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Sammanträdesdatum
2004-01-13
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Organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.00-20.10

Beslutande

Christer Gustafsson (kd), ordförande
Lars-Åke Magnusson (kd)
Gunilla Ljungkvist (kd), ersättare
Bertil Nilsson (m), deltog ej i § 10 p g a anfört jäv
Annika Davidsson (m)
Myrna Aggerstam (c)
Åke Hallemyr (fp)
Inga-Lill Andersson Hjelm (s)
Kristina Sällström-Eriksen (s)
Lars Persson (s), ersättare
Han Loung (s), deltog ej i § 16 punkt 1

Övriga deltagande

Lars-Göran Magnusson, kommunchef
Stefan Tengberg, ekonomichef, deltog i §§ 1, 2 och 16
Birgitta Bruveris, turistsekreterare, deltog i § 16 punkt 1
Eddie Davidsson, näringslivschef, deltog i § 16
Jakob S Jonsson, Agenda Kulturarvssamordnare, deltog i § 16 punkt 2
Christian Bagan, kommunsekreterare

Utses att justera

Bertil Nilsson

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2004-01-20

Underskrifter
Sekreterare

..................................................................
Christian Bagan

Paragrafer 1-16

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

Christer Gustafsson

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

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

Justerande

Bertil Nilsson

Myrna Aggerstam justerande i § 10

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2004-01-13
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1-16

Datum då anslaget sätts upp

2004-01-21

Datum då anslaget tas ned

2004-02-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gnosjö

Underskrift

.....................................................................
Carola Bergquist

Utdragsbestyrkande
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2004-01-13
2003-12-16

Ks § 1
Au § 259

2003-00199

Sida

2
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Gemensam taxa för externa föreningar i GGVV-regionen
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2003-11-25 att hos kommunfullmäktige
hemställa om att nämndens taxa för uthyrning av sim- och sporthallar som
antogs av kommunfullmäktige 2003-11-27 revideras. Syftet med förändringen
är att få en utökad samverkan mellan föreningars ungdomsverksamheter inom
regionen där kommuntillhörigheten inte skall vara avgörande för att få boka
tid till subventionerad taxa.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2003-11-25, separat
handling.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera kultur- och fritidsnämndens taxa på så sätt att i mån av
uthyrningsbara tider fr o m 2004-01-01 erbjuda externa föreningars
ungdomsverksamheter inom GGVV- området att få hyra kommunens simoch sporthallar för 75:-/timme, dock ej arrangemang och läger, samt
att förslaget träder i kraft under förutsättning att samma regler och taxor antas
av övriga kommuner inom GGVV-regionen.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

GNOSJÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-01-13
2003-12-23

Ks § 2
Au § 272

2003-00150

Sida

3
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Anpassning av budget för 2004
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2004 och KELP
2004 – 2008 fick kommunstyrelsen i uppdrag att omgående påbörja arbetet
med att anpassa 2004 års budget så att resultatet blir 6,0 Mnkr. Även ramarna
för 2005 skall justeras så att resultatet blir 9,9 Mnkr.
Budgetberedningen har gjort en genomgång av driftbudget samt investeringar
och förslag till justeringar presenteras i skrivelse daterad 2002-12-17.
Skrivelse, separat handling.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att anpassa budget för 2004 enligt bilaga, förslag daterat 2003-12-17.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

GNOSJÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks § 3
Au § 1

Sida

2004-01-13
2004-01-13
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2

1998-00097

Byte av vägnummer inom ramen för projekt SEB Translink
SEB Trans-link är ett EU-finansierat projekt med syftet att förbättra
infrastrukturen inom SEB-transkorridorerna och Gnosjö kommun är sedan
1997 deltagare i arbetet. Främst syftar projektet till att förbättra de nordsydliga stråken genom byggandet av motorväg A1 i Polen (Gdynia – Lodz)
samt förbättringar av stråket Göteborg – Borås – Växjö – Karlskrona.
Projektledningen har nu tagit fram ett förslag till förändrad vägnumrering
längs stråket Göteborg – Lodz och förslaget går ut på att stärka stråket genom
en gemensam vägnumrering. Vägar i Sverige som berörs är vägarna 25, 27,
30, 40 samt E22 och den nya vägnumreringen för den berörda sträckan
föreslås vara ”27”.
Skrivelse från SEB Trans-link samt broschyr ang projektet, separata
handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela SEB Trans-link att Gnosjö kommun ställer sig bakom arbetet med
att få till stånd en förändrad vägnumrering av stråket Göteborg – Lodz.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
_____
Expedieras till
akten
SEB Trans-link
Utredningssekreterare Stefan Larsson

_____
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks § 4
Au § 2
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2004-01-13
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5
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2001-00033

Utvärdering av styrdokument för folkhälsoarbetet i Gnosjö kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2001-11-29, § 74 att anta styrdokument för
Gnosjö kommuns folkhälsoarbete samt även att uppdra åt folkhälsorådet att
årligen utvärdera och redovisa arbetet med styrdokumentet till kommunfullmäktige.
Folkhälsorådet har nu översänt utvärdering över 2002 års arbete med styrdokumentet, separat handling.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna, samt
att inför nästa års utvärdering kräva att samtliga mått i styrdokumentet
redovisas.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Au § 4

Sida
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2003-00150

Barnomsorgstaxa i Gnosjö kommun
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2004 samt KELP
2004 – 2008 återremitterades beslut angående maxtaxa för skolstyrelsens och
socialnämndens barnomsorg till fullmäktiges januarisammanträde.
Arbetsutskottet beslutar
att remittera framtagen beräkning till socialnämnden samt skolstyrelsen för
yttrande och ställningstagande över gjorda beräkningar. Yttrandet skall vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 2004-01-26, samt
att på nytt behandla ärendet vid ett extra kommunstyrelsesammanträde 200401-28.
_____
Kommunstyrelsen 2004-01-13, § 5.
Efter att ha informerats om arbetsutskottets beslut tidigare under dagen
beslutar kommunstyrelsen att justera tiden för det att remissvaret skall vara
kommunstyrelsen tillhanda.
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera framtagen beräkning till socialnämnden samt skolstyrelsen för
yttrande och ställningstagande över gjorda beräkningar. Yttrandet skall vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 2004-01-23, samt
att på nytt behandla ärendet vid ett extra kommunstyrelsesammanträde 200401-28.
_____
Expedierad till
akten
socialnämnden
skolstyrelsen
kommunsekreteraren

_____
Justerare

Utdragsbestyrkande

GNOSJÖ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks § 6
Au § 6
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2004-01-13
2004-01-13
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2003-00177

Remiss av betänkandet ”Etablering i Sverige – möjligheter och ansvar
för individ och samhälle” SOU 2003:75__________________________
Justitiedepartementet har översänt betänkandet ”Etablering i Sverige –
möjligheter och ansvar för individ och samhälle” på remiss till ett antal
organisationer och myndigheter, däribland Gnosjö kommun. Remissen önskas
besvarad senast 2004-01-19. Arbetsutskottet beslutade 2003-11-04 att uppdra
åt socialnämnden att ta fram förslag på remissyttrande från Gnosjö kommun.
Remissmaterial, remissyttrande antaget av socialnämnden samt förslag på
remissyttrande från Gnosjö kommun, separata handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att omformulera det framtagna förslaget på remissvar och att härefter delegera
besvarandet av remissen till kommunstyrelsens ordförande, samt
att delge svarsskrivelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag
_____
Expedieras till
akten
Justitiedepartementet
socialnämnden
kommunstyrelsen delegation

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2004-01-13
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2003-00179

Remiss: Vidare vägar och vägen vidare – svenska som andraspråk för
samhälls- och arbetsliv (SOU 2003:77)___________________________
Utbildningsdepartementet har översänt remissen ”Vidare vägar och vägen
vidare – svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv” till bland annat
Gnosjö kommun för inhämtande av synpunkter.
Skolstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram förslag på yttrande från
kommunen.
Sammanfattning av remissmaterialet, protokollsutdrag jämte bilaga från
skolstyrelsen samt förslag på yttrande, separata handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att översända upprättat förslag på remissvar till utbildningsdepartementet.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
_____
Expedieras till
akten
akten
utbildningsdepartementet
skolstyrelsen

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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2004-01-13
2004-01-13
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2003-00200

Åtgärdsprogram för rekrytering och marknadsföring i Gnosjö kommun
En arbetsgrupp bestående av näringslivschef Eddie Davidsson, personalstrateg Thomas Sveningsson samt informatör Karin Bengtsson har tagit
fram ett förslag till åtgärdsprogram för rekrytering av medarbetare till
kommunen samt intern och extern marknadsföring av Gnosjö kommun.
Programmets syfte är att ta ett helhetsgrepp för att skapa nöjda medborgare,
stimulera till inflyttning samt tillfredsställa kommunens eget framtida
rekryteringsbehov.
Programmet diskuterades vid budgetberedningen inför 2004 års budget och
har härefter reviderats något.
Åtgärdsprogram, separat handling.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att anta reviderat åtgärdsprogram för rekrytering och marknadsföring i Gnosjö
kommun samt att uppdra åt kommunkansliet att tillsammans med berörda
förvaltningar genomföra programmet,
att uppdra åt kommunens personalavdelning att ta fram en budget för
genomförandet av åtgärdsprogrammet, samt
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att prioritera åtgärder ur
programmet för 2004 tillsammans med ”KET-gruppen”.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

GNOSJÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2004-01-13

Ks § 8 (forts)
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetstutskottets förslag.
_____
Expedieras till
akten
kommunchef Lars-Göran Magnusson
personalchef Stefan Nilsson
näringslivschef Eddie Davidsson
personalstrateg Thomas Sveningsson
informationssekreterare Karin Bengtsson

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2003-00201

Reglemente för kommunala handikapprådet
Det kommunala handikapprådet i Gnosjö kommun saknar reglemente för sin
verksamhet medan övriga råd i kommunen (pensionärsråd och ungdomsråd)
har fastställda reglementen. Av denna anledning har socialförvaltningen tagit
fram förslag till reglemente för handikapprådet. Förslaget har tagits fram efter
diskussion med handikapprådet.
Socialnämnden beslutade 2003-11-26 att föreslå kommunfullmäktige att anta
reglementet.
Protokollsutdrag från socialnämnden samt bilaga, förslag till reglemente,
separata handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reglemente för Gnosjö kommuns kommunala handikappråd.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Au § 10
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2003-00205

Entledigande samt tillsättande av ny ledamot i arbetsmarknadsnämnden
Pia Thulin (m) begär i skrivelse daterad 2003-12-11 att få bli entledigad från
sitt uppdrag som ledamot av arbetsmarknadsnämnden.
Skrivelse, separat handling.
Jäv
Bertil Nilsson anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att entlediga Pia Thulin från sitt uppdrag som ordinarie ledamot av arbetsmarknadsnämnden, samt
att utse Bertil Nilsson (m) som ny ledamot av arbetsmarknadsnämnden t om
2006-12-31.
_____
Kommunstyrelsen 2004-01-13, § 9.
Jäv
Bertil Nilsson anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar
att entlediga Pia Thulin från sitt uppdrag som ordinarie ledamot av arbetsmarknadsnämnden,

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2004-01-13

Sida
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Ks § 10 (forts)
att utse Bertil Nilsson (m) som ny ledamot av arbetsmarknadsnämnden t o m
2006-12-31, samt
att utse Myrna Aggerstam till justeringsman av denna paragraf.
_____
Expedieras till
akten
Pia Thulin
Bertil Nilsson
arbetsmarknadsnämnden

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

GNOSJÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks § 11
Au § 11

2004-01-13
2004-01-13

Sida
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2003-01122

Gårö 1:292, försäljning.
Tekniska avdelningen har genom annons utannonserat fastigheten Gårö
1:292. Fastigheten är bebyggd med tre tennisbanor och ett klubbhus.
Fastighetens areal är 4 841 m2.
Vid anbudstidens utgång har följande anbud inkommit:
1. Göran Göhlin, Tallstigen 3, Gnosjö.
2. Thord Lang, Gärdesgatan 3, Gnosjö och Magnus Magnusson, Bygatan
20, Gnosjö.
I anbudet från Göran Göhlin förbinder sig denne att hålla ordning minst två av
tennisbanorna för fortsatt spel i minst fem år till, att eventuellt spola isbana
vintertid under förutsättning av tillgång till vatten, att hålla ordning runt
banorna, att bilda en tennisklubb och underhålla klubbstugan samt eventuellt
utöka verksamheten med andra aktiviteter.
Ett preliminärt köpekontrakt har upprättats 2003-11-28 med Göran Göhlin,
Tallstigen 3, Gnosjö, som har lämnat högst anbud.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att till Göran Göhlin, Tallstigen 3, Gnosjö, försälja fastigheten Gårö 1:292 för
en köpeskilling av 200.000 kronor samt på de villkor i övrigt som framgår av
ett 2003-11-28 upprättat preliminärt köpekontrakt, samt i enlighet med villkor
lämnade i anbud,
att ge teknisk chef Lennart Hermansson i uppdrag att på kommunens vägnar
underteckna alla med försäljningen förenade handlingar.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

GNOSJÖ KOMMUN
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Au § 13
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2004-01-13
2004-01-13
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1998-01144

Fördjupad översiktsplan för Nordbäcksområdet.
Miljö- och byggnämnden har överlämnat ett förslag till fördjupad
översiktsplan för Nordbäcksområdet i Gnosjö.
Planen är daterad 2002-08-15 och har upprättats av ark SAR Georg
Andersson.
Syftet med planen är att möjliggöra skapandet av ett nytt industriområde.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela miljö- och byggnämnden att kommunstyrelsen inte har något att
erinra mot förslaget till fördjupad översiktsplan.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2004-01-13
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2003-00150

Redovisning av återbesättnings- och investeringsprövningar
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2003-11-27 att införa ett
anställnings-, återbesättnings- och investeringsstopp i Gnosjö kommun. I
beslutet angavs att varje enskilt fall skall prövas av kommunstyrelsens
arbetsutskott med löpande redovisning till kommunstyrelsen samt att beslutet
skall omprövas av kommunfullmäktige i mars 2004.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-12-16, 2003-1223 samt 2004-01-13, separata handlingar.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
_____
Expedieras till
akten

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

GNOSJÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2004-01-13
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Ks § 14
Delegationsbeslut
Anmäles att följande delegationsbeslut fattats med stöd av kommunstyrelsens
bemyndigande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott/personalutskott
§ 230
§ 231
§ 232
§ 235
§ 236
§ 237
§ 238
§ 244
§ 245
§ 246
§ 249
§ 250
§ 251
§ 252
§ 253
§ 254
§ 255
§ 256
§ 257
§ 258
§ 260
§ 261
§ 264
§ 265
§ 266
§ 267
§ 268

Justerare

Inarbetning av klämdagar m m 2004.
Remiss: Betänkandet Unga utanför (SOU 2003:92).
Länstrafikplan 2004 – 2005.
Avstämning av ”Justering av budget 2003”.
Återbesättning och nyanställning av tjänster.
Investeringsstopp i Gnosjö kommun.
Anställnings- och återbesättningsstopp.
Detaljplan, Österskog 1:6 m fl.
Områdesbestämmelser, Slungsås.
Yttrande över bygglov, Hovmannakull 1:22, Thord Lang.
Upphandlingar av kommunala försäkringar.
Återbesättning och nyanställning av tjänster vid GKC.
Återbesättning och nyanställning av tjänster vid Hillerstorpskolan.
Återbesättning av tjänst som idrottslärare 100% vid Bäckaskolan.
Återbesättning av tjänster som kokerska/skolmåltidsbiträde vid
Åvikenskolan.
Återbesättning av tjänster som förskollärare vid Åviken- och
Nissaforsskolan.
Återbesättning av tjänst som lärare 90% vid Bäckaskolan.
Anställande av barnskötare.
Återbesättning av tjänst som handledare vid Vältgatans
dagverksamhet.
Återbesättning av tjänster inom förskoleverksamheten.
Markförsäljning, del av Hillerstorp 2:69, Örebergs Lantbruk.
Områdesbestämmelser, Hädinge.
Återbesättning av tjänster inom förskoleverksamheten.
Återbesättning av tjänst som fritidspedagog/elevassistent.
Återbesättning av tjänst som skolsköterska.
Återbesättning av tjänster inom äldreomsorgen.
Återbesättning av tjänster i OSA-laget samt som
arbetsmarknadssekreterare.

Utdragsbestyrkande

GNOSJÖ KOMMUN
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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18

Ks § 14 (forts)
§ 269 Återbesättning av tjänst vid GKC.
§ 270 Tillsättning av tjänst som specialpedagog.
§ 271 Arbetsförmedlingskundtjänst i Gnosjö kommun.
Kommunstyrelsens ordförande Christer Gustafsson
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43

Yttrande jämlikt förköpslagen, Töllstorp 1:574.
Yttrande jämlikt förköpslagen, Törestorp 1:36.
Yttrande jämlikt förköpslagen, Aggarp 1:43.
Yttrande jämlikt förköpslagen, Kärvaryd 1:19, 1:20 och 1:21.
Yttrande jämlikt förköpslagen, Hornabo 1:14.
Yttrande jämlikt förköpslagen, Mo 1:32.

Ekonomichef Stefan Tengberg
§ 31
§ 32

§ 33

§ 34
§ 35

Avtal om skyddskläder mellan Gnosjö kommun och à la Carte Identity
tiden 2003-10-01—2006-09-30.
Förlängning av avtal om Textilmaterial och Småslöjd mellan Gnosjö
kommun och Textilhuset Swelogent, Sollebrunn, Bingert & Hallström
AB, Bjärnum, Panduro Hobby AB, Malmö, Larsson Träindustri AB,
Tranemo, Slöjd-Detaljer AB, Skara samt Blomquist/Nordiska TextilGarner AB, Överlida, att gälla t o m 2005-01-31.
Förlängning av avtal om Läromedel samt viss annan litteratur mellan
Gnosjö kommun och AdLibris AB. Stockholm att gälla t o m 2005-0228.
Förlängning av avtal om Läromedel mellan Gnosjö kommun och
LäroMedia Bokhandel AB, Örebro att gälla t o m 2005-02-28.
Avtal om tvättning och städning av kommunens leasingbilar mellan
Gnosjö kommun och Olofsson & Engman AB/Shell, Gnosjö tiden
2004-01-01—2005-12-31.

Teknisk kamrer Christer Larsson
§3

Att godkänna överenskommelse 2003-12-05 med Hyresgästföreningen
i Småland-Blekinge om hyreshöjning med 1,6 % i kommunens
lägenheter fr o m 2004-03-01.

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

GNOSJÖ KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2004-01-13
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Ks § 15
Meddelanden
Meddelas och antecknas till protokollet.
1. Regionalt program och ansökan om statligt bidrag för efterbehandling år
2004 i Jönköpings län.
2. Beslut från Skolverket ang ansökan från Tultra Utbildnings AB om rätt till
bidrag för utbildning för en utökning av verksamheten vid en fristående
gymnasieskola i Värnamo kommun.
3. Minnesanteckningar från Kommunala Handikapprådet 2003-11-17.
4. Protokoll från Kommunförbundet 2003-10-31.
5. Tillstånd till markavvattning enligt 11 kap 13 § miljöbalken (1998:808)
för anläggande av väg 604 mellan Anderstorp-Gnosjö, delen AnderstorpHyltan.
6. Skrivelse från arbetsmiljöinspektionen ang arbetsmiljöåtgärder vid
Regnbågens förskola.
7. Protokoll 2003-11-13, Läns-Lako.
8. Ansökan om statligt bidrag till EBH-arbetet 2004.
9. Information till ägaren av fastigheter som inventerats i Gnosjö kommun
2002-2003.
10. Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet, 2003-11-10.
11. Protokoll från Läns-Lako, 2003-12-04—2003-12-05.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

GNOSJÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2004-01-13

Ks § 16
Diskussions-/Informationspunkter
Turistfrågor
Turistsamordnare Birgitta Bruveris samt näringslivschef Eddie Davidsson
diskuterar turistfrågor tillsammans med kommunstyrelsen.
_____
Information om Agenda Kulturarv
Agenda Kulturarvssamordnare Jakob S Jonsson informerar om projektet
Agenda Kulturarv som för närvarande bedrivs i Gnosjöregionen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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