Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2004-02-03
Organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.15

Beslutande

Christer Gustafsson (kd), ordförande
Lars-Åke Magnusson (kd)
David Green (kd), ersättare
Bertil Nilsson (m)
Annika Davidsson (m)
Myrna Aggerstam (c)
Åke Hallemyr (fp)
Inga-Lill Andersson Hjelm (s), deltog ej i § 22
Kristina Sällström-Eriksen (s), deltog ej i § 22
Lars Persson (s), ersättare, deltog ej i § 22
Han Loung (s), deltog ej i § 22

Övriga deltagande

Lars-Göran Magnusson, kommunchef
Christian Bagan, kommunsekreterare

Utses att justera

Lars Persson

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2004-02-10

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

.....................................................................
Christer Gustafsson

Justerande

.....................................................................
Lars Persson

Sida
1

Paragrafer

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2004-02-03

Paragrafer

19-26

Datum då anslaget sätts upp

2004-02-11

Datum då anslaget tas ned

2004-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gnosjö
.....................................................................

Underskrift

Carola Bergquist

Utdragsbestyrkande

19-26
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks § 19
Au § 24

Sida

2004-02-03
2004-01-27
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2003-00191

Remiss: Betänkandet Unga utanför (SOU 2003:92)
Utbildningsdepartementet har på remiss översänt betänkandet Unga utanför
(SOU 2003:92) till ett antal organisationer och myndigheter, däribland
Gnosjö kommun. Betänkandet innehåller förslag till åtgärder för ungdomar
som inte fullgjort gymnasieutbildningar och ett förslag till lag om kommuners
uppföljningsansvar. Remissen önskas besvarad senast 2004-02-15.
Arbetsutskottet beslutade 2003-11-25 att ge socialnämnden samt skolstyrelsen
i uppdrag att ta fram ett gemensamt förslag på svar på remissen.
Remissmaterial samt protokollsutdrag från socialnämnden 2003-12-17, § 155
skolstyrelsens yttrande samt förslag på svarsskrivelse, separata handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att översända upprättad svarsskrivelse till utbildningsdepartementet, samt
att förklara paragrafen för omedelbart justerad.
_____

Christer Gustafsson
Ordförande

Justerare

Lars Persson
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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2004-02-03

Ks § 20
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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 2004-01-20, §§ 16, 17
och 18, separata handlingar.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
_____
Expedieras till
akten

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2003-00150

Upphörande av återbesättningsprövningar
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2003-11-27 att införa ett
anställnings-, återbesättning 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. Genom att fullmäktige
vid sitt sammanträde 2004-01-29 beslutade om anpassning av budget för 2004
upphörde automatiskt arbetsutskottets uppgift att pröva investeringar. Även
den anställnings- och återbesättningsprövning som fram tills nu skett genom
arbetsutskottet föreslås nu upphöra.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva arbetstutskottets uppgift att pröva anställningar och
återbesättande av tjänster fr o m 2004-03-01.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottet.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2003-00150

Tillämpningsanvisningar för barnomsorgstaxa
Kommunfullmäktige beslutade 2004-01-29, § 4 att anta ny barnomsorgstaxa
för Gnosjö kommun att gälla från 2004-03-01. Med anledning av detta
behöver fullmäktige även anta tillämpningsanvisningar för taxan.
Tillämpningsanvisningar, separat handling.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta tillämpningsanvisningar för ny barnomsorgstaxa ”50/100%” att gälla
från 2004-03-01.
_____
Kommunstyrelsen 2004-02-03, § 21.
Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen bestående av Inga-Lill
Andersson Hjelm, Lars Persson, Kristina Sällström-Eriksen samt Han Luong
väljer att inte delta i nedanstående beslut då dom hade avvikande mening när
den nya barnomsorgstaxan antogs av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta tillämpningsanvisningar för ny barnomsorgstaxa ”50/100%” att gälla
från 2004-03-01.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2003-00187

Val av ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott samt till kommunala
handikapprådet, mandatperioden 2003 – 2006.______________________
Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 23, skall det inom kommunstyrelsen
finnas ett arbetsutskott och enligt kommunfullmäktiges beslut 1998-02-26,
§ 9, ska antalet ledamöter i nämndernas utskott vara fem med fem ersättare.
Ledamöter och ersättare väljs av styrelsen bland dess ledamöter och ersättare
för samma tid de invalts i styrelsen. Kommunstyrelsen väljer även för den tid
styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice
ordförande.
Sedan Christer Forsberg begärt att få bli entledigad från sina uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott samt ersättare i det kommunala
handikapprådet måste ersättare för denne väljas.
Kommunstyrelsen beslutar
att som ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2004-2006
utse Lars Persson (s), samt
att som ny ersättare i kommunala handikapprådet utse Kristina SällströmEriksen (s).
_____
Expedieras till
akten
Lars Persson
Kristina Sällström-Eriksen
kommunala handikapprådet
kommunsekreteraren

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2004-02-03
2004-01-27

2004-00006

Ombudgetering 2003-2004
Ekonomiavdelningen har i skrivelse daterad 2004-01-15 sammanställt
förvaltningarnas begäran om ombudgetering.
Förslag till ombudgetering, separat handling.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till ombudgetering 2003- 2004 enligt skrivelse daterad
2004-01-15.
_____
Expedieras till
akten
ekonomiavdelningen

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ks § 25
Delegationsbeslut
Anmäles att följande delegationsbeslut fattats med stöd av kommunstyrelsens
bemyndigande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott/personalutskott
§3
§4
§5
§ 12
§ 16
§ 17
§ 18

Projekt med ungdomar i vårdarbete.
Barnomsorgstaxa i Gnosjö kommun.
Disponering av investeringsanslag – datautrustning.
Detaljplan Töllstorp 1:145 m fl.
Tillsättning av tjänster som förskolelärare vid Kulltorpsskolan.
Tillsättning av tjänst som cafeteriaföreståndare.
Tillsättning av tjänst som vårdare vid Läroverksgatans gruppbostad.

Ekonomichef Stefan Tengberg
§1
§2

Förlängt avtal på Textilmaterial och småslöjd mellan Gnosjö kommun
och Almedahls AB, Göteborg, att gälla t o m 2005-01-31.
Avtal på Symaskiner mellan Gnosjö kommun och VSM Sverige AB,
Huskvarna att gälla tiden 2003-12-09—2005-09-30.

Teknisk chef Lennart Hermansson
§1

att till Örebergs Lantbruk; Öreberg, Hillerstorp, arrendera ut mark för
bete och åkerbruk då delar av Hillerstorp 2:69 och Österskog 1:24.
Arrendetid:2004.

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
Meddelas och antecknas till protokollet.
1. Inbjudan till utökat samråd ang återvinning och hantering av plast- och
fibermaterial från Swerec AB.
2. Beslut av Länsstyrelsen ang omprövning av tillstånd för verksamhet vid
anläggning för ytbehandling m m – föreläggande om att inkomma med
uppgifter.
3. Missiv från Länsstyrelsen ang kommunernas planering för psykiskt
funktionshindrade i Jönköpings län.
4. Kommunförbundets sammanträdesprotokoll 2003-11-28.
5. Beslut av Länsstyrelsen ang anmälan enligt 28 § i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gällande f d Gnosjö Eloxering.
6. Ungdomsrådets protokoll 2004-01-15.
7. Kommunförbundets sammanträdesprotokoll 2003-12-18.
8. Gåvobevis till Gnosjö Hjälper från Britt-Marie Östling.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

