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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
Plats och tid

Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30 - 19.15

Beslutande

Se särskild förteckning

Övriga deltagande

Karin Gustafsson, kommundirektör, sekreterare

Utses att justera

Fredrik Sveningson (FP) och Naile Azizi (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret den 2 mars 2015, kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………………………….

2015-02-26

Paragrafer

18 - 31

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

Niclas Palmgren (M)
Justerande

..........................................................................................................................................
.......................

Fredrik Sveningson (FP)

Naile Azizi (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-02-26

Paragrafer

18 - 31

Datum för
anslags uppsättande

2015-03-03

Datum för
anslags nedtagande

2015-03-25

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsekontoret, kansliet

Underskrift

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

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2015-02-26
Kf §18
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Dnr: KS.2015.2

Val av justerare
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 12 ska två ledamöter väljas som
jämte ordföranden ska justera protokollet från dagens sammanträde. En av
justerarna bör representera oppositionen.
Yrkande
Lennart Kastberg (KD): Att till justerare välja Fredrik Sveningson (FP)
Bo Kärreskog (S): Att till justerare välja Naile Azizi (S)
Anders Gustafsson (SD): Att till justerare välja Stefan Nilsson Nylén (SD).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag till justerare och finner
att kommunfullmäktige väljer Fredrik Svenningsson (FP) och Naile Azizi (S) att
justera dagens protokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerares signatur

jämte ordföranden justera dagens sammanträdesprotokoll välja Fredrik
Sveningson (FP) och Naile Azizi (S).

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2015.1

Fastställande av dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning.
Ordföranden föreslår att ärende 2 Nya motioner, ärende 3 Interpellationer
och ärende 4 Frågor 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 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv
för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändring av dagordningen
och finner att kommunfullmäktige enhälligt antar det.
Kommunfullmäktige beslutar

Justerares signatur

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.2015.3

Valärenden
Ärendebeskrivning
Folkpartiet i Gislaved har nominerat Carl-Gunnar Djerv (FP) som
lekmannarevisor i Stiftelsen Gisleparken.
Beslutsunderlag
Nominering från Folkpartiet i Gislaved daterad den 24 februari 2015
Valberedningens presidium den 26 februari 2015, § 4
Yrkande
Fredrik Sveningson (FP): att till lekmannarevisor i Stiftelsen Gisleparken välja
Carl-Gunnar Djerv (FP).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och
finner att kommunfullmäktige antar det
Kommunfullmäktige beslutar
att

välja Carl-Gunnar Djerv (FP), Berguvsgatan 10, 330 27 Hestra, som
lekmannarevisor i Stiftelsen Gisleparken för mandatperioden 2015-2018.

Expedieras till:
Carl-Gunnar Djerv
Revisionen
Kommunsstyrelsekontoret, kansli -och informationsenheten
Kommunstyrelsekontoret, löneenheten

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2014.165

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse
Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda
människors hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta
om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas.
För området Gröne Mosse, beläget i östra delen av Gislaveds tätort har
detaljplan upprättats och antagits. Av detta skäl ska verksamhetsområde för
vattentjänster upprättas och beslutats, varför tekniska nämnden tagit fram
förslag till verksamhetsområde.
Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster omfattar fastigheter vid Gröne
mosse. Det geografiska området finns redovisat på karta och fastigheterna
finns listade.
Förslaget omfattar följande vattentjänster:
· Vatten för normal hushållsanvändning (V)
· Spillvatten från normal hushållsanvändning (S)
· Dagvatten fastighet, dvs bortledande av dag- och dränvatten från
fastighetsmark (Df)
· Dagvatten gata, dvs bortledande av dag- och dränvatten från allmän
platsmark (Dg).
Tekniska nämnden har den 19 november 2014 föreslagit kommunfullmäktige
att anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna vattentjänster vid Gröne
mosse enligt karta, daterad den 5 november 2014 och enligt
fastighetsförteckning, daterad den 5 november 2014.
Kommunstyrelsen har den 11 februari 2015 beslutat tillstyrka tekniska
nämndens förslag.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 27 augusti 2014, § 98
Kommunstyrelsen den 7 oktober 2014, § 393
Verksamhetsområde för allmänt va, daterad den 22 oktober 2014
Översyn av verksamhetsområden för allmänt va, daterad 28 oktober 2014
Karta Gröne mosse, daterad den 5 november 2014
Fastighetsförteckning Gröne mosse, daterad den 5 november 2014
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 21 januari 2015, § 2
Kommunstyrelsen den 11 februari 2015, § 39
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 21 (forts.)
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna vattentjänster vid
Gröne mosse enligt karta, daterad den 21 januari 2015, och enligt
fastighetsförteckning, daterad den 21 januari 2015.

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2014.163

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Tokarp-Fifflaryd,
Anderstorp
Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda
människors hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta
om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas.
I Tokarp-Fifflaryd finns två tidigare beslutade verksamhetsområden:
Verksamhetsområde för allmänt va i Tokarp (Kommunfullmäktige 2012-06-25,
§ 96) och Verksamhetsområde för vatten och avlopp i Anderstorp
(Kommunfullmäktige 2007-08-23, § 99).
Tidigare verksamhetsområden har bestått av en stor geografisk yta. Förslaget
till nytt verksamhetsområde utgörs istället av ett lapptäcke med fastigheter och
delar av fastigheter. De ytor som inte är tänkta att bebyggas, såsom
grönområden och vägar, är bortplockade och ingår inte i förslaget till nytt
verksamhetsområde. Vilka fastigheter som ingår har förtydligats genom att
fastighetsförteckning och aktuella vattentjänster har listats.
Verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten utökas i anslutning till
befintligt ledningsnät enligt föreläggande från Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Verksamhetsområde för dagvatten justeras till att omfatta områden där
dagvattennät redan finns utbyggt. Det geografiska området finns redovisat på
karta och fastigheterna finns listade.
Förslaget omfattar följande vattentjänster:
·
·
·
·

Vatten för normal hushållsanvändning (V)
Spillvatten från normal hushållsanvändning (S)
Dagvatten fastighet, dvs. bortledande av dag- och dränvatten från
fastighetsmark (Df)
Dagvatten gata, dvs. bortledande av dag- och dränvatten från allmän
platsmark (Dg)

Tekniska nämnden har den 19 november 2014 beslutat att förslå
kommunfullmäktige att anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster i Tokarp-Fifflaryd, Anderstorp enligt karta, daterad den 3
november 2014, och enligt fastighetsförteckning, daterad den 3 november
2014, samt att föreslå kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslutade
Verksamhetsområden inom aktuellt område.
Kommunstyrelsen har den 11 februari 2015 beslutat tillstyrka tekniska
nämndens förslag.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden den 27 augusti 2014, § 95
Kommunstyrelsen den 23 september 2014, § 360.
Verksamhetsområde för allmänt va, daterad den 22 oktober 2014
Översyn av verksamhetsområden för allmänt va, daterad den 28 oktober 2014
Karta Tokarp Fifflaryd, daterad den 3 november 2014
Fastighetsförteckning Tokarp Fifflaryd, daterad den 3 november 2014
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 22 (forts.)
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 21 januari 2015, §3
Kommunstyrelsen den 11 februari 2015, § 38
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i TokarpFifflaryd, Anderstorp enligt karta, daterad den 3 november 2014, och
enligt fastighetsförteckning daterad den 3 november 2014, samt

att

upphäva tidigare beslutade verksamhetsområden inom aktuellt område:
Kommunfullmäktiges beslut den 25 juni 2012, § 96 avseende
Verksamhetsområde för allmänt va i Tokarp och kommunfullmäktiges
beslut den 23 augusti 2007, § 99 avseende Verksamhetsområde för
vatten och avlopp i Anderstorp.

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsenhet

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2014.164

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Törås,
Anderstorp
Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda
människors hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta
om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas.
Verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten utökas i anslutning till
befintligt ledningsnät enligt föreläggande från Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Verksamhetsområde för allmänt vatten, spillvatten och dagvatten utökas också
till att omfatta områden där va-nät redan finns utbyggt. Det geografiska
området finns redovisat på karta och fastigheterna finns listade.
Förslaget omfattar följande vattentjänster:
·
·
·
·

Vatten för normal hushållsanvändning (V)
Spillvatten från normal hushållsanvändning (S)
Dagvatten fastighet, dvs bortledande av dag- och dränvatten från
fastighetsmark (Df)
Dagvatten gata, dvs bortledande av dag- och dränvatten från allmän
platsmark (Dg)

Tekniska nämnden har den 19 november 2014 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster i Törås, Anderstorp enligt karta daterad 23 juni 2014 och
fastighetsförteckning daterad 23 juni 2014.
Kommunstyrelsen har den 11 februari 2015 beslutat tillstyrka tekniska
nämndens förslag.
Beslutsunderlag
Karta Törås, daterad den 23 juni 2014
Fastighetsförteckning Törås, daterad den 23 juni 2014
Tekniska nämnden den 27 augusti 2014, § 96
Kommunstyrelsen den 7 oktober 2014, § 394
Verksamhetsområde för allmänt va, daterad 22 oktober 2014
Översyn av verksamhetsområden för allmänt va, daterad 28 oktober 2014
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 21 januari 2015, § 1
Kommunstyrelsen den 11 februari 2015, § 37
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerares signatur

anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt
karta daterad 23 juni 2014 och fastighetsförteckning daterad 23 juni
2014.
Utdragsbestyrkande
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Kf § 23 (forts.)
Expedieras till:
Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsenhet

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2015.47

Taxa för sotning och brandskyddskontroll i Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Under hösten 2014 genomfördes en tjänstekoncession av sotning och
brandskyddskontroll för Gislaveds kommun. Det vinnande anbudet lades av
GGVV Sotning, Ventilation och Energiservice AB, vilket räddningsnämnden
antog vid sammanträde den 26 november 2014.
Sedan tidigare har kommunfullmäktige i Gislaved kommun antagit en ny
taxekonstruktion för sotning och brandskyddskontroll, som bygger på
timpriser för respektive arbetsområde. Inför avtalsstart den 1 april 2015
behöver den nya taxan med villkor antas för Gislaveds kommun.
Räddningsnämnden har vid den 5 februari 2015 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta anbudsvinnarens timtaxa för sotning (375 kr exkl
moms) respektive timtaxa för brandskyddskontroll (540 kr exkl moms) för
Gislaveds kommun, samt att anta villkor i bilaga 2 och 3 till entreprenörsavtal
som taxa för sotning och brandskyddskontroll.
Kommunstyrelsen har tiden 11 februari 2014 tillstyrkt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
Räddningsnämnden den 5 februari 2015, § 7
Prisbilaga, daterad den 2 oktober 2014
Bilaga 2 Brandskyddskontroll
Bilaga 3 Rengöring
Kommunstyrelsen den 11 februari 2015, § 45
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta anbudsvinnarens timtaxa för sotning (375 kr exkl moms) respektive
timtaxa för brandskyddskontroll (540 kr exkl moms) för Gislaveds
kommun,

att

anta villkor i Bilaga 2 respektive Bilaga 3 till entreprenörsavtal som taxa
för sotning respektive brandskyddskontroll,

att

taxan ska gälla från och med den 2 april 2015, samt

att

upphäva kommunfullmäktiges beslut den 24 augusti 2006, § 69.

Expedieras till:
Räddningsnämnden
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2014.212

Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion
och integration (LÖKEN)
Ärendebeskrivning
Den lokala överenskommelsen om samverkan för effektivare introduktion och
integration (LÖKEN) har funnits i Gislaveds kommun sedan 2007.
Allt eftersom reformer och det nationella uppdraget har ändrats har även
innehållet i denna överenskommelse anpassats och reviderats. Den senaste
revideringen genomfördes under hösten 2010 i samband med
etableringsreformen.
Syftet med den lokala överenskommelsen i Gislaveds kommun är i första hand
att tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning och roller mellan de samverkande
organisationerna för att på så sätt stärka samarbetet och effektivisera
användandet av resurser. Överenskommelsen är dessutom ett strategiskt
dokument för vidareutvecklingen av arbetet med nyanlända och för integration.
Parter i den lokala överenskommelsen är Gislaveds kommun,
Arbetsförmedlingen, Landstinget i Jönköpings län (Region Jönköpings län efter
den 1 januari 2015) med funktionerna Primärvården, Kvinnohälsovården och
Barnhälsovården, Migrationsverket, AB Gislavedshus och Gislaved Näringsliv
AB.
Kommunfullmäktige har den 23 oktober 2014 antagit en Integrationsstrategi
som ersatt Invandrarpolitiska programmet från 1997. Samtliga parter inom den
lokala överenskommelsen har varit delaktiga i framtagandet av
integrationsstrategin. En handlingsplan har tagits fram till strategin och på sikt
ska arbetet och innehållet i den lokala överenskommelsen ha en tydlig koppling
till denna.
Revideringarna i LÖKEN är följande:
Tidigare utgångspunkter har lagts in i parternas åtagande och de nya
utgångspunkterna utgår från integrationsstrategins sex prioriterade områden:
arbete, utbildning, & språk, boende, socialt deltagande & möteplatser samt
attityd kring mångfald. De övergripande målen i den reviderade LÖKEN är
samma som i den kommunala integrationsstrategin:
· Kulturella och etniska skillnader ska utgöra möjligheter till delaktighet.
· Attityder kring mångfald och integration ska synliggöras som en viktig del av
kommunens utveckling.
· Varje individ ska betraktas som en resurs och vara en del av kommunen.
· Integrationsperspektivet ska genomsyra den fysiska och sociala planeringen.
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har den 17 november 2014
respektive 17 december 2014 beslutat att godkänna Lokal överenskommelse
om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och
andra invandrare i Gislaveds kommun, daterad den 24 oktober 2014, samt att
överlämna ärendet till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har den 11 februari 2014 beslutat tillstyrka barn- och
utbildningsnämndens och socialnämndens förslag.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Överenskommelse om etableringsinsatser för nyanlända som omfattas av lagen
(2010 197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, reviderad
LÖKEN 2014
Barn- och utbildningsnämnden den 17 november 2014, § 132
Socialnämnden den 17 december 2014, § 175
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 21 januari 2015, § 13
Kommunstyrelsen den 11 februari 2015, § 40
Yrkande
Anders Gustafsson (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Avslag på Anders
Gustafssons (SD) yrkande.
Erik Andersson (K), Lennart Kastberg (KD), Anton Sjödell (M), Fredrik
Sveningson (FP), Bengt Petersson (C), Peter Bruhn (MP) och Marie
Lackenbauer (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anders
Gustafssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare
introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i
Gislaveds kommun, daterad den 24 oktober 2014.

Reservation
Anders Gustafsson (SD), Leif Andersson (SD), Niklas Månsson (SD), Sören
Axelsson (SD), Bo Östvall (SD), Stefan Nilsson Nylén (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Anders Gustafssons (SD) yrkande.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Arbetsförmedlingen
Region Jönköpings län
Migrationsverket
AB Gislavedshus
Gislaved Näringsliv AB

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2015.24

Utbetalning av partistöd 2015
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 september 2014 nya regler för kommunalt
partistöd att gälla fr.o.m. den 1 januari 2015.
Partistödet betalas ut årligen i förskott vid två tillfällen varje år. Utbetalning
sker i februari och augusti. Kommunfullmäktige ska årligen besluta om
utbetalningen.
Vid den årliga fördelningen av partistöd är det enligt kommunallagen nu möjligt
att ta hänsyn till om partiet lyckats bemanna sina platser eller inte. Enligt de
lokala reglerna för partistöd reduceras det mandatbundna stödet efter
respektive partis obesatta mandat. Parti anses ha obesatt mandat när
länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för mandat. Det mandatbundna stödet
reduceras i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat att de inte kan
fastställa ledamot för mandat.
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett underlag för utbetalning av
partistöd för 2015. Samtliga partiers mandat i kommunfullmäktige är idag
besatta.
En redovisning av hur partistödet har använts blir aktuell först när
redovisningen avser partistöd som är utbetalat utifrån de nya reglerna.
Redovisningen för 2015 lämnas inom sex månader efter årets slut, varför ev
påverkan på beslut om utbetalning kommer först inför 2017.
Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd fastställda av kommunfullmäktige den 25
september 2014
Beräkning av partistöd per parti daterad den 26 januari 2015
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 21 januari 2015, § 17
Kommunstyrelsen den 11 februari 2015, § 42
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktige beslutar
att

partistöd för 2015 ska betalas ut till samtliga partier i
kommunfullmäktige enligt beräkning daterad den 26 januari 2015.

Expedieras till:
Samtliga partier i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2015-02-26
Kf §27
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Dnr: KS.2014.229

Reglemente för fastighetsnämnden
Ärendebeskrivning
Inför varje ny mandatperiod ska en översyn av nämndsorganisationen göras.
Den översyn av nämndsorganisationen som kommunfullmäktige beslutat om
innebär inte några förändringar för fastighetsnämnden för mandatperioden
2015 – 2018.
Förslaget till reviderat reglemente för fastighetsnämnden innehåller dock några
mindre förändringar och anpassningar, bl. a om inhyrning av externa
fastigheter, som tidigare gjordes av respektive förvaltning, men som nu görs av
fastighetsnämnden.
Fastighetsnämnden har den 10 december 2014 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa reglemente för fastighetsnämnden.
Kommunstyrelsen har den 11 februari 2014 beslutat tillstyrka
fastighetsnämndens förslag.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för fastighetsnämnden, daterat november 2014
Fastighetsnämnden den 10 december 2014, § 174
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 21 januari 2015, § 9
Kommunstyrelsen den 11 februari 2015, § 41
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta reglemente för fastighetsnämnden, daterat november 2014, samt

att

upphäva kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2011, § 70, reglemente
för fastighetsnämnden.

Expedieras till:
Fastighetsnämnden
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2015-02-26
Kf §28
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Dnr: KS.2015.20

Reglemente för referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor
Ärendebeskrivning
Av kommunstyrelsens reglemente framgår under § 33 Samverkansorgan att
kommunstyrelsen har tre samverkansorgan: Folkhälsorådet, Brottsförebyggande rådet och Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor.
Samverkansorganens arbetssätt och antal ledamöter ska regleras i särskilda
reglementen antagna av kommunfullmäktige.
Genom förändringar som skett i externa myndigheters uppdrag och
förändringar i kommunstyrelsens arbetsfördelning mellan utskott behöver
anpassning göras av referensgruppens sammansättning i antal ledamöter och
funktioner (4. Sammansättning).
Vidare har förtydligande beträffande protokollens hantering och distribution
gjorts (7. Kallelse och protokoll). Några redaktionella förändringar har också
intagits.
Kommunstyrelsen har den 28 januari 2014 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta Reglemente för referensgrupp för
arbetsmarknadsfrågor i Gislaveds kommun, daterat den 23 januari 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens reglemente, § 33
Reglemente för referensgrupp för arbetsmarknadsfrågor i Gislaveds kommun,
daterat den 12 maj 2008
Förslag till reviderat Reglemente för referensgrupp för arbetsmarknadsfrågor i
Gislaveds kommun, daterat den 23 januari 2014
Kommunstyrelsen den 28 januari 2015, § 31
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Reglemente för referensgrupp för arbetsmarknadsfrågor i Gislaveds
kommun, daterat den 23 januari 2015, samt

att

upphäva Reglemente för referensgrupp för arbetsmarknadsfrågor i
Gislaveds kommun, daterat den 12 maj 2008.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Arbetsförmedlingen
Fackliga organisationer
Gislaved Näringsliv AB
Gislavedsregionens Näringslivsråd
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2015-02-26
Kf §29
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Dnr: KS.2013.27

10

Kommunens arbete med minoritetslagstiftningen
Ärendebeskrivning
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:274) antogs av
riksdagen 2009 och trädde i kraft 1 januari 2010. Minoritetslagens allmänna
bestämmelser och grundskydd innebär att lagen gäller i hela landet och
omfattar samtliga fem nationella minoriteter. De fem nationella minoriteterna
är: judar, romer, samer (som även har ställning som urfolk), sverigefinnar och
tornedalingar.
Grundskyddet regleras i minoritetslagens inledande paragrafer, som bland
annat slår fast:
- förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de
nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag (3 §)
- det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken (4 §, även 8 § språklagen)
- det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla
och utveckla sin kultur i Sverige (4 §)
- barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket ska främjas särskilt (4 §)
- förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med
representanter för minoriteterna i sådana frågor (5 §)
Exempel på förvaltningsmyndigheter är kommuner, landsting, regioner och
statliga myndigheter. Med ”det allmänna” avses offentlig verksamhet som
utövas genom staten, kommunerna eller landstingen.
Minoritetslagstiftningen innehåller också bestämmelser om förstärkt skydd för
samiska, finska och meänkieli i de så kallade förvaltningsområdena. I
förvaltningsområden har enskilda rätt att använda samiska, finska respektive
meänkieli i sina skriftliga och muntliga kontakter med myndigheter. Enskilda har
också rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på något
av de tre språken. Kommuner som inte ingår i ett förvaltningsområde kan
ansöka hos regeringen om att få ingå i ett sådant och får även statsbidrag för
sitt arbete baserat på antalet kommuninvånare. För Gislaveds kommun skulle
bidragsbeloppet bli cirka 660 000 kronor/år.
Gislaveds kommun har sedan 2012 haft återkommande samrådsmöten med
Finska föreningen i Gislaved och Gislaveds Finska pensionärsföreningen. Vid
samrådsmötena har bland annat frågor kring äldreomsorg,
modersmålsundervisning och information på finska på kommunens webbplats,
diskuterats. Finska föreningen i Gislaved har även lyft frågan om möjligheten
för Gislaveds kommun att frivilligt ansöka om att ingå i förvaltningsområdet för
finska språket.
Med anledningen av diskussionerna under samrådsmötena, samt önskemålet
från Finska föreningen i Gislaved och Gislaveds Finska pensionärsförening om
att Gislaveds kommun ska ansluta sig till förvaltningsområde för det finska
språket, beslöt kommunstyrelsen den 26 november 2013 att uppdra till
kommunstyrelsekontoret att under 2014 genomföra en konsekvensanalys.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2015-02-26
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Sida
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Kf § 29 (forts.)
Konsekvensanalysen ska utreda för- och nackdelar, samt driftkostnader för
Gislaveds kommun att ansluta sig till förvaltningsområde för det finska språket.
Konsekvensanalysen färdigställdes våren 2014. I arbetet medverkade en
samrådsgrupp bestående av representanter för kommunstyrelsekontoret, barnoch utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen, samt
representanter för Finska föreningen i Gislaved och Gislaveds Finska
pensionärsförening.
Konsekvensanalysen beskriver minoritetslagstiftningens innehåll samt vad det
innebär för en kommun att ansluta sig till ett förvaltningsområde. Analysen
innehåller även en demografisk genomgång av Gislaveds kommuns befolkning
som har finsk bakgrund och en beskrivning av Gislaveds kommuns nuvarande
arbete med minoritetslagstiftningen. Slutligen lämnar samrådsgruppen en
kostnadsberäkning och förslag till insatser som kan genomföras om Gislaveds
kommun ansluter sig till förvaltningsområdet för det finska språket.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2014 godkänt
konsekvensanalysen och beslutat att sända ut den på remiss till barn- och
utbildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden för
synpunkter.
Kommunstyrelsekontoret konstaterar i sin beredning att samtliga tillfrågade
nämnder är positiva till att Gislaved kommun frivilligt ansöker om att ingå i
förvaltningsområde för det finska språket. Socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden anser dock att en grundligare utredning först behöver
göras för att identifiera det verkliga intresset hos de finska brukarna och vilket
behov som finns. Socialnämnden vill att utredningen även ska redogöra för vilka
tjänster som ska ingå samt vilka kostnader och konsekvenser som det kommer
att medföra för socialnämnden.
Minoritetslagstiftningen ger kommuner ett stort utrymme till att utforma
omfattningen av insatserna på finska utefter den enskilda kommunens
förutsättningar och utifrån de behov som finns. Samrådsgruppen har
presenterat ett antal förslag på insatser som kan genomföras om Gislaveds
kommun frivilligt ansluter sig till förvaltningsområdet för finska. Enligt
samrådsgruppens förslag och bedömningar täcks kostnaden för insatserna av
det statsbidrag på 660 000 kronor som kommunen erhåller årligen.
Ansökan om att bli ansluten till finskt förvaltningsområde ska ställas till
regeringen innan den 1 april. Regeringens prövning sker som regel i slutet av
året och om inträde beviljas sker det från någon gång i början av året därpå.
Om inträde beviljas får kommunen även statsbidrag från samma tidpunkt.
Av ansökan ska framgå att det finns ett uttalat intresse från berörda
minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområde och att det är
kommunen som ska visa att ett sådant intresse finns.
Kommunstyrelsen har mot bakgrund av ovanstående beredning beslutat föreslå
kommunfullmäktige att Gislaveds kommun ska ansöka hos regeringen om att
bli ansluten till finskt förvaltningsområde.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2015-02-26
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 26 november 2013, § 478
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, daterad den 4 juli 2014
Konsekvensanalys för Gislaveds kommun att ingå i förvaltningsområde för det
finska språket, daterad den 22 maj 2014
Kommunstyrelsen den 12 augusti 2014, § 294
Barn- och utbildningsnämnden den 27 oktober 2014, § 114
Socialnämnden den 22 oktober 2014, § 141
Kulturnämnden den 20 oktober 2014, § 49
Fritidsnämnden den 1 oktober 2014, § 61
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2015
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 4 februari § 16
Kommunstyrelsen den 11 februari 2015, § 43
Yrkande
Marie Johansson (S), Carina Johansson (C), Erik Andersson (K), Maria Gullberg
Lorentsson (M), Bo Kärreskog (S), Anders Gustafsson (SD) och Fredrik
Svenningsson (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Pia Skogsberg (KD) yrkande på finska: Me kristillisdemokraatit pidämme tätä
hyvänä mahdollisuutena suojella suomenpuhuvia asukkaita Gislavedin kunnass,
sekä lapska että vanhempia - siis hyväksymme kunnanhallituksen ehdotuksen.
Pia Skogsberg (KD) yrkande på svenska: Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktige beslutar
att

Gislaveds kommun ska ansöka hos regeringen om att bli ansluten till
finskt förvaltningsområde, samt

att

konstatera att Finska föreningen i Gislaved har ett intresse i att
kommunen ansöker om att ansluta sig till finskt förvaltningsområde och
har varit delaktig i processen.

Expedieras till:
Kulturdepartementet
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten
Finska föreningen i Gislaved
Gislaveds Finska pensionärsförening

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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Dnr: KS.2015.26

Avtal angående cykel/gångväg och bro mellan kommunen och
Anderstorps församling Svenska kyrkan
Ärendebeskrivning
I det centrala Anderstorp och i området kring kyrkan och Storgatan har
Gislaveds kommun och församlingen sedan lång tid haft gemensamma
intressen. Exempel på detta är gemensamma parkeringar samt gång- och
cykelväg med bro över Anderstorpsån. Den senare är både av intresse för
kyrkans egen verksamhet som för allmänhetens behov av att förflytta sig
mellan samhällets norra delar och centrum. Cykelvägen utgör dessutom en
etablerad skolväg.
Gislaveds kommun fick år 1981genom ett avtalsservitut rätt att anlägga en GCväg på Anderstorps församlings mark. I en lantmäteriförrättning år 1983 fick
kommunen även servitutsrätt för GC-vägen inklusive bro. Dessa
servitutsåtgärder reglerade endast den formella rättigheten. Ett särskilt avtal
för att även reglera drift och underhåll samt viss investering har därför
upprättats mellan Anderstorps Församling Svenska Kyrkan och Gislaveds
kommun, Avtal angående cykel/gångväg och bro, daterad 28 januari 2015.
Församlingen har efter servitutens tillkomst anlagt en ny bro över
Anderstorpsån. I upprättat avtal överenskommer parterna att kommunen
bidrar med 700 tkr inkl. moms för anläggandet av bron. Avräkning ska ske med
ett belopp om 140 tkr inkl. moms enligt ett principavtal från 2007, i vilket
kommunen åtog sig att bekosta anläggandet av parkering för församlingen.
Sammantaget ska således Gislaveds kommun betala 560 tkr inkl. moms till
Anderstorps församling.
De löpande drifts- och underhållsfrågorna för GC-väg och bro regleras också i
avtalet. Avtalet löper på 25 år med ömsesidig möjlighet till uppsägning.
Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna
upprättat förslag till avtal mellan Gislaveds kommun och Anderstorps
församling Svenska kyrkan.
Beslutsunderlag
Avtal angående cykel/gångväg och bro, daterat den 28 januari 2015
Principavtal daterat den 3 juni 2007/18 juni 2007
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2015
Kommunstyrelsens näringsutskott den 4 februari 2015, § 11
Kommunstyrelsen den 11 februari 2015, § 44
Yrkande
Staffan Sjöblom (M) Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Avtal angående cykel/gångväg och bro, daterat den 28 januari
2015,

att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna Avtal
angående cykel/gångväg och bro, daterat den 28 januari 2015, samt
därtill erforderliga handlingar, samt

att

tekniska nämnden, inom befintlig ram, belastas med en periodisering av
investeringskostnaden under nyttjandeperioden.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
Tekniska nämnden

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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Dnr: KS.2015.1

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län
Patientnämndens årsrapport 2014
Socialnämnden
10 februari 2015, § 24: Ej verkställda beslut 4 kvartalet 2014
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Samverkan mot våld i nära relationer samt inbjudan till "Rätten att välja
sitt liv - eller?"

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

