KOMMUNFULLMÄKTIGE

i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013,
klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:
Nr

Diarienummer Ärendemening

1

Val av justerare

2

KS.2013.4

Fastställande av dagordning

3

KS.2013.1

Valärende

4

KS.2013.177

Avveckling av regionförbundet,
bildande av regionkommun

5

KS.2013.191

Kommunalt uppföljningsansvar för
icke skolpliktiga ungdomar

6

KS.2013.194

Ägarinsats till gemensamägda
bolaget Smålands Turism AB

7

KS.2012.261

Motion om Fria resor skolungdom
inom Gislaveds kommun

8

Nya motioner

9

KS.2013.5

Interpellationer

10

KS.2013.6

Frågor

11

KS.2013.4

Meddelande

Gislaved den 26 november 2013

Agneta Karlsson
Ordförande
Karin Gustafsson
Kommundirektör

Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns
tillgängliga i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium.
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Avveckling av regionförbundet
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 november fick ordföranden i uppdrag
att bevaka och efterfråga närmare budget gällande uppstartskostnaderna för
bildandet av regionkommunen.
Ordförande informerar från möte med Regionstyrelsen där frågan har lyfts.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerares signatur

lägga informationen till handlingarna..
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Avveckling av regionförbundet
Ärendebeskrivning
Regionförbundet Jönköpings län är ett kommunalförbund som bildades 2006 med
särskild uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor enligt lagen om
samverkansorgan i länen (2002:34). Förbundets ändamål är att vara en gemensam
organisation för kommuner och landstinget i länet för att tillsammans med andra
aktörer tillvarata länets möjligheter och främja dess utveckling och tillväxt.
Efter riksdagens beslut att Landstinget övertar det regionala utvecklingsansvaret
uppstår frågan hur Regionförbundet ska avvecklas.
Formen för detta beskrivs i förbundsordningens § 20:
”Om medlem utträtt ur Regionförbundet, eller om medlemmarna beslutat att
Regionförbundet ska avvecklas ska Regionförbundet träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av Regionförbundets tillgångar i anledning av likvidationen ska den i § 16
angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas”.
Av § 16 framgår att landstinget skulle få en tredjedel och kommunerna två
tredjedelar. Kommunernas andel fördelas enligt skatteunderlagsmetoden.
I Regionbildningskommitténs PM, Beslutsförslag, Region Jönköpings län
tas frågan upp om hur tillgångarna i Regionförbundet ska skiftas. Kommitténs
förslag, som avviker från förbundsordningen, innebär att kvarstående medel i sin
helhet överförs till den nya regionkommunen. Medlen ska användas till att
finansiera regionala utvecklingsinsatser och kostnader i samband med att den nya
regionkommunen börjar sin verksamhet och övertagandet av de regionala
utvecklingsfrågorna.
Vid överläggningar med kommunstyrelseordförandena i länet och
landstingsstyrelsens presidium har dessa enats om att föreslå samtliga kommuner
och landstinget att avstå från återbetalning av Regionförbundets behållna
förmögenhet i samband med avvecklingen. Istället ska medlen överföras till den nya
regionkommunen. Detta kräver att samtliga 14 fullmäktigeförsamlingar fattar
likvärdiga beslut.
Avvecklingen av regionkommunen ska enligt Regionbildningskommitténs förslag
ske per den 31 december 2014. Detta har förtydligats av kommunerna och
landstinget till senast detta datum. Samordning av verksamhet och överföring av
personal från regionförbundet ska vara genomförd till denna tidpunkt.
Förberedelser för detta har påbörjats under ledning av landstingsdirektören och
Regionförbundets ledning.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 462 (forts.)
Beslutsunderlag
Förbundsordning för Regionförbundet i Jönköpings län, daterad den 18 november
2010
Regionbildningskommitténs beslutsförslag, daterat den 27 september 2013: Region
Jönköpings län
PM, Bildande av regionkommun – avveckling av Regionförbundet, daterat den 7
oktober 2013, med korrigering den 18 oktober 2013
Kommunstyrelsen den 5 november 2013, § 433
Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att uppdra till kommunens företrädare i
regionbildningsfrågan att bevaka och efterfråga närmare budget gällande
uppstartskostnader.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt egna yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till kommunens företrädare i regionbildningsfrågan att bevaka och
efterfråga närmare budget gällande uppstartskostnader.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

Regionförbundet ska avvecklas senast den 31 december 2014, samt

att

med avvikelse från vad som beslutats i stadgarna, godkänna att
Regionförbundets kvarstående medel efter att samtliga avvecklingskostnader
reglerats överförs till regionkommunen i syfte att finansiera regionala
utvecklingsinsatser och uppstartskostnader.

Protokollsanteckning
Erik Andersson (K) deltar inte i beslutet i den del som avser förslaget till
kommunfullmäktige utan återkommer med ställningstagande när frågan behandlas
av kommunfullmäktige.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

2013-11-25
Komplettering till ärendet Bildande av regionkommun – avveckling av
Regionförbundet.
Inledning
I ärendet finns två strecksatser med förslag till beslut som behöver fattas av fullmäktige i
landstinget och primärkommunerna.
Beslut att fatta för respektive medlem är
- att Regionförbundet avvecklas senast 2014-12-31
- att Regionförbundets kvarstående medel efter att samtliga avvecklingskostnader reglerats,
överförs till regionkommunen i syfte att finansiera regionala utvecklingsinsatser och
uppstartskostnader.
I det fortsatta beredningsarbetet har det framkommit önskemål om att förtydliga ordet
uppstartskostnader i den andra beslutspunkten.
Förtydligande
I uppstartskostnaderna ingår i huvudsak flyttkostnader, avetableringskostnader i nuvarande
lokal och etableringskostnader i nya lokaler. Dessa bedöms uppgå till maximalt 150 000 kr.

Bildande av regionkommun – avveckling av
Regionförbundet
För att tydliggöra ansvar för fortsatt arbete med bildandet av en
regionkommun beslutades vid möte 2013-09-18 kso/ls presidiemöte att en
PM med ett förslag rörande hur processen för avveckling av
Regionförbundet ska genomföras.

Landstinget övertar regionalt utvecklingsansvar
Formellt innebär riksdagens beslut att Landstinget från och med 2015
övertar det regionala utvecklingsansvaret och därmed de uppgifter som
Regionförbundet i Jönköping län svarar för.
Regionbildningskommittén har i sitt förslag beskrivit inriktning för innehåll
och organisering av regionkommunen. Beredning och fortsatt arbete med
utveckling av regionkommunens innehåll och organisering sker i process
mellan landstingsstyrelsens presidium och kommunstyrelseordföranden (3).
Förankring sker successivt med samtliga gruppledare i Landstinget och med
samtliga kommunstyrelseordföranden.
Resurser och kompetens inom området regional utveckling finns inom
Regionförbundet och Landstingets regionala utvecklingsförvaltning. I och
med att Regionförbundet upphör, flyttas verksamhet över till
Regionkommunen.
Arbetet med praktiska förberedelser inför bildandet av regionkommunen
leds av landstingsdirektören i samråd med regionförbundets ledning. Ett
arbete har påbörjats med att säkra personell kompetens och
lokalsamordning. Avstämning sker med landstingsstyrelsens och
regionstyrelsens ordförande.

Avveckling av regionförbundet
Efter riksdagen beslut att Landstinget övertar det regionala
utvecklingsansvaret uppstår frågan hur Regionförbundet ska avvecklas.
Formen för detta beskrivs i förbundsordningen. Liksom vid de senaste årens
huvudmannaskapsförändringar är det bra om formaliafrågorna för besluten
samordnas. Det är önskvärt att fullmäktigebesluten fattas senast i december
2013.
”§ 20 Regionförbundets likvidation
Om medlem utträtt ur Regionförbundet, eller om medlemmarna beslutat att
Regionförbundet ska avvecklas ska Regionförbundet träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av Regionförbundets tillgångar i anledning av likvidationen ska
den i § 16 angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas”
I frågan om hur tillgångar ska skiftas redovisar regionkommittén ett förslag
som avviker från förbundsordningen och som innebär att kvarstående medel
överförs till Regionkommunen.

Beslut att fatta för respektive medlem är
- att Regionförbundet avvecklas senast 2014-12-31
- att Regionförbundets kvarstående medel efter att samtliga
avvecklingskostnader reglerats, överförs till regionkommunen i syfte att
finansiera regionala utvecklingsinsatser och uppstartskostnader.
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Kommunalt uppföljningsansvar för icke skolpliktiga ungdomar
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 4 november 2013,
§ 112 föreslagit
att
det kommunala uppföljningsansvaret enligt Skollagen 29 kap. 9§ "Information
om icke skolpliktiga ungdomar" överförs till socialnämnden,
arbetsmarknadsorganisationen,
att
budgetmedel överförs från gymnasieskolans program till socialnämnden, samt
att
organisationsförändringen träder i kraft den 1 januari 2014.
Kommunfullmäktige gav den 22 november 2012 i uppdrag till barn- och
utbildningsnämnden att följa upp hur ungdomar som inte fyllt 20 år och som
fullgjort sin skolplikt är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga
individuella åtgärder. Uppdraget regleras i Skollagen 29 kap. 9 §, Information om
icke skolpliktiga ungdomar.
I utredningen "Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat
och kommun" (SOU 2013:13), anses att kommunernas ansvar ska ändras från
informationsansvar till aktivitetsansvar. Aktivitetsansvaret innebär ett förtydligande
av att kommunen ska vara aktiv i uppsökande och åtgärdande verksamhet. Vidare
föreslår utredningen att hemkommunen ska bedriva ett strukturerat arbete. Det
blir även tydligt att hemkommunen ska se till att den unge erbjuds lämpliga
individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand motivera den unge till att
återuppta sin utbildning. Om den unge inte kan motiveras att återuppta sin
utbildning ska kommunen se till att den unge kommer i kontakt med
Arbetsförmedlingen.
Inom socialnämndens ansvarsområde i Gislaveds kommun har
arbetsmarknadsorganisationen (AMO) byggts upp. AMO har fått i uppdrag att
erbjuda sysselsättning för personer från 18 år och uppåt som är utanför
arbetsmarknaden. Det senaste projektet Navigatorcentrum breddar uppdraget för
att nå fler utan sysselsättning. Inom ramen för projektet sker också en aktiv
samverkan med Gislaveds gymnasium för såväl unga som vuxna.
Som en följd av de förändrade förutsättningarna beträffande gymnasiereformen GY
2011 och den allt mer utbyggda arbetsmarknadsorganisationen inom
socialnämndens ansvarsområde anser barn- och utbildningsnämnden att Gislaveds
kommuns uppföljningsansvar enligt Skollagen kap. 29 § 9, borde ha ännu bättre
förutsättningar inom AMO:s organisation. AMO har ett väl fungerande nätverk för
att möjliggöra praktikplatser, väl utbyggd samverkan med andra myndigheter och
barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden den 4 november 2013, § 112

Ks § 473 (forts.)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar

Sida
2

att

det kommunala uppföljningsansvaret enligt Skollagen 29 kap. 9§ "Information
om icke skolpliktiga ungdomar" överförs till socialnämnden,
arbetsmarknadsorganisationen,

att

budgetmedel överförs från gymnasieskolans program till socialnämnden,

att

organisationsförändringen träder i kraft den 1 januari 2014, samt

att

uppdra till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att revidera
respektive reglemente med anledning av organisationsförändringen.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Ägarinsats till gemensamägda bolaget Smålands Turism AB
Ärendebeskrivning
Smålands Turism AB har i skrivelse till länets kommuner framfört önskemål om ett
ökat ägartillskott till Smålands Turism AB för budgetåret 2014 och framåt.
Bakgrund till begäran är att bolaget står inför investeringar i nya plattformar för
samverkan och marknadsföring av besöksnäringen i länet och i hela Småland.
Utvecklingen i Smålands Turism AB beskrivs i bolagets vision och affärsplan för
besöksnäringen i Jönköpings län. Dessa har redovisats bl a hos det kommunala
beredningsorganet, vilket mottagits med positivt.
Landstinget i Jönköpings län har i sin budget för 2014 avsatt ett ökat ägartillskott
om 0,5 mnkr.
Smålands Turism AB är ett helägt kommunalt aktiebolag, som startade sin
verksamhet den 1 januari 2001. Det ägs av länets 13 kommuner och Landstinget i
Jönköpings län med 50 % vardera. Kommunernas andel är fördelad mellan
kommunerna efter kommunernas storlek.
Styrelsen har sju ledamöter, varav tre väljs av landstinget och fyra av kommunerna.
Landstinget har ordförandeposten och kommunerna vice ordförandeposten.
Bolagsstämman fastställer årligen affärsplan för de kommande åren.
Bolaget finansieras genom egna intäkter, bidrag och anslag från ägarna. Ägarinsatsen
från landsting och kommuner var 8 mnkr under perioden 2004 - 2010. Den
höjdes 2011 till totalt 9 mkr för att från och med 2014 föreslås bli 10 mnkr.
För Gislaveds kommun, vars andel i bolaget är 5 %, har den årliga ägarinsatsen 2011
höjts från 400 tkr till 450 tkr. Den nu föreslagna utökningen innebär en ökning
med 50 tkr till 500 tkr. I budget för 2014 har 450 tkr upptagits.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Smålands Turism AB, daterad 6 november 2013
Affärsplan Smålands Turism AB
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att

för Gislaveds kommuns del godkänna en utökad årlig ägarinsats med 50 tkr
till totalt 500 tkr till Smålands Turism AB från och med 2014 under
förutsättning att länets övriga samtliga kommuner och Landstinget i
Jönköpings län gör motsvarande åtaganden, samt

Ks § 474 (forts.)
att

Justerares signatur

bevilja kommunstyrelsen tilläggsanslag med 50 tkr ur kommunfullmäktiges
förfogande i 2014 års budget.
Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Motion om Fria resor skolungdom inom Gislaveds kommun, svar
Ärendebeskrivning
Ylva Samuelsson (S) och Margareta Lindgren (S) har den 12 december 2012
lämnat in en motion om fria resor för skolungdom inom Gislaveds kommun.
Motionärerna vill att ungdomar i Gislaveds kommun ska kunna ta del av
kommunens utbud av kultur- och fritidsaktiviteter utan att behöva fundera över
kostnader för resor och yrkar därför
att

kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att kommunens ungdomar ges
möjlighet till fria kollektivtrafikresor inom kommunens gränser.

Kommunstyrelsen har den 10 januari 2013 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsekontoret för beredning.
Kommunstyrelsekontoret har påbörjat utredningen och återkopplat förslaget till
den särskilda styrgruppen för kollektivtrafik, utsedd inom kommunstyrelsen.
Ärendet har behandlats i styrgruppen vid ett tillfälle. Styrgruppen ställer sig positiv
till att förslaget utreds i grunden. Det har konstaterats att utförliga utredningar
behövs, liksom att bland annat frågan om biljetthantering och samordning med
närtrafiken behöver genomlysas.
Motionen kan därför inte bifallas med yrkandet att ”tillse att kommunens
ungdomar ges möjlighet till fria kollektivresor inom kommunens gränser” utan
besvaras med att utredning med motionens yrkande som mål ska genomföras.
Motionen borde därför kunna besvaras med åtagande att återkoppla utredningen
till kommunfullmäktige.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 november beslutades att
återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för ytterligare beredning.
Beslutsunderlag
Motion om fria resor för skolungdom inom Gislaveds kommun, daterad den 11
december 2012
Kommunfullmäktige den 13 december 2012, § 187
Kommunstyrelsen den 10 januari 2013, § 19
Kommunstyrelsens styrgruppen för kollektivtrafikfrågor den 30 maj 2013
Kommunstyrelsen den 19 november 2013, § 460
Yrkande
Marie Johansson (S): Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till
att kommunens ungdomar kan få fria kollektivtrafikresor inom kommunens gränser
och återkomma med förslag till kommunfullmäktige i april 2014.
Agneta Karlsson (M) och Åke Ljunggren (S): Bifall till Marie Johanssons yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Marie Johanssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Ks § 475 (forts.)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar
att

uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till att kommunens
ungdomar kan få fria kollektivtrafikresor inom kommunens gränser och
återkomma med förslag till kommunfullmäktige i april 2014, samt

att

motionen därmed är besvarad.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Motion om Fria resor skolungdom inom Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Ylva Samuelsson (S) och Margareta Lindgren (S) har den 12 december 2012
lämnat in en motion om fria resor för skolungdom inom Gislaveds kommun.
Motionärerna vill att ungdomar i Gislaveds kommun ska kunna ta del av
kommunens utbud av kultur- och fritidsaktiviteter utan att behöva fundera över
kostnader för resor och yrkar därför
att

kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att kommunens ungdomar ges
möjlighet till fria kollektivtrafikresor inom kommunens gränser.

Kommunstyrelsen har den 10 januari 2013 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsekontoret för beredning.
Kommunstyrelsekontoret har påbörjat utredningen och återkopplat förslaget till
den särskilda styrgruppen för kollektivtrafik, utsedd inom kommunstyrelsen.
Ärendet har behandlats i styrgruppen vid ett tillfälle. Styrgruppen ställer sig positiv
till att förslaget utreds i grunden. Det har konstaterats att utförliga utredningar
behövs, liksom att bland annat frågan om biljetthantering och samordning med
närtrafiken behöver genomlysas.
Motionen kan därför inte bifallas med yrkandet att ”tillse att kommunens
ungdomar ges möjlighet till fria kollektivresor inom kommunens gränser” utan
besvaras med att utredning med motionens yrkande som mål ska genomföras.
Motionen borde därför kunna besvaras med åtagande att återkoppla utredningen
till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Motion om fria resor för skolungdom inom Gislaveds kommun, daterad den 11
december 2012
Kommunfullmäktige den 13 december 2012, § 187
Kommunstyrelsen den 10 januari 2013, § 19
Kommunstyrelsens styrgruppen för kollektivtrafikfrågor den 30 maj 2013
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2013
Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för
ytterligare beredning.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt egna yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ks § 460 (forts.)

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar
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återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för ytterligare
beredning.

Expedieras till:
Kommundirektören, utvecklingsenheten

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

