätta medel för anläggning
av badplatsen anses det motiverat med en genomförandetid på 15 år.
Ansvarsfördelning
Gislaveds kommun ansvarar som markägare för att planen genomförs enligt intensionerna. Genom arrendeavtal regleras skötsel, markupplåtelse, tillgänglighet
etc.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Gislaveds kommun är och skall förbli ägare till fastigheten. Servitut som reglerar
rätt till båtplats för avstyckade fastigheter, bör kompletteras med avtal om omdisponering av rätten så att den kan samordnas med småbåtshamnen.

EKONOMISKA FRÅGOR
Västra Bolmens Båtklubb eller liknande intresseförening skall uppföra och äga
småbåtshamnen samt arrendera marken av kommunen. Skötseln av övriga delar
kan med fördel arrenderas ut för att om möjligt hålla jordbruksmarken öppen.

TEKNISKA FRÅGOR
Eventuellt erforderliga tillstånd enligt Vattenlagen liksom kompletterande undersökningar ombesörjes av huvudman för småbåtshamnen i samband med projektering.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Genomförandebeskrivningen har upprättats av Sven Olof Nilsson, stadsarkitekt.

GISLA VEDS KOMMUN
Stadsarkitektkontoret
1992-09-30
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GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-08-12
Ks §250

Sida
1(1)

Dnr: KS.2015.84

Nyttjanderättsavtal med Västra Bolmens båtklubb, Kårehamn
Sunnaryd i Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Västra Bolmens båtklubb har sedan tidigare ett avtal från 1995 gällande
upplåtelse av mark för båthamn, parkering, klubbstuga och badplats. Då avtalet
gäller i 25 år önskar de nu en förlängning av tidigare avtal med ytterligare 25 år.
Upprättat förslag till avtal innebär att kommmunen upplåter samma
markområde som tidigare i ytterligare 25 år. Båtklubben ansvarar för drift- och
underhåll av samtliga anläggningar samt den allmänna badplatsen inom området.
Utöver detta åtar sig föreningen att sköta kommunens gästbåtsbrygga i
Sunnaryd men kommunen ersätter klubben för erforderligt material som
behövs.
Beslutsunderlag
Förslag till nyttjanderättsavtal daterat den 26 juni 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 juli 2015
Bilder från städning vid Gästbåtsbryggan
Översiktskarta Kårehamn
Planbeskrivning Kårehamn
Gällande nyttjanderättsavtal med Västra Bolmens båtklubb från 1995
Detaljplan Kårehamn
Yrkande
Agneta Karlsson (M) med instämmande av Inga-Maj Eleholt (C), Håkan
Josefsson (C), Tommy Stensson (S) och Anders Gustafsson (SD): Bifall till
förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna upprättat nyttjanderättsavtal daterat 26 juni 2015, samt

att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna avtalet samt
erforderliga handlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Styrdokument
Dokumenttyp: Reglemente
Beslutat av: Kommunfullmäktige
Fastställelsedatum:
Ansvarig: Programområdeschef vård och omsorg
Revideras: Minst vart 4:e år
Följas upp: AV programområdeschef vård och omsorg

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Allmänt...............................................................................................................................
2. Arbetsuppgifter..................................................................................................................
3. Kommunala pensionärsrådets sammansättning...................................................................
4. Övrigt.................................................................................................................................

Antaget av socialnämnden 2015-06-09 § 78. Förslag till Kommunfullmäktige.

2
2
2
2

1. Allmänt
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden för pensionärer och andra. Kommunen ska också i nära samverkan med
organisationer främja goda miljöer i kommunen.
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är referensgrupp och rådgivande organ till Gislaveds
Kommun . Det är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och
företrädare för pensionärsorganisationerna. Det är därför angeläget att rådet ges reella
möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
KPR har som referens- och rådgivande grupp inte ställning som kommunal nämnd eller
styrelse.

2. Arbetsuppgifter
Kommunen skall samråda och informera om verksamheten, planerade förändringar samt
resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.
Kommunen ska inhämta synpunkter från KPR i tidigt skede så att rådets synpunkter och
förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.
Därigenom ges pensionärsorganisationerna genom rådet en större delaktighet i samhällets
insatser. Pensionärsorganisationernas representanter kan i rådet aktivt arbeta för
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till
lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör äldres förhållanden i samhället.

3. Kommunala pensionärsrådets sammansättning
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till Socialnämnden. Ordförande och vice
ordförande i pensionärsrådet är Socialnämndens ordförande och1:e vice ordförande.
De lokalföreningar för pensionärer som bedriver en organiserad verksamhet inom
kommunen, tillhör en riksorganisation som är öppen för alla pensionärer, äger rätt till
representation i KPR. Varje pensionärsförening utser en (1) ledamot och en (1) ersättare.
Pensionärsföreningarnas ledamöter utses för samma tid som förtroendevalda, ska bo och
verka i Gislaveds kommun.
Tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare utses av socialnämnden. En (1) ledamot och en (1)
ersättare utses av kommunstyrelsen. Andra tjänstemän och politiker kan adjungeras till KPR.

4. Övrigt
Pensionärsrådets ledamöter erbjuds utbildning vid ny mandatperiod. Rådet sammanträder
fyra gånger per år då ersättning utgår enligt gällande beslut

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2015-01-21

Ksau §14

Sida
1(1)

Dnr: KS.2015.15

Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har den 17 december 2014 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta upprättat förslag på reglemente för kommunala
pensionärsrådet, daterat den 9 oktober 2014.
Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för
goda levnadsförhållanden för pensionärer och andra. Kommunen ska också i
nära samverkan med organisationer främja goda miljöer i kommunen.
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är referensgrupp och rådgivande organ till
socialnämnden. Det är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.
Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina
uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
Med anledning av reglementets ålder har socialförvaltningen gjort en översyn
och upprättat ett nytt reglemente.
Kommunstyrelsen har den 14 januari 2015 mottagit en skrivelse från
pensionärsorganisationerna där man menar att det upprättade förslaget till nytt
reglemente för Kommunala pensionärsrådet är ofullständigt eftersom det
saknar viktiga uppgifter om arbetsformer, bland annat hur möjlighet till samråd
ska ske i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser. Man föreslår därför att
förslag på nytt reglemente upprättas i samråd med socialnämndens KPRledamöter och att reglementet först därefter fastställs av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Reglemente för kommunala pensionärsrådet, daterat den 9 oktober 2014
Socialnämnden den 17 december 2014, § 174
Skrivelse beträffande nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet, daterad
den 12 januari 2015
Yrkande
Marie Johansson (S): Att återremittera ärendet till socialnämnden för
ytterligare beredning och kommunikation med pensionärsföreningarnas
företrädare.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt egna yrkande och finner att
kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar
att

återremittera ärendet till socialnämnden för ytterligare beredning och
kommunikation med pensionärsföreningarnas företrädare.

Expedieras till:
Socialnämnden

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2014-12-17
Sn §174

Dnr: SN.2014.110

Sida
1(1)
730

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet
Ärendebeskrivning
Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för
goda levnadsförhållanden för pensionärer och andra. Kommunen ska också i
nära samverkan med organisationer främja goda miljöer i kommunen.
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är referensgrupp och rådgivande organ till
socialnämnden. Det är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.
Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina
uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
Med anledning av reglementets ålder har förvaltningen gjort en översyn och
upprättat ett nytt reglemente.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott den 3 december 2014, § 81
Socialnämndens arbetsutskott den 8 oktober 2014, § 72
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2014
Förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet, daterat den 9 oktober
2014
Sammanställning över pensionärsorganisationerna i Gislaveds kommun daterad
den 10 oktober 2014
Reglemente för kommunala pensionärsrådet, daterat den 2 januari 2003
Cirkulär Sveriges Kommuner och Landsting 1991:115, Pensionärernas
medinflytande
Reglemente för kommunala rådet för funktionshinder daterat den 20
november 2013
Socialnämnden beslutar
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta upprättat förslag på reglemente för kommunala pensionärsrådet,
daterat den 9 oktober 2014.

Jäv
PG Risberg (M) och Ture Andersson (S) deltar inte i beslut och överläggning i
ärendet på grund av jäv och lämnar därmed sammanträdesrummet.
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Programområdeschefen vård och omsorg
Pensionärsorganisationerna

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

PENSIONÄRSORGANISATIONERNA
Arbetsutskottet
clo Ingvar Holmen
Malmgatan 2
33331 Smålandsstenar

GISLAVEDS KOMMUN
ANKOM

20i5 -01- 1 4
Dnr

Kommunstyrelsen
Gislaveds kommun
Stortorget 1
332 80 Gislaved

Beträffande nytt reglemente för Kommunala pensionärs rådet
Vi åberopar Socialnämndens sammanträdesprotokoIl2014-12-17 Sn §174
Dnr: SN.2014.110 med beslut och förslag till kommunstyrelsen att
kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag på reglemente för
Kommunala pensionärsrådet daterat den 9 oktober 2014.

(

Vårt arbetsutskott finner det angeläget att klargöra, att det upprättade förslaget till
nytt reglemente inte är fullständigt, eftersom det saknar viktiga uppgifter om
arbetsformer, bland annat hur möjlighet till samråd skall ske i ett tidigt skede av olika
beredningsprocesser.
I skrivelse daterad 17 december 2014 har vi föreslagit möte med Socialnämndens
ledamöter i Kommunala pensionärsrådet för samråd angående revideringen, varvid vi
kommer att redogöra för vårt förslag gällande hur pensionärsföreningarnas KPRledamöters vidareinformation och beredning av ärenden kan underlättas.
Kopia av skrivelsen bifogas.
Med anledning av ovanstående yrkar vi
att förslag på nytt reglemente upprättas i samråd med Socialnämndens
KPR-Iedamöter och

c

att reglementet först därefter fastställs av kommunfullmäktige.
Smålandsstenar den 12 januari 2015

c

PENSIO .. RSORGANISATIONERNA

Ame~

Bilaga: Skrivelse 2014-12-17 till Socialnämnden

Expedieras till:
Socialnämnden
Programområdeschefen vård och omsorg

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdes datum
2014-12-17
Sn § 174

Dnr: SN.20 14.11 O

Sida
1(1)
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Reglemente för Kommunala pensionärsrådet
Ärendebeskrivning
Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för
goda levnadsförhållanden för pensionärer och andra. Kommunen ska också i
nära samverkan med organisationer främja goda miljöer i kommunen.
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är referensgrupp och rådgivande organ till
socialnämnden. Det är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.
Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina
uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
Med anledning av reglementets ålder har förvaltningen gjort en översyn och
upprättat ett nytt reglemente.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott den 3 december 2014, § 81
Socialnämndens arbetsutskott den 8 oktober 2014, § 72
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2014
Förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet, daterat den 9 oktober
2014
Sammanställning över pensionärsorganisationerna i Gislaveds kommun daterad
den 10 oktober 2014
Reglemente för kommunala pensionärsrådet, daterat den 2 januari 2003
Cirkulär Sveriges Kommuner och Landsting 1991: I 15, Pensionärernas
medinflytande
Reglemente för kommunala rådet för funktionshinder daterat den 20 november
2013

Socialnämnden beslutar

(
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

c

att

anta upprättat förslag på reglemente för kommunala pensionärsrådet,
daterat den 9 oktober 2014.

Jäv
PG Risberg (M) och Ture Andersson (S) deltar inte i beslut och överläggning i
ärendet på grund av jäv och lämnar därmed sammanträdesrummet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Programområdeschefen vård och omsorg
Pensionärsorganisationerna

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

.GISLAVEDS
~ KOMMUN

2014-10-09

I [I]

Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Allmänt
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden för pensionärer och andra. Kommunen ska också i nära samverkan med
organisationer främja goda miljöer i kommunen.

(

c

Kommunala pensionärs rådet (KPR) är referensgrupp och rådgivande organ till
Socialnämnden. Det är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen
och företrädare för pensionärsorganisationerna. Det är därför angeläget att rådet ges reella
möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
KPR har som referens- och rådgivande grupp inte ställning som kommunal nämnd eller
styrelse.

Arbetsuppgifter
Kommunen skall samråda och informera om verksamheten. planerade förändringar samt
resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.
Kommunen ska inhämta synpunkter från KPR i tidigt skede så att rådets synpunkter och
förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.
Därigenom ges pensionärsorganisationerna genom rådet en större delaktighet i samhällets
insatser. Pensionärsorganisationernas representanter kan i rådet aktivt arbeta för
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till
lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör äldres förhållanden i samhället.

Pensionärsrådets sammansättning

c
c

Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. Ordförande och vice
ordförande i pensionärsrådet är Socialnämndens ordförande och I :e vice ordförande.
De lokalföreningar för pensionärer som bedriver en organiserad verksamhet inom
kommunen. tillhör en riksorganisation som är öppen för alla pensionärer. äger rätt till
representation i KPR.
Varje pensionärsförening utser en (I) ledamot och en (I) ersättare. Pensionärsföreningarnas
ledamöter utses för samma tid som förtroendevalda. ska bo och verka i Gislaveds kommun.
Tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare utses av socialnämnden. En( I) ledamot och en( I)
ersättare utses av kommunstyrelsen. Andra tjänsteman och politiker kan adjungeras till KPR.
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Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Stortorget I
Gislaved

0371-81000
0371-811 SI

kommunen@gislaved.se
gislaved.se
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Bankgiro 426-7225

PENSIONÄRSORGANISATIONERNA
Arbetsutskottet
clo Ingvar Holmen
Malmgatan 2
333 31 Smålandsstenar

Socialnämnden
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Datum: 2014-12-17

Beträffande nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet

(

Under innevarande år har frågan angående revidering av reglementet för
Kommunala Pensionärsrådet aktualiserats. Förslag till nytt reglemente har delvis
presenterats.
Vi föreslår att vid möte med Socialnämndens ledamöter i KPR samråda angående
den fortsatta revideringen. Vi önskar bli kallade till möte förslagsvis under tiden
19-30 januari 2015.
Med vänlig hälsning

PENSIONÄRSORGANISATIONERNA
Arbetsutskottet

c
(

Thure Andersson
Ordförande,i PROs Samorganisation

Ing
Holmen
PR s ledamot i KPR

//

J~-

~ ............... ~...................... .
Lennart Häger
Styrelseledamot i SKPF och
ledamot i KPR

Ake Danielsson
SPFs ledamot i KPR

.(::?~1. 8.;,. . .e~'?:!..~.

PenttiKuhna
Ordförande i Finska föreningen
och ledamot i KPR

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2015-06-09
Sn §78

Dnr: SN.2014.110

Sida
1(2)
730

Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Ärendebeskrivning
Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för
goda levnadsförhållanden för pensionärer och andra. Kommunen ska också i
nära samverkan med organisationer främja goda miljöer i kommunen.
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är referensgrupp och rådgivande organ till
socialnämnden. Det är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.
Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina
uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
Med anledning av reglementets ålder har förvaltningen gjort en översyn och
upprättatett nytt reglemente vilket har antagits av socialnämnden. Efter att
ärendet tagits upp i kommunstyrelsen och utifrån synpunkter från
pensionärsorganisationerna som inkommit har förslaget till reglemente
kompletterats. Ett nytt samrådsmöte har hållits med företrädare för
pensionärsorganisationerna som på nytt har haft möjlighet att inkomma med
synpunkter.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott den 26 maj 2015, § 36
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2015
Förslag på reglemente för kommunala pensionärsrådet antaget den 9 juni 2015
Kommunala pensionärsrådets protokoll daterat den 31 mars 2015
Skrivelse från pensionärsorganisationernas arbetsutskott, inkommen den 14
april 2015
Skrivelse från pensionärsorganisationernas arbetsutskott, inkommen den 14
januari 2015
Pensionärsorganisationernas förslag på reglemente
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2015, § 14
Socialnämnden den 17 december 2014, § 174
Cirkulär Sveriges Kommuner och Landsting 1991:115, Pensionärernas
medinflytande
Reglemente för kommunala pensionärsrådet, daterat den 2 januari 2003
Reglemente för kommunala rådet för funktionshinder antaget av
socialnämnden den 11 november 2013
Socialnämnden beslutar
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

Justerares signatur

att

anta upprättat förslag på reglemente för kommunala pensionärsrådet,
samt

att

det nya reglementet börjar gälla från och med den 1 januari 2016.

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2015-06-09

Sida
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Sn §78 forts.
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Programområdeschef vård och omsorg
Pensionärsorganisationerna

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Allmänt
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden för pensionärer och andra. Kommunen ska också i nära samverkan med
organisationer främja goda miljöer i kommunen.
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är referensgrupp och rådgivande organ till
Socialnämnden. Det är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen
och företrädare för pensionärsorganisationerna. Det är därför angeläget att rådet ges reella
möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
KPR har som referens- och rådgivande grupp inte ställning som kommunal nämnd eller
styrelse.

Arbetsuppgifter
Kommunen skall samråda och informera om verksamheten, planerade förändringar samt
resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.
Kommunen ska inhämta synpunkter från KPR i tidigt skede så att rådets synpunkter och
förslag kan påverka ärendets 'handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.
Därigenom ges pensionärsorganisationerna genom rådet en större delaktighet i samhällets
insatser. Pensionärsorganisationernas representanter kan i rådet aktivt arbeta för
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till
lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör äldres förhållanden i samhället.

Pensionärsrådets sammansättning
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. Ordförande och vice
ordförande i pensionärsrådet är Socialnämndens ordförande och I :e vice ordförande.
De lokalföreningar för pensionärer som bedriver en organiserad verksamhet inom
kommunen, tillhör en riksorganisation som är öppen för alla pensionärer, äger rätt till
representation i KPR.
Varje pensionärsförening utser en (I) ledamot och en (I) ersättare. Pensionärsföreningarnas
ledamöter utses för samma tid som förtroendevalda, ska bo och verka i Gislaveds kommun.
Tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare utses av socialnämnden. En( I) ledamot och en( I)
ersättare utses av kommunstyrelsen. Andra tjänsteman och politiker kan adjungeras till KPR.
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Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Ärendebeskrivning
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för
goda levnadsförhållanden för pensionärer och andra. Kommunen ska också i
nära samverkan med organisationer främja goda miljöer i kommunen.
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är referensgrupp och rådgivande organ till
socialnämnden. Det är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.
Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina
uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
Med anledning av reglementets ålder har socialförvaltningen gjort en översyn
och upprättat ett nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet.
Socialnämnden har den 17 december 2014 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta upprättat förslag på reglemente för kommunala
pensionärsrådet, daterat den 9 oktober 2014.
Kommunstyrelsen har den 14 januari 2015 mottagit en skrivelse från
pensionärsorganisationerna där man menar att det upprättade förslaget till nytt
reglemente för Kommunala pensionärsrådet är ofullständigt eftersom det
saknar viktiga uppgifter om arbetsformer, bland annat hur möjlighet till samråd
ska ske i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser. Man föreslår därför att
förslag på nytt reglemente upprättas i samråd med socialnämndens KPRledamöter och att reglementet först därefter fastställs av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 21 januari 2015 att
återremittera ärendet till socialnämnden för ytterligare beredning och
kommunikation med pensionärsföreningarnas företrädare.
Utifrån inkomna synpunkter från pensionärsorganisationerna har förslaget till
reglemente kompletterats.
Socialnämnden har återigen behandlat ärendet den 9 juni 2015 och beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag på reglemente för
kommunala pensionärsrådet, samt att det nya reglementet börjar gälla från och
med den 1 januari 2016.
Beslutsunderlag
Reglemente för kommunala pensionärsrådet, daterat den 9 oktober 2014
Socialnämnden den 17 december 2014, § 174
Skrivelse beträffande nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet, daterad
den 12 januari 2015
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 21 januari 2015, § 14
Reglemente för kommunala pensionärsrådet, daterat den 9 juni 2015
Socialnämnden den 9 juni 2015, § 78
Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till förslaget och att kommunstyrelsen ska
besluta i ärendet vid dagens sammaträde.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 246 (forts.)
Peter Bruhn (MP): Bifall till Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkande att
kommunstyrelsen ska besluta i ärendet vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta upprättat förslag på reglemente för kommunala pensionärsrådet
daterat den 9 juni 2015, samt

att

det nya reglementet börjar gälla från och med den 1 januari 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Fusion mellan Gislaveds Industrilokaler AB och A-ringen AB
Kommunstyrelsen har beslutat att utreda hur en fusion mellan Gislaveds Industrilokaler AB och Aringen AB ska genomföras. Gislaveds Industrilokaler AB har låtit sin revisor Håkan Sundberg belysa
hur en fusion lämpligen bör genomföras.
Det finns två möjligheter till en sammanslagning av bolagen. Man kan sälja tillgångarna i det ena
bolaget till det andra och därefter likvidera det första bolaget. Den andra möjligheten är att fusionera
bolagen genom en dotterbolagsfusion eller en systerbolagsfusion. Dotterbolagsfusionen innebär att
det ena bolaget säljs till det andra och därefter fusioneras bolagen. Systerbolagsfusionen innebär att
ägare beslutar om en fusion som därefter genomförs. En dotterbolagsfusion är lite enklare att
genomföra men de redovisningsmässiga konsekvenserna är svårare att förutse. Systerbolagsfusionen
kräver lite med handlingar men är enkel redovisningsmässigt. Kostnaden för en likvidation är högre
än för en fusion. Revisorn förordar en systerbolagsfusion.
Ägaren, Gislaveds kommun, beslutar att en fusion ska genomföras och vilket organisationsnummer
som ska vara kvar. Avgörande för vilket bolag som bör vara kvar kan vara ett viktigt varumärke och
namn eller antalet avtal och dylikt som måste skrivas om. Varken Gislaveds Industrilokaler eller Aringen har något varumärke som är utmärkande. A-ringen har 4 – 5 avtal medan Industrilokalerna har
ca 20 st. Industrilokalerna är dessutom registrerad för frivillig momsplikt för fastigheten Munin 19.
När det gäller ålder är Gislaveds Industrilokaler några år äldre än A-ringen. Namnet saknar betydelse
eftersom det kan ändras i efterhand.
Efter beslutet ska en fusionsplan upprättas och skickas in till bolagsverket. Den ska bland annat
innehålla uppgifter om ägarförhållanden, tidplan, skäl till fusionen samt eventuellt vederlag. Planen
ska skrivas under av bolagens ägare och den ska granskas av revisor som också skriver ett intyg.
Bolagsverket kallar okända borgenärer och efter 8 – 10 veckor skickas en begäran om att fusionen
ska registreras. Ett revisorsintyg upprättas över tillgångarna.
När fusionen är verkställd läggs bolagen ihop i kommunens bokföring, det sammanlagda bokförda
värdet på aktierna.
Hela processen tar 3 – 4 månader och kostar ca 25 tkr att genomföra.
Gislaved 2015-05-13

Mikael Fröler
VD

Bolagsordning för
Gislaveds Industrilokaler Aktiebolag
2015-06-16

Bolagsordning
§ 1 Firma
Bolagets firma är Gislaveds Industrilokaler AB.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun uppföra, köpa och
sälja, äga och förvalta fastigheter och lokaler för industri, hantverk, handel och andra
servicenäringar och för offentliga behov samt att äga, förvalta, utveckla och driva motorbana.
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings- och
likställighetsprinciper på affärsmässig grund främja försörjningen av lokaler för industri och
hantverk, servicenäringar och offentliga behov inom Gislaveds kommun.
Bolaget har vidare syftet att med iakttagande av kommunallagens lokaliserings-, likställighetsoch självkostnadsprinciper främja en aktiv fritid genom att ge förutsättningar för verksamhet
med anknytning till motorbana och därmed sammanhängande verksamhet.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 450 000 kronor och högst 1 800 000 kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 4 500 aktier och högst 18 000 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst tre och högst fem
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en
revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.
§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stämmans öppnande;
Val av ordförande vid stämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Val av två personer att justera stämmans protokoll;
Godkännande av dagordning;
Anmälan från närvarande allmänhet av frågor
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport;
9. Frågestund;
10. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter;

12. Val av revisor och revisorssuppleant;
13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och
vice ordförande samt lekmannarevisor;
14. Fastställande av företagspolicy och ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:


Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste två
räkenskapsåren



Fastställande av budget för verksamheten



Ram för upptagande av krediter



Ställande av säkerhet



Bildande av bolag



Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant



Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

§ 15 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 16 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 17 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.
§ 18 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun.
-----Antagen av kommunfullmäktige den 27 augusti 2015, § XX.

PROTOKOLL 2/15

fört vid sammanträde med styrelsen för Gislaveds Industrilokaler AB.
Tid:

2015 05-06 kl 17.00 -18.30

Plats:

Gislaveds kommuns fastighetskontor

Närvarande:

Niclas Palmgren
Marie Johansson
Carina Johansson
Gunnel Augustsson
Agneta Karlsson

Övriga

Mikael Fröler
Anders Simfors
Håkan Sundberg § 13

ordf

VD
Revisor

§ 13
Fusion med A-ringen AB
Med anledning av att Gislaveds Industrilokaler förvärvat depåbyggnaden på den fastighet som ägs av Aringen AB har ägaren till de båda bolagen, Gislaveds kommun genom kommunstyrelsen, beslutat att utreda
hur en fusion mellan bolagen ska genomföras på bästa sätt. Utgångspunkten är att ett namnbyte ska ske.
Håkan Sundberg informerar om processen för att genomföra en fusion samt vilka val som måste göras. Han
rekommenderar en systerbolagsfusion och att man bestämmer vilket bolag/organisationsnummer som ska
finnas kvar. Beträffande bolagets namn kan det alltid förändras.
Styrelsen diskuterar fusionen.
Styrelsen beslutar
att

ställa sig positiv till en fusion med A-ringen AB

att

rekommendera Gislaveds kommun att genomföra en systerbolagsfusion där Aringen går upp i Gislaveds Industrilokaler och att Industrilokalernas
organisationsnummer är kvar.

att

Gislaveds Industrilokaler ansvarar för kostnader i anslutning till fusionen

att

ta upp frågan om bolagets namn vid senare tillfälle.
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Fusion av A-Ringen AB och Gislaveds Industrilokaler AB
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att utreda hur en fusion mellan
Gislaveds Industrilokaler AB och A-Ringen AB ska genomföras. Vid
kommunstyrelsens möte den 20 maj redogjordes för två alternativa sätt att
lägga samman bolagen.
Eftersom bl. a. de redovisningsmässiga konsekvenserna är betydligt enklare att
hantera har kommunstyrelsekontoret tillsammans med företrädare för bolagen
kommit fram till att en fusion genom absorption, en s.k. systerbolagsfusion är
att föredra. Denna form av sammanslagning är också vad AB Gislaveds
Industrilokalers revisor förordar. Absorption innebär att tillgångar och skulder
i det bolag som ska upphöra förs över till det kvarvarande bolaget, vars
balansräkning då kommer att omfatta båda bolagen. Om fusionen genomförs
under löpande räkenskapsår istället för vid ett årsskifte minimeras dessutom
det administrativa arbetet eftersom bara ett årsbokslut behöver upprättas.
Med tanke på att Gislaveds Industrilokaler AB är det större bolaget av de två
och redan idag har till uppgift att tillhandahålla lokaler för extern verksamhet
förordar kommunstyrelsekontoret att Gislaveds Industrilokaler AB behålls och
att A-Ringen AB absorberas av detta bolag.
I samband med fusionen kan det också vara lämpligt att ge bolaget ett nytt
namn även om det inte är tvunget. Bägge bolagens namn är gamla och har
används i ca 50 år. Namnens ”varumärkesvärden” är inte betydande, eftersom
de inte används ”utåt” i någon större omfattning, A-Ringen AB verkar i princip
enbart inom motorsportsfären medan Gislaveds Industrilokaler AB är lite
bredare i sin uthyrning av lokaler till småindustri. Ett förslag som tillvaratar
delar av de bägge bolagens nuvarande namn är Gislatorps Fastighetsutveckling
AB. Namnfrågan är inte väsentlig för arbetet med fusionen och eventuellt
beslut om nytt namn kan med fördel delegeras till styrelsen för det
övertagande bolaget att besluta om.
Eftersom det ”nygamla” bolaget framdeles kommer att ha ett något bredare
ändamål än tidigare krävs också att bolagsordningen för detta ändras så att
båda bolagens syfte och ändamål täcks in. Även paragraferna som handlar om
aktiekapitalet måste också anpassas. Ett förslag till ny bolagsordning har därför
tagits fram.
När bolagens ägare, d. v. s. kommunen genom kommunfullmäktige, beslutat att
bolagen ska fusioneras ska en fusionsplan upprättas. Den ska bl. a. innehålla
uppgifter om ägarförhållanden, tidplan och skäl för att fusionen genomförs.
Planen ska undertecknas av företrädare för bolagens ägare och efter granskning
av revisor skickas in till Bolagsverket. Avgifter för anmälningar och kostnader
för externt stöd m.m. för genomförandet av fusionen har uppskattats till 25 30 tkr. Kostnaden föreslås belasta det övertagande bolaget, d.v.s. Gislaveds
Industrilokaler AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 29 april 2015, § 76
Protokoll från styrelsemöte i Gislaveds Industrilokaler AB den 6 maj 2015
Justerares signatur
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Ks § 226 (forts.)
Protokoll från styrelsemöte i A-Ringen AB den 6 maj 2015
PM upprättat av Gislaveds Industrilokaler AB den 13 maj 2015
Förslag till reviderad bolagsordning, daterad den 16 juni 2015
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

Gislaveds Industrilokaler AB och A-Ringen AB ska fusioneras,

att

Gislaveds Industrilokaler AB utgör övertagande bolag i fusionen,

att

uppdra till styrelserna i de båda bolagen att upprätta en fusionsplan samt
i övrigt fatta erfoderliga beslut med anledning av fusionen,

att

anta bolagsordning daterad den 16 juni 2015,

att

uppdra till styrelsen i det övertagande bolaget att besluta om eventuell
ändring av bolagets firma, samt

att

uppdra till kommunstyrelsen respektive styrelsen i Gislaveds
Industrilokaler AB och A-Ringen AB i övriga frågor som kan behöva
fattas beslut om i anledning av fusionen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Dnr: KS.2015.67

Fusion av A-Ringen AB och Gislaveds Industrilokaler AB
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att utreda hur en fusion mellan
Gislaveds Industrilokaler AB och A-Ringen AB ska genomföras. Vid
kommunstyrelsens möte den 20 maj redogjordes för två alternativa sätt att
lägga samman bolagen.
Eftersom bl. a. de redovisningsmässiga konsekvenserna är betydligt enklare att
hantera har kommunstyrelsekontoret tillsammans med företrädare för bolagen
kommit fram till att en fusion genom absorption, en s.k. systerbolagsfusion är
att föredra. Denna form av sammanslagning är också vad AB Gislaveds
Industrilokalers revisor förordar. Absorption innebär att tillgångar och skulder
i det bolag som ska upphöra förs över till det kvarvarande bolaget, vars
balansräkning då kommer att omfatta båda bolagen. Om fusionen genomförs
under löpande räkenskapsår istället för vid ett årsskifte minimeras dessutom
det administrativa arbetet eftersom bara ett årsbokslut behöver upprättas.
Med tanke på att Gislaveds Industrilokaler AB är det större bolaget av de två
och redan idag har till uppgift att tillhandahålla lokaler för extern verksamhet
förordar kommunstyrelsekontoret att Gislaveds Industrilokaler AB behålls och
att A-Ringen AB absorberas av detta bolag.
I samband med fusionen kan det också vara lämpligt att ge bolaget ett nytt
namn även om det inte är tvunget. Bägge bolagens namn är gamla och har
används i ca 50 år. Namnens ”varumärkesvärden” är inte betydande, eftersom
de inte används ”utåt” i någon större omfattning, A-Ringen AB verkar i princip
enbart inom motorsportsfären medan Gislaveds Industrilokaler AB är lite
bredare i sin uthyrning av lokaler till småindustri. Ett förslag som tillvaratar
delar av de bägge bolagens nuvarande namn är Gislatorps Fastighetsutveckling
AB. Namnfrågan är inte väsentlig för arbetet med fusionen och eventuellt
beslut om nytt namn kan med fördel delegeras till styrelsen för det
övertagande bolaget att besluta om.
Eftersom det ”nygamla” bolaget framdeles kommer att ha ett något bredare
ändamål än tidigare krävs också att bolagsordningen för detta ändras så att
båda bolagens syfte och ändamål täcks in. Även paragraferna som handlar om
aktiekapitalet måste också anpassas. Ett förslag till ny bolagsordning har därför
tagits fram.
När bolagens ägare, d. v. s. kommunen genom kommunfullmäktige, beslutat att
bolagen ska fusioneras ska en fusionsplan upprättas. Den ska bl. a. innehålla
uppgifter om ägarförhållanden, tidplan och skäl för att fusionen genomförs.
Planen ska undertecknas av företrädare för bolagens ägare och efter granskning
av revisor skickas in till Bolagsverket. Avgifter för anmälningar och kostnader
för externt stöd m.m. för genomförandet av fusionen har uppskattats till 25 30 tkr. Kostnaden föreslås belasta det övertagande bolaget, d.v.s. Gislaveds
Industrilokaler AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 29 april 2015, § 76
Protokoll från styrelsemöte i Gislaveds Industrilokaler AB den 6 maj 2015
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Ks § 247 (forts.)
Protokoll från styrelsemöte i A-Ringen AB den 6 maj 2015
PM upprättat av Gislaveds Industrilokaler AB den 13 maj 2015
Förslag till reviderad bolagsordning, daterad den 16 juni 2015
Kommunstyrelsen den 17 juni 2015, § 226
Yrkande
Niclas Palmgren (M): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

Gislaveds Industrilokaler AB och A-Ringen AB ska fusioneras,

att

Gislaveds Industrilokaler AB utgör övertagande bolag i fusionen,

att

uppdra till styrelserna i de båda bolagen att upprätta en fusionsplan samt
i övrigt fatta erfoderliga beslut med anledning av fusionen,

att

anta bolagsordning daterad den 16 juni 2015,

att

uppdra till styrelsen i det övertagande bolaget att besluta om eventuell
ändring av bolagets firma, samt

att

uppdra till kommunstyrelsen respektive styrelsen i Gislaveds
Industrilokaler AB och A-Ringen AB i övriga frågor som kan behöva
fattas beslut om i anledning av fusionen.
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Dnr: KS.2015.67

Information om upplägg kring fusion av A-Ringen AB och Gislaveds
Industrilokaler AB
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 mars 2015 att uppdra till
kommunstyrelsekontoret att utreda hur bolagen A-ringen AB och AB Gislaveds
Industrilokaler på bästa sätt skulle kunna fusioneras under ett nytt namn.
De av Gislaveds kommun helägda kommunala aktiebolagen A-Ringen AB och
AB Gislaveds Industrilokaler har historiskt haft skilda ändamål och syften.
Bolagens verksamheter är numera starkt ihopkopplade genom att Gislaveds
Industrilokaler AB förvärvat en byggnad på ofri grund, vilken är placerad på
A-Ringens AB:s fastighet. Det finns av detta skäl anledning att utreda hur en
fusion av dessa båda bolag under ett nytt namn skulle kunna utformas.
Bakgrunden är att under 2014 aviserade arrendatorn av motorbanan i
Anderstorp, vilken ägs av A-Ringen AB, att denne inte önskade förlänga
arrendeavtalet. Arrendatorn har under arrendetiden uppfört en depåbyggnad
enligt överenskommelse med A-Ringen AB. Enligt denna överenskommelse ska
arrendatorn återställa området efter arrendetiden. Då det för alla parter skulle
vara ekonomiskt oförsvarligt att ta bort byggnaden efter arrendetiden samt då
depåbyggnaden har ytterligare en hyresgäst, Anderstorps Motorsportgymnasium, blev lösningen att Gislaveds Industrilokaler AB förvärvade
depåbyggnaden. Gislaveds Industrilokaler AB blev därigenom hyresvärd till
Anderstorps Motorsportgymnasium samt till A-ringen AB.
VD för Industrilokaler AB Mikael Fröler och ekonomichef Stefan Tengberg
informerar om upplägget kring fusionen av A-Ringen AB och Gislaveds
Industrilokaler AB. Förslaget är att göra en systerbolagsfusion. Den beräknade
tiden för fusionen är ca 4 månader.
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna och återuppta ärendet vid
kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj 2015.

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Fusion mellan Gislaveds Industrilokaler AB och A-ringen AB
Kommunstyrelsen har beslutat att utreda hur en fusion mellan Gislaveds Industrilokaler AB och Aringen AB ska genomföras. Gislaveds Industrilokaler AB har låtit sin revisor Håkan Sundberg belysa
hur en fusion lämpligen bör genomföras.
Det finns två möjligheter till en sammanslagning av bolagen. Man kan sälja tillgångarna i det ena
bolaget till det andra och därefter likvidera det första bolaget. Den andra möjligheten är att fusionera
bolagen genom en dotterbolagsfusion eller en systerbolagsfusion. Dotterbolagsfusionen innebär att
det ena bolaget säljs till det andra och därefter fusioneras bolagen. Systerbolagsfusionen innebär att
ägare beslutar om en fusion som därefter genomförs. En dotterbolagsfusion är lite enklare att
genomföra men de redovisningsmässiga konsekvenserna är svårare att förutse. Systerbolagsfusionen
kräver lite med handlingar men är enkel redovisningsmässigt. Kostnaden för en likvidation är högre
än för en fusion. Revisorn förordar en systerbolagsfusion.
Ägaren, Gislaveds kommun, beslutar att en fusion ska genomföras och vilket organisationsnummer
som ska vara kvar. Avgörande för vilket bolag som bör vara kvar kan vara ett viktigt varumärke och
namn eller antalet avtal och dylikt som måste skrivas om. Varken Gislaveds Industrilokaler eller Aringen har något varumärke som är utmärkande. A-ringen har 4 – 5 avtal medan Industrilokalerna har
ca 20 st. Industrilokalerna är dessutom registrerad för frivillig momsplikt för fastigheten Munin 19.
När det gäller ålder är Gislaveds Industrilokaler några år äldre än A-ringen. Namnet saknar betydelse
eftersom det kan ändras i efterhand.
Efter beslutet ska en fusionsplan upprättas och skickas in till bolagsverket. Den ska bland annat
innehålla uppgifter om ägarförhållanden, tidplan, skäl till fusionen samt eventuellt vederlag. Planen
ska skrivas under av bolagens ägare och den ska granskas av revisor som också skriver ett intyg.
Bolagsverket kallar okända borgenärer och efter 8 – 10 veckor skickas en begäran om att fusionen
ska registreras. Ett revisorsintyg upprättas över tillgångarna.
När fusionen är verkställd läggs bolagen ihop i kommunens bokföring, det sammanlagda bokförda
värdet på aktierna.
Hela processen tar 3 – 4 månader och kostar ca 25 tkr att genomföra.
Gislaved 2015-05-13

Mikael Fröler
VD
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Dnr: KS.2015.80

Budget 2016 med utblick till 2020, strategiskt styrdokument
Ärendebeskrivning
Under våren fastställs de yttre begränsningarna för nämndernas budgetarbete
genom beslut om Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-2020.
Styrdokumentet innehåller bland annat planeringsförutsättningar, vision,
övergripande mål, konkretiserade mål, utdebitering samt direktiv och ramar
inför 2016.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2015 presenterade
majoriteten ett reviderat förslag till strategiskt styrdokument för 2016-2020.
Carina Johansson (C) och Anders Gustafsson (SD) presenterade sina
respektive förslag till förändringar i de konkretiserade målen.
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunstyrelsekontoret att
inarbeta de förändringar i det Strategiska styrdokumentet som vunnit gehör på
sammanträdet, samt att överlämna ärendet till sammanträde den 10 juni 2015
efter att samverkan med de fackliga organisationerna genomförts och med
följande förslag:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-2020, daterat
den 13 maj 2015,

att

uppdra till fritidsnämnden att från och med den 18 januari 2016 stänga
simhallen i Anderstorp för bassängbad,

att

uppdra till fritidsnämnden att från och med den 18 januari 2016 stänga
stora bassängen i Smålandsstenar för bad,

att

uppdra till fritidsnämnden att se över öppettider i Gislaveds simhall för
att öka tillgängligheten för simhallsbad,

att

uppdra till fritidsnämnden och fastighetsnämnden att i samverkan under
hösten 2015 genomföra medborgardialog om möjliga
användningsområden av de f.d. simhallslokalerna i Anderstorp och
Smålandsstenar inom ramen för sport- och fritidsverksamhet och inom
fritidsnämndens tilldelade ekonomiska ram, samt

att

uppdra till kommunstyrelsen att bereda en förändring av riktlinjerna i
fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort så att Johan
Orrefastigheten också möjliggörs för fortsatt förskola- och
skolverksamhet.

Vid sammanträdet den 13 maj 2015 deltog Centerpartiet endast i beslutet
gällande de konkretiserade målen och i de delar där centerpartiet lagt
yrkanden. Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån
för sina egna yrkanden.
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Vid kommunstyrelsens sammanträden den 10 juni 2015 biföll Maria Gullberg
Lorentsson (M) kommunstyrelsens förslag från den 13 maj 2015.
Lennart Kastberg (KD) yrkade bifall till de konkretiserade målen nr 7 "Fr.o.m.
januari 2016 ska de konkreta förändringar, som innebär ombyggnation av två
simhallar till annan verksamhet genomföras", nr 8 "Påbörja arbetet med ett
underlag för ett en utredning för att skapa ett helt nytt bad–simcenter för hela
Gislaveds kommun, för att ersätta våra tre nuvarande uttjänta simhallar" och
mål nr 10 "Minska driftkostnaderna för äldreomsorgen där frågan om kvalitet
och utbud får vara en del av sammanhanget" enligt majoritetens förslag. I övrigt
deltog inte Kristdemokraterna i beslutet utan ska återkommer vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015.
Kommunstyrelsen beslutade enligt eget förslag från den 13 maj 2015.
Centerpartiet och Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet utan ska
återkomma vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 29 april 2015, § 70
Strategiskt styrdokument daterat den 29 april 2015
Kommunstyrelsen den 13 maj 2015, § 160
Strategiskt styrdokument daterat den 13 maj 2015
Kommunstyrelsen den 10 juni 2015, § 198
Ekonomichef Stefan Tengberg redovisar de ekonomiska förutsättningarna samt
viktiga beståndsdelar i förslaget till Strategiskt styrdokument inför mål och
budget 2016 – 2020.
STRATEGISKT STYRDOKUMENT
Yrkanden, generella:
Marie Johansson (S), Maria Gullberg Lorentsson (M), Peter Bruhn (MP), Anton
Sjödell (M), Ove Gustavsson (S), Markus Lewintus (M), Margareta Lindgren (S),
Tommy Stensson (S), Ulf Jiretorn (M), Ida Eriksson (M), Jörgen Karlsson (S)
och Lennart Kastberg (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med
tilläggsyrkandet att kommunstyrelsens femte att-sats ersätts med - att uppdra
till fritidsnämnden och fastighetsnämnden att omvandla de f.d. simlokalerna i
Anderstorp och Smålandsstenar till verksamheter för hälsa- och
idrottverksamhet inom fritidsnämndens tilldelade ekonomiska ramar.
Carina Johansson (C), Linda Strömblad (C), Bengt Petersson (C), Anders
Martinsson (C) och Håkan Josefsson (C): Bifall till centerns samtliga yrkanden
och förslag till mål och budget.
Anders Gustafsson (SD): Bifall till sverigedemokraternas samtliga yrkanden.
Fredrik Sveningson (FP): Bifall till folkpartiets yrkande.
Marie Lackenbauer (V): Bifall till vänsterpartiets yrkanden
Erik Andersson (K): Bifall till kommunisternas yrkanden.
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Ordförande ajournerar sammanträdet från kl. 17.25 till och med kl. 17.50.

Kapitel 5 Prioriterade programområden och konkretiserade
mål
1. Barns lärande
Yrkande
Anders Gustafsson (SD): att mål nr 3 Fler behöriga pedagoger och fler vuxna i
skolan, kompletteras med texten - samt att höja lärarnas status.
Marie Johansson (S): avslag på tilläggsyrkandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att
kommunfullmäktige avslår det.

2. Staden Gislaveds kommun
Begreppet Staden Gislaveds kommun
Yrkande
Anders Gustafsson (SD): Begreppet Staden Gislaveds kommun ska ändras till
Hela Gislaveds kommun.
Erik Andersson (K): "Staden Gislaveds kommun" ska utgå då begreppet är
missvisande.
Marie Johansson (S): Avslag på ändringsyrkandena.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ändringsyrkandena och finner att
kommunfullmäktige avslår dessa.
Konkretiserade mål nr 7 och 8, simhallarna
Yrkande
Carina Johansson (C): Avslag på mål nr 7 som säger Fr.o.m. Januari 2016 ska
konkreta förändringar, som innebär ombyggnation av två simhallar till annan
verksamhet, genomföras. Avslag på mål nr 8 som säger Påbörja arbetet med
underlag för en utredning för att skapa ett helt nytt bad- och simcenter för hela
Gislaveds kommun, för att ersätta våra tre nuvarande uttjänta simhallar. Mål nr
8 ska ersättas med - att Starta arbetet med att bygga en ny simhall för hela
Gislaveds kommun. De gamla simhallarna behålls tills den nya simhallen är klar.
Anders Gustafsson (SD): Avslag på mål nr 7. Mål nr 8 ska ersättas med följande:
Att samtliga simhallar i Gislaveds kommun ska renoveras och upprustas.
Erik Andersson (K): att fullmäktige respekterar de utfästelser från samtliga
partier som gjordes inför valet 2010 om att behålla samtliga tre simhallar samt
att etappvis rusta upp och modernisera samtliga tre simhallar.
Kf § 94 (forts.)
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Marie Lackenbauer (V): att simhallarna i Gislaved och Smålandsstenar (stora
och lilla bassängen) blir kvar tills frågan om en eventuell ny anläggning och dess
placering är utredd och att besökare till simhallarna får gratis kollektivtrafik i
samband med bad.
Marie Johansson (S): Avslag på yrkandena och bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Carina
Johanssons yrkande (C), Anders Gustafssons (SD) yrkande, Erik Anderssons
(K) yrkande och Marie Lackenbauers (V) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens yrkande.
Omröstning begärs.
Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
Ordförande ställer därefter propostion på vilket yrkande som ska utgöra
motförslag och finner att Carina Johanssons (C) yrkande ska utgöra motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för Marie Johanssons (S) avslagsyrkande innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Carina Johanssons (C) yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 30 JA-röster och 7 NEJ-röst. 12 ledamöter avstår
från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag.
Konkretiserade mål nr 9, skolstrukturen
Yrkande
Marie Lackenbauer (V): Konkretiserat mål nr 9 ska kompletteras med
skrivningen - samt säkerställa att barn och ungdomar med särskilda behov på
olika sätt bland annat genom särskilda undervisningsgrupper får sina behov
tillgodosedda.
Marie Johansson (S): Avslag på yrkandet och bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marie
Lackenbauers (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

Kf § 94 (forts.)
Konkretiserade mål nr 10, äldreomsorgen
Yrkande
Justerares signatur
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Carina Johansson (C), Marie Lackenbauer (V) och Anders Gustafsson (SD):
Avslag på mål nr 10 som säger - Minska driftkostnaderna för äldreomsorgen
där frågan om kvalitet och utbud får vara en del av sammanhanget.
Marie Johansson (S): Avslag på yrkandet och bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för Marie Johanssons (S) yrkande innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Carina Johanssons (C) med fleras yrkande om avslag på
mål nr 10.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 33 JA-röster och 16 NEJ-röst. Kommunfullmäktige
beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag.
Konkretiserade mål nr 11, utreda flytt av tekniska kontoret
Yrkande
Anders Gustafsson (SD): Mål nr 11 ska tas bort.
Marie Johansson (S): Avslag på yrkandet och bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anders
Gustafssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

3. Företagsklimat och samverkan
Konkretiserade mål nr 15, fordonspolicy
Yrkande
Anders Gustafsson (SD): Mål nr 15 som säger - Se över fordonspolicyn för
miljömässigt hållbara samt säkra fordon, ska kompletteras med följande text:
och utnyttjande av fordonen för att minimera fordonsparken.
Marie Johansson (S): Avslag på yrkandet och bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kf § 94 (forts.)
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anders
Gustafssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Kapitel 6 Styrmått per övergripande mål
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3. Företagsklimat och samverkan
Yrkande
Erik Andersson (K): Alla referenser till "Svenskt Näringsliv" ska tas bort i
styrmåtten.
Marie Johansson (S): Avslag på yrkandet och bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Erik
Anderssons (K) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Kapitel 7 Direktiv och preliminära ramar inför 2015
3 Skatteförändringar
Yrkande
Carina Johansson (C): att fullmäktige beslutar enligt centerpartiets mål och
budgetförslag genom att räkna upp invånarantalet med 100 st till 28 800
invånare.
Marie Johansson (S): Avslag på yrkandet och bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Carina
Johanssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för Marie Johanssons (S) yrkande innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Carina Johanssons (C) yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 8 NEJ-röst. 6 ledamöter avstår
från att rösta. Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kf § 94 (forts.)
Skattesats
Yrkande
Carina Johansson (C): att fullmäktige beslutar enligt centerpartiets mål och
budgetförslag genom att höja skatten med 20 öre till 22:33.
Marie Johansson (S): Avslag på yrkandet och bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Carina
Johanssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Justerares signatur
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för Marie Johanssons (S) yrkande innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Carina Johanssons (C) yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 8 NEJ-röst. 6 ledamöter avstår
från att rösta. Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens
förslag.

Kapitel 8 Justeringar
Avsnitt 3 Allmän justering
Yrkande
Carina Johansson (C): att på allmänna justeringar minskas -27 mnkr till -16, 7
mnkr.
Ordförande konstaterar att yrkandet har fallit genom att centerpartiets tidigare
yrkanden om ändrad prognos på invånarantal och höjd skattesats inte vann
gehör.

Kapitel 9 Sammandrag
1. Investeringsbudget
Centerpartiet framför att de vill göra en protokollsanteckning om att
centerpartiet under hösten 2015 kommer att jobba med att justera ner
investeringsnivån på 113 mnkr för 2016 som de anser vara för hög. Ordförande
godkänner inte protokollsanteckningen.
1. Resultat 2015
Yrkande
Carina Johansson (C): att resultatet för 2016 ska uppgå till 14,4 mnkr för att
skapa en bättre framförhållning och nå de finansiella målen.

Kf § 94 (forts.)
Ordförande konstaterar att yrkandet har fallit genom att centerpartiets tidigare
yrkanden om ändrad prognos på invånarantal och höjd skattesats inte vann
gehör.

Övrigt - att-satser
Ordförande konstaterar att följande yrkanden föreligger avseende
andra till och med femte att-satsen i kommunstyrelsens förslag från
den 10 juni 2015:
Kommunstyrelsens förslag från den 10 juni 2015.
Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet
att kommunstyrelsens femte att-sats ersätts med - att uppdra till
Justerares signatur
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fritidsnämnden och fastighetsnämnden att omvandla de f.d. simlokalerna i
Anderstorp och Smålandsstenar till verksamheter för hälsa- och
idrottverksamhet inom fritidsnämndens tilldelade ekonomiska ramar.
Fredrik Sveningson (FP): att kommunen väntar med att stänga simhallar till
beslut om när och var ett nytt badhus ska byggas är fattat samt vad man ska
göra med de simhallslokaler som stängs. Detta bör göras med medborgardialog
som grund.
Linda Strömblad (C): Avslag till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Marie Johanssons
(S) yrkande, Fredrik Sveningsons (FP) yrkande och Linda Strömblads (C)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Marie Johanssons
yrkande.
Omröstning begärs.
Ordförande meddelar att Marie Johanssons (S) yrkande är huvudförslag.
Ordförande ställer därefter propostion på vilket yrkande som ska utgöra
motförslag och finner att Linda Strömblads (C) yrkande ska utgöra motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för Marie Johanssons (S) yrkande
NEJ-röst för bifall till Linda Strömblads (C) yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 30 JA-röter och 14 NEJ-röst. 5 ledamöter avstår
från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag med
förändringen att kommunstyrelsens femte att-sats ersätts med - att uppdra till
fritidsnämnden och fastighetsnämnden att omvandla de f.d. simlokalerna i
Anderstorp och Smålandsstenar till verksamheter för hälsa- och
idrottverksamhet inom fritidsnämndens tilldelade ekonomiska ramar.

Kf § 94 (forts.)
Upphandling, utredning
Yrkande
Erik Andersson (K): att påbörja en utredning kring att vid kommunal
upphandling kräva att svenska kollektivavtal finns hos de firmor och företag
som levererar varor och tjänster till Gislaveds kommun.
Marie Johansson (S): Avslag på yrkandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Erik Andersonns (K) yrkande och Marie
Johanssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå Erik
Anderssons yrkande.
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för Marie Johanssons (S) avslagsyrkande
NEJ-röst för bifall till Erik anderssons (K) yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 30 JA-röster och 5 NEJ-röst. 14 ledamöter avstår
från att rösta. Kommunfullmäktige beslutar således avslå Erik Anderssons (K)
yrkande.
Johan Orrefastigheten
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016 – 2020 i övrigt
Propositionsordning
Ordföranden ställer slutligen proposition på Strategiskt styrdokument inför mål
och budget 2016-2020 i övrigt och finner att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktige beslutar
att

den preliminära utdebiteringen ska vara oförändrad 22,13 kronor per
skattekrona,

att

uppdra till fritidsnämnden att från och med den 18 januari 2016 stänga
simhallen i Anderstorp för bassängbad,

att

uppdra till fritidsnämnden att från och med den 18 januari 2016 stänga
stora bassängen i Smålandsstenar för bad,

att

uppdra till fritidsnämnden att se över öppettider i Gislaveds simhall för
att öka tillgängligheten för simhallsbad,

att

uppdra till fritidsnämnden och fastighetsnämnden att omvandla de f.d.
simlokalerna i Anderstorp och Smålandsstenar till verksamheter för
hälsa- och idrottsverksamhet inom fritidsnämndens tilldelade ekonomiska
ram,

Kf § 94 (forts.)
att

uppdra till kommunstyrelsen att bereda en förändring av riktlinjerna i
fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort så att Johan
Orrefastigheten också möjliggörs för fortsatt förskola- och
skolverksamhet, samt

att

i övrigt anta Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-2020,
daterat den 22 juni 2015.

Reservation
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Carina Johansson (C), Håkan Josefsson (C), Bengt Petersson (C), Anders
Martinsson (C), Inga- Maj Eleholt (C) och Linda Strömblad (C) reserverar sig
till förmån för egna yrkanden.
Anders Gustafsson (SD), Niclas Månsson (SD), Mattias Johansson (SD), Sören
Axelsson (SD), Bo östvall (SD) och Stefan Nilsson Nylén (SD) reserverar sig till
förmån för egna yrkanden.
Fredrik Sveningson (FP) och Ann-katrin Strand (FP) reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Marie Lackenbauer (V) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Erik Andersson (K) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommundirektören
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
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Vision 2040 för Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i Mål och budget 2013 som nämndsmål dels ta
fram en ny kommunomfattande översiktsplan, dels utarbeta en ny vision och
värdegrund för Gislaveds kommun. Båda ska ses som delar i kommunens
utvecklings- och förändringsarbete.
En särskild styrgrupp för översiktsplaneringen hade redan 2012 utsetts inom
kommunstyrelsen för hantera aktualitetsprövningen av den nuvarande
översiktsplanen En utvecklingsdag senhösten 2012 blev avstampen för såväl
visions- som översiktsplanearbetet. De politiska partierna arbetade var för sig
med sina framtidsvisioner, vilka blev något omfångsrika, men de har legat till
grund för det fortsatta arbetet. En processledare togs in för att stödja
processen. I september 2013 kunde styrgruppen presentera ett utkast till
vision med tillhörande arbetsmaterial på en andra visionsdag, till vilken många
förtroendevalda och förvaltningscheferna inbjudits. Efter synpunkter och
förslag från mötet och genom diskussioner i de politiska partierna under
hösten/vintern har styrgruppen lämnat ett förslag för vidare handläggning.
Under processen har även förvaltningscheferna behandlat visionen, dess
förhållningssätt och prioriterade områden utifrån styrningssynpunkt mm.
Vision 2040 utgörs av följande text:
Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation
till.
Till detta hör ett förhållningssätt riktat till de förtroendevalda och de anställda:
Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar – vill uppnå
vision 2040 genom att vi:
 levererar en fungerande vardag för individen,
 fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk,
 samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning,
 uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen.
Tre programområden har utpekats som specifikt viktiga att arbeta med under
de kommande åren:
 Barns lärande
 Staden Gislaved
 Företagsklimat och näringslivssamverkan
Styrgruppen för ÖP-14 har den 4 februari 2014 överlämnat ett förslag till
VISION 2040 för Gislaveds kommun, daterat den 20 januari 2014, till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den18 februari 2014 att
överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Styrgruppens förslag till Gislaved VISION 2040, daterat den 20 januari 2014
Kommunstyrelsen den 28 januari 2014, § 26
Kommunstyrelsen den 18 februari 2014, § 69
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Kf § 36 (forts.)
Yrkande
Niclas Palmgren (M) och Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta VISION 2040 med tillhörande förhållningssätt enligt dokument
daterat den 20 januari 2014,

att

godkänna att de tre prioriterade områdena Barns lärande, Staden Gislaved
och Företagsklimat och näringslivssamverkan ska utgöra inriktningen för
målstyrningen från 2015,

att

uppdra till kommunstyrelsen att ta fram plan för extern och intern
kommunikation av VISION 2040 med tillhörande förhållningssätt, samt

att

uppdra till kommunstyrelsen att anpassa mål- och budgetprocessen och
andra styrningsprocesser till VISION 2040 med tillhörande
förhållningssätt och de prioriterade områdena från och med 2015 års
processer.

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunens bolag och stiftelser
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontoret, utvecklingsenheten
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten
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Komplettering av Vision 2040 för Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2014 VISION 2040 med tillhörande
förhållningssätt, daterat den 20 januari 2014. I beslutet ingår specifikt att de tre
prioriterade områdena Barns lärande, Staden Gislaved och Företagsklimat och
näringslivssamverkan ska utgöra inriktningen för målstyrningen från 2015.
Under hand har konstaterats att det finns svårigheter att kommunicera att
begreppet Staden Gislaved innefattar allt som kommunen innehåller och som
sammantaget ger det som en stad kan ge.
Beskrivningen under programområdet att konceptet Staden Gislaveds kommun
ska upplevas och stödja hela kommunens attraktivitet har inte trängt genom
medvetandet hos invånare i kommunen.
I samband med beredningen av de ekonomiska styrprinciperna och mål- och
budgetarbetet inför 2016 har kommunstyrelsen därför enigt föreslagit
kommunfullmäktige att ändra programområdets formulering till Staden Gislaveds
kommun. Kommunfullmäktige antog förslaget till ekonomiska styrprinciper den
22 juni 2015, varför visionen i denna del ska formellt revideras.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 27 februari 2014, § 36
VISION 2040, Gislaveds kommun, daterad den 20 januari 2014
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 29 april 2015, § 70
Strategiskt styrdokument daterat den 29 april 2015, den 13 maj 2015 och den
22 juni 2015
Kommunstyrelsen den 13 maj 2015, § 160 och den 10 juni 2015, § 198
Kommunfullmäktige den 22 juni 2015, § 94
VISION 2040 Gislaveds kommun, PP-presentation reviderad efter juni 2015
Yrkande
Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Peter Bruhn (MP),
Anton Sjödell (M), Håkan Josefsson (C) och Anders Gustafsson (SD): Bifall till
förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

notera att VISION 2040 med tillhörande förhållningssätt enligt dokument
daterat den 20 januari 2014, reviderats med avseende på formuleringen
av programområdena i samband med antagande av de ekonomiska
styrprinciperna den 22 juni 2015, § 94, samt

att

de tre prioriterade områdena är Barns lärande, Staden Gislaveds kommun
och Företagsklimat och näringslivssamverkan ska utgöra inriktningen för
målstyrningen till dess beslut om annan inriktning tas.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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1. Beskrivning av styrmodellen
Syftet med Gislaveds kommuns ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodell är att säkerställa
att de politiska viljeinriktningarna ska få genomslag i verksamheterna. Styrmodellen ska också
bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen ända ut i det dagliga arbetet.
Styrmodellen i sig är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid.
Det är vad man fyller styrmodellen med som ska spegla rådande politiska viljeinriktningar.
Styrmodellen består av ett antal olika delar eller ”byggstenar”, som samverkar med varandra
för att bilda en helhet, där planerings- och uppföljningsprocessen utgör den viktigaste.
Styrmodellens ”byggstenar”

Gislaveds kommuns värdegrund

Vision

Finansiella mål

Personalpolitiska mål

Planeringsprocessen
- Prioriterade områden
- Konkretiserade mål
- Nämndmål

Roll- och ansvarsfördelning

Uppföljning och årsredovisning
Bilden nedan beskriver övergripande styrmodellen. Under våren fastställs de yttre
begränsningarna för nämndernas budgetarbete genom beslut om ”Strategiskt styrdokument
inför mål och budget”. Detta illustreras av den övre (blå) delen i bilden. Dokumentet fastställs
av kommunfullmäktige.
Värdegrunden, visionen, de finansiella och personalpolitiska målen samt de prioriterade
områdena revideras inte årligen. De utgör tillsammans med planeringsförutsättningarna det
yttre ramverk som planeringen för den kommande budgetperioden förhåller sig till.
De konkretiserade målen har ett kortare tidsperspektiv och syftar till att stegvis få
kommunen att närma sig visionen och de prioriterade områdena samt göra det möjligt för
kommunen att på bästa sätt möta de omvärldsfaktorer som kommunen står inför.
Med beslutet om Strategiskt styrdokument som underlag bereder nämnder och styrelser Mål
och budget för den kommande perioden. Nämnder/styrelsers uppgift är att beskriva hur de
konkretiserade målen ska genomföras och för övrigt ska verksamheten anpassas i samklang
med de prioriterade områdena.
Utblicken kommer därefter att fastställs av kommunfullmäktige i november månad och
därmed är 2016 års budget i princip fastställd och nämnderna arbetar med detaljfrågor inom
det strategiska styrdokumentets målbeskrivning.
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Värdegrund
Gislaveds kommun verkar utifrån alla människors lika värde. Alla invånare ska ha samma
möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som
tas.
Gislaveds kommun präglas av ömsesidig respekt. Beslut fattas på en rättssäker och saklig
grund. I mötet med kommunens verksamheter ska alla invånare känna att de har samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter och vill tillvarata kommunens
mångkulturella profil.
Gislaveds kommun tar tillvara på barnperspektivet och arbetar för en samhällsutveckling som
inte äventyrar möjligheterna för kommande generationer.

Vision
Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till.
Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar – vill uppnå vision 2040 genom
att vi:
 levererar en fungerande vardag för individen,
 fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk,
 samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning,
 uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen.
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Följande begrepp är centrala i styrmodellen:
Planeringsförutsättningar:

Kartläggning och analys av den omvärld och
närvärld som påverkar kommunens ekonomiska
och verksamhetsmässiga utveckling.

Vision:

En tydlig bild av en önskad framtid för
kommunen som geografiskt område. Ska inte
uppnås det närmaste året utan avser ett längre
tidsperspektiv. Vad vill vi med kommunen på
sikt?

Kommunstyrelsens ledningsidé:

Ska tydliggöra vad kommunstyrelsen ska göra
och för vem, i sin roll som styrnings- och
ledningsorgan. För närvarande beskrivs det i
styrdokumentet genom vad som anges i
reglementet för kommunstyrelsen.

Finansiella mål:

Finansiella mål syftar till att visa kommunens
ekonomiska ställning på lång och kort sikt.

Personalpolitiska mål:

Personalpolitiska mål syftar till att kunna följa
upp vår största resurs, personalen.

God ekonomisk hushållning:

God ekonomisk hushållning uppnås
 Med en effektiv verksamhet i enlighet
med de prioriterade områdena
 Med en stabil ekonomi där de finansiella
målen uppnås
 Av en attraktiv arbetsgivare som uppnår
sina personalpolitiska mål

Prioriterade område:

De prioriterade områdena förtydligar visionen.

Konkretiserade mål:

De konkretiserade målen (inriktningen) är
förväntningar eller krav på hur nämndernas
tilldelade resurser ska riktas. De är framtagna
utifrån planeringsförutsättningarna,
visionen, kommunstyrelsens ledningsidé
och de finansiella och personalpolitiska
målen.
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I budgetarbetet utgår nämnderna från det strategiska styrdokumentet och arbetar med
följande:
Uppgift:

Beskriver varför en verksamhet finns, vad den ska
göra och för vem. Den ska kunna ge svar på följande
frågeställning:
”För vem eller vilka (målgrupper) ska vi lösa vilka
situationer (behov) genom att göra vad (utbud) i
samverkan med vem?”

Nämndsmål:

Nämndsmål är nämndens krav på verksamheten. De
kan också beskriva hur nämnden avser att uppfylla de
konkretiserade målen i det strategiska
styrdokumentet.

Styrmått:

Mättal som är till för att se i vilken riktning vi är på
väg.

2. Kommunstyrelsens ledningsidé
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter.
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3. Planeringsförutsättningar
Möjligheterna till utveckling i Gislaveds kommun påverkas av vad som sker i resten av
Sverige och världen. Planeringsförutsättningarna fungerar som en kartläggning och analys av
den omvärld och närvärld som påverkar kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga
utveckling.

1. Bokslut 2014
Resultatet för 2014 blev + 10,6 mnkr och de finansiella målen uppnåddes ej för 2014 men
för planperioden 2014-2018.
Det finns många engångsfaktorer (reavinster m m) som har skapat resultatet vilket gör att
resultatet är svagt och åtgärder behöver vidtagas för att klara de finansiella målen de
kommande åren.
Resultatet beror bl.a. på verksamhetskostnader (+31,6 mnkr), skatteintäkter (-7,9 mnkr),
kapitaltäckning till Stiftelsen Gisleparken (-3,1 mnkr), pensionskostnader (-4,5 mnkr), reavinst
(+5,3 mnkr), interna kapitalkostnader (-16 mnkr) samt avskrivningar (+1,7 mnkr).
Nämndernas andel av ”verksamhetens nettokostnad” (tkr)
Nämnd
Kommunstyrelsen
Räddningstjänst
Teknisk nämnd
Bygg- och miljönämnd
Socialnämnd
Fritidsnämnd
Barn & utbildningsnämnd
Kulturnämnd
Fastighetsnämnd

TOTALT

Nettokostnad

Resultat

-67 952
-30 462
-43 703
-10 881
-557 308
-35 172
-696 306
-25 412
+5 809

+8 178
+567
-64
-288
+1 318
+1 816
+12 760
+1 474
+5 809

- 1 461 387

+ 31 570

2. Hur påverkar 2014 års resultat det kommande budgetarbetet?
Det svara resultatet för 2014 (+10,6 mnkr) kommer att påverka de kommande årens
budgetarbete på så sätt att det blir nödvändigt med budgetanpassningar för att den goda
grundekonomin kan kvarstå.
Nämndernas resultat för 2014 bedöms inte innebära någon justering av 2016 års ramar pga
att 2014 års nämndresultat i huvudsak har uppstått som följd av kostnadsminskningar av
engångskaraktär.
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3. Statlig styrning – vårproposition och skatteunderlagsprognos
(hämtat från SKL:s cirkulär 2015:14)

1. Vårpropositionen

Den 15 april presenterade regeringen vårändringsbudget för2014 samt 2016 års
vårproposition. SKL sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna
åren 2015–2019.
Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2015–
2019. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av
de större satsningarna:
 1 miljard avsätts till äldreomsorgen 2015 och 2 miljarder årligen 2016–2018.
 Det generella statsbidraget ökar med 734 miljoner för 2015 och 2,2 miljarder år 2016 och
2,6 miljarder från 2017 som kompensation för att nedsättning av socialavgifterna för unga
slopas.
 Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast med 2 miljarder per år
från 2015.
 Minskade barngrupper i förskolan, 415 miljoner 2015 och 830 miljoner från år 2016.
 Klimatinvesteringar i kommuner och regioner anslås med 125 miljoner i år och därefter
600 miljoner.
 Upprustning av skollokaler, 15 miljoner i år och 330 miljoner 2016–2018.
 Satsning på ungdomar i jobb år 2015 178 miljoner för att uppgå till 3,5 miljarder år 2019.
Ekonomienhetens kommentar: Effekten för Gislaveds kommun är i detta läge osäkert i och med att
en stor del av satsningarna är riktade statsbidrag och att det i propositionen inte framgår villkoren
för dessa statsbidrag. Om alla riktade statsbidrag omräknas till effekt per invånare skulle
ersättningen till Gislaveds kommun kunna uppgår till 13 mnkr år 2015 för att därefter öka till 31
mnkr.

2. Regeringens skatteunderlagsprognos

Skatteunderlaget
Regeringen räknar med större ökning av skatteunderlaget 2014–2018 än både SKL och
Ekonomistyrningsverket (ESV). Skillnaden mellan regeringens och SKL:s prognos förklaras i
huvudsak av snabbare sysselsättningstillväxt och långsammare höjningar av grundavdragen i
regeringens prognos. Regeringens grundavdragsprognos utgår från oförändrade regler medan
SKL förutsätter en oförändrad relation mellan taxerad inkomst och grundavdrag efter 2016,
vilket ger en mer rimlig utveckling på några års sikt.
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Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring
2014

2015

2016

2017

2018

2014–2018

Regeringen, ap r

2,6

5,3

5,7

5,3

4,7

25,9

ESV, m ars

3,1

4,9

4,5

4,5

4,4

23,3

SKL, feb

3,2

5,1

5,1

4,5

4,3

24,1

Ekonomienhetens kommentar: Kommunens skatteberäkning utgår från SKL:s prognoser.

4. Strategiskt styrdokument i ett större perspektiv
Det strategiska styrdokumentet är tillsammans med kommunens översiktsplan de två
styrande dokumenten som beskriver de mål kommunen ska uppnå de närmsta åren.
Gislaveds kommuns utvecklingsarbete kan dock inte ses som isolerat från omvärlden.
Kommunen är en del av en logisk kedja som börjar eller slutar med den internationella nivån.
Det handlar om samverkan på flera nivåer för den gemensamma utvecklingen.
För varje nivå finns det strategiska dokument (strategier, handlingsplaner m.m.) som
tillsammans bildar en logisk kedja. I Europa är den mest övergripande strategin ”Europa 2020
– En strategi för smart och hållbar utveckling för alla”, på nationell nivå finns exempelvis ”Den
nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning” och på
regional nivå finns en ”Regional utvecklingsstrategi”. De mål kommunen sätter relaterar till de
mål och strategier som finns på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Detta
för att säkra en hållbar utveckling i kommunen och i omvärlden.

INTERNATIONELL NIVÅ
Exempel: Barnkonventionen,
Klimatöverenskommelse
EU
Exempel: Europa 2020

SVERIGE
Exempel: Sveriges nationella
reformprogram 2013

REGION JÖNKÖPING
Exempel: Regional utvecklingsstrategi

GISLAVEDS KOMMUN
Exempel: Översiktsplan, Strategiskt
styrdokument
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5. Kommunens övergripande strategiska styrdokument
I arbetet med att utarbeta en budget som leder i riktning med de prioriterade områdena
samt konkretiserade mål är det av stor vikt att även de strategiska styrdokumenten beaktas.
Det strategiska styrdokumentet tillsammans med kommunens översiktsplan är de två
styrande dokumenten som beskriver de mål kommunen ska uppnå de närmsta åren.
I följande sammanställning beskrivs några av de strategiska styrdokumenten:
 Översiktsplan ÖP, inkl det tematiska tillägget ”landsbygdsutveckling i strandnära läge
(LIS)”
 Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010 – 2020
 Mål- och strategi för gång- och cykelvägar
 Kollektivtrafikstrategi
 Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet enligt LSO
 Tillgänglighetsstrategi
 Informationssäkerhetspolicy
 Turismstrategi
 Marknadsförsörjningsstrategi
 Kommunal e-hälsa i vård och omsorg
 Folkhälsostrategi
 Skolplan
• Strategi för ungdomsinflytande
 Energistrategi och klimatstrategi
 Mm

6. Omvärldsanalys 2013-2014
Gislaveds kommun tar varje år fram en omvärldsanalys som löper på tio års sikt. Gällande
omvärldsanalys är den som utarbetades under 2013. Syftet med omvärldsanalysen är att
identifiera trender som kan vara av stor vikt för Gislaveds kommun som geografisk plats och
som organisation, och som påverkar möjligheterna att nå kommunens vision och
övergripande mål. Analysen presentera utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun
och hur man eventuellt skulle kunna möta dessa trender.
Omvärldsanalysen utförs av en förvaltningsövergripande analysgrupp tillsammans med
förvaltningscheferna och kommunstyrelsen och presenteras på den planeringskonferens som
inleder arbetet med mål och budget varje år.
I nuvarande omvärldsanalys presenteras 15 trender som delas upp i fyra områden:
Framtidens samhälle, framtidens arbete och näringsliv, framtidens kommun och framtidens
miljö. Trenderna återges här nedan.
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Framtidens samhälle









Fler äldre
Ökad mångfald
Ökade samhällsklyftor och ökad ohälsa
Trygghetsbehovet ökar
Förändrat köpbeteende
Snabbare rörlighet och omställning
Ökade krav på kommunikationer
Ökade krav på boendet

Framtidens arbete och näringsliv



Förändrade villkor för
tillverkningsindustrin ger en förändrad
arbetsmarknad.
Ökat rekryterings- och
kompetensbehoven

Framtidens kommun



Framtidens miljö


Med ökat fokus på alternativa
energikällor får miljöfrågorna allt större
betydelse



Samhällsengagemanget byter karaktär
Samarbete och konkurrens mellan
kommuner ökar
Kraven ökar på lättillgänglig
information

Om du vill läsa hela omvärldsanalysen så finns den att hämta på kommunens webbplats.

7. Befolkningsprognos 2015-2024
Gislaveds kommuns befolkningsprognos för 2015 sträcker sig tio år framåt. Prognosen
bygger på de senaste årens befolkningsutveckling. Under prognostiden förväntas Gislaved
tappa i antal invånare men planar ut på några års sikt. Följande tabell visar utvecklingen från
dess att kommunen bildades tills idag, och tio år framåt i tiden.
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År

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Antal inv.

28737

28710

28695

28685

28675

28665

28655

28645

28645

28640

28635

Förändring (ackumulerad)

28737

-25

-40

-55

-65

-75

-85

-90

-95

-100

-105

Tabellen nedan visar befolkningsutvecklingen för olika åldergrupper som förväntas de
kommande tio åren.
År

1-5

6-15

16-18

19-24

25-64

65-79

80-89

90-w

Utfall 2014

1 606

3 472

1 137

2 153

14 279

4 164

1 326

288

2015

1 600

3 530

1 065

2 085

14 255

4 235

1 335

295

2016

1 610

3 545

1 030

2 035

14 215

4 320

1 325

305

2017

1 630

3 555

1 025

1 970

14 190

4 370

1 330

305

2018

1 645

3 555

1 055

1 890

14 145

4 420

1 330

320

2019

1 635

3 565

1 070

1 855

14 065

4 450

1 385

325

2020

1 635

3 585

1 080

1 845

13 955

4 530

1 390

325

2021

1 630

3 585

1 085

1 830

13 885

4 570

1 415

335

2022

1 630

3 575

1 095

1 830

13 825

4 575

1 470

335

2023

1 625

3 565

1 120

1 835

13 715

4 600

1 545

325

2024

1 625

3 570

1 115

1 850

13 650

4 560

1 635

330

+19

+98

-22

-303

-629

+396

+309

+42

förändring

Förklaring till befolkningsprognosens bakgrundsfaktorer
Förändringar i ett givet områdes befolkning kan bara bero på något av följande fyra
skeenden: att människor föds, att människor dör, att människor flyttar ut och att människor
flyttar in. Vid arbetet med en befolkningsprognos för kommunen görs alltså antaganden om
hur utvecklingen för dessa fyra faktorer kommer att se ut. Dessa antaganden baseras
huvudsakligen på den tidigare utvecklingen i området, men tendenser som uppfattats på
nationell nivå, som uppskattade förändringar i människors livslängd eller förändringar på
nationellt plan som kan leda till flyttströmmar, kan även påverka antagandena.
I befolkningsprognoser kan också lokala bakgrundsfaktorer som arbets- och bostadsmarknad
spela in och beaktas. I Gislaveds kommun har den lokala bostadsmarknaden ändrats under
det senaste halvåret så att brist på bostäder har uppkommit. Produktionen av nya bostäder
är låg, vilket sammantaget gör att möjligheter till såväl omflyttning som inflyttning hämmas.
Befolkningsökningen beräknas därför bli långsammare än om tillgången på bostäder varit god.

4. God ekonomisk hushållning
Vad är ”god ekonomisk hushållning” för Gislaveds kommun? Kommunallagen anger att
kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär att de ska
sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.
Vad ska kommunen göra?
 ”För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning
 För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning”
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För personalfrågor skall anges de personalpolitiska mål som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning”

För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen ska nå sin vision
utifrån vad som anges i de prioriterade områdena. För de prioriterade områdena anges
konkretiserade mål för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för
verksamheten är god ekonomisk hushållning.

1. Finansiella mål
God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att de finansiella målen är
följande:
 Resultatnivån under femårsperioden 2016-2020 ska uppgå till i genomsnitt minst 15
mnkr per år
 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 2016-2020 ska, som genomsnitt, inte
vara lägre än 73 procent.
Resultatet (Förändringen av Eget Kapital) måste vara positivt om ekonomin inte ska
försämras. En försämrad ekonomi innebär mindre resurser till verksamheten. För att klara
kommunen framtida pensionskostnader behöver resultatet vara lägst 15 mnkr.
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med sparade skattemedel.
Sjunker soliditeten tvingas kommunen låna mer till investeringarna och därmed ökar
räntekostnaderna och en mindre del av skatteintäkterna kan användas till verksamheterna.
Dessa mått är av mycket stor betydelse för kommunens ekonomiska utveckling och helt i
linje med den kommunala redovisningslagen om god ekonomisk hushållning.

2. Personalpolitiska mål
För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet som arbetsgivare finns
följande personalpolitiska mål.
 Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som attraktiv
arbetsgivare.
o Utveckla processen kring lönebildningen
o Riktade medel för struktursatsningar
Styrmått:






Minst 90 procent av alla anställda ska ha medarbetarsamtal.
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 4,8 %
Att resultat av struktursatsningar under femårsperioden 2015-2019 ska
medföra att medianlönerna inom respektive AID-kod ligger i nivå som
medianlöner i kommuner och landsting i södra Sverige.

Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet.
Styrmått:


Samtliga nya tillsvidaranställningar anställs till en grundanställning på 100
%. Målet är att andelen anställda med grundtjänst 100 % ska öka i
förhållande till andelen per 2014-11-01 som var 64,3 %.
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5. Prioriterade programområden och konkretiserade mål
De konkretiserade målen (inriktningarna) är förväntningar eller krav på hur nämndernas
tilldelade resurser ska riktas. De är framtagna utifrån planeringsförutsättningarna,
visionen, kommunstyrelsens ledningsidé och de finansiella och personalpolitiska
målen.
(Understruken nämnd har ett sammanhållande ansvar i arbetet med det konkretiserade målet).

1. Barns lärande
Huvudmål:
•
•

Alla barn når behörighet till gymnasieskolan.
För att varje barn ska kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande, krävs samverkan
mellan alla runt barnet: trygg miljö i och utanför skolan

Nr:

Konkretiserade mål

1

Barnperspektivet ska genomsyra de
kommunala besluten och all
verksamhet
Prioritera förebyggande verksamhet
för barn och ungdomar och särskilt
ett väl fungerande kultur- och
fritidsutbud för barn och ungdomar
Fler behöriga pedagoger och fler
vuxna i skolan
Förbättra simkunnighet för barn och
ungdom i årskurs 6

2

3
4

14

Ekonomisk
justering

Ansvarig
nämnd
Alla

Alla

BUN
BUN

Förtydligande/syfte
med målet

2. Staden Gislaveds kommun
Huvudmål:



Staden Gislaveds kommun upplevs – och används - som en attraktiv mötesplats av
invånare och besökare.
Konceptet Staden Gislaveds kommun upplevs och stödjer hela kommunens
attraktivitet.

Nr:

Konkretiserade mål

5

Vända befolkningsutvecklingen
genom att främja förutsättningarna
för de bofasta att bo kvar och att
öka nettoinflyttandet.
Fortsatt utvecklingsarbete för att
Gislaveds kommun ska vara en del
av e-samhället.
Fr.o.m. januari 2016 ska konkreta
förändringar, som innebär
ombyggnation av två simhallar till
annan verksamhet, genomföras.
Påbörja arbetet med underlag för en
utredning för att skapa ett helt nytt
bad- och sim center för hela
Gislaveds kommun, för att ersätta
våra tre nuvarande uttjänta
simhallar.
Under 2016 påbörjas de konkreta
förändringar av skolstrukturen som
krävs för att säkerställa integration
och utveckla den pedagogiska
kvaliteten med anpassning till
elevunderlaget.
Minska driftskostnaderna för
äldreomsorgen där frågan om
kvalitet och utbud får vara en del av
sammanhanget.
Utreda att flytta tekniska kontoret/
Gislaved energi till Grönemosse

6
7

8

9

10

11

Ekonomisk
justering

Ansvarig
nämnd

Förtydligande/syfte
med målet

KS, alla

KS, Alla

FN, FAN, BUN

KS

BUN, FAN

SOC

KS (GEAB), TN
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3. Företagsklimat och näringslivssamverkan
Huvudmål:

• I Gislaveds kommun har vi det bästa företagsklimatet.
• Näringslivssamverkan sker naturligt baserat på efterfrågan från kommun
eller företag.
Nr:

12

13
14
15

16

Konkretiserade mål

Utveckla infrastrukturen för att
stödja näringslivets behov av
rörlighet för kompetens och
transporter på ett hållbart sätt.
Fördjupa samverkan med
näringslivet
Stödja förutsättningar för
innovation och tillväxt
Se över fordonspolicyn för
miljömässigt hållbara samt säkra
fordon.

Ekonomisk
justering

Ansvarig
nämnd
KS, BUN

KS, TN, BYM,
BUN,
SOC,RN, FN
KS
FAN

Förtydligande/syfte
med målet

6. Styrmått per prioriterat område
För att underlätta för kommunfullmäktige att följa upp hur de prioriterade områdena uppnås
är det av vikt att besluta om styrmått som ska ge denna information.
Följande styrmått per prioriterat område ska användas av kommunfullmäktige under 2016:
1. Barns lärande
Målsiffran 2016 kan justeras efter resultatet vid terminsslut sommaren 2015.

Styrmått
Andel behöriga elever till något nationellt program (KKiK mått nr 19)
Utfall 2011
85%

Utfall 2012
90 %

Utfall 2013
84,4 %

Utfall 2014
80,5

Mål 2015
90 %

Mål 2016
90 %

Elever i åk 6 med godkänt betyg i alla ämnen, lägeskommun
Utfall 2011

Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014
80,2%

Mål 2015
95 %

Mål 2016
95 %

Mål 2015
75 %

Mål 2016
88 %

Andel elever som fullföljer gymnasiet (KKiK mått nr 22)
Utfall 2011
70%

Utfall 2012
73 %

Utfall 2013
74 %

Utfall 2014
70 %

Elevernas syn på skolan, år 8 (Genomsnitt av andelen elever som på en fyrgradig skala svarat stämmer helt och hållet och
stämmer ganska bra (positiva svar) på de gemensamma enkätfrågorna om elevernas syn på skolan och undervisningen.)

Utfall 2011
81 %

Utfall 2012
74%

Utfall 2013
76%

Utfall 2014
70%

Mål 2015
70 %

Mål 2016
70 %

2. Staden Gislaveds kommun
Styrmått
Medborgarundersökningen NMI betygsindex skala 0-100. Gränsen för nöjd går vid 55
Utfall 2011

Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Mål 2015

Mål 2016

55

57

57

57

60

60

Medborgarundersökningen ”Hur stor andel av invånarna tycker att Gislaveds kommun är en
attraktiv plats att bo på ” (KKiK mått nr 40)
Utfall 2011

Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Mål 2015

Mål 2016

55 %

54 %

55 %

57 %

56 %

57 %

Medborgarundersökningen - upplever påverkan (KKiK mått nr 16)
Utfall 2011

Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Mål 2015

Mål 2016

43 %

40 %

41 %

44%

45 %

45 %
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Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (KKiK mått nr
15)
Utfall 2011

Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Mål 2015

Mål 2016

38

40

49

56

50

56

Utfall 2014
67

Mål 2015
60

Mål 2016
67

Utfall 2014

Mål 2015
150

Mål 2016
150

Utfall 2014

Mål 2015
65

Mål 2016
65

3. Företagsklimat och näringslivssamverkan
Styrmått
Placering i Svenskt Näringsliv ranking
Utfall 2011
48

Utfall 2012
77

Utfall 2013
87

Placering i SKL:s undersökning- Insikten
Utfall 2011

Utfall 2012

Utfall 2013
177

Index i SKL:s undersökning- Insikten
Utfall 2011

Utfall 2012

Utfall 2013
59

Antal nystartade företag- antal/1 000 invånare (KKiK mått nr 34) (Inget målvärde men viktigt att mäta
för analysen)
Utfall 2011

Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

4,8 st

4,2 st

4,8 st

3,6 st
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Mål 2015

Mål 2016

7. Direktiv och preliminära ramar inför 2016
Som grund för 2016-2020 års budgetarbete förutsätts att de finansiella målen uppfylls. Med
beaktande av 2014 års resultat och de prioriterade områdena samt de konkretiserade mål
för 2016 ska nedanstående direktiv gälla för 2016 års budgetarbete.
Med detta styrdokument som grund ska respektive nämnd/styrelse utarbeta en budget för
2016 samt utblick 2017-2020.
Med det strategiska styrdokumentet som grund har nämnder/styrelser ansvar att utarbeta en
årsbudget utifrån de mål och riktlinjer som anges i styrdokument.
De ramar som ingår i detta styrdokument är preliminära och slutlig ställning tas i samband
med kommunfullmäktiges sammanträde i november månad.

1. Antagande om pris- och löneförändringar
I nuvarande Mål och budget 2015-2019 ingår 3,2 procent för löneökningar och 2,5 procent
för inflation för år 2016. Det är troligt att 2016 års löneökning kommer att uppgå till 3,0
procent och att inflationen blir 2,2 procent. Denna justering i förhållande till befintlig Mål och
budget innebär en kostnadssänkning med 2,7 mnkr.
Trots att kommunen inte kompenseras av staten för inflationsförändringar (den s.k.
”statsbidragspåsen” är nominellt oförändrad) är respektive nämnd och styrelse kompenserad
med 2,2 procent (exklusive löneökningar). Detta förfaringssätt är det tydligaste men kräver
samtidigt ett aktivt arbete med bland annat de konkretiserade målen.
Anslaget för löneökningar ligger på kommunstyrelsen för att fördelas till respektive nämnd
när avtalsrörelsen är klar under 2016.
Inflationskompensationen fördelas till respektive nämnd i ramberäkningen.

2. Pensionskostnader
Enligt beräkningar kommer kommunens pensionskostnad för år 2016 att blir ca 84 mnkr,
vilket är den nivå som ingår i nuvarande Mål och budget 2015-2019 för år 2016.

3. Skatteförändringar
Kommunens skatteintäkter för 2016 var beräknade till 1 558 mnkr i Mål och budget 20152019, vilket var baserat på 28 600 invånare. Enligt senare beräkningar baserade på
kommunförbundets cirkulär 2015:15 har skatteintäkterna ökat till totalt 1 563 tkr.
Förändringen beror framförallt på:
 Förbättrad skatteunderlagsutveckling +6,9 mnkr
 Regleringsbidrag -4,6 mnkr (ingår kompensation med 7,0 mnkr för höjd arbetsgivaravgift för yngre)
 LSS-utjämning +2,5 mnkr
Nuvarande beräkning av 2016 års skatteintäkter baseras på 28 700 invånare och att
skattesatsen är oförändrat 22:13 procent.
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Skatteintäkterna är en av de mest osäkra faktorerna, eftersom de är beroende av
samhällsutvecklingen. En sänkning av rikets skatteintäkter slår mycket hårt mot respektive
kommun. Intäkterna minskar direkt medan verksamhetens kostnader kvarstår.
LÄNETS SKATTER 2015
Värnamo
Vaggeryd
Jönköping
Tranås
Vetlanda
Mullsjö
Sävsjö
Aneby
Gislaved
Habo
Nässjö
Gnosjö
Eksjö

Lägst

21:12
21:19
21:34
21:41
21:51
21:84
21:92
22:09
22:13
22:17
22:19
22:24
22:26

Högst

Länet (vägt)
Riket (vägt)

21:60
20:70

4. Ränteeffekter och avskrivningar
Kommunens räntekostnader och avskrivningsnivåer var i Mål och budget 2015-2019
budgeterade till totalt 84,5 mnkr för år 2016. Dessa nivåer kvarstår för 2016 års
budgetförutsättningar vilket i sin tur baserades på en investeringsnivå på 112 mnkr år 2016.
Enligt bokslut 2014 uppgick räntor och avskrivningar till 76 mnkr. Den kraftiga uppgången i
förhållande till år 2014 beror bl a på höga investeringar år 2015.

5. Demografiförändringar
De demografiförändringar som redovisades i avsnitt 3.7 måste beaktas i fördelningen av 2016
års budgetramar. Utifrån kostnad per barn, gymnasieelev o.s.v. omfördelas 2016 års ramar
enligt nedanstående tabell (mnkr). Ett minskat anslag till verksamheten innebär att det står
minustecken framför beloppet. Ett minustecken på totalnivån innebär att kommunens
resultat förbättras med detta belopp.
(- är minskad tilldelning)
Äldreomsorg
Förskola/DBV/Förskoleklass
Grundskola Åk 1-3
Grundskola Åk 4-6
Grundskola ÅR 7-9
Gymnasieskola
Totalt
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2015

2016

2017

2018

2019

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,5
1,7
0,5
0,6
0,8
-2,3

1,1
1,3
-0,7
1,1
1,0
-4,8

1,5
1,9
-2,2
1,3
1,0
-4,5

2,1
3,5
-3,9
0,5
1,2
-3,5

0

1,9

-1,1

-1,0

-0,1

För budget 2016 ska därmed nämndernas ramar utökas med 1,9 mnkr som följd av
demografiska förändringar.

6. Vårpropositionen
Under avsnitt 3.3 presenteras effekter på kommunens verksamheter utifrån
vårpropositionens intentioner. Vilka effekterna blir för Gislaveds kommun är i detta läge
osäkert i och med att en stor del av satsningarna är riktade statsbidrag och att det i
propositionen inte framgår villkoren för dessa statsbidrag. Om alla riktade statsbidrag
omräknas till effekt per invånare skulle ersättningen till Gislaveds kommun kunna uppgår till
13 mnkr år 2015 för att därefter öka till 31 mnkr.
I kommunalskatten ingick i förutsättningarna för 2016 en utökning med 718 tkr avseende
utökad undervisningstid i matematik åk 7-9. Denna del är borttagen i vårpropositionen och
Barn- och utbildningsnämndens driftram sänks därmed med 718 tkr.

8. Justeringar
Nedan presenteras justeringar av grundramen.

1. Bokslutsjusteringar 0 mnkr
2. Justering av utblick 2016 0 mnkr
3. Allmän justering -27,0 mnkr
Kommunstyrelsen (-1,0 mnkr)
 Effektivisering/omstrukturering -1,0 mnkr
Socialnämnden ( -11,0 mnkr)
 Effektivisering/omstrukturering -11,0 mnkr
Barn- och utbildningsnämnden (-10,0 mnkr)
 Effektivisering/omstrukturering -10,0 mnkr
Kulturnämnden (-0,1 mnkr)
 Effektivisering/omstrukturering -0,1 mnkr
Tekniska nämnden (-1,0 mnkr)
 Effektivisering/omstrukturering -1,0 mnkr
Bygg- och miljönämnd (-0,2 mnkr)
 Effektivisering/omstrukturering -0,2 mnkr
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Fritidsnämnden (-3,5 mnkr)
 Effektivisering/omstrukturering -3,5 mnkr
Fastighetsnämnden (-0,2 mnkr)
 Effektivisering/omstrukturering -0,2 mnkr
Räddningsnämnden (0 mnkr)

4. Budgetjustering som följd av de konkretiserade målen. 0,0 mnkr
De konkretiserade målen ska ses som en generell övergripande styrning av respektive
nämnds verksamhet och ekonomisk fördelning inom den tilldelade ramen. Merparten av
dessa mål skall inarbetas i befintlig ram men i vissa fall tillskjuts medel. Under denna rubrik
kommenteras de konkretiserade mål som innebär ekonomiska budgetjusteringar.

5. Tidigare beslut för inarbetning i budget. +2,7 mnkr.
Kommunstyrelsen (+2,7 mnkr)
 KS 2015-04-08 § 127 Kontaktcenter i Gislaveds kommun. Utökad ram med 2,7 mnkr
avseende 2016 års initialkostnad för kontaktcenter.
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9. Sammandrag
Sammanställning av rampåverkande förändringar enligt ovan
Åtgärd mnkr

Budget 2015
(avtal -15 ej fördelat)
Löneökning 3,0 %

Över
g /fin

KS

Räddn.
nämnd

8,2 94,2
29,8

Bokföringsteknisk
justering
Inflation 2,2 %

Teknisk
nämnd

B o M Social
nämnd

Konkretiserade
mål
Tidigare beslut

Fastighets
nämnd
Summa

558,6

37,6

717,8

28,6

0

1 528,7

0,3

0,1

0,2

0,1

2,6

0,1

0,8

0,1

0

34,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,7

-0,1

-0,3

-0,2

2,3

0,4

4,2

0,3

0

7,4

2,3

1,3

1,8

0,1
0,2

3,1

0,2

0,0
5,4

0,7

4,4

1,5

0

18,8
0,0

-1,0

0,0

-1,0

-0,2

-11,0

-3,5

-10,0

-0,1

-0,2

-27,0
0,0

2,7

2,7

Vårproposition
Ram 2016

Kultur
nämnd

11,3

-0.1
1,0

BUN

41,2

0,5

Bokslutsjustering

Justering av
utblick 2016
Allmän justering

Fritids
nämnd

31,1

Demografi

Befintlig utblick

.

-0,7
39,0 99,2

31,3

43,2

11,3

558,3

35,3

717,9

0
30,4

-0,2

Ovanstående ramar kan komma att justeras avseende interna kostnader/intäkter. Dessa justeringar kommer ej att påverka
nämndernas handlingsutrymme.

23

1 565,7

1. Investeringsbudget
Enligt Mål och budget 2015-2019 uppgår den totala investeringsnivån för 2016 till 113 mnkr
(inkl 2,2 % inflation). Denna nivå kvarstår utan justering.
Investeringsramen fördelas enligt följande: (inkl. 2,2 procent inflation) mnkr:
Kommunstyrelsen

7,7

Räddningsnämnden

1,3

Tekniska nämnden

30,8

Bygg- och miljönämnden

0,1

Socialnämnden

3,7

Fritidsnämnden

2,1

Barn- och utbildningsnämnden
Kulturnämnden
Fastighetsnämnden
TOTALT
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13,7
3,0
50,6
113,0

2. Resultat 2016
Med de skatteförändringar, inflationsförändringar, ramförändringar m.m. som presenterats i
detta dokument kommer det finansiella målet på +15 mnkr som ett genomsnitt för perioden
2015-2019 att uppnås om nuvarande resultat i utblick 2015-2018 bibehålls för åren 20172019.

RESULTATBUDGET
(mnkr)

Ram 2016
Pensioner/kapitalkostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Förändrad inkomstutjämning
Finansnetto

År 2016
-1 565,7
89,0
-81,4
-1 558,1
1 563,5
3,0
0

Årets resultat

8,3

Soliditet

70 %
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2014-01-20, REVIDERAD 2015-08-27

Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar – vill
uppnå vision 2040 genom att vi
• levererar fungerande vardag för individen,
• fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk,
• samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning,

• uppmärksammar

bärarna av den kulturella industrikommunen

 Prioriterat område: Barns lärande
Huvudmål:
Alla barn når behörighet till gymnasieskolan.
För att varje barn ska kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande, krävs samverkan mellan alla runt
barnet: trygg miljö i och utanför skolan.

 Prioriterat område: Staden Gislaveds kommun
Huvudmål:
Staden Gislaved upplevs – och används - som en attraktiv mötesplats av invånare och besökare.
Konceptet Staden Gislaved upplevs och stödjer hela kommunens attraktivitet.

 Prioriterat område: Företagsklimat och näringslivssamverkan
Huvudmål:
I Gislaveds kommun har vi det bästa företagsklimatet.
Näringslivssamverkan sker naturligt baserat på efterfrågan från kommun eller företag.
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