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Organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.40

Beslutande

Christer Gustafsson (kd), ordförande
Lars-Åke Magnusson (kd)
Dorota Vestlund (kd)
Bertil Nilsson (m)
Anna Heijel (m)
Myrna Aggerstam (c)
Åke Hallemyr (fp)
Inga-Lill Andersson Hjelm (s), deltog ej i § 125
Kristina Sällström-Eriksen (s), deltog ej i § 125
Lars Persson (s), deltog ej i § 125
Han Loung (s), deltog ej i § 125

Övriga deltagande

Lars-Göran Magnusson, kommunchef
Christian Bagan, kommunsekreterare

Utses att justera

Bertil Nilsson

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2004-11-16

Underskrifter
Sekreterare

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

Christian Bagan

Paragrafer 117-128

.....................................................................
Ordförande

Christer Gustafsson

.....................................................................
Justerande

Bertil Nilsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2004-11-09

Paragrafer

117-128

Datum då anslaget sätts upp

2004-11-17

Datum då anslaget tas ned

2004-12-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gnosjö

.....................................................................
Underskrift

Carola Bergquist
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Kommunstyrelsens sammanträden, arbetsrutiner m m 2005
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar sammanträden, arbetsrutiner m m
inför 2005.
Arbetsutskottet har efter diskussion av sin arbetssituation i samband med
uppföljning av intern kontroll föreslagit att man omstrukturerar sina arbetsformer till en mer flexibel situation med fler sammanträden vid årets mer
arbetsintensiva perioder (boksluts- och inriktningsperioden i februari – mars
samt budgetberedningsperioden i augusti – september) samt något färre
sammanträden under övrig tid på året. Normalsituationen under resten av året
inriktas på att vara en sammanträdesfri tisdag/månad, två heldagssammanträden samt ett halvdagssammanträde varje månad.
För arbetsutskottets sammanträdesdagar gäller som tidigare att utöver
grundarvodet som avser årets samtliga tisdagar utgår ingen ersättning för
förlorad arbetsförtjänst eller semesterersättning. Det månatliga arvodet
utbetalas under årets 12 månader. Medverkan vid budget- och
bokslutsberedningar och aktiviteter övriga dagar utöver ordinarie
sammanträdesdag arvoderas som för kommunens övriga förtroendevalda.
Förteckning över schemalagda sammanträden 2005 samt skrivelse från
ekonomiavdelningen gällande budgetprocessen inför 2006, separata
handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens sammanträden under år 2005 skall hållas 11 januari, 8
februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 9 augusti, 6 september, 4 oktober,
25 oktober, 8 november samt 6 december kl 18.00,
att kommunstyrelsens arbetsutskott i princip sammanträder tisdagar,
att kommunstyrelsen två gånger/år diskuterar framtids- och visionsfrågor m m,

Justerare
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Ks § 117 (forts)
Au § 210 (forts)
att planärenden bereds gemensamt av kommunstyrelsens ordförande och
andre vice ordförande och miljö- och byggnämndens presidium vid träffar
varannan månad,
att ordförandeberedningar i princip hålls varje måndag,
att kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande deltar i
ordförandeberedningen,
att informationsträffar för allmänheten genomförs i var och en av kommunens
tätorter under 2005 enligt följande; i Åsenhöga 25 januari, i Marieholm 22
mars, i Gnosjö 26 april, i Nissafors 23 augusti, i Kulltorp 27 september samt i
Hillerstorp 29 november kl 19.00,
att inbjudan till informationsträff i Gnosjö ges till Lantbrukarnas riksförbund,
LO-sektionen, TCO och SACO,
att under 2005 anordna särskilt informationsmöte för invandrare den 22 februari,
att kommunstyrelsens arbetsutskott håller regelbundna överläggningar med
köpmannaföreningarna och industriföreningen,
att kommunstyrelsens arbetsutskott skall utgöra budgetberedning och
bokslutsberedning,
att kommunstyrelsens arbetsutskott håller regelbundna överläggningar med
nämndernas presidium och deras förvaltningschefer samt med styrelser och
dess VD,
att arbetet med 2006 års budget samt KELP 2007 – 2010 bedrivs enligt bilagd
tidsplan för budgetprocessen daterad 2004-09-20,
att godkänna bilagt förslag till sammanträdesschema för 2005 gällande
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen, samt

Justerare
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Ks § 117 (forts)
att kommunstyrelsen ordförande minst en gång/månad avrapporterar till
kommunstyrelsens arbetsutskott om aktuella händelser m.m.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
_____
Expedieras till
akten
kommunsekreteraren
kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens vice ordförande
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
ekonomichefen
kommunchefen

_____

Justerare
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Förändring av ansvarsfördelning gällande LSS-berättigade barn och
ungdomar_________________________________________________
Ansvaret för ärenden gällande LSS-berättigade barn och ungdomar i
kommunen är idag fördelat mellan skolstyrelsen och socialnämnden.
Skolstyrelsen och socialnämnden önskar fr o m 2005-01-01 att
handläggningen av dessa ärenden istället sköts av socialnämnden samt att
kommunens ekonomichef bistår de två förvaltningarna med eventuella
budgetregleringar i samband med ändringen.
Protokollsutdrag från skolstyrelsen 2004-09-22, § 100 samt socialnämnden
2004-09-29, § 80, separata handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att ärenden gällande handläggning av frågor om LSS-berättigade
barn och ungdomar handläggs av socialnämnden fr o m 2005-01-01, samt
att uppdra åt kommunens ekonomichef att bistå skol- och socialförvaltningarna med eventuella budgetregleringar i samband med den
föreslagna förändringen.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lärcentra i Gnosjöregionen, måldokument för Gnosjö kommun
Kommunalråden i Gnosjöregionen gav under våren 2004 vuxenutbildnings
enheterna i regionen i uppdrag att ta fram ett gemensamt måldokument för
verksamheten. Sven-Åke Falkeby och Margareta Göransson har tillsammans
med företrädare för övriga Gnosjöregionens kommuner tagit fram ett förslag
till måldokument för Gnosjö kommun. Skolstyrelsen antog dokumentet 200409-22, § 97 och översänder nu detta till kommunfullmäktige för antagande.
Protokollsutdrag från skolstyrelsen samt bifogat måldokument, separata
handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta måldokument för Gnosjö kommuns lärcentraverksamhet med följande
revideringar. Under avsnittet ”Vision” ändras meningen ”Ett lärcentrum är
dels en resurs och funktion, dels en fysisk plats, inrymd i en skola / ett
kunskapscentrum eller ett bibliotek” till följande lydelse ”Ett lärcentrum är
dels en resurs och funktion, dels en fysisk plats, inrymd i en skola / ett
kunskapscentrum eller annan lämplig lokal”. Under avsnittet ”Huvudman”
ersätts meningen ”Viktigt är att verksamheten också betraktas som en central
kommunal angelägenhet av kommunalråd och kommunstyrelse” med följande
mening ”För kommunens näringslivsutveckling är lärcentra en viktig
kommunal angelägenhet”, samt
att dokumentet gäller fr o m 2004-12-31.
_____
Kommunstyrelsen 2004-11-09, § 119.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare
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Ks § 119 (forts)
att anta måldokument för Gnosjö kommuns lärcentraverksamhet med följande
revideringar. Under avsnittet ”Vision” ändras meningen ”Ett lärcentrum är
dels en resurs och funktion, dels en fysisk plats, inrymd i en skola / ett
kunskapscentrum eller ett bibliotek” till följande lydelse ”Ett lärcentrum är
dels en resurs och funktion, dels en fysisk plats, inrymd i en skola / ett
kunskapscentrum eller annan lämplig lokal”. Under avsnittet ”Huvudman”
ersätts meningen ”Viktigt är att verksamheten också betraktas som en central
kommunal angelägenhet av kommunalråd och kommunstyrelse” med följande
mening ”För kommunens näringslivsutveckling är lärcentra en viktig
kommunal angelägenhet”. Vidare skall begreppet ”GGVV-regionen” ersättas
med ”Gnosjöregionen” i förekommande fall i dokumentet, samt
att dokumentet gäller fr o m 2004-12-31.
_____
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Kommunfullmäktiges sammanträden 2005
Enligt kommunallagen 5 kap § 7 bestämmer fullmäktige när ordinarie
sammanträden skall hållas. Efter val är det nyvalda kommunfullmäktige som
vid sitt första sammanträde beslutar om sina sammanträden.
Fullmäktige skall också, enligt kommunallagen 5 kap § 10, besluta om i
vilken eller vilka tidningar som uppgift om tid och plats för fullmäktiges
sammanträden skall införas i. Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2002-0530, § 28 skall nu även hela eller delar av föredragningslistan annonseras i
pressen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunfullmäktiges sammanträden under 2005 skall hållas torsdagarna
den 27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april, 25 maj (onsdag), 22 juni
(onsdag), 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november samt 15
december kl 18.30,
att tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden skall ske i
Värnamo Nyheter, Finnveden Onsdagstidningen och Västbo Andan.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____

Justerare
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Justering av taxor inom räddningstjänstens verksamhetsområde
Räddningstjänstens nuvarande taxor tillkom 2002 i samband med det utökade
samarbetet mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner. I skrivelse från
räddningschef Börje Karlsson föreslås nu att taxorna och taxesystemet
justeras, detta då räddningstjänsten ser ett behov att delvis förändra
taxekonstruktionen för att bättre motsvara behoven och av att räkna upp
taxorna för att täcka ökade kostnader.
Skrivelse från räddningschef Börje Karlsson daterad 2004-09-30 samt förslag
till ny taxa, separata handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att efter justering anta förslag till taxa för räddningstjänstens verksamhetsområde samt att taxan gäller fr o m 2004-12-31.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____

Justerare
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Utvärdering av styrdokument för Folkhälsorådet i Gnosjö kommun
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens folkhälsoråd årligen skall
utvärdera och redovisa arbetet med styrdokumentet till kommunfullmäktige.
Folkhälsorådet beslutade 2004-09-30 att anta utvärdering av styrdokumentet
för 2003 och har nu överlämnat detta till kommunfullmäktige för kännedom.
Skrivelse 2004-10-04 samt styrdokument, separata handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga 2003 års utvärdering av styrdokumentet för folkhälsoarbetet i
Gnosjö kommun till handlingarna.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____

Justerare
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Motion angående hastighetsbegränsning vid förskolor
Från Kristina Sällström-Eriksen samt Han Luong, båda (s) har till
kommunfullmäktige avgett en motion angående hastighetsbegränsning vid
skolor och förskolor. I motionen påtalas att det i kommunens översiktsplan
anges att hastigheten vid skolor och förskolor bör vara 30 km/h men att det
trots detta finns skolenheter vid vilka hastigheten är 50 km/h. Utifrån detta
och kommunens trafikpolicy föreslår motionärerna att översiktsplanens
intention avseende hastighetsbegränsning vid skolor och förskolor
aktualiseras och att det upprättas en tidsplan för nödvändiga
säkerhetsåtgärder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2004-06-22 att uppdra åt
trafiknämnden att yttra sig över motionen. Trafiknämnden har nu genom
beslut 2004-10-26, § 268 yttrat sig över motionen. Nämnden konstaterar i sitt
yttrande att det vid några förskolor och skolor runt om i kommunen finns
motiv för hastighetsbegränsningar och trafiknämnden kommer nu att
genomföra dessa regleringar.
Motion samt protokollsutdrag från miljö- och byggnämnden 2004-10-26,
separata handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att genom trafiknämndens yttrande och de hastighetsbegränsningar som
kommer att genomföras som en följd av detta anse motionen som besvarad.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____

Justerare
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Remiss av Värnamo Elnät AB:s ansökan om nätkoncession för område
inom delar av Vaggeryd, Värnamo och Gnosjö kommuner i Jönköpings
län__________________________________________________________
Statens energimyndighet har översänt ansökan om nätkoncession på remiss
till Gnosjö kommun. Ansökan avser Värnamo Elnät AB:s ansökan om
nätkoncession för område inom delar av Vaggeryd, Värnamo och Gnosjö
kommuner.
Remisshandlingar, separat handling.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela Statens energimyndighet att Gnosjö kommun inte har något att
erinra i ärendet.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
_____
Expedieras till
akten
Statens energimyndighet

_____

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-11-09
2004-11-09
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Val av representanter till det nya regionförbundet för mandatperioden
2005-01-01 till 2006-12-31_______________________________________
Med utgångspunkt i underlag vid beslut om bildande av Regionförbundet i
Jönköpings län hemställer nu Regionförbundet genom skrivelse daterad 200410-27 om att länets kommuner utser ledamöter och ersättare till
regionstyrelsen för mandatperioden 2005-01-01 till 2006-12-31.
Skrivelse, separat handling.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Christer Gustafsson (kd) som ordinarie ledamot av regionstyrelsen för
mandatperioden 2005-01-01 till 2006-12-31 och till ersättare utse Bertil
Nilsson (m).
_____
Notering till protokollet
Inga-Lill Andersson Hjelm samt Kristina Sällström-Eriksen, båda (s),
meddelar att de ej deltar i beslutet.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____
Notering till protokollet
Inga-Lill Andersson Hjelm, Kristina Sällström-Eriksen, Lars Persson samt
Han Loung alla (s), meddelar att de ej deltar i beslutet.
_____

Justerare
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Bäckshult, råvattenleveranser.
Gislaveds kommun planerar att bygga ut vattenledningsnätet mellan Gislaved
och Hestra. I samband med denna planering har diskussioner förts mellan
Gislaved och Gnosjö kommuner om att bygga en överföringsledning mellan
kommunernas vattenledningsnät. Den planerade överföringsledningen medför
att båda kommunerna får tillgång till ytterligare reserv-vattentäkter.
Ett förslag till avtal om råvattenleveranser mellan kommunerna har upprättats.
Avtalet innebär att Gislaveds kommun bygger ut överföringsledningen och att
Gnosjö kommun erlägger 300.000 kronor exkl moms i ett engångsbelopp.
Förbrukningsavgift för levererat råvatten utgår med 0,60 kr/m3.
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till avtal om råvattenleveranser som upprättats med
Gislaveds kommun, samt
att ge kommunstyrelsens ordförande Christer Gustafsson i uppdrag att på
kommunens vägnar underteckna avtalet.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____

Justerare
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Delegationsbeslut
Anmäles att följande delegationsbeslut fattats med stöd av kommunstyrelsens
bemyndigande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott/personalutskott
§ 199
§ 200
§ 202
§ 205
§ 216
§ 217
§ 218
§ 219

Svar på skrivelse från Rut Ingermarsson angående terapiverksamheten.
Remiss angående vattenområden för körning med vattenskoter.
Svar på skrivelse angående sommarens översvämningar.
Rekrytering av företag och verksamheter till kommunen.
Ansökan om gemensam trafikeringsrätt för Öresundstågen 2007.
Markförsäljning, del av Österskog 1:24, Adams Pressgjuteri.
Områdesbestämmelser, Häryd.
Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Gustafsson
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43

Yttrande jämlikt förköpslagen, Töllstorp 1:380.
Yttrande jämlikt förköpslagen, Tyngel 3:5.
Yttrande jämlikt förköpslagen, Hädinge 2:14.
Yttrande jämlikt förköpslagen, Hyltan 1:2.
Yttrande jämlikt förköpslagen, Hyltan 1:2.
Yttrande jämlikt förköpslagen, Töllstorp 1:584.

Ekonomichef Stefan Tengberg
§ 30
§ 31
§ 32

Justerare

Förlängt avtal på kontorsmaterial mellan Gnosjö kommun och Lyreco
AB, Bankeryd t o m 2005-12-31.
Förlängt avtal på sjukvårdsartiklar mellan Gnosjö kommun och
Förbandsmaterial AB, Partille t o m 2005-03-31.
Förlängt avtal på musikinstrument mellan Gnosjö kommun och
Musikia AB, Gislaved t o m 2005-11-30.
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Ks § 127 (forts)
Teknisk chef Lennart Hermansson
§ 22
§ 23

Förlängt avtal på kemikalier mellan Gnosjö kommun och Kemira kemi
AB, Helsingborg t o m 2005-10-31.
Förlängt avtal på kemikalier mellan Gnosjö kommun och EKA
CHEMICALS AB, Bohus t o m 2005-10-31.

Kommunsekreterare Christian Bagan
Lotteritillstånd enligt 17 § lotterilagen – Nissafors Finska förening.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

