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Dnr: KS.2016.l

Fastställande av dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 4 Nya motioner,
ärende 5 Interpellationer, ärende 6 Frågor och ärende 15 Information från
revisionen utgår då inga sådana finns att behandla.
Ordföranden tillkännager följande: Detta sammanträde direktsänds. Gislaveds
kommun har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i
programmet själv ska svara för yttrandefrihetsbrott, som han/hon begår. Det
meddelas härmed enligt SFS 199 1:1 559 att alla som medverkar här svarar själv
för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändringar av
dagordningen och finner att kommunfullmäktige enhälligt antar dem.

Kommunfullmäktige beslutar

lusterares signatu

att

fastställa dagordningen i enlighet med ordförandens förslag, samt

att

notera ordförandens tillkännagivande vad gäller direktsändningen av
dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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Dnr:KS.2015.90

Svar på motion angående Donationskampanj inom Gislaveds
kommun
Ärendebeskrivni ng
Peder Winnebrandt (SD) och Stefan Nylén (SD) har den 22 mars 2015 lämnat
en motion med förslag om att Gislaveds kommun startar en kampanj bland
sina anställda för att få dessa att anmäla sig till donationsregistret. De yrkar
därför att Gislaveds kommun aktivt bedriver en informationskampanj bland
sina anställda för att få dessa att anmäla sig som donatorer, att denna kampanj
riktar sig direkt till varje anställd t.ex. genom brevutskick eller dylikt, samt att
Gislaveds kommun aktivt verkar för att även få näringslivet att medverka i
denna kampanj.
Motionärerna anger i bakgrunden till förslagen att det trots den svenska
befolkningens positiva syn på att donera sina organ efter sin död var den 1 juli
2014 väntelistan för organdonation fem gånger så lång som antalet i genomsnitt
genomförda transplantationer per år. Det är trots den positiva inställningen
brist på donatorer. Motionärerna menar att till stor del beror på brist på
information om hur och var man ska anmäla sitt intresse för att donera sina
organ.
Kommunstyrelsen har den 8 april 201 5 remitterat motionen till kommun
styrelsekontoret för beredning.
Kommunstyrelseförvaltningen har berett motionen, vilket redovisas i upprättad
PM, daterad den 25 maj 2016. 1 denna konstateras att det är Socialstyrelsen
och regioner/landsting som ansvarar för information till allmänheten såväl vad
gäller innebörden av donationsbeslut som opinionsbildning för anmälan till
Donationsregistret. Denna inriktning bekräftas också i de förslag som den
statliga utredningen (SOU 20 1 5:84) Organdonation en livs viktig verksamhet
avlämnat till Socialdepartementet i september 2015 och som under vintern
varit ute på remiss.
—

Mot denna bakgrund kan konstateras att ansvaret för frågan ligger på en statlig
myndighet och på en annan kommun, dvs, landsting/region. Enligt
kommunallagens 2 kap 1 § innebär det att frågan inte ligger inom den
primärkommunala kompetensen. Gislaveds kommun har därmed inte ansvar
eller befogenhet att hantera frågan och de yrkanden motionen innehåller,
därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Kommunstyrelsen har den lO augusti 2016 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till att den inte ligger inom Gislaveds
kommuns ansvar och befogenhet eftersom dess ämne och yrkanden inte kan
anses innefattas i den primärkommunala kompetensen.
Beslutsunderlag
Motion om donationskampanj inom Gislaveds kommun, daterad
den 22 mars 201S
Kommunstyrelseförvaltningen: PM Motion om donationskampanj inom
Gislaveds kommun, daterad den 25 maj 2016
Kommunstyrelsen den 10augusti 2016, § 230

1 usterares

signaturj)

Utdragsbestyrkande
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Kfl 15 (forts.)
Yrkande
Mattias Johansson (SD): Bifall till motionen

Marie Johansson (5): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande om bifall
till motionen mot Marie Johanssons (S) yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag om avslag på motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att
avslå motionen.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande om bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 44 JA-röster och 5 NEJ-röster. Därmed har
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att

motionen avslås med hänvisning till att den inte ligger inom Gislaveds
kommuns ansvar och befogenhet eftersom dess ämne och yrkanden inte
kan anses innefattas i den primärkommunala kompetensen.

Reservation
Peder Winnebrandt (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande

Expedieras till:
Peder Winnebrandt
Stefan Nilsson Nylén
Kommunstyrelseförvaltningen, kansli- och informationsenheten

lusterares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr:KS.20l6.59

Svar på motion om att skapa möjlighet till att kunna konvertera
lokaler till bostäder
Ärendebeskrivning
Lennart Kastberg (KD) har lämnat en motion om att bostadsbolaget AB
Gislavedshus ska få i uppdrag att se över vilka lokaler och företagsfastigheter
som kan konverteras till bostäder, samt att skyndsamt köpa in dessa och
omvandla dem till bostäder.
Dessutom vill motionärerna att allmänheten ska informeras om nya regler som
underlättar byggande samt att man kan konvertera fastigheter med lägre krav.
Gislavedshus har under de senaste åren byggt om 4-6 lokaler till lägenheter
och planerar bl. a. att bygga om nuvarande biblioteket i Smålandsstenar till 5
lägenheter. Det finns en del utöver verksamhetslokaler i bostadsbolagets
bestånd vilka ligger i markplan och som skulle kunna byggas om till bostäder.
Bostadsbolaget anser dock att det är bra med en blandning av kommersiella
lokaler och bostäder i bostadsområdena.
För närvarande fokuserar AB Gislavedshus på pågående om- och
nybyggnadsprojekt och ser inte möjlighet till andra skyndsamma åtgärder.
Framtida ombyggnadsmöjligheter i närheten av bostadsbolagets områden
kommer dock att sökas.
1 närheten av det kommunala bostadsbolagets bostäder finns i dagsläget ett par
exempel på möjliga omvandlingsprojekt. Det är Brogatan 7 i Hestra (gamla
Hestra Inredningar) och Storgatan 27 (gamla ICA) i Anderstorp. Om
lokalernas status är lämpliga att omvandla till bostäder är inte klarlagt. 1 båda
fallen krävs förhandlingar om inköp och ändring av detaljplaner. Det är projekt
som inte är snabba att få till stånd, men som skulle kunna vara bra ur ett
samhälispianeringsperspektiv. När det gäller Hestra är det aktuella området
utpekat för bostäder i Fördjupningen av översiktsplanen för Hestra tätort.
Det är ofta inte enkla åtgärder som krävs för att få till stånd omvandlingar. Att
omvandla industriella byggnader kan t. ex. innebära att undersökningar,
saneringar m.m. kan krävas, allt beroende på vilken verksamhet som bedrivits.
Industribyggnader ligger ofta på planlagd mark för industriändamål och vid en
omvandling till bostäder måste detaljplanen göras om. De olika åtgärderna är
tidskrävande.
Regelverket för konverteringar av lokaler kan ses vara något enklare om det
handlar om t. ex. samlingslokaler som har varit avsedda för människors vistelse
t. ex. bygdegårdar, kontor etc.
De möjligheter till förenklingar som finns i dagsläget i regelverket omfattar
endast tillfälliga boenden och evakueringsboenden och gäller inte permanent
bostadsbebyggelse. Attefallsregler är inte tillämpliga på omvandling. Några
ytterligare nya regler för förenklingar finns inte att informera om.
1 de riktlinjer för bostadsförsörjning som kommunfullmäktige har antagit den
29 oktober 201 5 framgår att “kommunen ska tillhandahålla information till
byggare och bostadssökande” samt att “byggbranschen ska stimuleras till
nytänkande”. På vilket sätt detta ska ske läggs fast i en handlingsplan. Arbetet
med att förbättra informationsinsatserna pågår ständigt.
lusterares signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen har den 7 september 2016 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion om att skapa möjlighet till att kunna konvertera lokaler till bostäder,
daterad den 29 februari 2016
Kommunstyrelsen den 7 september 2016, § 263
Yrkande
Lennart Kastberg (KD): Bifall till motionen.
Marie johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Lennart
Kastbergs (KD) yrkande om bifall till motionen.
P ropositi onsord n ing
Ordföranden ställer proposition på Lennart Kastbergs (KD) yrkande om bifall
till motionen och Marie johanssons (S) yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservation
Pia Skogsberg (KD) och Lennart Kastberg (KD) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.

Expedieras till:
Lennart Kastberg
AB Gislavedshus
Kommunstyrelseförvaltningen, kansli- och informationsenheten

lusterares signatur,(JA

54

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2016.3

Valärende, partibeteckning och placering på ledamots- och
ersättareförteckni ngar
Ärendebeskrivning
Ordföranden meddelar, att Sverigedemokraterna har informerat om att partiet
beslutat utesluta Niklas Månsson.
Niklas Månsson har inte meddelat att han avser att avsäga sig de uppdrag han
har i Gislaveds kommun.
Hans namn kommer därför i fortsättningen att följas av markeringen
kommunens protokoll och annan dokumentation.

(-)

i

1 nämnderna kommer hans placering på ledamots- och ersättareförteckningar
att vara längst ner efter övriga valda ledamöter och ersättare för att inte
förändra inkallelseordning av ersättare.
Beslutsunderlag
E-post med information om att Sverigedemokraterna beslutat att utesluta
Niklas Månsson, daterat den 21 september 201 6.
Kommunfullmäktige beslutar
att

notera informationen om att Niklas Månsson uteslutits ur
Sverigedemokraterna samt att han inte meddelat att han avser att avsäga
sig sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och tekniska
nämnden samt som ersättare i socialnämnden och bygg- och
mil jönämnden,

att

Niklas Månsson i fortsättningen kommer att betecknas
tillhörighet till det parti för vilket han valts, samt

att

Niklas Månssons placering på ledamots- och ersättareförteckningar i
nämnder kommer att vara längst ner efter övriga valda ledamöter och
ersättare.

(-)

då han saknar

Expedieras till:
Niklas Månsson
Sverigedemokraterna i Gislaved
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden
Tekniska nämnden
Valberedningen
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten

usterares signatu c

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2016.3

Valärenden, entledigande av ersättare i barn- och
utbildningsnämnden och val av ny ersättare
Ärendebeskrivning
Mattias Runesson (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Moderaterna 1 Gislaved har nominerat Anne Muhonen (M) som ny ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Besi utsu nderl ag
Avsägelse från Mattias Run esson (M), daterad den 5 september 201 6
Nominering från Moderaterna i Gislaved, daterad den 20 september 201 6
Valberedningens presidium den 20 september 2016, § 25
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Mattias Runessons (M) begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, samt

att

välja Anne Muhonen (M), Karlavägen 3, 334 31 Anderstorp, som ny
ersättare i barn- och utbildningsnämnden till och med 2018-12-31.

Expedieras till:
Mattias Runesson
Anne Muhonen
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,

lusterares sinaturj

5-i

kansli- och informationsenheten
arkivet
IT-enheten
löneenheten

Utdragsbescyrkande
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Dnr:KS.20I6.3

Valärenden, entledigande av ersättare i barn- och
utbildningsnämnden och val av ny ersättare
Ärendebeslcrivni ng
Peter Engman (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare barnoch utbildningsnämnden.
Moderaterna i Gislaved har nomineratjörg Neumann (M) som ny ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Peter Engman (M), daterad den 30 augusti 20 1 6
Nominering från Moderaterna 1 Gislaved, daterad den 20 september 2016
Valberedningens presidium den 20 september 20 16, § 26
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Peter Engmans (M) begäran om entledigande från uppdraget
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, samt

att

välja jörg Neumann (M), Aprikosgränd BD, 333 33 Smålandsstenar, som
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden till och med 2018- 12-3 1.

Expedieras till;
Peter Engman
J örg Neumann
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen,
Komm unstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,

lusterares sinatur4

kansli- och informationsenheten
arkivet
IT-enheten
löneenheten

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2016.3

Valärenden, val av ny funktionär till Stiftelsen Davidsonska
donation en
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2016 att entlediga Sven Turesson
(KD) från sitt uppdrag som funktionär i Stiftelsen Davidsonska donationen.
Centerpartiet nominerat Emanuel Eriksson (C) som ny funktionär i Stiftelsen
Davidsonska donationen.
Beslutsunderlag
Nominering från Centerpartiet i Gislaved, daterad den 2 september 2016
Valberedningens presidium den 19 september 2016, § 20
Kommunfullmäktige beslutar
att

välja Emanuel Eriksson (C), Göljhult Grenebo, 332 92 Broaryd, som ny
funktionär i Stiftelsen Davidsonska donationen till och med 20 18-12-3 1.

Expedieras till:
Stiftelsen Davidsonska donationen
Kommunstyrelseförvaltningen, kansli- och informationsenheten
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet

lusterares signatur?

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2016.3

Valärenden, val av ny ersättare i fastighetsnämnden
Ärendebeskrivni ng
Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2016 att entlediga Sven Turesson
(KD) från sitt uppdrag som ersättare i fastighetsnämnden.
Kristdemokraterna 1 Gislaved har nominerat Peter Gillgard (KD) som ny
ersättare i fastighetsnämnden efter Sven Turesson (KD).
Beslutsunderlag
Nominering från Kristdemokraterna 1 Gislaved, daterad den 29 augusti 2016
Valberedningens presidium den 19 september 2016, § 21
Kommunfullmäktige beslutar
att

välja Peter Gillgard (KD), Kyrkvägen 17, 330 27 Hestra, som ny
ersättare i fastighetsnämnden till och med 20 18-12-31.

Expedieras till:
Peter Gillgard
Fastighetsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,

usterares signatur

kansli- och informationsenheten
arkivet
IT-enheten
löneenheten

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2016.3

Valärenden, entledigande av ledamot i kulturnämnden och val av ny
ledamot
Ärendebeskrivni ng
Bo Linde (5) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i
ku Itu rn äm n den.
Socialdemokraterna i Gislaved har nominerat Velendona Dobra (5) som ny
ledamot i kulturnämnden.
BesI utsu nderlag
Avsägelse från Bo Linde (5), daterad den 8 september 2016
Nominering från Socialdemokraterna, daterad den 20 september 20 1 6
Valberedningens presidium den 20 september 2016, § 27
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Bo Lindes (S) begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot i kulturnämnden, samt

att

välja Velendona Dobra (S), Torggatan 4B, 332 32 Gislaved, som ny
ledamot i kulturnämnden till och med 2018-12-31.

Expedieras till:
Bo Linde
Velendona Dobra
Kulturnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,

1 usterares signatu

kansli- och informationsenheten
arkivet
IT-enheten
löneenheten

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2016.3

Valärenden, val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivn ing
Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2016 att entlediga Elisabet
Lindroth (L) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Ersättare Martina
Curenstam (L) valdes till ny ledamot.
Liberalerna i Gislaved har nominerat Lars Park (L) som ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Martina Curenstam (L).
Besi utsu nderlag
Nominering från Liberalerna i Gislaved, daterad den 18 september 2016
Valberedningens presidium den 19 september 201 6, § 22
Kommunfullmäktige beslutar
att

välja Lars Park (L), Lindvägen Il, 332 33 Gislaved, som ny ersättare i
barn- och utbildningsnämnden till och med 2018-12-31.

Expedieras till:
Lars Park
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen,
Komm unstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,

lusterares signatur

kansli- och informationsenheten
arkivet
IT-enheten
löneenheten

Utdrasbestyrkande
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Dnr: KS.2016.3

Valärenden, val av ny ersättare i Gislaved Energi AB, Gislaved
Energiring AB, fritidsnämnden och bygg- och miljönämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2016 att entlediga Tomi Hast (MP)
som ersättare i Gislaved Energi AB, Gislaved Energiring AB, bygg- och
miljönämnden och fritidsnämnden.
Miljöpartiet i Gislaved har nominerat Peter Bruhn (MP) som ny ersättare i
Gislaved Energi AB och Gislaved Energiring AB, Robert Erlandsson (MP) som
ny ersättare i bygg- och mil jönämnden samt Mohamed Suleyman (MP) som ny
ersättare i fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Nominering från Miljöpartiet i Gislaved, daterad den 19 september 2016
Valberedningens presidium den 19 september 2016, § 23
Kommunfullmäktige beslutar
att

välja Peter Bruhn (MP), Töråsvägen 6, 332 34 Anderstorp, som ny
ersättare i Gislaved Energi AB och Gislaved Energiring AB till och med
2018-12-31, samt

att

välja Robert Erlandsson (MP), Södergatan 29, 332 30 Gislaved, som ny
ersättare i bygg- och mil jönämnden till och med 2018-12-3 1, samt

att

välja Mohamed Suleyman (MP), Västergatan 17D, 33232 Gislaved, som
ny ersättare i fritidsnämnden till och med 2018- 12-31.

Expedieras till:
Peter Bruhn
Robert Erlandsson
Mohamed Suleyman
Gislaved Energi AB
Bygg- och miljönämnden
Fritidsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen,

usterares s ignatu r4

kansli- och informationsenheten
arkivet
IT-en heten
löneenheten
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Dnr: KS.2016.143

Årsredovisning och revisionsberättelse 2015, Stiftelsen
lsabergstoppen
Ärendebeskrivn ing
Stiftelsen lsabergstoppen har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för
2015. Arets resultat är -958 195 kronor. Den balanserade vinsten uppgår
därefter till 33 684 728 kronor.
Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte
handlat i strid med stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Kommunstyrelsen har den 24 augusti 2016 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisning 2015 för Stiftelsen
Isabergstoppen samt bevilja verkställande direktör och styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20 1 5.
Beslutsunderlag
Stiftelsen Isabergstoppens årsredovisning och revisionsberättelse 20 1 5
Kommunstyrelsen den 24augusti 2016, § 241
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisning 201 5 för
Stiftelsen lsabergstoppen, samt

att

bevilja verkställande direktör och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 20 1 5.

Jäv
På grund av jäv deltar inte NicIas Palmgren (M), Susanne Josefsson (5), Fredrik
Johansson (5) och Anders Gustafsson (SD) i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Stiftelsen lsabergstoppen
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

sinatuif

Utdragsbestyrkande
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Dnr:KS.20l6.144

Årsredovisning och revisionsberättelse 2015, Stiftelsen Torghuset
Ärendebeskrivni ng
Stiftelsen Torghuset har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse
för år 201 5. Det ekonomiska resultatet för 201 5 uppgår till 462 365 kr och
Stiftelsens ansamlade förlust uppgår till 5 806 759 kr.
Driftbidrag har erhållits från Gislaveds kommun med 2 mnkr för att täcka
underskott i verksamheten. Den från tidigare år balanserade förlusten är
finansierad genom banklån. Gislaveds kommun har genom sin borgen
säkerställt denna upplåning.
Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av stiftelsens
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Styrelsen har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Kommunstyrelsen har den 24 augusti 201 6 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisning 20 1 5 för
Stiftelsen Torghuset samt bevilja föreståndaren och styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 20 1 5.
BesI utsu nderlag
Stiftelsen Torghusets årsredovisning och revisionsberättelse 2015
Kommunstyrelsen den 24augusti 2016, § 240
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisning 201 5 för
Stiftelsen Torghuset, samt

att

bevilja föreståndaren och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 20 1 5.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Ylva Samuelsson (S) och jonas Andreasson (M) i
handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Stiftelsen torghuset
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

lusterares signatu
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Dnr:KS.2016.115

Gislaved Energiring AB, avsteg från ägardirektivet för investering i
fjärrvärmeutbyggnad till Anderstorp
Ärendebeskrivni ng
Gislaved Energiring AB ansöker om godkännande av avsteg från ägardirektiv
för investering i ett projekt som omfattar utbyggnad av fjärrvärme till och i
Anderstorp samt komplettering av pannanläggningen i Mossarp.
Styrelsen för Gislaved Energiring AB har den 21juni 2016 beslutat att på
grundval av upprättad projektbeskrivning och erhållet beslut om statsbidrag
genomföra projektet under förutsättning av kommunfullmäktiges medgivande.
Ägardirektiven föreskriver att investeringar över 30 basbelopp (20 1 6: ca 1,4
mnkr) ska underställas kommunfullmäktige.
För projektets genomförande begär Gislaved Energi AB utökad borgen med
50 mnkr. Denna begäran hanteras parallellt som eget ärende.
Projektets bruttokostnad beräknas till 95 mnkr. För detta projekt har sökts
och beviljats statsbidrag inom Klimatklivet med 45 %, eller 41 mnkr, d.v.s. att
nettoinvesteringen under perioden 2016 2018 beräknas till 54 mnkr.
Projektet omfattar investeringar i ny fastbränslepanna, ny reservpanna samt
ackumulatortank m.m. vid pannanläggningen i Mossarp, transitledning till
Anderstorp samt huvudkulvert och servisledningar i Anderstorp.
Klimatklivet är benämningen på det anslag som riksdagen avsatt under
perioden 201 5 2018 till Naturvårdsverket. 1 samverkan med andra centrala
myndigheter och länsstyrelserna ska stöd lämnas till lokala klimatinvesteringar.
—

Utbyggnaden ligger i linje med kommunens mål om att öka andelen lokalt
producerad förnybar energi och att minska utsläppen av växthusgaser.
Utbyggnaden av fjärrvärme i Anderstorp beräknas initialt bidra med 8- lO GWh
och fullt utbyggd cirka 30 GWh förnybar energi. Koldioxidutsläppen beräknas
minska med totalt 23 1 000 ton under en 30-årsperiod vilket utgör en
genomsnittlig sänkning per år på 7 700 ton koldioxid. Fjärrvärme-etableringen i
Anderstorp medför därmed en sänkning av den nuvarande totala utsläppsnivån
av koldioxid i Gislaveds kommun med cirka 8 %.
Projektet bygger på en till Klimatklivet inlämnad lönsamhetskalkyl, där pay-off
tiden med statsbidrag blir ca 1 1 år, förutsatt att beräknad försäljningsvolym
uppnås. Som grund i projektet finns Gislaveds kommuns och AB Gislavedshus
fastigheter i Anderstorp, vilka sammantaget belägger 8 1 0 GWh från
projektstart.
—

Som villkor för statsbidraget gäller att lägesrapportering görs till Klimatklivet
(Naturvårdsverket) var tredje månad samt att slutredovisning lämnas 3
månader efter projektet slut, vilket är satt till den 3 1 juli 2018. Tidsplanen är
snäv, varför gott samarbete och samordning med kommunens nämnder och
förvaltningar krävs, liksom med andra myndigheter och andra berörda, för att
tidsplanen ska kunna hållas.

lusterares signat4
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Kommunstyrelsen har den 7 september 2016 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att medge avsteg från ägardirektivet för Gislaved
Energiring AB för investering under perioden 2016 2018 i form av utbyggnad
av fjärrvärme till och i Anderstorp, inklusive komplettering av pannanläggningen
1 Mossarp enligt redovisad projektbeskrivning. Gislaved Energiring AB ska
kvartaisvis lämna rapport till kommunstyrelsen om hur projektet utvecklas
eller om det för projektets fortgång finns särskild anledning.
—

Beslutsunderlag
Protokoll Gislaved Energiring AB den 21juni 201 6, 689
Förfrågan från Gislaved Energiring AB, daterad den 1 7 augusti 20 1 6
Gislaved Energiring AB: Utbyggnad Fjärrvärme i Anderstorp
Kommunstyrelsen den 7september2016, § 260
Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Lars-Ove Bengtsson (C), Anton
Sjödell (M), Erik Andersson (K), Lennart Kastberg (KD), Peter Bruhn (MP), Ulf
Poulsen (SD), Lars Park (L) och Anders Gustafsson (SD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

medge avsteg från ägardirektivet för Gislaved Energiring AB för
investering under perioden 20 16 2018 i form av utbyggnad av
fjärrvärme till och i Anderstorp, inklusive komplettering av
pannanläggningen i Mossarp enligt redovisad projektbeskrivning, samt
—

att

Gislaved Energiring AB ska kvartalsvis lämna rapport till
kommunstyrelsen om hur projektet utvecklas eller om det för projektets
fortgång finns sa’rsIiId anledning.

Expedieras till:
Gislaved Energiring AB
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
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Dnr: KS.2016.150

Gislaved Energiring AB, ansökan om kommunal borgen för utökat
investeringsbehov
Ärendebeskrivning
Gislaved Energi AB anhåller om utökad borgen med 50 mnkr för investering i
utbyggnad av fjärrvärme till Anderstorp.
1 nvesteringsgodkännande har begärts hos kommunfullmäktige för projektet,
vilket brutto beräknas till 95 mkr. För detta projekt har statsbidrag beviljats
inom Klimatklivet med 45 %, d.v.s. en nettoinvestering om 54 mnkr under
perioden 2016 —2018.
Investeringen görs inom dotterbolaget Gislaved Energiring AB.
Kommunfullmäktige har den 27 november 2014 beslutat om att ingå borgen
för Gislaved Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 94
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
1 och med denna investering ökas borgensbehovet till en ram om 144 mnkr.
Kommunstyrelsen har den 7 september 2016 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att såsom för egen skuld ingå borgen för Gislaved Energi
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 144 mnkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Skuldebrev och borgensåtaganden, som är
beslutade av kommunfullmäktige ska undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande, eller vid förfall för denne, av 1:e vice ordföranden och
kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av
kommundirektören.
Beslutsunderlag
Gislaved Energi AB: Begäran om utökad borgen, daterad den 1 7 augusti 20 1 6
Utbyggnad Fjärrvärme 1 Anderstorp
Kommunstyrelsen den 7 september 2016, § 26 1
Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Lars-Ove Bengtsson (C), Anton
Sjödell (M), Erik Andersson (K), Lennart Kastberg (KD), Peter Bruhn (MP), Ulf
Poulsen (SD), Lars Park (L) och Anders Gustafsson (SD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
P ropositi onsord ni ng
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

1 usterares signatur

)4

-_-

såsom för egen skuld ingå borgen för Gislaved Energi AB:s
låneförpliktelsei- upp till ett totalt högsta belopp om 144 mnkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader, samt
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att

skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av
kommunfullmäktige ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande,
eller vid förfall för denne, av 1:e vice ordföranden och kontrasigneras av
ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av kommundirektören.

Expedieras till:
Gislaved Energi AB
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
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Dnr: KS.2015.247

Inriktning för Gislaved Näringsliv AB:s framtida verksamhet,
övertagande av aktier i Gislaved Näringsliv AB och avtal om
samarbete och finansiering för näringslivsutveckling
Ärendebeskrivni ng
Företagsklimat och Näringslivssamverkan är ett prioriterat område för att
uppnå Vision 2040 för Gislaveds kommun. Av beskrivningen till detta
målområde framgår att vi “i Gislaveds kommun ska ha det bästa
företagsklimatet, vilket förutsätter en fördjupad samverkan med näringslivet”.
En viktig plattform för samverkan har under den senaste tioårs-perioden varit
det med Gislaved Näringslivsråd (Näringslivsrådet) och från 2014 också med
Gislavedsregionens Handelsråd (Handelsrådet) hälftenägda näringslivsbolaget,
Gislaved Näringsliv AB (GNAB). Konsensus och lika delat ansvar för ekonomi
och verksamhet har varit grundprinciper för bolaget. Med tiden har
finansieringsprincipen blivit svårare att upprätthålla, och värdet av insatta
resurser har till viss del varit svåra att mäta eller värdera.
Samtidigt pågår ett förändringsarbete i kommunstyrelseförvaltningen avseende
struktur och arbetssätt, liksom styrningen i den kommunala organisationen
som helhet, till förmån för en utveckling inte bara av den egna organisationen
utan även till stöd för samhällsutvecklingen. Nya och omarbetade plattformar
för samverkan mellan kommunens förvaltningar och bolag tas fram. En
utredning pågår också för att skapa en koncernmoder för Gislaveds kommuns
bolag.
Vid GNAB:s strategidag i oktober 20 1 5 föreslogs att det var dags att tillsätta
en mindre arbetsgrupp med uppdrag att mer ingående göra en översyn av vad
kommunen och näringslivet ska fokusera på framåt och vilka värderingar som
ska tas med i det fortsatta arbetet. Gruppen ska sätta delmål för verksamheten
och avgöra vilka prioriteringar som ska göras och bearbeta de möjligheter och
problemställningar som finns.
1 arbetsgruppen, Tillväxtgruppen, som arbetat under första halvåret 20 1 6 har
ingått Malm Aronsson, Carina johansson och Niclas Palmgren från Gislaveds
kommun, Kjell Eberstål och Morgan Ryhman från Gislavedsregionens
Näringslivsråd och Anders Ohrgren från Gislavedsregionens Handeisråd samt
VD i GNAB Leif Osterlind.
Med arbetsgruppens resultat som utgångspunkt och förutsättningarna för
utvecklingen av den kommunala organisationen har Malm Aronsson och Leif
Osterlind fått uppdraget att ge förslag på framtida inriktning för
näringslivsarbetet och för inriktningen av GNAB.
Förslaget redovisas i en presentation och innebär bl. a. att

lusterares sinatur)/4

•

kommunen lämnar över ansvaret i sin helhet avseende näringslivs
frågor och besöksnäring/turism till bolaget inkl. drift av turistbyråer

•

kommunen tar över ansvaret för finansieringen av det nya bolaget i sin
helhet. Nuvarande finansiering från Näringslivsrådet och Handelsrådet
kvarstår, men används till projekt och inte till grund-finansiering av
bolaget

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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•

bolaget ska vara helägt kommunalt med en styrelse bestående av sex
ledamöter. Näringslivet har tre ledamöter och kommunen tre
ledamöter med lika många suppleanter. Ordförandeposten ska innehas
av näringslivet som därmed har majoritet i styrelsen

•

bolaget ska sitta på samlat och med lokalisering nära Kommunhuset
och turistbyrån.

•

bolaget ska fortsatt heta Gislaved Näringsliv AB,

•

start för det helägda kommunala aktiebolaget avses bli den 1 januari
2017

Genom detta uppnås
• bättre förutsättningar att arbeta samlat och mer effektivt med
näringslivsutveckling och besöksnäring
•

ökad attraktivitet, ökad tillväxt och bättre konkurrenskraft i
kommunen och regionen

•

långsiktig och stabil finansiering. Resurser skapas för att driva projekt
som direkt kommer företagen och handeln till nytta

Förslaget har redovisats på GNAB:s styrelse den 22 juni 20 1 6, varvid
styrelsen beslutade att skicka förslag till framtida organisation och
inriktning för GNAB till respektive näringslivsföreningar och
Han deisrådet på remiss med svar senast den 24 augusti 2016.
För den fortsatta processen är det en förutsättning att Gislaveds
kommun genom köp övertar de fyra aktier som Näringslivsrådet och
den aktie som Handelsrådet äger. Som grund för prissättningen av
aktierna har en företagsvärdering gjorts. Av denna framgår att
bolagets värde, baserat på bokslut 20 1 5 och 20 1 6 års hittillsvarande
redovisning, ligger i storleksordningen 495 000 500 000 kr. Aktiens
värde har satts till 49 500 kr, och med en klausul om avstämning efter
att 2016 års bokslut föreligger. Om justering av priset då sker i någon
riktning, ska ett tilläggsavtal upprättas. Ett avtal om överlåtelse av aktierna för
totalt 247 500 kronor har upprättats med köparna, och som dessa har
godkänt.
—

Ett avtal mellan kommunen och Näringslivsrådet och Handeisrådet har också
upprättats för att komplettera hur inriktningen av näringslivsarbetet,
samarbetsformer och finansiering av projekt ska genomföras. Även detta har
godkänts av Näringslivsrådets och Handeisrådets styrelser. Avtalet läggs fram
till kommunfullmäktige tillsammans med avtalet om övertagande av aktierna.
Ny bolagsordning samt ägardirektiv tas fram till kommunstyrelsen senare
under hösten för att läggas fram till kommunfullmäktige i god tid före
årsskiftet.

1 usterares signatur
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Kommunstyrelsen har den 7 september 2016 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att godkänna Avtal om överlåtelse av aktier mellan
Gislaveds kommun och Gislavedsregionens Näringslivråd respektive
Gislavedsregionens Handelsråd samt Avtal om samarbetet och finansiering för
näringslivsutveckling i Gislaveds kommun. Kommunstyrelsen föreslår också att
medel anvisas för finansiering av aktieförvärvet.
Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att besluta om avtal om eventuell
justering av aktiernas överlåtelsebelopp efter att 20 1 6 års bokslut för Gislaved
Näringsliv AB föreligger.
Beslutsunderlag
PP-presentation: Idéskiss nytt näringslivsbolag
Yttrande från Handels rådet, daterat den 12 augusti 20 16
Avtal om överlåtelse av aktier, daterat den 1 september 20 1 6
Avtal om samarbete och finansiering för näringslivsutveckling 1 Gislaveds
kommun, daterad den 1 september 2016
Remissvar ny organisation GNAB, daterat den 23 augusti 20 1 6
Kommunstyrelsen den 7september2016, § 262
—

-

Yrkande
Niclas Palmgren (M) med instämmande av Carina Johansson (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Erik Andersson (K): ärendet ska återremitteras för ändring i punkt 2 1
avtalstexten så att Gislaveds kommun tillsätter ordförandeposten och därmed
innehar utslagsrösten. Vinner inte återremissyrkandet gehör ska ärendet avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Anderssons (K) yrkande om
återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag.
NEJ-röst för bifall till Erik Anderssons (K) yrkande om återremiss.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 46 JA-röster och 2 NEJ-röster. 1 ledamot avstår
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras
idag.
Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.

lusterares signatur
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Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Avtal om överlåtelse av aktier, daterat den 1 september
2016, mellan Gislaveds kommun och Gislavedsregionens Närings
livråd respektive Gislavedsregionens Handelsråd,

att

anvisa 247 500 kr av rörelsekapitalet för finansiering av aktieförvärvet,

att

godkänna Avtal om samarbete och finansiering för näringslivs
utveckling i Gislaveds kommun mellan Gislaveds kommun och
Gislavedsregionens Näringslivråd respektive Gislavedsregionens
Handelsråd, daterat den 1 september 20 1 6,

att

uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avtal om eventuell
justering av aktiernas överlåtelsebelopp efter att 20 1 6 års bokslut
för Gislaved Näringsliv AB föreligger, samt

att

uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta erforderliga beslut
och vidta de åtgärder som behövs till följd av detta beslut.

Reservation
Erik Andersson (K) reserverar sig till förmån för eget yrkande och lämnar
följande skriftliga reservation:
Härmed reserverar jag mig mot fullmäktiges beslut att låta det så kallade
näringslivet inneha ordförandeposten i det av kommunen ägda näringslivsbolaget.
Här pratas det annars vitt och brett om att “särintressen” inte skall ha avgörande
inflytande i kommunen.
Samtidigt röstar man igen om att “näringslivet” skall inneha ordförandeposten i
näringslivsbolaget. Men det så kallde näringslivet är ett “särintresse” om något.
Kommunen betalar 100 procent och får i princip noll inflytande.
Moderata kommunalrådet Niclas Palmgren kritiserade en gång Värnamos upplägg
där den kommunen står for 90 procent av pröjset men har lO procent av
inflytandet. Nu har Gislaved ett ännu sämre upplägg.
Att Socialdemokraterna, alliansen, Miljö partiet och Sverigedemokraterna har funnit
varandra 1 ytterligare en principiell fråga är inget att färun dras över.

Expedieras till:
Gislavedregionens Näringslivsråd, Morgan Ryhman
Gislavedsregionens Handelsråd, Berit Ollhage
GNAB, Leif Osterlind
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

lusterares signatuj
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Detaljplan för Nordinområdet i Smålandsstenar
Ärend ebeskrivn ing
Syftet med förslag till detaljplan är att ändra det tidigare allmänna ändamålet till
skola och möjliggöra för bostäder i området.
Detaljplanen tillåter verksamheter som ryms i ändamålet skola, kultur och fritid
samt bostäder. Förslaget innebär att bostäder kan tillkomma som villor, radhus
eller punkthus med lägenheter. Gång- och cykelvägsystemet förstärks och en
ny lokalgata byggs. Allmän platsmark i form av natur är en relativt stor del i
planen.
Bygg- och miljönämnden beslutade den 18 juni 2015 att förslag till detaljplan
för Nordinområdet, fastigheten 2:26 och del av fastigheten 19:42 i
Smålandsstenar skulle skickas ut på samrådsremiss. Under tiden 6 juli
7 oktober 20 1 5 har detaljplanen varit utställd på bygg- och miljönämndens
expedition och på kommunens hemsida för samråd. Utifrån yttranden som
kommit in under denna tid har en samrådsredogörelse upprättats.
-

Under planprocessens gång har förutsättningar ändrats vilket har medfört att
planområdets gräns i det nordöstra hörnet har justeras inför granskning.
Bygg- och mil jönämnden beslutade den 3 1mars 2016 att detaljplanen skulle
ställas ut för en granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades
skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget
till detaljplan har funnits utställt för granskning under tiden 18 april
9 maj
2016.
—

Kommunstyrelsen har den 7 september 2016 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att anta Detaljplan för Nordinområdet Smålandsstenar,
fastigheten Atterås 2:26 och del av fastigheten Atterås 1 9:42.
Besl utsu nderl ag
Bygg och miljönämnden den 23juni2016 §148
Planbeskrivning Antagandehandling
Plankarta Antagandehandling
Utlåtande, daterad den 7 juni 20 1 6
Kommunstyrelsen den 7september2016, § 259
-

-

Propositi onsord ni ng
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Detaljplan för Nordinområdet Smålandsstenar, fastigheten Åtterås
2:26 och del av fastigheten Atterås 1 9:42.

Expedieras till:
Bygg- och mil jönämnden
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Meddelanden
Ärendebeskrivning
Information från kommundirektören om demokratitorget den 20 oktober 201 6
Kommundirektören informerar om att under Hållbarhetsveckan
kommer det att den 20 oktober anordnas ett demokratitorg 1 ljushallen
mellan kl. 16.00 18.00. Partierna får då möjlighet att ställa ut och ge
information om sitt parti.
-

Kommunfullmäktiges presidium
20 1 6-08-25 § 9 Redovisning av partistöd
Redovisning av partistöd 20 1 5
-

Kommun styrelsen
2016-08-24 § 249 Redovisning av uppdrag i svar på motion om
rådgivning för projektet Ungdomstillväxt
201 6-09-07 § 264 Igångsättningstillstånd för miljöundersökning och
rivning inom Atterås 2; 137, Smålandsstenar
201 6-09-07 § 265 Ekonomisk uppföljning för socialnämnden
-

-

-

Länsstyrelsen i jönköpings län
Beslut angående detaljplan för del av fastigheten Vik 1:58, Viks strand,
Hestra, Gislaveds kommun
Missiv överklagande av Länsstyrelsen i Jönköpings beslut den 30 augusti
20 1 6 angående detaljplan för del av fastigheten Vik 1:58, Hestra,
Gislaveds kommun
-

Socialnämnden
20 1 6-08-3 0

lusterares sinaturj
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-

Ej verkställda beslut 2:a kvartalet 201 6
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