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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
Plats och tid

Kommunhuset i Gislaved, kl. 18.30 - 19.40

Beslutande

Enligt särskild förteckning

Övriga deltagande

Karin Gustafsson, kommundirektör, sekreterare

Utses att justera

Gunilla Westerholm (S) och Anders Gustafsson (SD)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret den 2 september 2015 kl 12.30

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………………………….

Paragrafer

2015-08-27

96 - 108

Karin Gustafsson
Ordförande ……………………………………………………………………

Niclas Palmgren
Justerande

..........................................................................................................................................

Gunilla Westerholm

Anders Gustsfsson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-08-27

Paragrafer

96 - 108

Datum för
anslags uppsättande

2015-09-03

Datum för
anslags nedtagande

2015-09-24

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Underskrift

…………………………………………….
Maria Thorup
Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2015-08-27
Kf §96
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Dnr: KS.2015.1

Fastställande av dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 3 Interpellationer
utgår då inga sådana finns att behandla. Det svar på interpellation från LarsOve Bengtsson, som Bo Kärreskog skulle lämnat vid dagens sammanträde
flyttas till den 21 september 2015, eftersom Bo Kärreskog är förhindrad att
närvara vid dagens sammanträde.
Ordföranden tillkännager följande: Detta sammanträde direktsänds. Gislaveds
kommun har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i
programmet själv ska svara för yttrandefrihetsbrott, som han/hon begår. Det
meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv
för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändring av dagordningen
och finner att kommunfullmäktige enhälligt antar det.
Kommunfullmäktige beslutar

Justerares signatur

att

fastställa dagordningen i enlighet med ordförandens förslag, samt

att

notera ordförandens tillkännagivande vad gäller direktsändningen av
dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2015.204

Motion om förändring av reglemente till Kommunala
pensionärsrådet för funktionshinder
Ärendebeskrivning
Peder Winnebrandt (SD) har lämnat en motion om förändring av reglemente
för Kommunala rådet för funktionshinder, daterad den 27 augusti 2015.
Motionären vill att ett antal förändringar görs i reglementet för Kommunala
rådet för funktionshinder (KRF) efter att jämförelse gjorts med det nya
reglemente som tagits fram för Kommunala pensionärsrådet (KPR). Vidare
yrkar motionären att förslaget till nytt reglemente går ut på remiss till samtliga
handikapporganisationer i Gislaveds kommun före antagandet.
Beslutsunderlag
Motion om förändring av reglemente för Kommunala rådet för
funktionshinder.
Kommunfullmäktiges ordförande Niclas Palmgren har i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning remitterat motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna ordförandens åtgärd.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret

Justerares signatur
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Dnr: KS.2015.205

Motion om mobilförbud i den kommunala grundskolan
Ärendebeskrivning
Stefan Nilsson Nylén (SD) och Ulf Poulsen (SD) har lämnat en motion om
mobilförbud i den kommunala grundskolan, daterad den 27 augusti 2015.
Motionärerna konstaterar att mobiltelefoner har positiva effekter i barns
vardag vad gäller nåbarhet, möjligheter till information och som verktyg för
inlärning. Samtidigt kan mobiltelefoner ha en distraherande effekt som kan
påverka koncentrationsförmåga n och därmed inlärningen.
Motionärerna vill att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att se över
den praktiska möjligheten för ett generellt mobilförbud i kommunens
grundskolor samt att ta fram riktlinjer för hur ett sådant förbud kan praktiseras
i verkligheten.
Beslutsunderlag
Motion om mobilförbud i den kommunala grundskolan, daterad den 27 augusti
2015.
Kommunfullmäktiges ordförande Niclas Palmgren har i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning remitterat motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna ordförandens åtgärd.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret

Justerares signatur
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Dnr: KS.2015.6

Frågor
Åtgärder med anledning av interpellationssvar om föreningslokaler
Ärendebeskrivning
Peder Winnerbrant har ställt fråga, som inkluderar tre delfrågor, till
fritidsnämndens ordförande Tommy Stensson (S) och kommunstyrelsens
ordförande Marie Johansson (S) om när åtgärder i interpellationssvar om
lokaler för handikapprörelsen ska infrias.
Bakgrunden är att i interpellationssvar den 29 januari 2015 om förhållanden
kring handikapprörelsens användning av föreningslokalen på Furutopp förelåg
skilda uppfattningar mellan interpellanten Peder Winnebrandt (SD) och den
interpellerade Tommy Stensson (S). I protokollet noterades att ”Tommy
Stensson konstaterar i sina inlägg att man har olika uppfattning om såväl
former för lokalupplåtelser som om vad som skett i ärendet. Han inbjuder
därför företrädare för berörda föreningar till fritidskontoret för att mer i detalj
kunna gå igenom och klara ut frågorna.” Peder Winnebrandt (SD) framför att
någon sådan inbjudan ännu efter sju månader inte kommit till någon av
föreningarna.
Han ställer därför följande frågor:
1. När kommer detta möte med handikapprörelsen äga rum.
2. Kommer samtliga handikapporganisationer som är aktiva i kommunen
att bjudas in till detta möte?
3. Är kommunen redo att satsa på Furutopp för att återigen få det till ett
föreningshus främst för handikapporganisationerna?
Beslutsunderlag
Fråga från Peder Winnebrandt (SD), daterad den 25 augusti 2015
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att frågan får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.
Ordföranden meddelar att Marie Johansson (S) överlämnat frågan till
fritidsnämndens ordförande Tommy Stensson (S) att besvara då den ligger
inom fritidsnämndens ansvarsområde.
Tommy Stensson (S) svarar att det var en inbjudan på stående fot till
fritidskontoret, och det har varit möjligt för handikapporganisationerna att
kontakta fritidskontoret för att boka ett besök. Det är möjligt för alla
organisationer att få information om man så önskar, enskilt eller vid ett
gemensamt tillfälle. De satsningar som ev. behövs på Furutopp får preciseras
vid ett möte med fritidskontoret.
Peder Winnerbrandt (SD) menar att man hade väntat sig en skriftlig inbjudan
och ett möte med samtliga handikapporganisationer och där även
fritidsnämndens ordförande som ansvarig för verksamheten deltar.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf §99 (forts.)
Tommy Stensson (S) svarar att personalen på fritidskontoret har bättre
kunskap om de praktiska frågor som Peder Winnerbrandt (SD) och
handikapporganisationerna önskar diskutera i fråga om Furutopp som
föreningslokal än vad han som ordförande kan tillföra. Inbjudan att kontakta
fritidskontoret står kvar.
Kommunfullmäktige beslutar
att

notera att frågan är besvarad, samt

att

ärendet i övrigt inte föranleder något särskilt beslut av
kommunfullmäkti ge.

Expedieras till:
Peder Winnebrandt
Tommy Stensson
Fritidschefen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2015.3

Valärenden
Ärendebeskrivning
Maria Schleiff (MP) har begärt entledigade från uppdraget som ledamot i byggoch miljönämnden på grund av flyttning från kommunen.
Miljöpartiet i Gislaved har nominerat Lukas Yassin (MP) som ny ledamot i
bygg- och miljönämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Maria Schleiff (MP), daterad den 22 juni 2015
Nominering från Miljöpartiet de Gröna daterad den 24 augusti 2015
Valberedningens presidium den 24 augusti 2015, § 13
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Maria Schleiffs begäran om entledigande
och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden ställer därefter proposition på valberedningens presidiums förslag
och finner att kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Maria Schleiffs (MP) begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i bygg- och miljönämnden, samt

att

till ny ledamot i bygg- och miljönämnden välja Lukas Yassin, Traststigen
8B, 332 32 Gislaved till och med 2018-12-31.

Expedieras till:
Maria Schleiff
Lukas Yassin
Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsekontoret kansli- och informationsenheten
Kommunstyrelsekontoret, arkivet
Kommunstyrelsekontoret, IT-enheten
Kommunstyrelsekontoret, löneenheten

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2015.3

Val av nämndemän 2016-2019
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. 1 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) har uppmanats av tingsrätten att
rekrytera utanför den partipolitiska kretsen.
Gislaveds kommuns uppdrag är att utse 10 nämndemän för perioden 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
Valberedningen den 12 augusti 2015, § 12
Valberedningen har den 12 augusti 2015 sammanställt partiernas nomineringar
och lämnat förslag på 10 nämndemän.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse följande nämndemän för perioden 2016 - 2019:
Kerstin Albertsson, Stjärnstigen 3, 330 21 Reftele
Johanna Dinäss, Mossarpsvägen 6, 332 36 Gislaved
Djuro Vrsajkovic, Havregränd 3, 332 35 Gislaved
Ove Gustavsson, Bergåsvägen 24, 334 32 Anderstorp
Kjell Eberståhl, Enevägen 2, 330 27 Hestra
Mats Eriksson, Stora Götsbo, 330 26 Burseryd
Therese Andersson, Flötjgränd 8, 332 31 Gislaved
Ann Nilsson, Ås Solborgen, 330 10 Bredaryd
IngMari Josefsson, Brogatan 28, 334 33 Anderstorp
Mattias Johansson, Hjortronstigen 6, 332 36 Gislaved

Expedieras till:
De valda
Jönköpings Tingsrätt
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten
Kommunstyrelsekontoret, arkivet

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2015.191

Information från revisionen 2015
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 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 heloch delägda aktiebolag.
Kommunens revisorer har beslutar fördela lekmannarevisions uppdragen enligt
följande;
Gislaveds Energi AB: Patrik Thur som lekmannarevisor och Kjell Claesson som
suppleant.
Gislaveds Energiring A: 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.
Gislaved Näringsliv AB: John-Erik Haraldsson och Sven Nilsson som suppleant.
Revisorerna informerar även om att respektive lekmannarevisor ska väljas på
respektive bolagsstämma samt att detta ska registreras hos Bolagsverket.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 56
Protokoll från kommunens revisorer, daterat den 18 februari 2015
Information från PwC, daterat den 6 juli 2015
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna informationen.

Expedieras till:
De kommunala aktiebolagen
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten
Kommunstyrelsekontoret, arkivet

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2014.108

VA-policy för Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden svarar för hanteringen av va-frågor och har i samråd med
kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden tagit fram förslag till va-policy
för Gislaveds kommun.
Målet för kommunal va-planering har utvidgats från rent sanitära aspekter till
områden som att säkerställa god folkhälsa, belastning av miljön så lite som
möjligt, god hushållning med vatten och andra naturresurser samt att detta
löses på ett samhällsekonomiskt godtagbart sätt.
Va-policyn sätter ramarna för Gislaveds kommuns sätt att förhålla sig till vaplanering. Den är en del i va-planeringens olika steg. En va-översikt utgör ett
sammanställt faktaunderlag för va-situationen i kommunen med syfte att ge en
översiktlig analys av förutsättningar och problem för va-försörjningen. Vapolicyn är nästa steg, och innehåller de politiska ställningstaganden som styr
Gislaveds kommun mot en hållbar va-försörjning. Va-policyn innehåller
riktlinjer och metoder för va-planeringen och syftar till att utgöra ett stöd för
nämndernas och förvaltningarnas hantering av va-frågor. Va-planen är nästa del
och ska utgöra en handlingsplan, som i praktiken blir en prioriteringslista för
hur va-försörjningen ska utvecklas.
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för va-försörjningen i en
kommun. I Gislaveds kommun delas detta ansvar mellan kommunstyrelsen,
tekniska nämnden och bygg-och miljönämnden.
Förslaget till va-policy har därför arbetats fram i en styrgrupp, bestående av
företrädare för de berörda nämnderna/förvaltningarna. Det framtagna
förslaget 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 hanterat
inkomna synpunkter. Resultatet redovisas i en samrådsredogörelse, daterad
den 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.
Tekniska nämnden har den 27 maj 2015 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till va-policy, daterad den 16 april 2015.
Kommunstyrelsen har den 12 augusti 2015 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att bifall tekniska nämndens förslag.
Beslutsunderlag
Förslag till Va-policy, daterad den 16 april 2015
Tekniska nämnden den 27 maj 2015, § 66
Kommunstyrelsen den 12 augusti 2015, § 249
Yrkande
Marie Johansson: Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktige beslutar
att

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

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsekontoret, utvecklingsenheten
Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2015.84

Nyttjanderättsavtal med Västra Bolmens båtklubb, Kårehamn
Sunnaryd i Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har sedan 1995 avtal med Västra Bolmens båtklubb om
upplåtelse av mark för båthamn, parkering, klubbstuga och badplats. Avtalet
gäller till 2020 men båtklubben önskar redan att en förlängning av nuvarande
avtal görs med ytterligare 25 år.
Förslag till avtal innebär att kommunen upplåter samma markområde i
ytterligare 25 år. Båtklubben ansvarar för drift- och underhåll av samtliga
anläggningar samt badplatsen inom området. Utöver detta åtar sig föreningen
att sköta kommunens gästbåtsbrygga i Sunnaryd, och kommunen ersätter
klubben för erforderligt material som behövs för detta.
Beslutsunderlag
Nyttjanderättsavtal med Västra Bolmens båtklubb, daterat den 29 augusti 1995
Kommunstyrelsens näringslivsutskott den 1 april 2015, § 23
Förslag till nyttjanderättsavtal daterat den 26 juni 2015
Översiktskarta Kårehamn
Planbeskrivning Kårehamn
Detaljplan Kårehamn
Nyttjanderättsavtal daterat den 26 juni 2015
Kommunstyrelsen den 12 augusti 2015, § 250
Kommunstyrelsen har den 12 augusti 2015 beslutat förslå kommunfullmäktige
att godkänna upprättat nyttjanderättsavtal, daterat 26 juni 2015.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna nyttjanderättsavtal daterat 26 juni 2015, samt

att

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

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten
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Dnr: KS.2015.15

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 till reglemente för kommunala
pensionärsrådet, daterat den 9 oktober 2014.
Kommunstyrelsen har den 14 januari 2015 mottagit en skrivelse från
pensionärsorganisationerna , i vilket 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.
Kommunstyrelsen har den 12 augusti 2015 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att bifall socialnämndens förslag.
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
Kommunstyrelsen den 12 augusti 2015, § 246
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta 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:
Socialnämnden
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten
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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. På
kommunstyrelsen den 20 maj 2015 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
förordas 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 nödvändigt. Båda 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 något
bredare genom sin uthyrning av lokaler till småföretag. Ett förslag som
tillvaratar delar av de båda bolagens nuvarande namn skulle kunna vara
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.
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 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.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 29 april 2015, § 76
Protokoll från styrelsemöte i Gislaveds Industrilokaler 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 12 augusti 2015, § 247
Kommunstyrelsen har den 12 augusti 2015 föreslagit kommunfullmäktige att
fusion ska genomföras och att Gislaveds Industrilokaler AB ska utgöra
övertagande bolag. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige
uppdrar till styrelserna i de båda bolagen att upprätta en fusionsplan samt i
övrigt fatta erforderliga 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 att besluta i övriga frågor som kan behövas med anledning av
fusionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
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 erforderliga 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 att besluta i övriga frågor som kan
behövas med anledning av fusionen.

Expedieras till:
Gislaveds Industrilokaler AB
A-Ringen AB
Kommundirektören
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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
Strategiskt styrdokument daterat den 22 juni 2015
Kommunfullmäktige den 22 juni 2015, § 94
Kommunstyrelsen den 12 augusti 2015, § 248
Yrkande
Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Erik Andersson (K): I dokumentet ska stå ”Gislaveds kommun” och ordet
”Staden” stryks.
Agneta Karlsson (M), Håkan Josefsson (C), Lukas Yassin (MP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag. Avslag på Erik Anderssons (K) yrkande.
Fredrik Svenningsson (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Peder Winnebrandt (SD), Anders Gustafsson (SD) och Marie Lackenbauer (V):
Bifall till Erik Anderssons (K) yrkande. Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Marie Johansson (S): Avslag på Erik Anderssons (K) yrkande.
Mattias Fjelllander (KD) och Mattias Johansson (SD) gör inlägg i debatten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Erik
Anderssons (K) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar
kommunstyrelsens förslag.
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för kommunstyrelsens förslag..
NEJ-röst för bifall till Erik Anderssons (K) ändringsyrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 41 JA-röster och 8 NEJ-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå Erik Anderssons (K)
ändringsyrkande och bifaller kommunstyrelsens förslag.
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.

Reservationer
Erik Andersson (K), Anders Gustafsson (SD), Leif Andersson (SD), Ulf Poulsen
(SD), Sören Axelsson (SD), Peter Winnebrandt (SD) och Mattias Johansson
(SD).
Expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunens aktiebolag
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
Kommunstyrelsekontoret, utvecklingsenheten
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Meddelanden
Ärendebeskrivning
Boende i Reftele
Namninsamling mot förslag på nedläggning av
Solbacka ålderdomshem
Ordföranden
Kommunen arrangerade den 3 juli 2015 en hyllningsfest för lagkaptenen
Oscar Hiljemark efter att Sveriges U 21-lag vunnit EM i fotboll. Oscar
Hiljemark är bördig från Gislaved och fotbollsfostrad i GIS.
Cirka 500 personer deltog i arrangemanget i Torgparken. Oscar
Hiljemark har fått en inspelning av hyllningsfesten.
Kommunfullmäktiges presidium
Påminnelse om att kommunfullmäktiges sammanträde i september är
flyttat till måndagen den 21 september 2015, kl 18.30.
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