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Redovisningen av partistödet
Kanslichefen informerar om att samtliga partier har redovisat användningen av sitt
partistöd under 2015 enligt reglerna för partistöd.
Redovisningen av partistödet utgör underlag för kommunstyrelsen i samband med
beredningen av ärendet om utbetalning av partistöd till partierna för 2017. Kommunstyrelsen behandlar ärendet i december och fullmäktige tar beslut i januari 2017.
Kanslichefen föreslå att presidiet behandlar frågan om underlag har lämnats in enligt
regelverket. Frågan behandlas som ett konstaterande och sedan meddelas presidiets
beslut till fullmäktige i september. Det blir därmed känt för fullmäktige inom rimlig
tid att samtliga partier har lämnat in sin redovisning. Kommunstyrelsen bereder därefter frågan om utbetalningen av partistödet.
Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut
kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänheten och media.
Hur partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare och media är en fråga för respektive parti.
Enligt reglerna för partistöd ska redovisningen innehålla:
Redovisningen ska innehålla:

•

Organisationsnummer för partiet

•

Partiföreningens stadgar

•

Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för
innevarande år.

•

Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att
ansvarsfrihet beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet
har använts.

•

Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. Bankkontouppgiften ska styrkas med bankkontobevis.

•

Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma.

•

Partiets kontaktperson avseende partistöd.

Partierna ska också utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger
en rättvisande bild av hur mottagaren av partistödet har använt det. Granskarens
rapport över granskningen (granskningsrapport) ska bifogas redovisningen.

Utdragsbestyrkande
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§ 9 (forts.)
Kommunfullmäktiges presidium beslutar

att

konstatera att samtliga partier i fullmäktige har lämnat in en redovisning enligt
reglerna för partistödet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Hr
miljöpartiet de gröna

O

GISLAVED

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 MILJÖPARTIET DE
GRÖNA I GISLAVED

M iljöpartiet de gröna i Gislaved, nedan kallat MP, (org nr 828500-6543)
bedriver politisk verksamhet och politisk utveckling i enlighet med partiets
program och riksorganisationens politiska principer.
MP i Gislaved har under 2015 erhållit 71 632 kr i kommunalt partistöd.
Av dessa har har 3 582 kr betalats som serviceavgift, 1200 kr rör webbtjänster
samt 3 000 kr till utbildning lör lörtroendevalda (4 st) utbetalats till
riksorganisationen. Utöver det har största utgiften varit medverkan på
kongress med ombud och ersättare på totalt 11 052 kr inkl resa och logi.
Lokalavdelningen hade vid årets ingång en behållning på 1 891 kr och vid årets
utgång 4765 kr.
Vald kassör (under 2015 Annmarie Hjelm) har val'it firmatecknare (enl.
stadgarna).
Kontaktperson vid frågor om partistöd är kassören.
Under 2016 planeras kampanj el', utbildningar och studiecirkel.
MP i Gislaved verkar kommunalt i en majoritetskonstellation i samarbete med
Socialdemokraterna och Moderaterna, vilket styrs av ett samarbetsavtal.
Vi representeras av två ledamöter i kommunfullmäktige.
Avdelningen har löljande politiska poster i Gislaveds kommun:
Kommunstyrelsen
dess allmänna utskott
BUN
dess arbetsutskott
BoM
Soc
MiljöPDrtict de gTÖDa Gisln\'ed
TörA.s\igen 6
334 33 Anderstorp

ord samt ers
ord
ord samt ers
ord
ord samt ers
ers
0702223558

gisla\'ed@ml'.se

SidaJJ. 1 DV:1

FN
Fritid
Kultur
TN
samt bolag
Gislalvedshus
Gislaveds Energi

ers
ers
ers
ers
ers
ers

Under året har tio gruppmöten där minnesanteckningar bar förts samt sex
politiska möten avhandlats. Föredragningar av förvaltningschefer för BUN,
Soc, samt av ekonomichef har genomförts inrar budgetarbete. Även
kommunekolog har berättat om kommunens miljöarbete. Besök av
finansmarknadsminister Per Bolund har också genomfOrts.
Avdelningen hade två ombud till regionens årsstämma samt ett ombud samt
ers till den av riks anordnade kongressen.
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 19 st, vilket är en minskning med 10. Ett
flertal av dessa är ungdomar som värvats inrar valåret, men även utflyttning
samt i något fall missnöje med förd politil{ finns. Det är därför vil(tigt aU
utåtriktade aktiviteter kommer igång igen.
Det har varit ett år som kännetecknats av kommunala ekonomiska
anpassningar för samtliga nämnder, för att säkra kommunens långsiktiga
åtaganden. Det har varit tuffa och ltännbara beslut för många. Trots
anpassningar fick samtliga nämnder utökad budget.
Glädjande är att Framtidscentrum vid Trasten åter är igång.
Arbete med Facebook och medlemswebb har gått trögt och behöver
vitalisering.

Gislaved 20160310

Miljöpartiet de grDDD Gi.sln,·ecJ

Sit.la.n :111\' 2

M

Gmail

Peter Bruhn <peter4bruhn@gmail.com>

Mp
1 meddelande
Robert Erlandsson <Robert.Erlandsson@pol.gislaved.se>
Till: "peter4bruhn@gmail.com" <peter4bruhn@gmail.com>

29 juni 2016 15:02

Granskningsrapport
Undertecknad som utsetts att granska MP Gislaveds ekonomi så att tilldelade kommunala medel
använls på avsett sätt vill anfOra följande.
Partiet har som uttalat mål att samla i ladorna mellan valen för att kunna ha en fylld partikassan all
använda för nästa lokala valrörelse. 2015 års redovisning visar på få transaktioner på utgiftssidan med
små summor törulom deltagande på riksstämman.
Par!lslödspengama har alltså använts i enlighet med de intentioner som lagstiftaren tänkt.
Eu
Robert Erlandsson
2016-06-27
Skickat från min iPad

K
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Gällande rapport om kommunala partistödpengar verksamhetsåret 2015.

Kommunistiska Partiets Gislavedsavdelning har Inget eget organisationsnummer.
Partiets centrala är 802421-9241
Kassabehållningen den första januari 2015 var 31196:71
Kassabehållningen den 31 december var

41 359:74

En ökning på

10163,03

Tack vare partistödet samt medlemsavgifter.
Enligt kassör Kent Heijel tänker partiavdelningen ackumulera pengar till valrörelsen 2018.

Den 20 februari inkom kommunalt partistöd enligt kassaboken 25160 kronor, som följdes
aven andra Inbetalning på samma belopp den 20 november, 25160 kronor.
Totalt 50 320 kronor.
Under verksamhetsåret 2015 betalades det in 5032 kronor av kommunala partistödet till
Göteborg.
Vilket är mindre än

av stadgarna stipulerade 20% av kommunalt partistöd. Delta på

grund av försenade redovisningar som istället kommer på Innevarande år.
För kännedom om tidigare motprestationer 2014: Av de 20 procenten av kommunalt
partistöd som gått till centrala partikassan så betalade partiet centralt en månadslön för
en anställd (Erik Anderson) i Gislaved under valrörelsen, kostnad 28000 samt en tryckt
upplaga på 14000 ex aven 8 sidig valtidning samt en rad affischer. Kostnader som vida
överstiger vad avdelningen betalat in till partiet via 20 % "skatten" av kommunalt partistöd.
Dessutom tillkommer centrala redigeringskostnader av valmaterialet.
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Vilka lokala kostnader har partiet haft om innefattas i andemeningen att stärka den lokala
demokratin och som tagits från kommunala partistödet?

1/1

Nordea Internetbank kostnad för konto

450:-

27/2 Västboandan annonskostnad

3023:-

20/3 Hallpressen annons

1865:-

29/3 Polistillstånd

250:-

25/4 Burseryds Marknad Platsavgift

200:-

28/4 Myrans Grafiska Flygblad Första Maj

6890:-

28/4 PostNord Distribution av Första Majblad utanför centralorten 9804:38
28/4 Partiskatt 20% av halvt kommunalt partistöd 5032:- samt
olika medlemsavgifter på 4212:50

Totalt

12/5 Bilhyra till föredragshållare Mario Sousa, Uppsala

9244:50
1320:-

Föredraget hölls 2 maj på Folkets Hus, Gislaved
21/5 Inköp av Marknadstält till Gisledagarna . Jysk
27/5 Förstamaj- annons Lokaltidningen
1/6

Hyra till Lions. Marknadsplats Gisledagarna

939: 4614:600:-
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1/6

Fika marknadsstånd. Gisledagarna.

60: -

8/6 Hyra Folkets Hus

90:-

23/6 Kommunala studie- resor Smålandsstenar, Anderstop och Vik Hestra 192: 4521:-

8/7 Första Majannonser Hallpressen VN och Finnveden Nu
8/7 Reseersättning två resor Värnamo Nyheter, Polisen samt

362:50

frimärken 70:- totalt

70:-

6/8 Frimärken
15/9 Kontorsmaterial 89,90 + Affischerings runda lio mil 150 +
Hestra Marknad 200+

649:90

Frimärken 210:22/9 Resa Gislaved- Landeryd Järnvägsmöte samt besöka tre

150:-

medlemmar på vägen.
22/9 Bilresa. Kommunpolitisk utbildning i Göteborg.
420:- + 40:- parkering.

Summa: 460:-

1/10 Resa Bil Gislaved - Halmstad, studiemöte för
ny medlem i Gislaved

307:50

9/10 Studiemöte för ny medlem i Gislaved . Resekostnader Halmstad

213:10
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21/10 Inköp av 20 frimärken

140:-

21/10 Begravningsresa avliden partimedlem,
Solveig Baude, Göteborg, bil

420:-

5/11 Masthuggets vandrarhem, en natt, sju partimedlemmar.
Kommunpolitiska erfarenheter runt fackliga frågor
i kommunal verksamhet

2120:-

5/11 Resa runt i kommunen och prata med partimedlemmar 286 kr
skrivbordspapper 29,90

Summa: 315:90

7/11 Burseryds höstmarknad. Platsavgift.

180:-

14/12 Arktryck 500 blad till Refteledemonstration

625:-

22/12

Parkeringsavgifter i samband med konferens i Göteborg

614:-

Fyra körningar i samband med flygbladsutdelning Reftele

220:80

Två ungdomspolitiska resor Halmstad buss, tåg, buss bil

547:40

Summa: 1384:60

Totala utgifter under 2015 som rymmer inom lokal aktivitet och studieresor
minus posten på 9244:50 den 2814. Sammanlagt41216:88
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Med anledning av ovanstående anser undertecknad att Kommunistiska Partiets
Gislavedsavdelning uppfyller kraven på partistöds utbetalande.

Kråkeryd den 31 maj 2016
I

f!r; Itrl18n !J <fj
Vl

Anders Lönnberg
Av Kommunistiska Partiet, Gislavedsavdelningen årsmöte utsedd granskare.

Kråkeryd 111
314 93 Hyllebruk
037140137

v

V änsterpartiet
Gislaved

2016-06-02

Organisation och organisationsnummer
Vänsterpartiet i Gislaved, ideell förening med organisationsnummer 8024756796.
Stadgar
Se bilaga l.
Partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för

2016
Ordförande: Mats Valsten
Vice ordförande: Bengt-Ove Eriksson
Sekreterare: Mona Bergqvist
Kassör: Abirina Silva
Övriga ledamBter: Ronny Johansson, Marie Lackenbauer
Revisorer: Kenneth Kindblom, Ann-Louise Eden
Arsredovisning samt protokoll från årsmöte
Resultaträkning från verksamhetsår 2015. Se bilaga 2.
Arsmötesprotokoll från verksamhetsår 201 5. Se bilaga 3.
Redovisning av kostnader
Redovisade kostnader består av utgifter i samband med olika arrangemang. Tex
lokalhyra, informationsmaterial, kaffe och den största kostnaden vilken är
annonser infdr arrangemangen. Under 2015 arrangerades årsmöte,
internationella kvinnodagen, I:a maj manifestation, deltagande i Gisledagarna,
offentligt möte om 6 timmars arbetsdag, offentligt möte på Trastenområdet om
Vänsterpartiets politik, medlemsmBten och styrelsemöten.

Under 201 5 deltog flera medlemmar i Vänsterdagarna. Resa och Bvemattning
har bokfdrts som resekostnader.
Parti föreningens administrativa kostnader består av kostnader för
internetbanken, verksamhetssystem och hemsida.
Redovisning av inkomster och överföring av partistöd
Partiföreningen i Gislaveds inliikter består i huvudsak av kommunalt partistöd,
medlemsavgifter och mötesarvoden som frivilligt efterskänks till
partiföreningens arbete. Se resultatrapport där de olika intäkterna särredovisas.

För 2015 har partiets ledamot i fullmäk1ige cfterskänk1 arvode om 3 320 kr
(överfört och bokfört i april 2016). Se bilaga 4.
Partiföreningen i Gislaved bidrar med medel till Vänsterpartiets distrik1sorganisation i JönkBpings län. För år 2015 har parti föreningen överfört 17660
kr (överfört och bokfört i mars 2016).1 partidistriktet finns anställd personal
som står till parti föreningens förfogande, är ett stöd i olika frågor och är

2

behjälplig med material. Utbildningar och gemensamma möten arrangeras av
distriktsorganisationen för länets olika parti föreningar. Distriktsorganisationen
är den sammanhållande länken mellan lokala partiföreningar och nationell nivå.
Se bilaga 5.

Partiföreningens konto
Bankgiro: 5706-5971
Bankkonto: Företagskonto Swedbank
För styrkande av bankkontouppgift se bankkonlobevis bilaga 6.

Uppgift om föreningens firmatecknare
För verksamhetsåret 2016 tecknar Abirina Sil va och Marie Lackenbauer
föreningens firma. För protokollsutdrag se bilaga 7.

Partiets kontaktperson för partistöd
Marie L1ckenbauer, Sebjömarp 8, 332 92 Oi.laved. Mobil 072 56 98289

2016·06-20

Mats Valstcn
Ordf. Vänsterpartiet i Gislaved

3

Granskningsrapport
Jag har i egenskap av revisor och utsedd granskare av Vänsterpartiet Gislaved,
granskat utbetalt partistöd. Jag har haft tillgång till samma handlingar som
granskare som jag har haft som lekmannarevisor.
Min bedömning tir aU årsredovisningen ger en faktisk bild av hur partistödet har
använts.

Gislavcd 2016-06-20

Ann-Louise Eden
Revisor & grallskare

L

Uberalerna

Gislaved/Gnosjö Lokalavdelning

Partistöd granskning för ilr 2015.

Undertecknad av partiet liberalerna utsedd till granskare av partistödet för år 2015
får härmed avge följande rapport:

Partistöd från Gislaveds kommun år 2015

Kr 71632 .-

Partistöd från Gnosjö kommun år

Kr 12 616.-

2015

Dessa medel har disponerats enl följande:
Avgift till länsförbundet liberalerna Jönköplngs län

Kr 28 652

Möteskostnader, serveringar, representation uppvaktningar

Kr 9005.-

Resor, annonser, porto

Kr 11 732.-

Överskjutande medel

Kr 53843.-

Överskjutande medel samlas I ny räkning inför kommande vals kostnader och
beräknas användas att förstärka de mokratiprocessen som tidigare, d.v.s. för möten,
annonser, externa talare, marknadsföring av den förda politiken i kommunen.
Avgifter till länsförbundet utgör hantering av medlemsmatrikel, medlemsavgifter,
utskick, affischering, torgmöten, annonsering och ökning av kunskapen om den förda
politikens Innehåll, bistånd med organisatoriskt kunnande och kamerala insatser.

Gislaved 22 juni 2016

..

~~............ :.::...........

Carl·Gunnar Djerv

Liberalerna Gislaved - Gnosjö Lokalavdelning
Österlidsgatan 12
33233 Gislaved

c

Centerpartiet
Redovisning
användanejet av
partistöd
Centerpartiets kommunkrets Gislaved 2015

I<ontaktperson ang. Partistöd Centerpartiets kommunkrets Gislaved : Kassör
Torbjörn Gustafsson, Stora Hestra I<ullen 330 27 Hestra, tel 0370-33 57 43 ,
Kontrollant av Partistödsanvändningen , Revisor Björn Martinsson
Organisations nummer 828500-4696
Centerpartiets kommunkrets i Gislaved har under 2015 blivit tilldelad 156880
kr i Kommunalt Partistöd, Stödet har använts till
Trycksaker inkl. porto för utskick.
Annonseringar, Prenumerationer på tidningar som är till för allmänheten på
äldreboenden och biblioteken i kommunen. Möteskostnader . Kampanjer.
Lokalhyra, moderator vid större möten. Resor I samband med Möten
10 % av det kommunala Partistödet betalas in till Centerpartiets Jönköpings
distriktskansli ,dessa pengar används till upprätta medlemsregister,
Utbildningar av förtroendevalda, IT-stöd , l<ampanjmaterial , och vissa utskick.
Ett överskott på ca 38 000 har sparats för att användas i valrörelsen 2018

Intäkt Partistöd

156880

Anv. Partistödet till
Lokalhyra 1945
Kost vid möten 12527
Resekostnader 25919
Annonsering 4627
Kampanjmaterial/kontorsmaterlal1012
Trycksaker 34573
Tidningar 7640
Kostnader möten Inkl. moderator 14643
Inbet distriktskansliet 15688

Hestra 2016-06-21

,
Torbjörn Gustafsson
Kassör/Firmatecknare

Kontrollant/Revisor

Kristdernokraterna
I Gislaveds kommun
Gislaved den 15 juni 2016
Redovisning av partistödet.
Partistödet har använts på sådant sätt att delar av medlen går till:

Distriktet, för detta får vi kanslistöd, utbildningar, besöks hjälp i Glslaved kommun, tryckt materiel, stöd vid val,
m.m.
Lokolt så använder vi medlen till utbildningar, porto, medlemsmöten, material till medlemmar - marknads
aktiviteter, kostnader kring marknader, reklam och vallond.
Information am föreningen.

KRISTDEMOKRATERNA I GISLAVEDS KOMMUN, Organisations nr; 802438-6966
c/o ÖDESBACKA l, 333 92 BROARYD.
Kontaktperson: Gudmund ValIridsson.

Styrelse:
Pla Skogsberg, ordf.
lennart Kastberg, Lotta Ström, Mattlas Fjellander, Emanuel larsson, Maggan Forsbäck.
Ers. Torbjörn Dyeson och Gudmund Valfridsson, kassör.
Revisorer:
Hans-Joachim Franze och Sven Turesson. Ers. Ruben Larsson.
Kd har bara ett PIusgirokonto nr 4918911-1 i Nordea .
Kontaktperson partistöd: Gudmund Valfridsson. 0371-41244
gudmund valtridsson@home.se
Stadgar:

htt~/www.kristdemokraterna

se/Global/pdl/Kristdemokraternas stadgar.pdt

~Ji-

Lennart Kastberg
Gruppledare för Kristdemokraterna .

Bilagor: Arsmötesprotokoll, stadgar partiavd. del + ( länk), budget.

s
Redovisning av 2016 års partistöd
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Namnförtydligande

Namot'önydligande

Gulaveds Arbetarekommun / Verksamhetsberänelse 20J 5

Gislaveds Arbetarekommun

Resultaträkning 2015

Intäkter
Partistöd

Utgifter

412.624,00

Övriga bidrag

12.000,00

Medlemsavgifter

65.136,00

34.968,00

7.691,00

25.467,00

946,00

36.548,82

Lotter, övrig försäljning

6.034,00

1.894,00

Övriga intäkter

4.364,44

1a Maj
Möten, studier

Hyra

90.970:00

Förbrukningsmtrl, tidskrifter mm

13.444,35
7.800,00

Gåvor, repr
Porto

22.509,51

Ersättningar, skatt, arbetsgivaravg.

34.842,40

--Ränta IBankkostnader

157:97

508.953,41

986:00

269.430,08

239.523,33

Kapitalförändring

508.953.41
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Moderaterna I Gislaveds kommun

Redovisning av användandet av partistöd 2015

Kontaktperson avseende partistöd inom Moderaterna
Kassör Stellan Paulsson, Vlpperhult7, 333 91 5målandsstenar
Tel. 070 - 572 90 95
Moderaternas Interna valda kontrollant av partistödsanvändningen
Revisor Gerd Berg

Partistödet som uppburits av Moderaterna i Glslaveds kommun har huvudsakligen använts till att:
Förmedla ekonomiska medel till våra fyra lokalföreningar Inom Moderaterna I kommunen, för den
praktiska verksamhetens bedrivande. Huvudsakligen går detta till utåtriktade aktiviteter inom de fyra
partiföreningarna.
En större post går till det gemensamma kansli Moderaterna i Jönköplngs län har,för service till
föreningarna I form av medlemsregistrering och medlemsregisterhållning, utskick till våra
medlemmar samt färdigställande av trycksaker och kampanjer. I dessa medel Ingår även en stor del
utbildning Inom olika politiska ämnesområden som arrangeras av länsförbundet. Detta sker i form av
Web-baserat studiematerial samt även I konferensform.
I övrigt finansieras en hemsida, samt läggs ekonomiska resurser på ungdoms- kvlnno- samt
seniorverksamhet.
Under 2015 har ett överskott kunnat noteras som fonderas till 2018 års valrörelse.

Gislaved 2016-05·18

/Gerd Berg

J Vald kontrollant

~
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Granskningsrapport för Sverigedemokraterna Gislaved,
Organisationsnummer 802492-7504
Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna får tiden 2015-01-0 l till 2015-12-31.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
Det sista protokollet var inte justerat innan revisionen.

För framtida styrelse gör jag följande medskiek:
o

En utbetalning fanns på övrigt reklammaterial på 5478: - medan beslut i styrelsen var
alt det max fick kosta 4000: -, detta justerades aldrig i något protokoll i efterhand.

•

Protokollen behöver vara tydliga i det som beslutas. Särskilt ekonomiska beslut.
Kringprat på styrelsemötena behöver inte finnas med i protokollen utan endast
besluten.

•

Det fanns även elt beslut om alt pengarna skulle ligga på sparkonto och alt det andra
kontot som har ett kort anslutet till sig tar ha max 3000: -.

Kassabok har fårts i ett bokföringsprogram och kvitton är numrerade med
verifikationsnummer som sig bör. Styrelseprotokoll är samlade i en pärm.

Sverigedemokraterna Gislaved har under 20 15 erhållit prutistöd från Gislaveds kommun.
Bidraget bedöms ha använts får att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin
enligt kommunallagens kriterier.
Föreningens verksamhet år 2015 beskrivs på ett riktigt sätt i handlingen Redovisning av
kommunalt partistöd undertecknad av Ulf Poul sen och Anders Gustafsson. Redovisningen är
inlämnad till Gislaveds kommun.
På SO Gislaveds årsmöte den 2016-02-07 beviljades styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.

Jönköping den 10 maj 2016

.•.. ... ,'............ ."

-~........
.
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Samuel Godren
Av SO Gislaved utsedd revisor.

Redovisning av kommunalt partistöd
Sverigedemokraterna Gislaved organisationsnummer
802492-7504
Bilagor
•
•
•
•
•

Stadgar
Årsredovisning
Årsmötes protokoll där ansvarsfrihet beviljats
Bankkontobevis med bankkontouppgift
Konstituerande styrelsemötes-protokoll med firmatecknare

Sverigedemokraterna Gislaved har under 2015 erhållit partistöd på 156880:-. Styrelsen har
under verksamhetsåret 2015 bestått utav:
Ledamöter
Anders Gustafsson (Ordf)
Stefan Nylen (Vice ordf)
Ulf Poulsen
Bo Östvall (sekreterare och Kassör f.r.o.m juni)
Leif Andersson (Kassör t.o.m juni)
Linda Petersson
Pierre Svanström
Suppleanter
Mattias Johansson
Niclas Månsson
Peder Winnerbrandt
Revisorer
Samuel Godren
Hannah Runesson
Partiets kontaktperson avseende partistöd har varit Bo Östvall, men tragiskt nog gick Bo
Östvall bort i Januari, varav kontaktperson för 2015 inte längre finns med oss. Ny
kontaktperson avseende partistöd är den nytillträdda kassören Ulf Poulsen.
Under det gångna året har föreningen skickat representanter på utbildning i skolpolitik i
april, den tidigare kassören på en kassörsutbildning i maj. vi har bidragit med pengar till våra
medlemmar i kvinnoförbundet för utbildning av våra lokala representanter.
I maj var SO Gislaved med och anordnade en stor föreläsning tillsammans med SO Finnveden
med riksdagens andre vice-talman Björn Söder samt SO's utrikespolitiska talesperson Julia
Kronlid.
Alla förtroendevalda och intresserade deltog i en grundutbildning med vår riksombudsman
Peter Sigurbjörnsson.
Under året har vi även köpt in kampanjmaterial i form av kläder till förtroendevalda och
representanter, bord, marknads tält osv. Eftersom det var föreningens första verksamhetsår

hade vi ont om saker och de saker som vi fick med oss från utbrytningen från SD Finnveden
var utslitet.
En del av vårt partistöd läggs dessutom in i en partigemensam fond . Dessa resurser kommer
oss till nytta på flera olika sätt. Vi får alla broschyrer och affischer
upptryckta till valet och i kampanjer. Besök i kommunen av våra riksföreträdare, hjälp med
utskick samt personal genom våra riksombudsmän.
Våra riksombudsmän är anställda av riksorganisationen men arbetar ute i distrikten och
hjälper till med organisationsfrågor, bland annat i vårt distrikt Jönköpings län som vår
kommunförening lyder under.
Support på de kommunala SD hemsidorna, officiella SD malladresser till förtroendevalda och
administration av medlemsregistret finansieras också ur den partigemensamma fonden.
Liksom SDs intranät och förtroendemannaregister "Funkis".
Vi deltog även under året i Smålandsstenars marknad vilket var mycket uppskattat hos våra
medlemmar och sympatisörer.
I slutet av året kom vi igång med medlemsmöten för våra medlemmar som sedan dess blivit
kontinuerliga.

Erhållet partistöd 2015
Partistöd som kvarstår sedan tidigare

156880 kr
Okr

Avgår kostnader enligt nedan

-85452

Partistöd som kvarstår till 2016:

71428 kr

Kostnaderna har fördelats enligt nedan '
1 Inköp av varor (marknadstält, bord mm)
2 Ext kostnader (lokalhyror, reklam mm)
3 Personalkostnader (utbildningar, mötesfika, resor)
4 Partigemensam Fond
5 Återbetalning från riks (medlemsavgifter)
Totala kostnader:

12360 kr
22445,65 kr
21526,35 kr
34220 kr
-5100
85452 kr

Kommentarer till ovanstående kostnader:
Inköp av varor
Under denna posten finns fysiska varor som föreningen köpt in till diverse
aktiviteter, exempelvis marknader, me dlemsmöten . Det avser bord och tält
mm.
2
Ext kostnader
Övriga externa kostnader avser hyra av lokal vid möten och aktivitete r. Hyra av
marknadsplats vid marknader, bankkostnader, kontorsmateriel, arbetskläder,
programvaror, reklammaterial och pumptermosar.

1

3

Personalkostnader
På denna posten ligger boendekostnader i samband med utbildning, res
kostnader, mötesfika och kostnader för utbildningar.

4

Partigemensam fond
En viss del av vårt partistöd går enligt partiets stadgar till en partigemensam
fond. Denna resurs kommer oss till nytta genom att vi får broschyrer och
affischer upptryckta. Besök i kommunen av partiets riksföreträdare, hjälp med
utskick och hjälp med personal via våra riksombudsmän.
Våra riksombudsmän är anställda av riksorganisationen men arbetar ute i
distrikten och hjälper till med organisationsfrågor, bland annat i distrikt
Jönköpings län.
Support på de kommunala SD hems idorna, officiella SD mailadresser till
förtroendevalda och administration av medlemsregistret finansieras också ur
den partigemensamma fonden. Liksom SDs intranät och
förtroendemannaregister "Funkis".

5

Aterbetalning från riks
Detta avser återbetalning av medlemsavgifter från våran riksorganisation.

Datum
2016·03·25
Ordförande (2015)

/1!1de~ {;t.J&t;;SC/l
Namnförtydligande
Anders Gustafsson

Sverigedemokraterna Gislaved
Organisationsnummer 802492·7504
Klementinstigen 4B
333 335målandsstenar

Ort
Gislaved
Kassör (2016)
/

Namnförtydligande
Ulf Poulsen

/~~ -~~-
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GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-08-24
Ks §249

Sida
1(2)

Dnr: KS.2014.79

Redovisning av uppdrag i svar på motion om rådgivning för projektet
Ungdomstillväxt
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige besvarade den 29 april 2015 Curt Vangs (K) motion om
att ge projektet Ungdomstillväxt stöd och rådgivning om hur ett angivet
projekt kan realiseras.
I svaret redovisades vilka insatser som gjorts för den projektägande föreningen
Internacional KIR Gislaved, dels genom möte med berörda förvaltningar, dels
genom att kommunstyrelsekontorets företrädare hade träffat föreningen ett
flertal gånger, haft flera samtal med en representant för föreningen och vid
något tillfälle även tillsammans med chef för arbetsmarknadsenheten samt med
samordnare för Navigatorcentrum. Stöttning till föreningen hade skett genom
att ge konkreta råd och tips på hur projektplan och budget kan utformas.
Därtill har en projektskola på två timmar genomförts med föreningen med
syfte att hjälpa till med projektprecisering och ansökan.
Med denna redovisning som bakgrund beslutade kommunfullmäktige att


motionen genom de åtgärder som genomförts är besvarad, samt



uppdra till kommunstyrelsen att genom kommunstyrelsekontoret stödja
föreningen med råd till dess en projektansökan lämnats in.

Näringslivsstrategen har sammanfattat de åtgärder som därefter gjorts under
2014 och 2015 för att stödja föreningen med projektansökan:
Näringslivsstrategen har tillsammans med dåvarande utredare varit behjälpliga
som processtöd i utformning av projektansökan, och detta i flera
kompletteringsomgångar. Även alternativa kopplingar till AMO undersöktes.
Projektet fick dock avslag av Regionförbundet, eftersom man ansåg att det var
för höga omkostnader och att det saknades en tillräckligt erfaren ägare till
projektet att förvalta resultatet.
Delar av initiativet har mynnat ut i ett aktiebolag (Framtidscentrum AB) som
idag bedrivs i lokaler på Trasten och ett samarbete har inletts med ESFprojektet Konjunkturpaketet.
Kvar återstår frågan om medborgarkontor generellt, för stöd för nyanlända
med att fylla i blanketter och få hjälp med samhällsinformation. Denna del av
initiativet ska kunna hanteras inom ramen för handlingsplanen till integrationsstrategin.
För framtida projektansökningar kan utredningen om föreningssamordnare
enligt motionssvar i kommunfullmäktige 20 juni 2016 bli en ingång att skapa
projektansökningsstöd till såväl föreningar i vardande som till etablerade
föreningar.
Med denna rapport anses uppdraget genomfört och avslutat inom
kommunstyrelsekontoret.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-08-24

Sida
2(2)

Ks § 249 (forts.)
Beslutsunderlag
Motion från Curt Vang (K), daterad den 16 april 2014
Kommunfullmäktige den 29 april 2015, § 53
Kommunfullmäktige den 20 juni 2016, § 92
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 juni 2016
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna lämnad rapport beträffande handläggning av stöd till i motionen
angiven förening och dess projektansökan, samt

att

uppdraget är genomfört och ärendet därmed avslutat.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige (Meddelande)
Curt Vang
Kommunstyrelseförvaltningen, kansli- och informationsenheten

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-09-07
Ks §264

Sida
1(1)

Dnr: KS.2015.134

Igångsättningstillstånd för miljöundersökning och rivning inom
Åtterås 2:137, Smålandsstenar
Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun förvärvade genom ett markbyte fastigheten Åtterås 2:137 år
2011. Enligt markbytesavtalet avsåg kommunen att riva byggnaden efter det att
verksamheten hade flyttat. Efter det att verksamheten flyttat skulle företaget
innan kommunens tillträde göra erforderliga miljöundersökningar samt utföra
och bekosta ev. saneringsåtgärder. 2013 fick fastighetskontoret i uppgift att riva
lokalerna samt undersöka möjligheterna till att återställa marken på lämpligt
sätt. Då det inte var känt hur en rivning och borttagning av asfalten kommer att
påverka vattentäkten i Smålandsstenar så stoppades rivningen. En saneringsplan
med tillhörande kontrollprogram samt utsättning av kompletterande
grundvattenrör är nu utfört.
Fastighetskontoret har tagit in ett reviderat anbud från den upphandlade
entreprenören enligt upprättad saneringsplan som innebär en kostnad om
824 tkr exkl. ev. saneringar och miljökontroller. Miljökontrollerna kommer
beställas separat av kommunens upphandlade miljökonsult.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att omfördela 900 tkr från projekt
Exploatering till projekt 50156.
Beslutsunderlag
Reviderat anbud
Beslut enligt miljöbalken om anmälan om efterbehandling av förorenad mark på
fastigheten Åtterås 2:137 daterat 7 juli 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 27 juli 2016
Kommunstyrelsen den 24 augusti 2016, § 244
Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Gunnel Augustsson (S), Anton
Sjödell (M), Anders Gustafsson (SD), Peter Bruhn (MP) och Leif Andersson (-):
Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att

lämna igångsättningstillstånd för rubricerat investeringsprojekt, samt

att

godkänna omfördelning av 900 tkr från projektet Exploatering till projekt
50156.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige (meddelande)
Utvecklingschefen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-09-07
Ks §265

Sida
1(2)

Dnr: KS.2016.61

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden
Ärendebeskrivning
Socialnämnden redovisar den 30 augusti 2016 en prognos per den 31 juli 2016
som visar ett förbättrat resultat gentemot maj. (-8 039 tkr). Prognosen visar
förbättringar med 876 tkr varav ca 740 tkr för vård och omsorg, ca 1 022 tkr
sämre för funktionshinder och stöd samt 1 500 tkr bättre för individ- och
familjeomsorg. Den del som avser merkostnader för flyktingverksamheten
minskar med ca 470 tkr. Förbättringen av prognosen sedan mars månad visar
på drygt 3 100 tkr.
Sammanfattning av orsaker till underskottet:
 Anpassningar som inte ger helårseffekt 2016
 Ökade behov inom LSS-verksamheten
 Kostnader för mottagandet av ensamkommande barn
 Områden/enheter med obalans
Socialnämnden har fattat beslut om följande åtgärder för att nå budgetbalans
vid årets slut.
 Anpassningar av verksamheten på totalt 23,1 mnkr
 Omfördelningar mellan de olika programområdena i budget 2016
 Lokala riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning
 Ekonomiska uppföljningar varje månad; förutom januari, juni samt
december
 Genomlysning av myndighetsutövning inom SOL och LSS
 Översyn av lokalanvändningen
 Omfördelningar mellan de olika programområdena i budget 2017
I arbetet med budget 2017 kommer socialnämnden ta ställning till
socialförvaltningens förslag på prioriteringar och omfördelningar utifrån
nuvarande prognos.
I förvaltningen råder återhållsamhet gällande tillsättning av vakanta tjänster samt
inköp som inte är nödvändiga. Samtliga enheter med prognostiserat underskott
har lämnat åtgärdsplaner.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 26 maj 2016, § 86
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 30 augusti 2016
Socialnämndens ekonomiska uppföljning per juli 2016
Socialnämnden den 30 augusti 2016, § 94
Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att godkänna den ekonomiska uppföljningen och uppmana
socialnämnden att fortsätta sträva efter ett nollresultat.
Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till Niclas Palmgrens (M) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-09-07

Sida
2(2)

att

godkänna den ekonomiska uppföljningen och uppmana socialnämnden att
fortsätta sträva efter ett nollresultat, samt
Ks § 265 (forts.)
att

fortsätta dialogen med socialnämnden för att följa utvecklingen i syfte att
undvika negativt resultat 2016.

Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Socialnämnden
Kommunfullmäktige (meddelande)

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

BESLUT

Länsstyrelsen
i Jönköpings län

Beteckning
403-3927-2016

2016-08-30

Sida 1/8

Ben Heimdal
Rättsenheten

Sändlista

010-223 64 52

GISLAVEOS KOMMUN

ANKOM

20J6 -09- O 1
Dnr

Detaljplan för del av fastigheten Vik 1:58
(Viks strand), Hestra, Gislaveds kommun
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandena och fastställer kommunfullmäktiges
beslut den 28 april 2016, § 72, att anta förslag till detaljplan för Viks strand
på fastigheten Vik 1:58, Gislaveds kommun.

Beskrivning av ärendet
Tidigare jiverklagande
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun beslutade den 1 juni 2015 att
anta detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58, i Hestra,
Gislaveds kommun. Antagandebeslutet överklagades av Doeko Ebbens
med flera närboende samt av Naturskyddsföreningens lokala krets i Gnosjö
genom Sigvard Magnusson. Länsstyrelsen beslutade den 12 oktober 2015
(403-4052-2015) med stöd av 11 kap. J 1 § plan- och bygglagen (2010:900,
PBL) att upphäva antagandebeslutet. Som skäl anfördes att det saknades
underlag för en bedömning av markens lämplighet för den föreslagna VAlösningen och att det därför inte gick att bedöma om den föreslagna
bebyggelsen skulle bli lämplig med hänsyn till människors hälsa och
säkerhet. Efter det att upphävandebeslutet vunnit laga kraft beslutade
Länsstyrelsen den 13 november 2015 (403-4447-2015) att avskriva
överklagandeärendet från fortsatt handläggning.

Nu aktuella jjverklaganden
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun beslutade den 28 april 2016
(§ 72) att på nytt anta detaljplan för Viks strand på fastigheten Vik 1:58.
Planförslaget hade då kompletterats med en översiktlig VA-utredning
daterad den 2 december 2015 och ställts ut för ny granskning.

Länsstyrelsen i Jönköpings län I
Telefon 01 0-2236000 I Fax 036-12 1558

I

Besöksadress Hamngatan 4. Jönköping
E-post jonkoping@lansslyrelsen.se I

I

Postadress 551 86 Jönköping
Webbplats www.lansslyrelsen.se/jonkoping

BESLUT

Datum

Beteckning

2016-08-30

403-3927-2016

Sida 2/8

Av kommunens handlingar framgår bland annat följande. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse, friluftsliv och
ett mindre antal permanentbostäder i Vik vid Vikaresjön. Genom
detaljplanen upphävs strandskyddet för kvartersmark, gator, vägar,
parkeringsplats och vattenområde. Planen bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan. Användningen är i enlighet med den fördjupade
översiktsplanen för Isabergsområdet från år 2012 och planen för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) från år 2014. PIanområdet
omfattar cirka 10 hektar som utgörs av mager skogsmark. Intentionen för
området är att fritidsbebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk standard
med en enhetlig utformning. I området kring Isaberg och Vik finns
attraktiva verksamheter som bland annat Isabergs golfbana, Isabergs
skidanläggning och kanodeden längs Nissan. Här finns också kvaliteer som
sjöar och vacker natur. Därför är det viktigt att naturen inom pianområdet
bevaras så långt det är möjligt och att byggnader och andra anläggningar
anpassas och utförs med hänsyn till naturen.
Av den fordjupade ö·versiktsplanen fo"r Isabergsområdet, antagen av
kommunfullmäktige den 13 december 2012, framgår bland annat följande.
PIanområdet är utpekat som ett område som kan utvecklas med olika typer
av bebyggelse för uthyrning eller permanentboende. Planområdet är ett av
två utpekade områden som är lokaliserade på tidigare utbrutna grustäkter.
PIanområdet är tänkt att ingå som en del i utvecklingen av området i den
fördjupade översiktsplanen där Hestravikens värdshus utgör ett nav. Hela
området som beha.p.dlas i den fördjupade översiktsplanen betraktas som
LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära områden). Det innebär dock
inte att alla delar av de strandskyddade områdena ska göras tillgängliga för
byggande. Inom de strandskyddade områdena ska det finnas möjlighet att
lokalisera vattenanknutna anläggningar som bidrar till förbättringar för det
rörliga friluftslivet och turismen, exempelvis övemattllingsplatser för
kanoting, campingplatser, fiskeplatser, bastuanläggningar, vandringsleder,
bryggor och andra vattenanknutna anläggningar. Vid varje lokalisering ska
hänsyn tas till de biologiska värdena.
Länsstyrelsen har den 10 maj 2016 (ärende 404-3460-2016) beslutat enligt
11 kap. 10 § PBL att inte pröva kommunens antagandebeslut den 28 april
2016.
Antagandebeslutet har överklagats av Doeko Ebbens, Karin Ebbens
Nelson, Mildred Melin, Olof Melin, Astrid Nelson, Margit Nelson
Warebom, StemJosefsson och Helena Josefsson, Fredrik Ebbens,Jakob
Ebbens, Elske Goo~es, Emilia Warebom, Elisabeth Warebom, Annika
Svensson, Lory Svanborg, J anneke van Andel, Marianne Melin, Anna Melin,
Erik Warebom, Lennartjosefsson, Ulla-Britt Melin, Anna Strömgren,
Marita Melin samt av Naturskyddsföreningens lokala krets i Gnosjö.
Doeko Ebbens, Karin Ebbens Nelson, Mildred Melin, Olof Melin,
Astrid Nelson, Margit Nelson Wareborn, Stem]osefsson och Helena

BESLUT

Datum

Beteckning

2016-08-30

403-3927-2016
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Josefsson har genom ombud sammanfattningsvis anfört följande. De yrkar
i första hand att Länsstyrelsen ska upphäva antagandebeslutet och
upphävandet av strandskydd. I andra hand yrkas att beslutet ska upphävas
och återförvisas till Gislaveds kommun för fortsatt handläggning. Det finns
inte särskilda skäl för att upphäva strandskyddet. Det utpekade LIS-området
Viks strand vid Vikaresjön är ett stort rekreationsområde för allmänheten
och det rörliga friluftslivet, samt är unikt i sitt slag och inhyser värdefulla
naturvärden, vilket medför att området inte är lämpat som LIS-område. De
klagande åberopar bland annat Mark- och miljööverdomstolens avgöranden
MÖD 2015:32 och MÖD 2012:39. Bevarandet av strandskyddet vid Viks
strand väger väsentligt tyngre än det enskilda intresset av att ta området i
anspråk för exploatering. Den planerade exploateringen kan inte
genomföras utan att strandskyddets syften åsidosätts, vilket innebär att
dispens inte är förenligt med strandskyddets syften i 7 kap. 13 § miljöbalken.
Det sagda är särskilt påtagligt med tanke på att det finns flera redan
ianspråktagna strandområden längs med Vikaresjön som lämpar sig bättre
för förevarande typ av bebyggelse.
Den planerade exploateringen av Viks strand kommer att leda till
olägenheter för närboende i området i form av minskade möjligheter för
rekreation, en förvärrad trafiksituation, ökade luftföroreningar samt
bullerstörningar, vilka är att anse som betydande olägenhet i enlighet med
9 kap. 3 § miljöbalken samt 2 kap. 9 § plan- och bygglagen.
Trots att tidigare antagandebeslut upphävts med anledning av att VAutredning saknats uppfyller VA-utredningen inom ramen för den nya
detaljplanen fortfarande inte kraven enligt gällande lagstiftning. Av praxis
följer att en infiltrationsanläggning inte kan lokaliseras i ett strandområde
utan att frågan om var och hur avloppsvattnet på lämplig sätt kan släppas ut
har utretts grundligt, se bland annat Mark- och miljööverdomstolens
avgörande den 22 juli 2015, mål nr P 8664-14. Eftersom VA-utredningen
all~ämt är bristfållig har det varit fel av kommunfullmäktige att anta
detaljplanen i dess nuvarande skick. Detaljplanen strider mot reglerna om
lämplig markanvändning och bebyggelselokalisering bland annat eftersom
den planerade infiltrationsanläggningen kommer att placeras i ett område
som delvis består av sankmark som kan komma att stå under vatten under
årets våta perioder. Vattnet till brunnarna på flera fastigheter i området
kommer från den vattenåder där infiltrationsanläggningen planeras, vilket
innebär att det planerade avloppssystemet har en direkt förbindelse med
Vikaresjön och Nissan. Detta har överhuvudtaget inte kommenterats i VAutredningen. Inte heller har det kommenterats i utredningen om det
infiltrerade vattnet, med hänsyn till avståndet till Vikaresjön, är tillräckligt
rent när det väl når sjön. Vid en närmare undersökning av det aktuella
strandområdet framgår att den plats där Gislaveds kommun anger att
jordprov för infiltrationsanläggningen skulle ha genomförts inte är
lokaliserad på den plats som anges i utredningen. De enda spåren från
provgrävning finns nämligen två meter högre upp från platsen för
infiltrationsanläggningen, något som får ses som anmärkningsvärt. VA-
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utredningen brister även i fråga om dricksvattenkvaliten och turbiditeten i
området. Vidare bör understrykas att utställningsversionen av kommunens
nya översiktsplan anger att hög skyddsruvå ska gälla vid lokalisering av
enskilt VA i områden som ligger inom 100 meter från sjö eller vattendrag
samt att särskilt hög skyddsruvå ska gälla för bland annat Nissan och
Nissansjöarna. Sammantaget framstår det som uppenbart att Gislaveds
kommun fortfarande inte har tillgodosett de krav som ställs på VAutredning inom ramen för detaljplan.

Naturskyddsföreningens lokala krets i Gnosjö har genom Sigvard
Magnusson anfört bland annat följande. Föreningen yrkar att Länsstyrelsen
upphäver detaljplanen och upphävandet av strandskyddet, samt beslutar att
området inte kan anses vara ett LIS-område. Det är olämpligt att göra
friluftsområdet och badet vid Viks by till en stugby vilken då skulle komma
att få en privat karaktär. Det saknas en övergripande helhetsbedömning av
området runt Vikaresjön. Fågellivet i denna del av Vikaresjön har inte alls
beaktats. VA-utredningen har en hel del mer att önska. Varken eventuellt
passerande vattenådror, risk för utsläpp i badviken, sjön och Nissans flöden
har utretts. En nyetablering aven hel stugby borde kunna lokaliseras på
LIS-området på västra sidan av sjön där strandskyddet redan är
ianspråktaget och där tankar finns på kommunalt VA. Stugorna kommer
kraftfullt att förändra landskapsbilden. Föreningen ansluter sig i övrigt till
den rättsutredning som Doeko Ebbens med flera låtit göra samt hänvisar .till
det som föreningen tidigare har framfört i ärendet.

Marita Melin har anfört bland annat följande. Detaljplanen går i direkt
strid med allemansrätten och kommer att förhindra människor att njuta av
Viks friluftsområde och bad. Det är därför ett allvarligt misstag att tillåta
byggnatio~en. Det hade varit bättre att bygga fem hus vid Vikvägen. Det
har i alla tider varit möjligt för folk att parkera nere vid båtstranden och vid
badet, nu ska man möjligen få köra ner och vända. Det är en stor och tung
börda kommunen lägger på sina invånare som åläggs att försvara
allemansrätten och strandskyddet och rädda Viks bad och friluftsområde.
Det är kostsamt i både tid och pengar och kommunen borde tänka om för
att planlägga en kommun där olika byar lever, där turister och allmänheten
kan dela på smultronställena istället för att de ska "säljas" till någon som vill
bo på stranden.
Företrädare för Länsstyrelsen har tagit del av förhållandena på platsen.

Lagstiftning
Det är i första hand följande bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900,
PBL) som är av intresse i ärendet.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark- och
vatten (1 kap. 2 § PBL).
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Vid prövningen av frågor enligt PBL ska hänsyn tas till både allmänna och
enskilda intressen (2 kap. 1 § PBL).
Planläggning enligt PBL ska syfta till att mark- och vattenområden används
för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till
beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som
från allmän synpunkt medför en god hushållning (2 kap. 2 § PBL).
Vid planläggning enligt PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors
hälsa och säkerhet, jord, berg och vattenförhållandena, samt möjligheterna
att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp (2 kap. 5 § PBL).
Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras
på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsoch landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av
en god helhetsverkan (2 kap. 6 § 1. PBL).
Planläggning av mark- och vattenområden får inte innebära fara för
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt
(2 kap. 9 § PBL).
Inom ett strandskyddsområde är det bland annat förbjudet att uppföra nya
byggnader eller utföra anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha
fått fårdas fritt, eller att vidta åtgärder som väsendigt förändrar livsvillkoren
för djur- eller växtarter (1 kap. 15 § miljöbalken (1998:808». Kommunen får
dock i en detaljplan upphäva strandskydd för ett område om det finns
särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt
som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset (4 kap. 17 §
PBL). Som särskilda skäl vid prövning om upphävande av strandskydd
inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen rar beaktas om
ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd
bidrar till utvecklingen av landsbygden (1 kap. 18 d § miljöbalken).
En översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av
den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas
utvecklas, och bevaras (3 kap. 2 § PBL). Av översiktsplanen ska bland annat
framgå sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som
avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken (3 kap. 5 § PBL).
Översiktsplanen är inte bindande (3 kap. 3 § PBL).
En myndighet som prövar ett överklagande av ett beslut om antagande av
detaljplan ska endast pröva om det överklagade beslutet strider mot någon
rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som framgår av
omständigheterna. Om myndigheten vid en sådan prövning finner att
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beslutet strider mot en rättsregel, ska beslutet upphävas i sin helhet. Annars
ska beslutet fastställas i sin helhet. Om kommunen har medgett det får
beslutet upphävas i en viss del eller ändras på annat sätt. Ändringar som har
ringa betydelse får göras utan kommunens medgivande. Beslutet ska inte
upphävas om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet (13
kap. 17 § PBL).

Skäl för Länsstyrelsens beslut
En grundläggande princip i plan- och bygglagstiftningen är att det är
kommunen själv som inom lagstiftningens ramar avgör hur marken ska
användas och hur miljön ska utfonnas i den egna kommunen. Det är
kommunen som har befogenheten att avgöra om planläggning ska ske eller
inte. Stor vikt bör därför tillmätas de lämplighetsbedömningar som görs av
kommunen (se prop. 1985/86:1 s. 77-78, 168 och 365-366 och prop.
2009/10:215 s. 87-89).
I en fördjupad översiktsplan för Isabergsområdet från år 2012 har den
aktuella delen av Vik pekats ut som ett område som kan utvecklas med
olika typer av bebyggelse för uthyrning eller pennanentboende. Området
har även i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen från år 2014 redovisats
som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Genom
dessa styrdokument har kommunen gett uttryck för sin syn på hur området
långsiktigt ska utvecklas. Länsstyrelsen har i granskningsyttrande över LISplanen inte haft något att erinra mot kommunens bedömning att området
uppfyller kriterierna för ett s.k. LIS-område enligt 7 kap. 18 e § miljöbalken.
Kommunen har i detaljplanen särskilt motiverat dessa grunder. Områdets
status som LIS-område får anses ha utgjort ett särskilt skäl för att upphäva
strandskyddet för kvartersmark, gator, vägar och parkeringsplats. Intresset
av att ta ta området i anspråk på det sätt som avses med planen får anses
väga tyngre än strandskyddsintresset. Länsstyrelsen noterar i sammanhanget
att en betydande del av planområdet kommer att förbli allemansrättsligt
tillgängligt. Vad de klagande anfört om strandskyddet och områdets status
som LIS-område utgör dänned inte skäl att upphäva antagandebeslutet.
Länsstyrelsen har i beslut den 12 oktober 2015 inom ramen för sitt
tillsynsansvar upphävt kommunens tidigare antagandebeslut av detaljplanen.
Beslutet grundades på att det inte hade redovisats tillräckligt underlag för att
möjliggöra en bedömning av platsens förutsättningar för att ordna vattenoch avlopp. Gislaveds kommun har därefter kompletterat planärendet med
en översiktlig VA-utredning daterad den 2 december 2015 i vilken anges
bland annat följande. Enligt kommunens bedömning är en godkänd enskild
avloppsanläggning att föredra till dess området är fullständigt utbyggt. I
utredningen anges att en utbyggnad ska ske i fyra etapper av vatten- och
avlopp inom området. Kommunens bedömning är att det, till dess ett 20-tal
hus byggts, inte finns någon laglig grund att ansluta vatten och avlopp till
området enligt lagen om allmänna vatten~änster. Exploateringstakten är
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således styrande för när i tiden allmänt vatten och avlopp kan vara aktuellt.
Enligt förslaget ska vattenförsörjning ske med djupborrad brunn i den östra
delen av planområdet. Spillvatten från området ska pumpas till en
infiltrationsanläggning i den norra delen av planområdet som ska placeras
mer än 200 meter från Vikaresjön och på tillräckligt avstånd från den punkt
som undersökts för dricksvatten i området. Enligt utredningen finns det
inte något som tyder på att avlopp sanläggningen riskerar att förorena
drickvattentäkter i området eller den närliggande Vikaresjön.
Länsstyrelsen har den 10 maj 2016 beslutat att inte pröva kommunens
antagandebeslut på nytt. En sådan prövning ska göras bland annat om
detaljplanen kan antas innebära att en bebyggelse annars blir olämplig med
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot
olyckor, översvämning eller erosion. Länsstyrelsen har således gjort
bedömningen att detaljplanen är förenlig med de allmänna intressen som
staten genom Länsstyrelsen ska bevaka. Den VA-utredning som numera
genomförts är enligt Länsstyrelsens uppfattning tillräcklig för att en
bedömning ska kunna göras ifråga om markens lämplighet med hänsyn till
möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp inom området.
Länsstyrelsen gör bedömningen att detaljplanen i dessa avseenden inte
strider mot kraven på lätllplig markanvändning i 2 kap. PBL. Vad de
klagande anfört om vattenförsörjningen och avloppslösningen inom
pIanområdet utgör således inte skäl att upphäva detaljplanen.
Genomförandet av detaljplanen kommer att få en påverkan på den fysiska
miljön i området. Planen kan dock inte anses innebära sådana betydande
olägenheter för de klagande som avseS i 2 kap. 9 § PBL. Det har inte heller
framkommit att kommunen förfarit felaktigt vid handläggningen av planen.
Med hänsyn härtill och eftersom planen inte heller strider mot någon annan
rättsregel som angetts av de klagande saknas skäl att upphäva
antagandebeslutet. Överklagandena ska därför avslås och
kommunfullmäktiges antagandebeslut fastställas.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö
tingsrätt genom skrivelse till Länsstyrelsen - se bilaga (fonnulär 43).
I den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket länsjurist
Ulrika Källberg beslutat och länsjurist Ben Heimdal varit föredragande, har

;z~)onsson deltagit.
Ulrika

Källbe~\
.___. ------

/$1Ben Heimdal
~ ~~fÄ/- /

,,//
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Fullföljdshänvisning

Lä nsstyrelsen
i Jönköpings län

Formulär 43

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH
MILJÖDOMSTGLEN VID VÄXJÖ TINGSRÄTT
VEM SKA PRÖVA
ÖVERKLAGANDET

Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas hos Markoch miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.

HUR MAN UTFORMAR

I skrivelse ska du

ÖVERKLAGAND~

• tala om vilket beslut du överklagar, till exempel
genom att ange ärendets nummer (diarienumret)
och dag för be~lutet
• redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut
är felaktigt
• redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras
Du kan anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.
Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring
eller skriv till Länsstyrelsen.
ÖVRIGA HANDLINGAR

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder
din ståndpunkt, så bör du skicka med det.

VAR INLÄMNAS
ÖVERKLAGANDET

Din skrivelse ska lämnas eller skickas till Länsstyrelsen och
inte till Mark- och miljödomstolen.
Länsstyrelsens adress och telefonnummer finner du
längst ner på dennd sida.
_

SENASTE DATUM FÖR
ÖVERKLAGANDET

Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor
fran den dag då du fick del av beslutet, annars kan ditt
överklagande inte prövas.

UNDERTECKNA
ÖVERKLAGANDET

Du ska underteckna skrivelsen och förtydliga
namnteckningen. Uppge person-/organisationsnummer,
yrke, postadress och telefonnummer till bostaden samt
adress och telefonnummer till arbetsplatsen och
eventuell annan plats där du är anträffbar.

)

Länsstyrelsen I Jönköpings län I
Telefon 010- 22 36 000
I Fax 036-12 15 58

Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping lPosiadress 551 86 Jönköping
E-pasl jonkoping@lansslyrelsen.se I Webbplats www.lansslyrelsen.se/jonkoping
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Ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2016.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att rapportera alla gynnande beslut som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) och till kommunens revisorer.
Socialnämnden ska vidare dels till IVO, dels till revisorerna rapportera alla
gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag
då verkställigheten avbröts. Därutöver ska socialnämnden anmäla till IVO när
ett beslut har verkställts alternativt när ett ärende har avslutats utan
verkställighet.
Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport kring hur
många beslut som inte har verkställts, samt även hur många beslut som inte har
verkställts igen efter avbrott i verkställigheten.
För kvartal 2 2016 har följande rapportering lämnats till IVO:


3 st. gynnande beslut SoL (Socialtjänstlagen) 5 kap 5 § eller 5 kap 7 §
Permanent bostad med beslutsdatum 2016-02-09, 2016-03-17 resp.
2016-03-17. Erbjudande om bostad har gjorts. Den enskilde har tackat
nej till erbjudandet.



1st. gynnande beslut SoL Dagverksamhet/sysselsättning med
beslutsdatum 2016-02-04. Den enskilde har tackat nej till erbjudandet.



1 st. gynnande beslut SoL Avlösning i hemmet med beslutsdatum 201602-24. Den enskilde har hemtjänstinsatser utöver avlösning och har
inte ansett sig behöva mer i dagsläget.



1 st. gynnande beslut LSS 9.9 § Bostad för vuxna med beslutsdatum
2016-03-10. Den enskilde väntar på att lägenhet ska bli ledig i det
önskade området Dalen.



1 st. gynnande beslut SoL Ekonomiskt bistånd, särskild kostnad.
Resursbrist (tid-/personalbrist). Insatsen beviljades för att kunna betala
en transportfaktura mellan boenden i olika delar av landet.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 augusti 2016
6 individrapporter till Inspektionen för Vård och omsorg daterade den 4
augusti 2016
Kvartalsrapport till Inspektionen för Vård och omsorg daterad den 8 augusti
2016
Socialnämnden beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna samt överlämna statistisk
redovisning till kommunfullmäktige samt kommunrevisionen.
Utdragsbestyrkande
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