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Fastställande av dagordning
Kf §20 2011-03-31

Ärendebeskrivning
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning.
Ordföranden föreslår att punkten 11. Frågor utgår, då inga sådana inkommit.

Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerares underskrift

enhälligt fastställa dagordningen i enlighet med ordförandens förslag.

Utdragsbestyrkande
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Information från de kommunala bolagen om årsredovisningar 2010
Kf §21 2011-03-31

Ärendebeskrivning
Företrädare för de kommunala bolagen lämnar information om årsredovisningarna samt aktuella frågor.
A-ringen AB:
Vice ordförande Gunnel Augustsson och VD Arne Höglund informerar om
verksamhet, resultat och framtida planer.
Gislaveds Industrilokaler AB och:
VD Mikael Fröler informerar om verksamhet, resultat och framtida planer.
Gislaved Energi AB och Gislaved Energiring AB:
Ordförande Åke Birgersson, vice ordförande Sören Svensson och VD Joacim
Cederwall informerar om verksamhet, resultat och framtida planer.
Gislaved Näringsliv AB:
VD Anders Ahlström informerar om verksamhet, resultat och framtida planer.
AB Gislavedshus:
Ordförande Evert Olausson, VD Stanley Guldmyr och ekonomichef Ola
Andersson informerar om verksamhet, resultat och framtida planer.

Ledamöterna ställer frågor och kommenterar redovisningarna.
Ordföranden tackar bolagens företrädare för informationen.
Ärendet föranleder inget beslut av kommunfullmäktige.

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Valärende 2011
Kf §22 2011-03-31

Ärendebeskrivning
Tony Cederhöjd (S) har den 27 januari 2011 beviljats entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden.
Valberedningens presidium föreslår att Göran Johansson (S) väljs som ny
ersättare.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 27 januari 2011, § 3
Nominering från socialdemokraterna daterad den 15 mars 2011
Valberedningens presisium den 31 mars 2011, § 3

Kommunfullmäktige beslutar
att

som ersättare i bygg- och miljönämnden efter Tony Cederhöjd välja
Göran Johansson, Mogatan 4, 330 27 Hestra.

Expedieras till:
Göran Johansson
Servicekontoret, kontorsfunktionen

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Valärende 2011
Kf §23 2011-03-31

Ärendebeskrivning
Genom ett förbiseende i samband med hanteringen av valen i december kom
inte Bosebo sockenkommitte med i handlingarna till valberedningen.
Nominering har lämnats in av Centerpartiet och Moderaterna.
Beslutsunderlag
Valberedningens presisium den 31 mars 2011, § 4

Kommunfullmäktige beslutar
att

välja ledamöter och ersättare i Davidsonska donationen-sockenkommitte
Bosebo enligt bilaga 37.1.

Expedieras till:
De valda
Davidsonska Donationen, styrelsen
Servicekontoret, kontorsfunktionen

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Motion angående energikostnader
Kf §24 2011-03-31

Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska gruppen har genom Börje Johansson (S) lämnat in en
motion om energikostnader, den 16 februari 2010. I motionen föreslås


att en utredning och kartläggning sker av rådande förhållanden i det
samlade fastighetsbeståndet inom kommunen med sikte på att få en
samlad bild av den energiförbrukning som är en realitet och vilken
påverkan den har såväl miljö- och klimatmässigt som ekonomiskt,



att resultatet av utredningen leder till att ett projekt startas med syfte
att påverka stora som små fastighetsägare att gå igenom den
energiförbrukning som finns i respektive fastighet och det sätt på och
framförallt de brister som kan finnas i system, teknik och
anläggningar,



att fokus sedan inriktas på att det i varje särskilt fall sker en analys av
vilka möjligheter som finns till minskade förbrukningar genom en
förbättrad teknik och eventuella ombyggnader och därtill förbättrad
drifts- och skötselekonomi för sina ägare,



att ett projekt startas i syfte att ge en neutral och objektiv information
och rådgivning av såväl teknisk som ekonomisk art och de möjligheter
som finns till en klart minskad och helst minimerad energiförbrukning
som finns och påverka fastighetsägarna till att genomföra lämpliga
och möjliga åtgärder,



att det inom ramen för projektet sker en genomgång av det absoluta
flertalet av befintliga fastigheter inom kommunen utifrån de regler och
lagar som finns, samt



att eventuella möjligheter till att ansöka om bidrag från EU och staten
till projektet bevakas och beaktas.

Motionen har varit på remiss hos bygg- och miljönämnden och fastighetsnämnden för yttrande om de områden i motionen som berör respektive nämnds
verksamhet.
I remissvaren beskrivs hur arbetet pågår idag på de båda förvaltningarna. Inom
bygg- och miljönämndens område finns energirådgivning för privatpersoner och
mindre företag. Den finansieras med statsbidrag motsvarande en halv tjänst.
Den kommunala rådgivningen ska vara av vägledande karaktär och ha en
allmäninriktad utformning i syfte att åstadkomma energibesparingar och ett mer
klimatsmart samhälle. Kartläggning av rådande förhållanden vad det gäller hela
fastighetsbeståndet görs översiktligt i samband med uppföljning av
klimatstrategin och de årliga klimatboksluten.
Energirådgivningen görs i samverkan med Gnosjö och Värnamo kommuner. En
viss diskussion förs med Gnosjö om att utöka samarbetet med exempelvis en
gemensam tjänst. Det finns möjlighet att ansöka om bidrag motsvarande en
sådan energieffektiviseringstjänst utöver det staliga bidraget.

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Upprättandet av energideklarationer på större byggnader innebär till en del vad
motionen syftar till. Tillsynen över energideklarationernas upprättande
genomförs av bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden skriver i sitt
beslut att motionens intentioner beaktas idag, att bygg- och miljönämnden
undersöker möjligheten att förstärka en gemensam specialisttjänst tillsammans
med Gnosjö kommun, samt föreslår att förslaget avstyrks avseende att inrätta ett
årligt energisparpris.
Fastighetsnämnden svarar att nämndens svar grundar sig på kunskap och
förvaltning av de fastigheter som kommunen äger. Nämnden anser att de har en
relativt god uppfattning om kommunens fastighetsbestånd och dess energiförbrukning av olika energislag. Det behövs därför ingen ytterligare kartläggning. De större fastigheterna är energideklarerade av en konsult. Ett
uppdrag ligger också på konsulten att analysera och komma med förbättringsförslag till åtgärder för att förbättra energisituationen och därmed också
ekonomin.
En energistrategiplan håller på att tas fram i kommuen, vilket innebär att en
nulägesanalys av kommunens byggnader och fordon görs. Analysen skall leda
till en handlingsplan för energieffektivisering i kommunen. Statsbidrag utgår till
framtagandet av energistrategiplanen. Motionärens förslag på åtgärder ligger i
linje med arbetet med energistrategiplanen.
Båda nämndernas arbete stämmer väl överens med de regionala energikontorens
intentioner.
På många håll i landet finns idag kompetenscentrum inom energiområdet i form
av regionala energikontor vars uppgift bland annat är att vara stöd till
kommunal energirådgivning. Energikontoren driver också mera specialiserade
energiutvecklingsprojekt inom exempelvis energieffektivisering och är drivande
i arbetet med att utveckla projekt inom ramen för EU:s stöd till energisektorn.
Det finns idag 13 regionala energikontor i landet där Jönköpings län idag är det
enda området som inte omfattas av något kontor. Stödet till de kommunala
energirådgivningarna har lösts genom att avtal träffats med Energikontor Sydost
som omfattar Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. Samarbete med
Energikontor Sydost har över tiden skett också i enskilda projekt. För
närvarande pågår diskussioner om en etablering av ett energikontor i länet men
något beslut finns inte taget och formerna för ett kontor är fortfarande oklara.
Arbetet som pågår med att förbättra energibesparingarna i Gislaveds kommun är
helt i linje med motionärens intentioner och motionen anses därmed besvarad.

Beslutsunderlag
Motion angående energikostnader inlämnad av Börje Johansson (S) den 16
februari 2010
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2010, § 68
Bygg och miljönämnden den 8 juni 2010, § 135
Fasrighetsnämnden den 26 oktober 2010, § 117
Kommunstyrelsen den 16 februari 2011, § 59
Kommunstyrelsen den 1 mars 2011, §77

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Marie Johansson (S) tackar för svaret och uttalar en förhoppning att kommunen
lever upp till de intentioner som framlidne Börje Johansson (S) skisserat i sin
motion och vars genomförande positivt beskrivits i motionssvaret.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

med hänvisning till att motionens förslag ligger i linje med det arbete som
redan pågår inom kommunen anse motionen som besvarad.

Expedieras till:
Fastighetsnämnden
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och utvecklingsenheten
Bygg- och miljönämnden

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Gislaved Energiring AB, avsteg från ägardirektivet för investering i utökat
närvärmenät
Kf §25 2011-03-31

Ärendebeskrivning
Gislaved Energiring AB ansöker om godkännande av avsteg från ägardirektiv
för investering i närvärmenät för delar av Gislaveds tätort. Investeringen
beräknas till 38 mnkr under åren 2011 – 2013.
Styrelsen i Gislaved Energiring AB har den 16 december 2010, § 419, beslutat i
ärendet och ansöker samtidigt om utökning av kommunal borgen för
investeringens belopp. Detta hanteras i särskilt ärende och under förutsättning
att rubricerade projekt ryms inom ägardirektivet för bolaget.
För Gislaved Energi AB finns ett av kommunfullmäktige år 2000 antaget
inriktningsbeslut, som lämnats i avvaktan att bolagsordningen för Gislaved
Energi AB skulle ändras:
Bolaget får inom ramen för sina ekonomiska resurser aktivt arbeta med
utvecklingen av förnyelsebara energilösningar inom ramen för bl a
värmeproduktion och värmeleveranser inom Gislaveds kommun.
Ändring i bolagsordning har inte gjorts, varför det varken i bolagsordningen för
Gislaved Energi AB:s eller för Gislaved Energiring AB finns intaget att
värmeproduktion ska ingå.
Med hänsyn till inriktningsbeslutet och att kommunfullmäktige, alla år under
2000-talet som värmeverksamhet förekommit i bolagssfären har godkänt
årsredovisningarna, måste utbyggnad av närvärme anses ligga inom ramen för
vad kommunfullmäktige angett att bolaget ska ägna sig åt.
Kommunfullmäktige har 2008 antagit en klimatstrategi från vilken ett åtgärdsprogram utarbetats för åren 2009 – 2011. I åtgärdsprogrammet anges att
kommunstyrelsen och Gislaved Energi AB ansvarar för att upprätta en
värmetäthetskarta i tätorterna för att se var det är ekonomiskt och praktiskt
möjligt med centrala värmesystem. På denna grund, som talar för utbyggnad av
när/fjärrvärme, har det framlagda förslaget baserats. Det är rimligt att
kommunfullmäktige medger att det helägda bolaget används i detta arbete inom
de ekonomiska förutsättningar som uppsatts för kommunen som koncern.
I inriktningsbeslutet från år 2000 står dock att bolagets aktiviteter inom området
ska ske ”inom ramen för sina ekonomiska resurser”.
Under förutsättning att Gislaved Energiring AB kan betala räntor och
amortering på de lån som upptas för investeringar och under förutsättning att
förstudiens förutsättningar och beräkningar om långsiktigt positivt driftsresultat
uppfylls kan projektet anses rymmas inom inriktningsbeslutet. De kalkyler som
bolaget presenterat uppfyller dessa krav.
Det ska noteras att i antagna ägardirektiv finns följande punkt:
Moderbolaget Gislaved Energi AB skall till kommunen (ägaren) erläggas 25 %
av koncernens resultat efter disposition och, om soliditeten långsiktigt
överstiger 35 %. Vid beräkning av soliditeten skall eget kapital justeras med
latent skatteskuld.

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Moderbolaget Gislaved Energi AB har enligt bokslut 2009 en soliditet på 52,5
%. Även med den lånefinansiering av de investeringar som planeras kommer
enligt kalkylerna soliditeten att uppnå det i ägardirektivet uppsatta målet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Gislaved Energiring AB, daterad den 29 december 2010
Bilagor till skrivelsen:
Hållbar värme i Gislaveds kommun Tidplan och investeringsbehov
Ur fördjupad förstudie Fjärrvärme Gislaved: Sammanfattning gällande område
röd och gul
Styrelsens i Gislaved Energiring AB protokoll den 16 december 2010, § 419
Ägardirektiv för Gislaved Energi AB och Gislaved Energiring AB, antagna av
kommunfullmäktige den 23 mars 2000, § 26
Inriktningsbeslut angående Gislaved Energi AB:s möjligheter att arbeta med
förnyelsebara energilösningar och IT-överföring, antaget av
kommunfullmäktige den 23 mars 2000, § 26
Klimatstrategi Gislaveds kommun, antagen av kommunfullmäktige den 18
september 2008, § 111
Handlingsprogram till klimatstrategi
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 25 januari 2011, § 1
Kommunstyrelsen den 16 februari 2011, § 61
Kommunstyrelsen den 1 mars 2011, § 78
Yrkande
Marie Johansson (S) och Staffan Sjöblom (M) för de samverkande partierna:
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

Gislaved Energiring AB:s planer på utbyggnad av närvärme ligger inom
av kommunfullmäktige år 2000 antaget inriktningsbeslut. Det innebär att
bolaget får arbeta med utvecklingen av förnyelsebara energilösningar
inom ramen för bland annat värmeproduktion och värmeleveranser inom
Gislaveds kommun. Det ligger också inom syftet för Klimatstrategi
Gislaveds kommun, samt

att

i inriktningsbeslutet angivet krav att värmeverksamheten ska utvecklas
inom ramen för sina ekonomiska resurser kan anses uppfyllt genom de
kalkyler som Gislaved Energiring AB presenterat.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
Gislaved Energi AB
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och utvecklingsenheten
Gislaved Energiring AB

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Gislaved Energiring AB, ansökan om kommunal borgen för investering i
utökat närvärmenät
Kf §26 2011-03-31

Ärendebeskrivning
Gislaved Energiring AB har vid styrelsemöte 2010-12-16 § 419 beslutat att en
ansökan om avsteg från ägardirektiv för investering i utökat närvärmenät enligt
den fördjupade förstudien, område röd och gul, ska inlämnas till Gislaveds
kommun före årsskiftet 2010/2011. Investeringen för tidsperioden 2011-2013
beräknas till ca 38 mnkr.
Gislaved Energiring AB har i skrivelse ansökt om kommunal borgen för denna
investering motsvarande 38 mnkr.
Ekonomienheten konstaterar att investeringskalkylen visar på god lönsamhet
samt en god effekt för miljön. Den ekonomiska lönsamheten förutsätter att de
fastigheter som presenteras i förstudien avseende AB Gislavedshus samt
Gislaveds kommun kommer att anslutas, vilket är en viktig förutsättning för att
investeringen ska göras. AB Gislavedshus har 2010-11-09, § 72, följande
skrivelse ”att uttala en positiv inställning till utbyggnad av fjärrvärme i
Gislaveds tätort” samt fastighetsnämnden Gislaveds kommun har i beslut 201011-24, § 135, följande skrivelse ” att uttala en positiv inställning till utbyggnad
av fjärrvärme i Gislaveds tätort samt att fastighetsnämnden är beredd att
teckna avtal i enlighet med förutsättningarna i förstudien”.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16, § 155, om att teckna fortsatt borgen
för Gislaved Energi AB och Gislaved Energiring AB för lån på högst 39 mnkr.
I och med investering i utökat närvärmenät måste borgensramen höjas till 77
mnkr.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Gislaved Energiring AB, daterad den 29 december 2010
Kommunfullmäktige den 16 december 2010, § 155
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 25 januari 2011, § 2
Kommunstyrelsen den 16 februari 2011, § 60
Kommunstyrelsen den 1 mars 2011, § 79
Yrkande
Staffan Sjöblom (M) för de samverkande partierna: Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerares underskrift

en grundläggande förutsättning för borgensåtagandet är att investeringen
kan påbörjas först då det är tecknat avtal mellan Gislaved Energiring AB
och AB Gislavedshus samt fastighetsnämnden så att den i förstudien
ingående ekonomiska kalkylen i huvudsak är uppfylld,

Utdragsbestyrkande
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att

teckna borgen för Gislaved Energi AB och Gislaved Energiring AB för
lån på högst 77 mnkr,

att

tidsbegränsa åtagandet till 2015-12-31, samt

att

uppdra åt en av kommunens firmatecknare att underteckna tillhörande
borgensförbindelser.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och utvecklingsenheten
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
Gislaved Energiring AB
Gislaved Energi AB

Justerares underskrift
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Motion om gratis bad för skolungdomar under sommarlovet
Kf §27 2011-03-31

Ärendebeskrivning
Susanne Josefsson (S) har lämnat in en motion om gratis bad för skolungdomar
under sommarlovet.
Beslutsunderlag
Motion från Susanne Josefsson (S) daterad den 3 mars 2011.
Kommunfullmäktiges ordförande har med stöd av kommunfullmäktiges
arbetsordning remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna ordförandens åtgärd.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Interpellationer
Kf §28 2011-03-31

Ärendebeskrivning
Curt Vang (K) har lämnat in en interpellation om hur Allianspartierna släppt in
marknadskrafterna i den kommunala utbildningen i form av ett privatskolebolag
som fått rätten att överta en stor del av den kommunala grundskoleutbildningen.
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Niclas Palmgren
(M) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Inga-Maj Eleholt (C).
Beslutsunderlag
Curt Vangs (K) interpellation, daterad den 28 mars 2011.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna att interpellationen får ställas, samt

att

interpellationen ska besvaras på nästa sammanträde.

Expedieras till:
Niclas Palmgren
Inga-Maj Eleholt

Justerares underskrift
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Meddelande
Kf §29 2011-03-31

Justerares underskrift

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Ny ersättare i kommunfullmäktige
Tillsyn av överförmyndaren i Gislaveds kommun
Nya medel att söka för stärkt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som
har bevittnat våld
Barn- och utbildningsnämnden
Bu §23 Kvalitetsredovisning 2010 – Pedagogiskt bokslut
Kommunens revisorer
Revisionsrapport ”Granskning av räkenskapsmaterial”
Revisionsrapport ”Uppföljande granskning av intern kontroll, Gislaveds
kommun”
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