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Bildande av kommunalförbund – Regionförbundet Jönköpings län
Försöksverksamhet med ökat regionalt självstyre påbörjades 1997 i Skåne,
Gotland och i Kalmar län. 1999 tillkom Västra Götalands län. Sedan dess har
kommunala samverkansorgan bildats också Blekinge, Halland, Östergötland,
Uppland, Dalarna och Sörmland och utöver detta är ytterligare några under
bildande.
Frågan om inrättande av ett samverkansorgan även i Jönköpings län har
diskuterats av företrädare för kommuner, landsting, länsstyrelsen samt länets
kommunförbund under några år och ett slutligt förslag till förbundsordning
antogs vid Läns-LAKOs möte i Gislaved 2004-05-06.
Syftet med samverkansorgan/regionförbund även i vårt län är att tillvarata
länets möjligheter och främja dess utveckling genom bättre hushållning med
samhällets resurser, ett stärkt inflytande för de förtroendevalda, tydligare
beslutsordning, ett övertagande av viktiga länsfrågor från staten till ett öppet
och starkt beslutsorgan samt att ha ett enigt uppträdande utåt. En förstärkt
demokratisk förankring är betydelsefull. Regionförbundet förutsätts överta
betydande regionala utvecklingsfrågor från länsstyrelsen och andra organ.
Skrivelse från Läns-LAKO daterad 2004-05-10 jämte bilagor samt slutrapport
från beredningsgrupperna, separata handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till förbundsordning för Regionförbundet Jönköpings
län med PM angående principfrågor och därmed ingå som medlem i förbundet
från dess bildande,
att bemyndiga ledamöterna i Läns-LAKO att vara interimsstyrelse från förbundets
bildande fram till årsskiftet 2004 – 2005, samt att godkänna att interimsstyrelsen
för kommunalförbundet Regionförbundet Jönköpings län inger framställning till
regeringen om att utgöra samverkansorgan enligt Lag om samverkansorgan i
länen (2002:34).
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utredning angående utlåningsstationernas framtid
Kommunfullmäktige beslutade 2003-11-27, § 74 i samband med beslut om
budget för 2004 att ge kultur- och fritidsnämnden att senast 2004-03-01
presentera en utredning till kommunstyrelsens arbetsutskott avseende
utlåningsstationernas framtid och utformning, alternativ till nuvarande
utlåningsstationer samt ekonomiska konsekvenser.
Vid överläggningar med kommunstyrelsen om ärendet 2004-03-06 framfördes
synpunkter på utredningen och kommunstyrelsen menade att kultur- och
fritidsnämnden bör ha en helhetssyn över alla utlåningsstationer samt att
nämnden även bör presentera någon form av alternativa utlåningsmöjligheter
om utlåningsstationerna skall avvecklas.
Som en följd av de synpunkter som framförts av kommunstyrelsen har kulturoch fritidsnämnden 2004-04-27 beslutat att dels stå fast vid tidigare beslut om
nedläggning av utlåningsstationen i Kulltorp från halvårsskiftet 2004, dels
säga upp nuvarande hyreskontrakt för utlåningsstationerna i Marieholm och i
Nissafors samt att under hösten 2004 genomföra ett försöksprojekt i Kulltorp
med utvärdering efter årsskiftet.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2004-04-27, § 31, förslag till
försöksprojekt i Kulltorp samt utredning om utlåningsstationernas framtid,
separata handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att senast 2005-01-31 till
kommunstyrelsen redovisa utvärdering av försöksprojekt i Kulltorp för att
härefter besluta om att eventuellt genomföra förändringen även på andra orter.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag
_____
Expedierat till: akten, kultur- och fritidsnämnden och kommunsekreteraren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning och revisionsrapport för kommunalförbundet
”Högskolan på hemmaplan” räkenskapsåret 2003-01-01 – 2003-12-31
Högskolan på hemmaplan är en verksamhet som bedrivs i form av ett
kommunalförbund sedan 1999-07-01 mellan Gnosjö, Gislaveds, Värnamo och
Vaggeryds kommuner. Verksamheten har till syfte att medverka till
kompetensutveckling för kommuninnevånarna anställda inom regionens
företag och offentliga sektor.
Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för räkenskapsåret
2003-01-01 – 2003-12-31. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning godkänns.
Årsredovisning och revisionsberättelse, separat handling.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att för Gnosjö kommuns del bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2003-01-01 – 2003-12-31, samt
att godkänna förbundets årsredovisning för samma år.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet
_____
Jäv
Christer Gustafsson (kd) och Inga-Lill Andersson Hjelm (s) anmäler jäv och
deltar ej i beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bibehållande av avtal för särskild kollektivtrafik
Verksamheten med Särskild kollektivtrafik (SÄKO) bedrivs med trafikavtal
som började gälla 2002-07-01 och avtalen gäller to m 2005-08-31 med
möjlighet till förlängning med maximalt tre år. Möjligheten finns att förlänga
avtalen om framställan om detta görs före 2004-12-31. Görs ingen begäran
om förlängning upphör avtalen, utan särskild åtgärd, att gälla 2005-08-31.
Färdtjänsten i kommunerna och sjukresorna har tagit in i systemet i olika steg
så att de sista av länets kommuner kom in 2003-09-19.
I skrivelse från Länstrafiken daterad 2004-05-07 framhålls att de brister som
inledningsvis fanns i systemet nu har åtgärdats och att verksamheten nu
fungerar bra. Länstrafiken önskar att nu gällande avtal skall fortsätta att gälla
minst till 2010-06-30. Länstrafiken önskar besked om ägarnas ställningstagande senast 2004-08-10.
Skrivelse, separat handling.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela Jönköpings Länstrafik AB att Gnosjö kommun ställer sig bakom
förslaget att låta gällande uppdragsavtal avseende särskild kollektivtrafik
gälla till 2010-06-30, samt
att avtalet gäller under samma förutsättningar som grundavtalet daterat 200102-13, punkt 4, det vill säga med ett års uppsägningstid.
_____
Expedierat till
akten
Jönköpings Länstrafik AB
Utredningssekreterare Stefan Larsson

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Remiss beträffande förslag till åtgärdsprogram för Jönköpings län för
miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt
odlingslandskap samt Bara naturlig försurning___________________
Länsstyrelsen har översänt förslag till åtgärdsprogram för Jönköpings län för
miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Bara naturlig försurning på remiss till länets kommuner samt
andra berörda instanser. Remissen önskas besvarad senast 2004-06-30.
Arbetsutskottet beslutade 2004-04-20 att ge miljö- och byggnämnden i
uppdrag att ta fram ett förslag på svar.
Remisshandlingar, protokollsutdrag miljö- och byggnämnden 2004-05-25
samt förslag på remissvar, separata handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till remissvar som Gnosjö kommuns svar på
remissen samt att översända denna till Länsstyrelsen.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag
_____
Expedieras till
akten
Länsstyrelsen
miljö- och byggnämnden

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Remiss: Sydkraft Gas AB:s ansökan om koncession enligt naturgaslagen
(2000:599) för en naturgasledning mellan Segerstad – Torsvik i Gislaveds
kommun, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo och Jönköpings kommuner i
Jönköpings län
Energimyndigheten har på remiss översänt Sydkraft Gas AB:s ansökan om
koncession för en naturgasledning mellan Gislaveds kommun och till
Jönköpings kommun genom Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommuner.
Gnosjö kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan. Av yttrandet skall
framgå om anläggningen är förenlig med gällande detaljplaner, områdesbestämmelser eller den kommunala översiktsplanen. Yttrandet skall vara
Energimyndigheten samt länsstyrelsen tillhanda senast 2004-06-15.
Arbetsutskottet beslutade 2004-04-27 att uppdra åt miljö- och byggnämnden
att ta fram förslag på remissyttrande.
Remisshandlingar samt protokollsutdrag miljö- och byggnämnden 2004-0525, § 140, separata handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela Energimyndigheten samt Länsstyrelsen att Sydkraft Gas AB har
tagit hänsyn till kommunens exploateringsplaner i den zonklassning som
redovisats i förslaget till koncession och att ledningsdragningen inte bedöms
inverka negativt på kommunens nuvarande planering.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag
_____
Expedieras till
akten
Energimyndigheten
Länsstyrelsen
Miljö- och byggnämnden

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Komplettering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende
räddningstjänsten_________________________________________
Som ett led i det förebyggande arbete som bedrivs av räddningstjänsten säljer
förvaltningen brandskyddsutbildningar m m till företag, organisationer och
andra. Ingen på räddningstjänsten har emellertid fram tills nu haft formell
befogenhet att teckna avtal om försäljning av utbildningar och detta gör att
räddningstjänstens delegationsordning behöver kompletteras.
Utdrag ur nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen, separat
handling.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att komplettera kommunstyrelsens delegationsordning avseende räddningstjänsten med rätt för förvaltningschef , stf räddningschef samt insatsledare
med ansvar för företagsfunktionen att teckna avtal om försäljning av brandskyddsutbildningar.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag
_____
Expedieras till
akten
räddningstjänstens förvaltningschef
stf räddningschef
insatsledare
kommunsekreteraren

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nyemission, Fastighets AB Järnbäraren
Fastighets AB Järnbäraren har vid styrelsemöte 2004-06-01 föreslagit att
Gnosjö kommun tecknar aktier vid en nyemission för 3.500.000 kronor.
Bakgrunden till förslaget är att Fastighets AB Järnbäraren redovisar ett
negativt resultat för 2003 på ca 4.900.000 kronor. Bolaget har fortfarande
många outhyrda lägenheter, ca 80 st, varför man kommer att redovisa en rejäl
förlust även för 2004.
Ledningen har vidtagit ett antal åtgärder för att minska förlusterna. Dessa
åtgärder väntas medföra en resultatförbättring på 1.400.000 kronor. Trots
dessa åtgärder kommer bolaget att vara i behov av en snar kapitalförstärkning.
Protokoll från Fastighets AB Järnbäraren 2004-06-01.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
kommunfullmäktige beslutar
att teckna aktier för 3.500.000 kronor i Fastighets AB Järnbäraren,
att avkastningen för Fastighets AB Järnbäraren på det totala aktiekapitalet,
8.862.000 kr, skall vara den för respektive år genomsnittliga statslåneräntan,
att höjningen av aktiekapitalet med 3.500.000 kr finansieras ur
rörelsekapitalet, samt
att höjningen av aktiekapitalet införs fr om 2004-08-01.
_____
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottet
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Detaljplan, industriområde Annelund
Miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag till detaljplan för
industriområde vid Annelund i Hillerstorp.
Planen har upprättats av Vatten och Samhällsteknik AB och är reviderad
2003-12-05.
Syftet med planen är att tillskapa och säkerställa ett större område för industri
och handel i Hillerstorp.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2004-04-27, § 95, att överlämna
detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att antaga detaljplan för industriområde Annelund.
_____
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottet
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut
Anmäles att följande delegationsbeslut fattats med stöd av kommunstyrelsens
bemyndigande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott/personalutskott
§ 105
§ 110
§ 114
§ 115
§ 117
§ 118

Översyn av flexregler.
Hillerstorp 2:96, försäljning, Annelie Johansson.
Gemensamt yttrande över Länstrafikens affärsplan 2005 – 2007.
Motion om ungdomsmottagning i Gnosjö.
Markförsäljning, del av Hillerstorp 2:69, MB Shop Design AB.
Yttrande över bygglov, Töllstorp 1:574, Gnosjö & Värnamo sotning &
Ventilation AB.
§ 119 Yttrande över bygglov, Hillerstorp 2:69, MB Shop Design AB.
§ 120 Disposition ur fastighetsfond.
Kommunstyrelsens ordförande Christer Gustafsson
§ 15

Yttrande jämlikt förköpslagen, Götarp 1:28.

Ekonomichef Stefan Tengberg
§ 12

Avtal om service på medicinteknisk utrustning mellan Gnosjö
kommun och Sems AB, Färjestaden, tiden 2004-04-15—2007-04-14.

Kommunsekreterare Christian Bagan
Lotteritillstånd enligt 17 § lotterilagen – Kulltorps kyrkliga sykretsar.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

