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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2011-12-15

Plats och tid

Kommunhuset i Gislaved, kl 17.00 - 17.35

Beslutande

Se särskild förteckning

Övriga deltagande

Karin Gustafsson, kommundirektör

Utses att justera

Bertil Valfridsson (M) och Jörgen Karlsson (S)
Kommunstyrelsekontoret den 19 december 2011, kl. 15.00

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer

159 - 180

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

Agneta Karlsson
Justerande ..........................................................................................................................................

Bertil Valfridsson

Jörgen Karlsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-12-15

Paragrafer

159 - 180

Datum för
anslags uppsättande

2011-12-20

Datum för
anslags nedtagande

2012-01-11

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Underskrift

…………………………………………….
Inger Magnusson
Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §159

Dnr: KS.2011.7

Sida
2

009

Fastställande av dagordning
Kf §159 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning.
Ordföranden föreslår att punkterna 19. Nya motioner, 20. Interpellationer och
21. Frågor utgår.
Kommunfullmäktige

beslutar
att

Justerares underskrift

fastställa dagordningen i enlighet med ordförandens förslag.

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §160

Dnr: KS.2011.4

Sida
3

102

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Kf §160 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Axel Torlaksson (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Axel Torlaksson daterad den 2 december 2011.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Axel Torlakssons (SD) begäran, samt

att

hos Länsstyrelsen i Jönköpings län begära ny sammanräkning för att utse
ny ledamot i kommunfullmäktige.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §161

Dnr: KS.2011.4

Sida
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Avsägelse av uppdrag som ersättare i fritidsnämnden
Kf §161 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Albin Halldin (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Albin Halldin daterad den 1 december 2011.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Albin Halldins (KD) avsägelse.

Expedieras till:
Albin Halldin
Fritidsnämnden
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §162

Dnr: KS.2011.4

Sida
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102

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Kf §162 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Charlotta Ström (KD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Nominering från Kristdemokraterna daterad den 21 november 2011.
Avsägelse från Charlotta Ström daterad den 29 november 2011.
Valberedningens presidium den 14 december 2011, § 19
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och
finner att kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Charlotta Ströms (KD) begäran om entledigande, samt

att

som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Charlotta Ström
välja Oskar Sjöman (KD), Torggatan 50, 333 30 Smålandsstenar.

Expedieras till:
Oskar Sjöman
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten
Barn- och utbildningsnämnden
Charlotta Ström

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §163

Dnr: KS.2011.4

Sida
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102

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Kf §163 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Johan Samberg (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige godkände begäran den 29
september 2011.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Johan Samberg daterad den 21 september 2011
Kommunfullmäktige den 29 september 2011, § 111
Nominering från Socialdemokraterna daterad den 28 november 2011
Valberedningens presidium den 14 december 2011, § 20
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och
finner att kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Johan Samberg
välja Jonny Gustavsson (S), S Långgatan 26, lgh 1002, 330 30
Smålandsstenar.

Expedieras till:
Jonny Gustavsson
Kommunstyrelsekontoret, kansliet
Barn- och utbildningsnämnden

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §164

Dnr: KS.2011.226

Sida
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Ägartillskott till A-ringen AB för upprättande av detaljplan
Kf §164 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Styrelsen för A-Ringen AB har den 31 oktober 2011 beslutat att begära
ägartillskott för att finansiera arbetet med att ta fram detaljplan för Anderstorps
motorbana med omgivningar.
Detaljplanen, vars syfte är att klarlägga och säkerställa förutsättningarna för
motorbanan med omgivningar, kommer på grund av sin komplexitet med bland
annat utredningar om buller, hydrologi och andra markförhållanden, miljökonsekvensbeskrivning med mera att utföras av en externt upphandlad konsult.
Det begärda tillskottet uppgår till 600 000 kronor.
Beslutsunderlag
A-ringen AB den 31 oktober 2011, § 12
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2011
Kommunstyrelsen den 8 november 2011, § 415
Kommunstyrelsen den 22 november 2011, § 477
Yrkande
Niclas Palmgren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar

att

bifalla A-Ringen AB:s begäran om ägartillskott på 600 000 kronor, samt

att

finansiering görs genom anslag ur kommunstyrelsens förfogande i 2011
års budget.

Expedieras till:
A-ringen AB
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §165

Dnr: KS.2007.87

Sida
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Antagande av biblioteksplan
Kf §165 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Genom tillägg (SFS 2004:1261) i Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) skall
kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheten. I samma
paragraf föreskrivs att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna
biblioteksväsendet skall samverka.
Kulturnämnden har fått i uppdrag att i samråd med barn- och
utbildningsnämnden och andra berörda nämnder ta fram förslag till en
kommunövergripande biblioteksplan. Arbetet har av olika skäl försenats, bla till
följd av huvudbibliotekets ombyggnad och till en början inte helt samordnade
processer mellan skol- och folkbibliotek. Därefter har en gemensam kommunal
biblioteksplan tagits fram i samordnade och verksamhetsanknutna processer
inom kulturnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Båda nämnderna har föreslagit kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för
folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011-2014, daterad den 15
september 2011. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 juni 2006, § 143
Kulturnämnden den 11 maj 2006, § 27
Barn- och utbildningsnämnden den 14 mars 2011 § 24
Kulturnämnden den 21 mars 2011, § 15
Förslag till biblioteksplan daterat den 15 september 2011
Barn- och utbildningsnämnden den 10 oktober 2011, § 96
Kulturnämnden den 24 oktober 2011, § 57
Kommunstyrelsen den 8 november 2011, § 410
Kommunstyrelsen den 22 november 2011, § 448
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun
2011 - 2014, daterad den 15 september 2011.

Expedieras till:
Kulturnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §166

Dnr: KS.2011.231

Sida
9

26

Nyttjanderättsavtal, del av Burseryd 2:52, vid Tyngelvi i Burseryd
Kf §166 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Burseryds IF anlade i slutet av 1960-talet en grusplan på kommuens mark vid
Tyngelvi. Skriftligt avtal har inte tecknats.
Marken nyttjas i dag av föreningen som grusplan. Planer finns på att uppföra en
allaktivitetshall med grusplanen som underlag. Formalisering av
avtalsförhållandet behöver således göras av flera skäl.
Nyttjanderättsavtalet innebär att kommunen upplåter ca 9 000 m² av Burseryd
2:52 till Burseryds IF. Avtalet baseras på den mall för långsiktiga
nyttjanderättsupplåtelser av mark för fritidsanläggningar, som godkändes av
kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 februari 2009.
Beslutsunderlag
Förslag till nyttjanderättsavtal
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 3 februari 2009, § 23
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 22 november 2011, § 57
Kommunstyrelsen den 29 november 2011, § 470
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna nyttjanderättsavtal mellan Gislaveds kommun och Burseryds
IF, daterat den 20 oktober 2011, samt

att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
nyttjanderättsavtalet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §167

Dnr: KS.2011.222
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Verksamhetsområde vatten och avlopp för kransbebyggelse runt
Anderstorp, Burseryd och Gislaved
Kf §167 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Enligt lag om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ordna med
vatten och avlopp där det behövs för att skydda människors hälsa och miljön.
Kommunen ska också bestämma gränserna för det verksamhetsområde inom
vilket vattentjänsterna ska ordnas. Tekniska nämnden arbetar därför
kontinuerligt med att anpassa de administrativa gränserna för kommunens
verksamhetsområden till de områden där va-nätet faktiskt är utbyggt.
Enligt beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län med beteckning 563-63542010 ska Gislaveds kommun göra verksamhetsområden för va före den 31
december 2011 för områdena Smålandia, Veken, Granaten och Mossarps
industriområde i Gislaved, Anderstorps motorbana i Anderstorp samt Västra
Burseryd i Burseryd.
Tekniska nämnden har genom sitt beslut den 19 oktober 2011 lämnat förslag
som uppfyller länsstyrelsens krav. Tekniska nämnden föreslår därför
kommunfullmäktige att anta utökning av föreslagna verksamhetsområden för
vatten och avlopp för kransbebyggelse runt tätorterna Anderstorp, Burseryd och
Gislaved. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
Karta, bilaga till tekniska nämndens protokoll den 19 oktober 2011, § 102, och
rubricerad Gislaved/Anderstorp och Burseryd, Verksamhetsområde för vatten-,
dag- och spillvatten, daterad den 27 september 2011
Tekniska nämndens arbetsutskott den 5 oktober 2011, § 48
Tekniska nämnden den 19 oktober 2011, § 101
Kommunstyrelsen den 22 november 2011, § 438
Kommunstyrelsen den 29 november 2011, § 471
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

anta utökning av va-verksamhetsområdena för kransbebyggelse i
Anderstorps, Burseryds och Gislaveds tätorter enligt karta, bilaga till
tekniska nämndens protokoll den 19 oktober 2011, § 102, och rubricerad
Gislaved/Anderstorp och Burseryd, Verksamhetsområde för vatten-, dagoch spillvatten, daterad den 27 september 2011.

Expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §168

Dnr: KS.2011.223

Sida
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Nytt vattenskyddsområde för allmänna grundvattentäkter i Gislaveds
kommun
Kf §168 2011-12-15

Ärendebeskrivning
En förändring av antalet allmänna vattentäkter har skett i Gislaveds kommun.
Genom överföringsledningar mellan tätorterna har antalet vattentäkter minskat.
Det finns i dagsläget inte skyddsområden och skyddföreskrifter för alla
allmänna vattentäkter och för de vattentäkter där skyddsområde finns är
föreskrifterna ofta gamla och därför i behov av en uppdatering.
Tekniska nämnden har tagit fram förslag till nya skyddsområden och
skyddsföreskrifter för följande vattentäkter: Broaryd, Burseryd, Båraryd,
Hestra, Hällabäck, Smålandsstenar och Öreryd.
Efter kommunfullmäktiges beslut ansöker tekniska nämnden hos länsstyrelsen
om fastställelse av de nya vattenskyddsområdena. Innan ett nytt
vattenskyddsområde kan fastställas är länsstyrelsen skyldig att samråda med
berörda fastighetsägare, nämnder och myndigheter.
Beslutsunderlag
Förslag till nya områden och föreskrifter, bilaga 1 till tekniska nämndens
protokoll den 14 oktober 2011, § 112 och rubricerade Förslag till nya områden
och föreskrifter, daterad den 30 september 2011.
Tekniska nämndens arbetsutskott den 5 oktober 2011, § 54
Tekniska nämnden den 19 oktober 2011, § 112
Kommunstyrelsen den 22 november 2011, § 435
Kommunstyrelsen den 29 november 2011, § 472
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

ansöka hos länsstyrelsen om fastställelse av föreslagna vattenskyddsområden enligt bilaga 1 till tekniska nämndens beslut den 19
oktober 2011, § 112 och rubricerade Förslag till nya områden och
föreskrifter, daterad den 30 september 2011.

Expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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2011-12-15
Kf §169
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Verksamhetsområde vatten och avlopp för del av Åtterås 4:2 i
Smålandsstenar
Kf §169 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Enligt lag om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ordna med
vatten och avlopp där det behövs för att skydda människors hälsa och miljön.
Kommunen ska också bestämma gränserna för det verksamhetsområde inom
vilket vattentjänsterna ska ordnas.
En detaljplan för del av fastigheten Åtterås 4:2 upprättas för mark som köpts för
församlingslokal och kyrkogård. Området ska därför intas i va-området för
Smålandsstenar.
Tekniska nämnden har den 19 oktober 2011 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta föreslaget verksamhetsområde för vatten och
avlopp för del av Åtterås 4:2 i Smålandsstenar. Kommunstyrelsen har tillstyrkt
förslaget.
Beslutsunderlag
Kartbilaga till tekniska nämndens protokoll den 19 oktober 2011, § 102, och
rubricerad Smålandsstenar, del av Åtterås 4:2 Verksamhetsområde för vatten,
dag- och spillvatten, daterad den 19 oktober 2011
Tekniska nämnden den 19 oktober 2011, § 101
Kommunstyrelsen den 22 november 2011, § 437
Kommunstyrelsen den 29 november 2011, § 473
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

anta utökning av va-verksamhetsområdet för Smålandsstenar enligt
kartbilaga till tekniska nämndens protokoll den 19 oktober 2011, § 102,
och rubricerad Smålandsstenar, del av Åtterås 4:2 Verksamhetsområde
för vatten, dag- och spillvatten, daterad den 19 oktober 2011.

Expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kf §170
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Avfallsplan för Gislaveds kommun
Kf §170 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Avfallsplanen ska visa Gislaveds kommuns visioner och strategier för att
långsiktigt styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle. Den ska
ange mål och åtgärder för att uppnå en bra avfallsplanering med minskade
avfallsmängder och ökad återvinning. Avfallsplanen ska uppfylla kraven i
Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2006:6).
Avfallsplanen har utarbetats i en projektorganisation, där företrädare för
tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen ingått såväl
i ledningsgrupp som i arbetsgrupp.
Tekniska nämnden beslutade i november 2010 att sända ut förslag till
avfallsplan för Gislaveds kommun på samråd till fastighetsägare och
myndigheter. Avfallsplanen utgör tillsammans med föreskrifter för avfallshanteringen den kommunala renhållningsordningen och beskriver nuläge och
framtida mål vad gäller avfallshanteringen i kommunen. Under samrådstiden
har svar inkommit från 15 instanser, varav 10 har lämnat synpunkter.
Förslaget till avfallsplan har varit utställd för granskning under tiden 9
september till 7 oktober 2011 och har därefter inte ändrats i sak.
Tekniska nämnden beslutade den 19 oktober 2011 att föreslå
kommunfullmäktige att anta avfallsplan för Gislaveds kommun, daterad oktober
2011. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden den 21 juni 2011, § 66
Avfallsplan Gislaveds kommun, utställningsversion daterad oktober 2011
Tekniska nämndens arbetsutskott den 5 oktober 2011, § 49
Tekniska nämnden den 19 oktober 2011, § 104
Kommunstyrelsen den 22 november 2011, § 436
Kommunstyrelsen den 29 november 2011, § 474
Yrkande
Jörgen Kalrsson (S), Niclas Palmgren (M) och Erik Andersson (K): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

anta avfallsplanen för Gislaveds kommun daterad oktober 2011.

Expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §171
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Strategi för markförsörjning
Kf §171 2011-12-15

Ärendebeskrivning
I kommunens översiktsplan från 2006 är en av målsättningarna att Gislaveds
kommun skall vara en aktiv aktör i samhällsbyggandet genom markköp och
planberedskap. Det saknas dock ett sammanhängande dokument, som
sammanfattar mål och strategier för kommunens markägande och hur detta
hänger samman med köp, förvaltning, skötsel och upplåtelse, exploatering och
försäljning.
För att få en bra markförsörjning är det viktigt att avgöra vilken roll kommunen
ska ha samt vilka mål och strategier som behövs. I Gislaveds kommun är
kommunstyrelsen utsedd som markägare. Den mesta av skötseln sköts av
tekniska nämnden och fastighetsnämnden. Förslag till strategi för
markförsörjning har därför tagits fram. Samråd om förslag till strategi har hållits
mellan presidierna i kommunstyrelsen, fastighetsnämnden och tekniska
nämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 november 2009, § 343
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 30 augusti 2011, § 35
Sammanställning dokument kring kommunen som markägare och
samhällsbyggare
Strategi för markförsörjningen i Gislaveds kommun
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 22 november 2011, § 59
Kommunstyrelsen den 29 november 2011, § 475
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna strategi för markförsörjningen i Gislaveds kommun.

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Fastighetsnämnden
Kommunstyrelsekontorets mark- och exploateringsenhet

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §172

Dnr: KS.2011.248

Sida
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Överenskommelse om fastighetsreglering gällande del av Reftele 3:1 och
Ölmestad 8:163, Norra industriområdet vid jätterondellen i Reftele
Kf §172 2011-12-15

Ärendebeskrivning
För att möjliggöra utveckling av Norra Industriområdet vid Jätterondellen i
Reftele har ett förslag till överenskommelse om markköp upprättats.
Överenskommelsen innebär att Gislaveds kommuns fastighet Ölmestad 8:163
genom fastighetsreglering erhåller ca 3 000 m² av Svenska kyrkans fastighet
Reftele 3:1 för en köpeskilling om 38 250 kr. Området innehåller ca 50 m3 sk.

Beslutsunderlag
Överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 21 november 2011
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 22 november 2011, § 61
Kommunstyrelsen den 29 november 2011, § 476
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna överenskommelse mellan Prästlönetillgång Svenska kyrkan
och Gislaveds kommun, daterad den 21 november 2011, samt

att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
överenskommelsen samt erforderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §173

Dnr: KS.2011.249

Sida
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26

Markanvisningsavtal gällande del av Ölmestad 8:110 och del av Ölmestad
8:163 m fl., Norra industriområdet vid jätterondellen i Reftele
Kf §173 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har fått förfrågan från J. Davidssons Eftr. om utökning av
företagets fastighet inom Norra Industriområdet vid Jätterondellen i Reftele.
Företaget önskar att dess tomt utökas norr ut mot Jätterondellen samt att in- och
utfart i Jätterondellen kan bli möjlig. Den berörda marken är inte
detaljplanelagd men utgör utredningsområde för verksamheter i den fördjupade
översiktsplanen för Reftele.
Upprättat markanvisningsavtal innebär att J. Davidssons Eftr. förvärvar ca 3 710
m² för en köpeskilling om 40 kr/m². Kostnad för ny detaljplan bekostas av
kommunen.
Beslutsunderlag
Markanvisningsavtal, daterat den 24 november 2011
Utdrag ur fördjupade översiktsplanen för Reftele
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 22 november 2011, § 62
Kommunstyrelsen den 29 november 2011, § 477
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslag till markanvisningsavtal mellan J. Davidssons Eftr. AB
och Gislaveds kommun, daterat den 24 november 2011, samt

att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
markanvisningsavtal samt erforderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §174

Dnr: KS.2010.211

Sida
17

102

Motion om stimulerande samvaro vid ideellt engagemang
Kf §174 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Robert Erlandsson (MP) har den 15 oktober 2010 lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om stimulerande samvaro vid ideellt engagemang. I
motionen föreslås att det minst en gång om året bjuds in till en stimulerande
samvaro för målgruppen föreningsledare, politiker eller kommunanställda.
I samband med behandlingen av Strategiskt styrdokument inför mål och budget
2012 - 2016 beslutade kommunfullmäktige den 20 juni 2011 om en ramökning
för kommunstyrelsen med 200 tkr för att möjliggöra stimulerande
inspirationsföreläsningar för föreningar, ledare och andra aktörer.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2011 att minska anslaget och
anslå 100 tkr för att möjliggöra stimulerande inspirationsföreläsningar för
föreningar, ledare och andra aktörer.
Beslutsunderlag
Motion från Robert Erlandsson (MP) inlämnad den 15 oktober 2010
Kommunfullmäktige den 21 oktober 2010, § 115
Kommunfullmäktige den 20 juni 2011, § 75
Kommunfullmäktige den 24 november 2011, § 154
Kommunstyrelsen den 22 november 2011, § 445
Kommunstyrelsen den 29 november 2011, § 478
Yrkande
Robert Erlandsson (MP) och Anders Gustafsson (SD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges budgetbeslut
den 24 november 2011 att inom ramen för 100 000 kr möjliggöra
stimulerande inspirationsföreläsningar för föreningar, ledare och andra
aktörer.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontoret kanslienheten

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §175

Dnr: KS.2011.251

Sida
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107

Kommunal borgen till Gislavedshus AB
Kf §175 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 1999, § 112, att bevilja AB
Gislavedshus kommunal borgen för befintliga och eventuellt nya fastighetslån
inom en oförändrad ram om 465 mnkr.
Preskriptionstiden har gått ut för detta beslut och behovet av kommunal borgen
kvarstår, varför ett nytt beslut erfordras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2011
Kommunstyrelsen den 29 november 2011, § 479
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

såsom för egen skuld ingå borgen för AB Gislavedshus låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta belopp om 465 mnkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader.

att

skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av
kommunfullmäktige skall undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande, eller vid förfall för denne, av 2:e vice ordföranden och
kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av
kommundirektören.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
AB Gislavedshus

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §176

Dnr: KS.2011.257

Sida
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Gislaved Energi AB, ansökan om kommunal borgen för investering i
utökat närvärmenät
Kf §176 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010 om att teckna fortsatt
borgen för Gislaved Energi AB och Gislaved Energiring AB för lån på högst 39
mnkr.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2011 att teckna borgen för Gislaved
Energi AB och Gislaved Energiring AB för lån på högst 77 mnkr, tidsbegränsat
till den 31 december 2015.
Ur juridisk och praktisk aspekt måste detta beslut ändras då borgen enbart kan
ställas till ett bolag samt att beslutet inte bör vara tidsbegränsat om bästa
räntenivå ska uppnås.
Styrelsen för Gislaved Energiring AB har den 16 december 2010 § 419 beslutat
att en ansökan om avsteg från ägardirektiv för investering i utökat närvärmenät
enligt den fördjupade förstudien ska inlämnas till Gislaveds kommun före
årsskiftet 2010/2011. Investeringen för tidsperioden 2011-2013 beräknas till 38
mnkr.
Kommunstyrelsekontoret konstaterade i sitt yttrande 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.
I och med investering i utökat närvärmenät måste borgensramen ändras till 77
mnkr för Gislaveds Energi AB.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 16 december 2010, § 155
Kommunfullmäktige den 31 mars 2011, § 26
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2011.
Kommunstyrelsen den 29 november 2011, § 480
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerares underskrift

en grundläggande förutsättning för borgensåtagandet avseende
investering i utökat närvärmenät enligt den fördjupade förstudien,
motsvarande 38 mnkr, är att investeringen kan påbörjas först då det finns
tecknat avtal mellan Gislaved Energiring AB och AB Gislavedshus samt
fastighetsnämnden så att den i förstudien ingående ekonomiska kalkylen i
huvudsak är uppfylld,

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15

Sida
20

Kf § (forts.)
att

såsom för egen skuld ingå borgen för Gislaved Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 77 mnkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader, samt

att

skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av
kommunfullmäktige skall undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande, eller vid förfall för denne, av 2:e vice ordföranden och
kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av
kommundirektören.

Expedieras till:
Gislaved Energi AB
Gislaved Energiring AB
Kommunstyrelsekontorets ekonomienhet

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §177

Dnr: KS.2011.182

Sida
21

253

Försäljning av del av Anderstorp-Törås 2:64, Larrys lada
Kf §177 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktige den 27 oktober 2011 beslutades att sälja en del av
fastigheten Anderstorp-Törås 2:64.
Då köparen inte kunnat lösa sin uppvärmning på egen tomt önskar denne
förvärva mer mark. Upprättat tilläggsavtal innebär att ytterligare 1 500 m2
överlåts till en kostnad av 96 kr/m2.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 4 oktober 2011, § 350
Kommunstyrelsen den 11 oktober 2011, §376
Kommunfullmäktige den 27 oktober 2011, § 140
Tilläggsavtal daterat den 5 december 2011
Mark- och exploateringsenhetens tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2011
Kommunstyrelsen den 13 december 2011, § 494
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna upprättat tilläggsavtal mellan Relax. BM AB och Gislaveds
kommun daterat den 5 december 2011, samt

att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna köpekontrakt
samt erforderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontorets, mark- och exploateringsenheten

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §178

Dnr: KS.2011.247

Sida
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040

Ersättning för särskilda revisionsuppdrag
Kf §178 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Ett antal revisionsuppdrag faller utanför kommunrevisorernas revision som t.ex.
uppdrag för bolag och stiftelser, vilket innebär att särskilda bestämmelser
behöver antas avseende ersättning till revisorerna för dessa uppdrag.
Det finns ett gammalt regelverk från 1980-talet som behöver uppdateras.
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till bestämmelser för
ersättning för särskilda revisionsuppdrag. Reglerna är uppdelade i fyra grupper,
en för bolag, en för stiftelser, en för Davidssonska donationen och Vallerstads
Gård samt en för övriga till vilka kommunfullmäktige har utsett revisor.
Bestämmelserna reglerar vem som fastställer ersättningsnivåerna och vem som
ska betala ut ersättningen samt på vilket sätt de kopplas till kommunens
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda.
Kommunstyrelsen har föreslagit att reglerna antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2011
Förslag till bestämmelser om ersättning för särskilda revisionsuppdrag daterat
den 8 november 2011
Kommunstyrelsen den 29 november 2011, § 467
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Bestämmelser om ersättning för särskilda revisionsuppdrag, daterade
den 8 november 2011.

Expedieras till:
Berörda bolag, stiftelser, föringar och sammanslutningar
Kommunstyrelsekontoret, kanslienheten

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §179

Dnr: KS.2011.135

Sida
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Detaljplan för Nygård 2:1 m fl fastigheter
Fållinge Industriområde i Smålandsstenar
Kf §179 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har översänt detaljplan för Nygård 2:1 m.fl.
fastigheter, Fållinge industriområde i Smålandsstenar, till kommunfullmäktige
för antagande.
Planens syfte är att skapa förutsättningar för att utöka Fållinge verksamhetsområde. Området är ca 12 ha stort och planeras för industri, kontor, bilservice
och handel med skrymmande varor.
Kommunstyrelsen föreslår att planen antas.
Beslutsunderlag
Planbeskrivning inklusive genomförandebeskrivning daterad den 17 oktober
2011
Plankarta daterad den 17 oktober 2011
Utlåtande daterat den 8 november 2011
Bygg- och miljönämnden den 30 november 2011, § 219
Kommunstyrelsen den 13 december 2011, § 495
Yrkande
Niclas Palmgren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för Nygård 2:1 m fl fastigheter Fållinge industriområde i
Smålandsstenar.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontorets, mark. och exploateringsenheten
Bygg- och miljönämnden

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2011-12-15
Kf §180

Dnr: KS.2011.7

Sida
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009

Meddelande
Kf §180 2011-12-15

Ärendebeskrivning
Socialnämnden
Sn §181 Icke verkställda beslut III kvartalet 2011

Ordföranden Agneta Karlsson tackar ledamöterna för det gångna året och
önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.
2:e vice ordföranden Ingebert Magnusson tackar ordföranden för väl genomfört
uppdrag 2011 och tillönskar en God Jul och Ett Gott Nytt År.
Kommunstyrelsens ordförande Niclas Palmgren inbjuder till avslutningssamkväm.
Vid avslutningssamkvämet utdelas stipendier och priser:
Kulturstipendium
Kulturpris
Miljöstipendium
Folkhälsodiplom
Utmärkelse för god arkitektur
Hedersomnämnanden, god
arkitektur

Hedda Arlid och Nina Noreskär
Tomas Themar
Burseryds Biodlarförening
Ica Kvantum, Gislaved
Renoveringen av Musikskola, Fastighetsnämnden och BSV Arkitekter och Ingenjörer
Kindbloms i Smålandsstenar, Mats och
Agneta Andreasson

Kommunstyrelsens ordförande Niclas Palmgren, kommundirektör Karin
Gustafsson och respektive förvaltningschef överlämnar minnesgåvor till 42
anställda med 25 års anställning. Ingen förtroendevald fick detta år minnesgåva
för 25 års uppdrag.

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

