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Fastställande av dagordning
Ärendebeskrivni ng
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 3 Nya Motioner,
ärende 4 Interpellationer, ärende 5 Frågor, ärende 6 Valärenden och ärende 7
Information från revisionen utgår då inga sådana finns att behandla.
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 199 1: 1 559 att alla som medverkar här svarar själv
för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
Ordföranden informerar om att Gislaveds kommun har blivit utsett till
förvaltningsområde för finska vilket manifesteras med att ordföranden i Finska
föreningen hjälper till med att sätta den svensk-finska flaggan framme i podiet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändringar av
dagordningen och finner att kommunfullmäktige enhälligt antar dem.

Kommunfullmäktige beslutar

1 usterares signatur

att

fastställa dagordningen i enlighet med ordförandens förslag, samt

att

notera ordförandens tillkännagivande vad gäller direktsändningen av
dagens sammanträde.
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Information och genomgång av voteringssystem
Ärendebeskrivning
Ett nytt digitalt voteringssystem kommer hädanefter att användas på
kommunfullmäktiges sammanträden för att hålla reda på talarlista och
omröstningar. Information och en kort utbildning ges i systemet.

Kommunfullmäktige beslutar

att

usterares sinatur(

lägga informationen till handlingarna.
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Svar på motion om att införa 6-timmars arbetsdag
Ärendebeskrivning
Marie Lackenbauer (V) har lämnat en motion om att införa 6- timmars
arbetsdag med bibehållen lön på försök inom kommunala vård- och
omsorgssektorn samt att detta utvärderas i form av följeforskning.
HR-avdelningen ser positivt på att hitta åtgärder som påverkar den
psykosociala arbetsmiljön. Däremot ser vi att få av tidigare försök av 6 timmars
arbetsdagar inom offentlig sektor övergått till permanent verksamhet. Om
Gislaveds kommun ska genomföra en åtgärd i syfte att förbättra den
psykosociala arbetsmiljön ser vi att det är av största vikt att syftet inte är ett
försöksprojekt utan att, efter gott utfall av försöket, övergå permanent i
verksamheten. Detta måste få finnas som del i budget och utblick, vilket saknas
i detta fall. Avbryta införanden av 6 timmars arbetsdag har istället visat sig ha
en negativ effekt på medarbetare som då blivit tvungna att återgå till
ursprunglig arbetstid.
Utöver detta ser HR-avdelningen att Gislaveds kommun har flera
yrkeskategorier i och utanför vård- och omsorgssektorn med hög
personalomsättning och ansträngd arbetsmiljö. Flera av dessa är även de
kvinnodominerande. Om en sådan stor ekonomisk satsning på den
psykosociala arbetsmiljön ska göras hade vi gärna sett en större spridning på
insatsen.
HR-avdelningen har vid tidigare yrkanden på införande av 6-timmars arbetsdag
även beskrivit problematiken med kopplingen till införandet av heltid och att
göra dessa samtidigt. Även om projektet kring heltid i sig är avslutat så fortgår
arbetet med att få fler att arbeta mer i enlighet med HÖK 16 (Kommunal). Vi
anser att organisationen är i en förändringsprocess för att få fler att vilja arbeta
mer och att två stora förändringsprocesser inte bör pågå samtidigt.
Kommunstyrelsen har den 29 november 2017 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen om att införa 6-timmars arbetsdag.
Besi utsu nderlag
Motion om att införa 6-timmars arbetsdag
Socialnämnden den 20 juni 2017, § 83
Socialnämndens yttrande över remiss, motion om 6-timmars arbetsdag
Kommunstyrelsen den 29 november 2017, §343
Kelly Abdulrahman (V) tackar för svaret på motionen.
Yrkande
Kelly Abdulrahman (V) med instämmande av Erik Anderson (K): Bifall till
motionen.
Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kelly
Abdulrahmans (V) bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
lusterares sinatur(’\f

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-12-14

Sida
5(20)

Kf 145 (forts.)

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för avslag av kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 45 JA-röster och 2 NEJ-röster. 2 ledamöter avstår
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen om att införa 6-timmars arbetsdag.

Reservationer
Kelly Abdulrahman (V) och Erik Anderson (K) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.

Expedieras till:
Socialnämnden
Kelly Abdulrahman
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

justerares signatur
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Svar på motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya
moduler till bostäder
Ärendebeskrivning
Lennart Kastberg (KD) och Pia Skogsberg (KD) har lämnat in en motion,
daterad den 17 oktober 20 16, om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya
moduler till bostäder.
Kristdemokraterna i Gislaved föreslår att:
•
•
•

•

Rätt förvaltning och/eller bolag får utföra de kommande att-satserna.
De medel som staten har gett till kommunen för åtgärder till
flyktingmottagande väl kommer till pass i denna motion.
De moduler som idag används till Smålandsstenars vårdcentral
omvandlas till enklare bostäder med kitchenette, eventuellt endast
kylskåp och med gemensamma samlingslokaler och kök, typ B&B.
Hyra/köpa in moduler som ställs på Gislaveds marknadsplats och/eller
andra lämpliga områden i kommunen.

Motionen har efter beslut i kommunstyrelsen varit på remiss till fastighet- och
servicenämnden, bygg- och miljönämnden, samt Gislavedshus AB för yttrande.
Fastighet- och servicesnämnden anger i sitt yttrande att modulerna ligger på
olämplig plats där det endast finns ett tillfälligt bygglov samt att rådande
detaljplan på avsedd plats är för handel och kontor. Vidare finner man att en
ombyggnation av dessa behövs och kostnaden för det är betydande och bland
annat därför avråder fastighet- och servicenämnden till att omvandla
modulerna till bostäder.
Bygg och miljönämnden anger i sitt yttrande att bostadsbristen i första hand
ska byggas bort med permanenta bostäder som uppfyller gällande lagstiftning
och i andra hand med tidsbegränsade bostäder. Placeringen av bostadsmoduler
ska, trots att de är av tidsbegränsad karaktär, i första hand ske på platser som
kan prövas som lämpliga för bostäder. Det är inte modulerna där de stod
tidigare. Bygg- och miljönämnden ser dock ett behov av att enklare lägenheter
med låg hyreskostnad kommer till.
AB Gislavedshus skriver i sitt yttrande att boende i moduler
att erbjuda lägenheter men ur ett mer kortsiktigt perspektiv
som förespråkas av AB Gislavedshus. Ett annat sätt som kan
byggnation av mer lägenheter är att det finns detaljplanelagd
bygglov erbjuds med korta handläggningstider.

kan vara ett sätt
och detta är inget
underlätta
mark och att

Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att det kan vara möjligt
att på ett kortsiktigt sätt lösa efterfrågan på bostäder genom att tillskapa
moduler, om detaljplan och bygglov tillåter detta. Utifrån
hållbarhetsperspektivet behöver moduler väljas med omsorg där aspekter som
tillgänglighet, säkerhet och miljömässighet behöver bedömas. Vad gäller
ekonomisk hållbarhet är det en relativt kort och kostsam lösning.

lusterares signatur

Utdrasbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-12-14

Sida
7(20’)

Kf 146 (forts.)

Utifrån respektive nämnds yttranden samt AB Gislavedshus yttrande
instämmer kommunstyrelseförvaltningen i att avslå kristdemokraternas motion
gällande tidigare modulerna i Smålandsstenar.
Kommunstyrelesn har den 22 november 2017 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att förslaget om de moduler som tidigare användes som
vårdcentral i Smålandsstenar (punkt 3) omvandlas till enklare bostäder ska
avslås och förslaget om att hyra nya moduler alternativt köpas in, som placeras
på lämpliga områden i kommunen ska utredas ytterligare av fastighet- och
servicenämnden samt motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya
moduler till bostäder i övriga delar ska anses besvarad.
Besi utsu nderlag
Motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya moduler till bostäder,
daterad den 17oktober2016
Fastighet- och servicenämnden den 1 februari 20 1 7, § 24
Bygg- och miljönämnden den 2 februari 20 17, § 18
AB Gislavedshus den 26april 2017
Kommunstyrelsen den 22 november 2017, §323
Lennart Kastberg (KD) tackar för svaret på motionen.
Yrkande
Lennart Kastberg (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordni ng
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

förslaget om de moduler som tidigare användes som vårdcentral i
Smålandsstenar (punkt 3) omvandlas till enklare bostäder avslås,

att

förslaget om att hyra nya moduler alternativt köpas in, som placeras på
lämpliga områden i kommunen utreds ytterligare av fastighet- och
servicenämnden, samt

att

motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya moduler till
bostäder i övriga delar ska anses besvarad.

Expedieras till:
Lennart Kastberg
Pia Skogsberg
AB Gislavedshus
Fastighet- och servicenämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

lusterares signatur
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Svar på motion om körkort på gymnasiet
Ärendebeskrivni ng
Marie Lackenbauer (V) har lämnat in en motion, daterad den 27 december
20 1 6 om att införa gymnasial körkortsutbildning.
Vänsterpartiet i Gislaved föreslår att uppdrag ges till barn- och
utbildningsnämnden att utreda och komma med förslag på hur en
körkortsutbildning skulle kunna vara utformad och finansierad.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Barn- och utbildningsnämnden har den 19 juni 2017 konstaterat att det inte är
möjligt för Gislaveds gymnasium att inom gymnasieutbildningen erbjuda
körkortsutbildning och föreslår därför att motionen ska avslås.
Skolverket och Transportstyrelsen har 2015 gett ut ett myndighets
övergri pande stödmaterial, Förarutbildning inom Gymnasieutbildning och
kommunal vuxenutbildning, som redovisar möjligheterna till förarutbildning som
leder till olika typer av körkort inom gymnasieskolans ram. Det konstateras
där att Skolverket genom ämnes- och kursplaner anger vad som ska ingå i
utbildningen och vad som därmed ska leda till att eleverna når examensmålet
för respektive program. Regeringen har klargjort att körkortsutbildning inte är
det primära uppdraget för gymnasieskolan. De båda myndigheterna pekar
därför på att utbildning för körkort eller traktorkort bara kan vara aktuellt i fall
där eleverna har ett tydligt behov av körkort eller traktorkort i sin framtida
yrkesroll. När det gäller gymnasieskolans nationella program gäller detta
endast för Fordons- och transportprogrammet, inriktning Transport och dess
utgångar Lastbilsförare och Bussförare, Naturbruksprogrammet samt Byggoch anläggningsprogrammet, inriktning Anläggningsfordon. Ingen av dessa
utbildningar anordnas på Gislaveds gymnasium vilket innebär att det inte är
möjligt för Gislaveds gymnasium att inom gymnasieutbildningen erbjuda
körkortsutbildning.
Barn- och utbildningsnämnden har även tittat på möjligheten att anordna
upphandlad körkortsutbildning utanför gymnasieutbildningen. Detta innebär
dock att en uppdelning av eleverna vid Gislaveds gymnasium behöver ske
eftersom lO- 15 % av elevantalet inte är folkbokförda i Gislaveds kommun och
som en konsekvens av detta inte kan delta beroende på kommunallagens
regler. Samtidigt behöver en särskild lösning anordnas för övriga
gymnasieelever, cirka 20 % av respektive årskull, som är folkbokförda i
Gislaveds kommun men studerar på annan gymnasieskola. Eftersom dessa
elever studerar på ett flertal skolor spridda över Sverige synes ingen enhetlig
lösning möjlig. Lösningar utanför den ordinarie gymnasieutbildningen skulle
också kunna strida mot den kommunala likställighetsprincipen eftersom
utbildningen i denna form bara skulle vara riktad till en grupp ungdomar.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden i
sin beredning av motionen har visat att det inte är möjligt för Gislaveds
gymnasium att inom gymnasieutbildningen erbjuda körkortsutbildning och att
motionärens förslag om att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda
och komma med förslag på hur en körkortsutbildning skulle kunna vara
utformad och finansierad därmed faller.
lusterares signatur
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Kommunstyrelsen har den 22 november 201 7 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens
beredning avslå motionen om körkort på gymnasiet, daterad den 27 december
2016.
Beslutsunderlag
Motion om körkort på gymnasiet, daterad den 27 december 2016
Barn- och utbildningsnämnden den 19 juni 201 7, § 73
Kommunstyrelsen den 22 november 2017, §324
Kelly Abdulrahman (V) tackar för svaret på motionen.
Yrkande
Kelly Abdulrahman (V) med instämmande av Erik Anderson (K): Bifall till
motionen.
Marie Johanssons (S) med instämmande av Ulf Jiretorn (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kelly
Abdulrahmans (V) bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att

med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beredning avslå
motionen om körkort på gymnasiet, daterad den 27 december 2016.

Reservationer
Kelly Abdulrahman (V) och Erik Anderson (K) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.

Expedieras till:
Kelly Abdulrahman
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

1 usterares signatur
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Dnr: KS.2016.106

Svar på motion om konstnärlig utsmyckning
Ärendebeskrivning
Liberalerna föreslår i sin motion en
• Höjning för kostnadsandelen för konstnärlig utsmyckning i kommunens
egna byggnationer från 0,5% till 0,75%.
• 1 direktiven för kommunens egna bolag skriva in att 0,5% av
byggkostnaden skall gå till visuell och/eller funktionell utsmyckning.
• Den juridiska person som får bygglov uppmärksammas på värdet av
anläggningens visuella och funktionella betydelse i det offentliga
rummet.
Motionen har efter beslut i kommunstyrelsen den 15juni 2016 varit ute på
remiss till fastighetsnämnden, kulturnämnden och bygg- och miljönämnden för
yttrande senast den 31 oktober 2016.
Alla tre nämnder har lämnat in remissvar. Kulturnämnden poängterar att
de förespråkar 1%-regeln som de flesta kommunen redan tillämpar, bygg- och
miljönämnden poängterar att rådgivning vid bygglovsskeden redan ingår i
verksamheten och belyser också vikten av att de avsedda pengarna också går
till konstnärlig utsmyckning.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att samtliga remissinstanser ställt sig
positiva till förslaget i motionen. Sedan remissvaren kommit in har kommunens
budgetprocess ändrats och så också förutsättningarna för nämnderna. En ökad
satsning på utsmyckning påverkar alla nämnders planering och utförande av
investeringar. Kommunen har inte kommit i fas med sin investeringsnivå och
inte heller sin omplanering av investeringar. Kostnadsnivån för konstnärlig
utsmyckning bör ligga kvar på 0,5% som tidigare.
Kommunstyrelsen har den 22 november 2017 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen om konstnärlig utsmyckning.
Beslutsunderlag
Motion om konstnärlig utsmyckning, daterad den 25 maj 2016
Fastighetsnämnden den 21 september 2016, § 1 38
Kulturnämnden den 14 november 2016, §53
Bygg- och miljönämnden den 2 september 2016, § 140
Kommunstyrelesen den 22 november 2017, §325
Yrkande
Fredrik Sveningson (L): Att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Erik Anderson (K) med instämmande av Peter Bruhn (MP): Bifall till Fredrik
Sveningsons (L) yrkande.
Anton Sjödell (M): Avslag på Fredrik Sveningsons (L) yrkande.
Marie Johansson (5) med instämmande av Anton Sjödell (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

lusterares signatur (\ P
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningsons (L) yrkande om
återremiss och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för att ärendet ska avgöras i dag.
NEJ-röst för bifall till Fredrik Sveningsons (L) yrkande om återremiss.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 42 JA-röster och 7 NEJ-röster. Därmed har
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras i dag.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen om konstnärlig utsmyckning.

Reservationer
Fredrik Sveningson (L) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Lars Park (L), Lennart Kastberg (KD), Pia Skogsberg (KD), Kelly Abdulrahman
(V) och Erik Anderson (K) reserverar sig till förmån för Fredrik Sveningsons
(L) yrkande.

Expedieras till:
Fredrik Sveningson
Kulturnämnden
Fastighet- och servicenämnden
Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

lusterares signatur(’
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Dnr: KS.2017.236

Ekonomistyrningsprinciper för kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Dessa ekonomiska styrprinciper avser styrning för Gislaveds kommun på
kommunfullmäktigenivå.
Ekonomistyrningsprinciper ska finnas i tre nivåer
• Kommunfullmäktigenivå
• Nämndsnivå
• Verksamhetsnivå
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens
angelägenheter och har uppsikt över nämndernas verksamhet. Styrelsen följer
de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Nämnderna svarar att inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål, budget, uppdrag, riktlinjer, kvalitetsfaktorer- och
kvalitetsindikatorer som är bestämt för verksamheten.
För ett effektivt användande av resurserna krävs en väl fungerande
ekonomistyrning som organisationen handlar utifrån. Kommunens modell för
ekonomistyrning har sammanställts med syftet
• Att skapa delaktighet och förståelse för en helhetssyn och samordning i
de ekonomiska frågorna
• Att klargöra ansvar, befogenheter och handlingsutrymme i
organisationen vad gäller ekonomin
• Att vara ett stöd för organisationen i arbetet med planering och
uppföljning
Kommunstyrelsen har den 29 november 2017 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att godkänna de ekonomiska styrprinciperna för
kommunfullmäktige, daterade den 7 november 20 17.
Beslutsunderlag
Ekonomiska styrprinciper, daterad den 7 november 2017
Kommunstyrelesn den 29 november 20 17, §344
Yrkande
Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordni ng
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna de ekonomiska styrprinciperna för kommunfullmäktige,
daterade den 7 november 2017.

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunstyrelseförvakningen, ekonomienheten
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
lusterares signatur\<_7
,-_;---

Utdrasbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-12-14
Kf §150

Dnr: KS.20l2.159

Sida
13(20)
40

Överlåtelseavtal Gislaveds kommun och kommunalförbundet
Samverkan, Återvinning och miljö, SAM
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo har beslutat att
bilda ett kommunalförbund för att ombesörja kommunernas avfalisverksamhet
enligt miljöbalken. 1 beslutsunderlaget framgår att ett överlåtelseavtal ska
tecknas där tillgångar som tillhör avfallsverksamheten hanteras.
Överlåtelsen baseras på anläggningsregister och balansräkning upprättad i
samband med ordinarie bokslut 2017-12-3 1. Pågående investeringar köps av
förbundet till ett pris som motsvarar nedlagda utgifter. Tillgångarna i Gislaveds
kommun värderas i nuläget till ca 4,9 miljoner kronor, vilket motsvarar det
bokförda värdet. Tillgångarna överlåts i befintligt skick.
Överlåtelseavtalet reglerar också andra, i allt väsentligt
ekonomistyrningsrelaterade frågor och situationer som uppstår i samband med
att verksamheten övergår i ett gemensamt kommunalförbund.
Gislaveds kommun ska ingå ett överlåtelseavtal med SÅM. Förutsättningarna
för överlåtelsen finns i kommunfullmäktiges beslut om att bilda förbundet.
Kommunen överlåter byggnader, anläggningar och andra tillgångar som finns i
kommunens anläggningsregister och som avser kommunal avfallsverksamhet.
Mark, deponier och lakvattenhantering flyttas inte över till förbundet.
Tillgångarna värderas till bokfört värde och de överlåts i befintligt skick. 1
överlåtelsen ingår även samtliga avtal innefattande alla rättigheter och
skyldigheter gentemot leverantörer, kunder, markägare eller annan som avser
verksamhet, byggnader, anläggningar och andra tillgångar. Det åligger förbundet
att ordna arrendeavtal eller nyttjanderätter där sådana eventuellt saknas.
Kommunstyrelsen har den 22 november 2017 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att ingå överlåtelseavtal med kommunalförbundet
Samverkan Atervinning Miljö (SAM) i enlighet med bilaga A.

Besi utsunderlag
Bilaga A: “Överlåtelseavtal GGVV till Kommunalförbundet Samverkan
Atervinning Miljö”
Protokoll kommunfullmäktige den 23 februari 2017, § 24
Kommunstyrelsen den 22 november 2017, §326
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

lusterares signatur

ingå överlåtelseavtal med kommunalförbundet Samverkan Återvinning
Miljö (SAM) i enlighet med bilaga A.

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-12-14

Sida
I4(20

Kf 150 (forts.)
Jäv
Marie Johansson (S) och Carina Johanson (C) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Gnosjö kommun
Vaggeryds kommun
Värnamo kommun
Kommunalförbundet, SAM
Förbundsdirektör, SAM
Tekniska nämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

lusterares signatur

-

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-12-14
Kfl5l

Sida
15(20)

Dnr: KS.2017.264

Förvärv av Anderstorp 9:233 och Anderstorp 9:309
Ärendebeskrivni ng
1 den fördjupade översiktsplanen för Anderstorp konstateras att Storgatan är
en central mötesplats i Anderstorp. Enligt riktlinjerna i översiktsplanen ska
aktiviteter och verksamheter som berikar “träffpunkten Storgatan” stimuleras.
Utvecklingsidén är att Storgatan kan kompletteras ytterligare med handel.
Området runt “Gamla Ica” (korsningen Storgatan-Kvarngatan) kan vara en
central mötesplats med olika aktiviteter. Området är således av strategisk
betydelse för en utveckling av Anderstorp.
Fastighet Anderstorp 9:233 är bebyggd med “Gamla Ica” och Anderstorp 9:309
är den tillhörande parkering som kommunen har servitut på och använder som
parkering till vårdcentralen. De bägge fastigheterna har varit ute till försäljning
och Gislaveds kommun har visat sitt köpintresse genom att lägga ett bud. Den
slutliga köpeskillingen uppgår till 1 650 000 kr.
Kommunstyrelsen har den 13 december 2017 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att förvärva Anderstorp 9:233 och Anderstorp 9:309.
Beslutsunderlag
Karta över Anderstorp daterad den 5 december 2017
Karta över Anderstorp, kommunägd mark, daterad den 13 december 2017
Förslag till köpekontrakt
Servitut
Depositionsavtal
Kommunstyrelsens näringsutskott den 13 december 2017, § 59
Kommunstyrelsen den 13 december 2017, § 356
Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Carina Johansson (C), Niclas
Palmgren (M), Björn Björkman (M), Fredrik Sveningson (L), Erik Anderson (K),
Anders Gustafsson (SD), Lis Melin (M), Lennart Kastberg (KD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Nicias Palmgren (M): Att uppdra till någon av kommunens firmatecknare att
under-teckna erforderliga köpehandlingar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på sitt egna tilläggsyrkande och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar

lusterares

att

förvärva Anderstorp 9:23 3,

att

förvärva Anderstorp 9:309, samt

Ucdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmktige

Sammanträdesdatum
2017-12-14

Sida
16(20)

Kf 151 (forts.)

art

uppdra till någon av kommunens firmatecknare att underteckna
erforderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Tekniska förvaltningen, Mex

i usterares signatur

Utdrasbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-12-14
Kfl52

Sida
17(20)

Dnr: KS.20 17.265

Ansökan om kommunalt bidrag till Trivagården, Skeppshult
Ärendebeskrivning
Skeppshults bollklubb och Skeppshults Samhällsförening har inkommit med en
ansökan om bidrag för att investera i en renovering och tillbyggnad av
samlingslokalen Trivagården i Skeppshult.
Trivagården är Skeppshults enda samlingslokal och används av invånarna i
Skeppshult till såväl bingo som skolavslutningar, luciafirande, sammankomster,
sportaktiviteter och privata fester. En renovering gjordes under 70-talet och
lokalen är i stort behov av renovering.
För att finansiera projektet har föreningarna ansökt om bidrag av Gislaveds
kommun för act kunna genomföra renoveringen. Medel kommer dessutom att
sökas av Boverket, privata donationer samt eventuellt ett banklån. Det totala
beloppet som föreningarna ansöker om från Gislaveds kommun är 1 350 tkr.
Fritidsnämnden har beviljat 300 tkr till detta projekt. Kvarstår av ansökan är
1 050 tkr.
Kommunscyrelseförvaltningen föreslår att ansökan ska avslås på grund av
likställighecsprincipen.
Kommunstyrelsen har den 13 december 2017 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att bevilja Skeppshults bollklubb och Skeppshults
Samhällsförening ett bidrag på 1 050 tkr till samlingslokalen Trivagården i
Skeppshult.

Beslutsunderlag
Skeppshults bollklubb Ansökan kommunalt investeringsbidrag
Skeppshults bollklubb bilaga Krigarmine värmepump Trivagården
Skeppshults bollklubb, offert från NaijBygg AB angående Trivargården 2017
Skeppshults bollklubb, bilaga 4, foton av Trivagården
Skeppshults bollklubb, offert från NoBa angående Trivagården
Fritidsnämnden den 12 december 2017, § 64
Kommunstyrelsen den 13 december 2017, § 357
—

Yrkande
Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, samt att finansieringen
ska tas från årets resultat.
Carina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag och till Marie
Johanssons (5) tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Marie Johanssons (5)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar det.

1 usterares sinatu r

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-12-14
Kf

§

Sida
18(20)

152 (forts.)

Kommunfullmäktige beslutar

att

bevilja Skeppshults bollklubb och Skeppshults Samhällsförening ett bidrag
1 050 tkr till samlingslokalen Trivagården i Skeppshult, samt

att

finansieringen ska tas från årets resultat.

Expedieras till:
Skeppshults bollklubb
Skeppshults samhällsförening
Fritidsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

lusterares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-12-14
Kfl53

Sida
19(20)

Dnr:KS.2017.l

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Socialnämnden
2017-11-21 § 147 Ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2017
Kvartal 3 2017, sammanställning
-

Kommunstyrelsen
2017-11-29 §342 Uppföljning 3 med helårsprognos 2017, hela
kommun en
Uppföljning 3 med helårsprognos, hela kommunen
-

Kommunfullmäktiges ordförande Niclas Palmgren tillönskar ledamöterna God
Jul och Gott Nytt Är. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Ylva
Samuelsson tillönskar ordföranden detsamma.
Kommunfullmäktiges ordförande Niclas Palmgren delar ut minnesgåvor till de
förtroendevalda som tjänstgjort i 25 r, Lis Melin (M), Hasse Johansson (5) och
Robert Erlandsson (MP)

Stipendier, priser och utmärkelser delas ut enligt följande:
Kulturstipendium
Linda Bedwall och Victor Nordliden
Kulturpriset
Edvin Ambrus
Miljöstipendium
Anna Samuelsson
Turismstipendium
Burseryds församling, LRF Burseryd Sandvik, Södra Hestra Hembygdsförening
och Lokala hantverkare i Burseryds församling
Arkitekturpriset
Hedersomnämnande:
Svanaholm 1:121, byggherre: Magnus och Sofia Bertilsson
Vinnare av Arkitekturpriset, Myran 1, byggherre: Markus Hultgren och
arkitekt: Pelle Sandwall
Barn och utbildningsförvaltningens premiering av personal
Angelika Svensson, Malm Sköld, Kristina Ljunggren Jonsson och Robbin Nilsson
Socialförvaltningens premiering av personal
Birthe Stobbe, Martina Curenstam, Sara Steffensen, Maria Wahlstedt och
Rosita Boman
Uppvaktning av idrottsprestationer
Jan Erlandsson, veteran EM-guld 1 4x400 meter

1 usterares sinatu r

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-12-14

Sida
20(20

Kf 153 (forts.)

Ordförande framför ett tack till Fanfarus Rex: Bernt Lundgren, Urban Björn
och Jan Mogren, som spelat fanfarer under kvällen samt till alla elever och
lärare från musikskolan som har spelat musik. Ett tack även till elever och
lärare från estetiska programmet på Gislaveds gymnasium.

lusterares signatur

2
cL:::

Utdragsbestyrkande

