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Carola Bergquist
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2004-00039

Revidering av bidragsnormer
Kultur- och fritidsnämnden har 2004-03-02 beslutat att hos kommunfullmäktige anhålla om att nämndens bidragsnormer revideras. Bakgrunden till
beslutet är förändringar av aktivitetsstöd, ansökningstider m m hos Ungdomsstyrelsen samt Riksidrottsförbundet. För att harmonisera med Riksidrottsförbundets regler föreslår kultur- och fritidsnämnden smärre förändringar av
kommunens bidragsnormer.
Protokollsutdrag samt bidragsnormer, separata handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera kultur- och fritidsnämndens bidragsnormer i enlighet med bilagan.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

GNOSJÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KS § 37
Au § 70

Sida

2004-04-06
2004-03-23

3
7

2000-01045

Detaljplan, Köpmansgatan-Anderstorpsvägen.
Miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag till detaljplan för gång- och
cykelväg utmed Köpmansgatan-Anderstorpsvägen i Gnosjö.
Planförslaget innebär bl a att en gång- och cykelväg anläggs mellan
Strömgatan och Idrottsvägen, en cirkulationsplats anläggs vid korsningen
Strömgatan/Västergatan/Anderstorpsvägen samt ny linjeföring vid korsningen
Tunavägen-Anderstorpsvägen. Planförslaget har varit utställt för granskning
hösten 2003.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2004-02-24, § 24, att överlämna
detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.
Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden 1999-09-28—2004-02-24,
planhandlingar samt utlåtande över utställning, separat handling.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Köpmansgatan-Anderstorpsvägen i Gnosjö tätort.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2003-01115

Områdesbestämmelser för Slungsås by.
Miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag till områdesbestämmelser för
Slungsås by.
Syftet med områdesbestämmelserna är att skydda den värdefulla
bebyggelsemiljön och införa lovplikt för ett antal åtgärder som har stor
betydelse för bebyggelsens utseende och för området som helhet.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2004-02-24, § 28, att överlämna
områdesbestämmelserna till kommunfullmäktige för antagande.
Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden 2001-12-18—2004-02-24,
planhandlingar samt utlåtande över utställning, separat handling.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta områdesbestämmelser för Slungsås by.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2001-00134

O-ringen 2005, kommunalt stöd
Smålands orienteringsförbund kommer under sommaren 2005 att arrangera
O-ringens femdagarsorientering vid Skillingaryds läger. Av tävlingens olika
etapper kommer två att förläggas till Gnosjö kommun.
Arbetsutskottet beslutade 2001-08-21, § 220 om en viljeyttring innebärande
att kommunen ställde sig positiv till arrangemanget och att någon etapp
förläggs till Gnosjö kommun. Beslutet innebar också att kommunen ställde
sig positiv till att bidra med de resurser och lokaliteter som behövs och som
kommunen anser sig ekonomiskt kunna bära.
I budget för 2005 har reserverats medel för kommunal delfinansiering av
arrangemanget. Arrangörerna har nu framställt om utbetalning av de medel
som reserverats av delfinansiärerna.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bidrag med 75 tkr för 2004 och 100 tkr för 2005 för kartframställning, arrangemang och kommunens priser,
att finansiera 2004 års anslag genom att 2005 års anslag sänks med 75 tkr,
samt
att bidraget utbetalas under förutsättning att Värnamo och Gislaveds
kommuner fattar likvärdiga beslut.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
_____
Expedierat till
akten
O-ringen
Gislaved kommun
Värnamo kommun

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2003-00110

Motion om trafiksäkerhet för barn
Kommunfullmäktigeledamöterna Lena Backstig samt Lars-Åke Magnusson,
båda (kd) lämnade 2003-05-23 en motion om trafiksäkerhet för barn till
kommunfullmäktige. I motionen påtalades vikten av att kommunen agerar för
att förebygga trafikolyckor där barn är inblandade. Motionärerna föreslog
med anledning av detta att elevernas trafikundervisning i grundskolan skulle
kartläggas, att en inventering skulle göras över barns skolvägar och de
riskmiljöer som finns där samt att kommunen skulle prioritera arbetet med att
bygga ut cykelvägar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2003-08-05 att uppdra åt
skolstyrelsen att kartlägga grundskoleelevernas trafikundervisning samt att
redovisa denna åter till arbetsutskottet samt att uppdra åt kommunens
trafiknämnd att inventera barns skolvägar samt de riskmiljöer som finns där
samt att även ta fram en prioriteringsordning för de mest angelägna bristerna i
barns skolvägar samt att redovisa detta åter till arbetsutskottet senast 2003-1231.
Skolstyrelsen och miljö- och byggnämnden har yttrat sig i ärendet.
Miljö- och byggnämnden anser att ärendet både är angeläget och värdefullt att
utreda men menar att nämnden saknar resurser för att på egen hand kunna
genomföra ett så pass omfattande uppdrag. På nämndens uppdrag har istället
Vägverket Konsult lämnat en offert för genomförande av utredningen, denna
skulle genom Vägverket uppgå till minst 250 tkr.
Skolstyrelsen har i sitt svar bifogat rapport från respektive rektor vari
redovisas den trafikundervisning som bedrivs på respektive skola. Nämnden
bifogar också redovisning från skolskjutssamordnare Thomas Svenningsson
av vilken framgår de största riskmiljöerna vad gäller barns skolvägar. Det
inkomna svaret ger på ett utförligt sätt svar på de önskemål om kartläggning
och inventering som motionärerna framfört.
Motion samt protokollsutdrag från miljö- och byggnämnden samt
skolstyrelsen jämte bilagor, separata handlingar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ks § 40 (forts)
Au § 73 (forts)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att utifrån de redogörelser som inkommit från skolstyrelsen betrakta
motionärernas önskemål om kartläggning av elevernas trafikundervisning i
grundskolan samt inventering av skolvägar och riskmiljöer som tillgodosett,
att uppdra åt budgetberedningen att beakta cykelvägsutbyggnader vid
kommande budgetberedningar,
att uppmana skolstyrelsen att fortsätta sitt aktiva arbete med trafiksäkerhetsfrågor på alla nivåer inom skolan, samt
att härmed anse motionen som besvarad.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2004-00040

Ej färdigberedda motioner, redovisning april 2004
I enlighet med bestämmelser i kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 skall
kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges april- och oktober sammanträden
redovisa de motioner vilka ännu ej är färdigberedda.
Genom besvarandet av motionen om trafiksäkerhet för barn finns för
närvarande inga ej färdigberedda motioner att redovisa.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2004-00043

Projekt med Ungdomar i vårdarbete
Under somrarna 2001 – 2003 har projekt genomförts inom vilka ungdomar från
åk 8 – 9 getts möjlighet att arbeta inom kommunens äldreomsorg. Projekten har
fallit väl ut och enligt gjorda utvärderingar var de flesta ungdomarna nöjda med
sitt sommarjobb och har även fått en mer positiv syn på äldreomsorgen.
Enhetscheferna inom äldreomsorgen Magnus Falk, Doris Lidman samt Inger
Adolfson framför nu i skrivelse daterad 2004-01-28 att arbetet med att öka
intresset för äldreomsorgsarbetet måste fortsätta och för att uppnå detta
föreslås att ett liknande projekt genomförs även sommaren 2004.
Skrivelse från enhetschefer samt socialnämndens beslut 2004-02-25 § 13,
separata handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till projektets genomförande sommaren 2004, samt
att uppdra åt personalchef Stefan Nilsson att besluta om projektets
finansiering inom ramen för Id 1241, kommunstyrelsens personalutveckling,
samt
att efter projektets genomförande redovisa utvärdering åter till arbetsutskottet
senast 2004-12-31.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2004-00057

Tillsättande av arbetsgrupp för Gnosjöregionens tekniska gymnasium
En arbetsgrupp bestående av representanter för kommunens politiska ledning,
representanter för skolledningen samt näringslivet skall tillsättas för att arbeta
med frågan om inrättandet av en teknisk gymnasieutbildning i kommunen.
Kommunens politiska ledning skall vara representerad av tre personer, två
från den borgerliga majoriteten och en från oppositionen.
Vid kommunstyrelsens diskussion av frågan framförs som förslag Christer
Gustafsson och Myrna Aggerstam som representanter för majoriteten och för
oppositionen Lotta Saras.
Yrkanden
Åke Hallemyr (fp): Att de politiska representanter som utses till
arbetsgruppen även skall vara representerade i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Inga-Lill Andersson Hjelm (s): Att de förutsättningar för valbarhet till
arbetsgruppen som gavs i mitten av mars fortsättningsvis skall gälla, vilket
innebär att representanter även kan utses ur skolstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Åke Hallemyrs yrkande.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall
till Åke Hallemyrs yrkande. Nej-röst för bifall till Inga-Lill Andersson Hjelms
yrkande.
Omröstningsresultat

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Med sju ja-röster för Åke Hallemyrs yrkande och fyra nej-röster för Inga-Lill
Andersson Hjelms yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Åke
Hallemyrs yrkande.

Kommunstyrelsen

2004-04-06
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Ks § 43 (forts)
Kommunstyrelsen beslutar
att de politiska representanter som skall utses till arbetsgruppen även skall
vara representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott, samt
att beslut om att utse vilka politiska representanter som skall ingå i arbetsgruppen delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-13.
_____
Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen bestående av Inga-Lill Andersson Hjelm,
Kristina Sällström Eriksen, Lars Persson samt Bengt-Göran Johansson
reserverar sig till förmån för Inga-Lill Andersson Hjelms yrkande.
_____
Expedieras till
akten
kommunsekreteraren

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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VOTERINGSLISTA FÖR KOMMUNSTYRELSEN 2003-2006

NÄRVARO

JA

(kd) Lars-Åke Magnusson

X

(kd) Lena Backstig

X

(m) Bertil Nilsson

X

(m) Annika Davidsson

X

(c) Myrna Aggerstam

X

(fp) Åke Hallemyr

X

NEJ

(s) Inga-Lill Andersson Hjelm

X

(s) Kristina Sällström-Eriksen

X

(s) Lars Persson

X

(s) Bengt-Göran Johansson

X

(kd) Christer Gustavsson

X

OMRÖSTNINGSRESULTAT

7

Justerare

Utdragsbestyrkande
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AVSTÅR
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Kommunstyrelsen
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Ks § 44
Meddelanden
Meddelas och antecknas till protokollet.
1. Protokoll från Läns-LAKO 2004-02-06.
2. Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2004-02-23.
3. Protokoll från miljö- och byggnämnden ang sammanläggning av
fastigheter – Strandskyddsdispens.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ks § 45
Diskussions-/Informationspunkter
Vision för Gnosjö tätort
Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen redovisar förslag till vision för Gnosjö tätort.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Skriftlig reservation till ärende upptagit under övriga frågor på Kommunstyrelsens
sammanträde i Gnosjö 2004-04-06.
Ärende: Val av politiska representanter till styrgrupp för utvecklande av gymnasieprogrammen
Teknik och Industri.
Bakgrund: På kommunstyrelsens sammanträde 16:e mars 2004, aviserade ordförande att en styrgrupp
skulle utses och att ett extra kommunstyrelsemöte skulle hållas i samband med Kommunfullmäktige
25 mars. Enligt ordförande skulle majoriteten tillsätta 2 ledamöter till styrgruppen och oppositionen
hade en plats att tillsätta. Undertecknad aviserade under detta kommunstyrelsemöte att oppositionen
hade för avsikt att utse sin representant ur skolstyrelsegruppen, vilket ingen under mötet opponerade
emot.
Något kommunstyrelsemöte sammankallades ej den 25 mars.
Under perioden 16 – 25 mars arbetade vi i oppositionen med att utse en representant för s-gruppen
som vi ansåg lämplig att företräda oppositionen i den aktuella gruppen, under förutsättningar som
deklarerats på kommunstyrelsen den 16 mars.
Aktuell reservation: Under kommunstyrelsemötet den 6 april 2004 godkändes en dagordning i början
av mötet, utan det aktuella ärende och utan att några övriga ärenden var aviserade. Trots detta tog
ordförande upp ärendet om att utse styrgrupp under övriga frågor.
Efter det att förslag på representanter hade lämnats, 2 namn från majoriteten och ett namn från
oppositionen, föreslog en ledamot från majoriteten förändrad krets för valbarhet till styrgruppen.
Förslaget innebar att endast representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott skulle få sitta med i
styrgruppen, vilket skulle innebära att vår representant från oppositionen ej skulle vara valbar i detta
samanhang då vår representant är skolstyrelseledamot, tillika vice ordförande i skolstyrelsen.
Från oppositionen vidhöll vi att de förutsättningar som givits på kommunstyrelsen i mars även i
fortsättningen skulle gälla vad gäller kretsen av personer för valbarhet till styrgruppen.
Efter votering i den aktuella frågan om valbarhet till styrgruppen visar det sig att samtliga ledamöter
från majoriteten stödjer en begränsning i valbarhet till den aktuella styrgruppen.
Vi från socialdemokraterna reserverar oss mot denna begränsning av valbarhet till styrgruppen med
hänvisning till att dessa förutsättningar inte var satta från början när uppdraget till att utse
representanter gavs.
En förutsättning för att kunna arbeta politiskt och göra ett bra uppdrag är att villkor inte godtyckligt
förändras under ärendets hantering. Samtidigt är det viktigt att mötesordningen följs för att ärende ska
kunna hanteras på ett demokratiskt sätt.
För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppens räkning

Inga-Lill Andersson Hjelm

Justerare

Utdragsbestyrkande

