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Kf§71 Dnr: KS.2021.1 1.7.3 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i enlighet med ordförandens förslag 
och noterar ordförandens tillkännagivande vad gäller direktsändningen av dagens 
sammanträde 

Ärendebeskrivning 
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till 
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 3 Nya motioner, 
ärende 5 frågor och ärende 8 Information från revisionen utgår då inget finns att 
behandla. 

Ordföranden tillkännager följande: Detta sammanträde direktsänds. Gislaveds 
kommun har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i 
programmet själv ska svara för yttrandefrihetsbrott, som han/hon begår. Det 
meddelas härmed enligt SFS 1991: 1559 att alla som medverkar här svarar själv för 
yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändring av dagordningen och 
finner att kommunfullmäktige enhälligt antar den. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§72 Dnr: KS.2021.13 1.4.1 

Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Westbopartiets uppdrag kring en uppdelning av 
socialnämndens budget och Socialdemokraternas uppdrag kring en utjämningsfond 
samt Sverigedemokraternas tilläggsyrkande på detta angående bygg- och 
miljönämnden kring bostadsanpassningar remitteras för beredning till 
kommunstyrelsen inför antagande av planeringsdirektiv 2022 med plan 2023-2025 i 
november 2021, 

att Socialdemokraternas förslag till uppdrag gällande träffpunkterna remitteras till 
socialnämnden, fritid- och folkhälsonämnden och kulturnämnden för beredning 
inför november månads kommunfullmäktige, 

att uppdra till fastighet- och servicenämnden att socialnämnden ska ges hyresfrihet 
för ej använda äldreboendeplatser fram till dess att platserna behövs. Fastighet
och servicenämnden täcker dessa intäktsbortfall genom effektivisering av 
verksamheten och korttidsuthyrning av lokalerna. Slutdatum 2022-06-30, samt 

att i övrigt godkänna Alliansens planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025. 

Reservationer 
Kian Anderson (Wep), Mikael Kindbladh (WeP), Thomas Johansson (WeP) och 
Tommy Östring (WeP) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Mattias Johansson (SD), Stefan Nylen (SD), Ulf Poulsen (SD), Sören Axelsson (SD), 
Glenn Hummel (SD), Anders Gustafsson (SD) och Hannu Ruokola (SD) 
reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Erik Anderson (K) reserverar sig mot fullmäktiges beslut att avslå eget säryrkande 
om att tillföra socialnämnden 20 miljoner kronor utöver liggande budgetförslag. Är 
det någon verksamhet i kommunen som behöver tillskott är det i första hand den 
kroniskt underfinansierade socialnämnden. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet gällande den ekonomiska delen i 
Planeringsdirektivet 2022 med plan för 2023-2025, exklusive investeringsbudgeten, 
utan återkommer i denna del när ärendet behandlas i kommunfullmäktige i 
november 2021. 

Westbopartiet deltar inte i beslutet gällande investeringsbudgeten utan 
återkommer i denna del när ärendet behandlas i kommunfullmäktige i november 
2021. 

Miljöpartiet deltar inte i beslutet gällande driftbudgeten utan återkommer i denna 
del när ärendet behandlas i kommunfullmäktige i november 2021. 

Ärendebeskrivning 
Planeringsdirektivet innehåller bland annat planeringsförutsättningar, mål, 
förslag till skattesats, eventuella uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt 
direktiv och ekonomiska ramar för 2022 med plan för 2023-2025. 
Kf §72 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.13
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Planeringsdagar har genomförts 8 februari, I mars, 8 mars och 15 mars 2021. Ett 
gemensamt gruppmöte kring planeringsdirektivet hölls den 29 mars 2021. 

Kommunstyrelsen har den 5 maj 2021 beslutat att förslå kommunfullmäktige att 
godkänna planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025. 

Stefan Tengberg, senior adviser på ekonomiavdelningen och Joakim Sverker, 
utvecklingsledare, inleder ärendet. 

Ajournering 
Mötet ajourneras mellan kl. I 0.20-10.30, 12.15-13.00 och 13.45-14.45 

Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025 

lnledningsanförande 
lnledningsanföranden från Marie Johansson (S), Carina Johansson (C), 
Anton Sjödell (M), Mattias Johansson (SD), Kian Anderson (WeP), 
Mattias Fjellander (KD), Fredrik Sveningson (L), Erik Anderson (K), Bengt-Ove 
Eriksson (V) och Peter Bruhn (MP). 

Yrkande, generella: 
Carina Johansson (C) med instämmande av Anton Sjödell (M), Mattias Fjellander 
(KD), Fredrik Sveningson (L), Maria Gull berg Lorentsson (M), Håkan Josefsson (C) 
och Lars Larsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna Alliansens 
planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025. 

Mattias Johansson (SD) med instämmande av Ulf Poulsen (SD): Bifall till 
Sverigedemokraternas Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025 och till 
Sverigedemokraternas samtliga övriga yrkanden. 

Kian Anderson (WeP): Avslag på Alliansens förslag till Planeringsdirektiv 2022 med 
plan för 2023-2025. 

Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till Westbopartiets samtliga yrkanden. 

Bengt-Ove Eriksson (V): Bifall till Vänsterpartiets yrkanden. 

Marie Johansson (S): Bifall till den föreslagna investeringsbudgeten. 

Planeringsdirektiv 2022 med plan 2023-2025 

2 God ekonomisk hushållning 
2.2.1 Mål 
2.2.1.1. Det goda livet 

Yrkande 
Thomas Johansson (WeP): Ge barn och unga goda uppväxtvillkor och en bättre 
psykisk hälsa i en trygg och drogfri miljö. 

Kf §72 (forts.) 

Propositionsordning 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://13.45-14.45
https://12.15-13.00
https://0.20-10.30
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Ordföranden ställer proposition på Thomas Johanssons (WeP) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas Johanssons (WeP) 
yrkande. 

2.2.1.2. Attraktivitet och hållbar utveckling 

Yrkande 
Kian Anderson (WeP): Förbättra infrastrukturen i hela kommunen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons (WeP) 
yrkande. 

Yrkande 
Kian Anderson (WeP): God ekonomisk hushållning innebär att kommunen 
underhåller sina fastigheter så de inte förfaller och behöver rivas och att 
kommunala anläggning sköts och får den service som erfordras för att ge maximal 
ekonomisk livslängd. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons (WeP) 
yrkande. 

Yrkande 
Mattias Johansson (SD): Stärk det öppna landskapet och säkerställ lokala 
skogsindustrins långsiktiga råvaruförsörjning, skogsägarnas villkor att bruka sin 
skog enligt svensk tradition ska värnas. 

Håkan Josefsson (C): Avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johansson (SD) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD) 
yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för avslag på Mattias Johansson (SD) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Mattias Johansson (SD) yrkande. 

Omröstningsresultat (voteringslista I) 
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 8 NEJ-röster. 6 ledamöter avstår från 
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons 
(SD) yrkande. 

Kf §72 (forts.) 

Yrkande 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Mattias Johansson (SD): Att Gislaveds kommun bör i alla beslut och genom 
opinionsbildning verka för att Gislaveds kommun ska vara en vargfri kommun. 

Håkan Josefsson (C): Avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD) 
yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för avslag på Mattias Johansson (SD) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Mattias Johansson (SD) yrkande. 

Omröstningsresultat (voteringslista 2) 
Omröstningen utfaller med 36 JA-röster och 12 NEJ-röster. I ledamöter avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johansson 
(SD) yrkande. 

2.2.1.3. Företagsklimat och näringslivssamverkan 

Yrkande 
Mikael Kindbladh (WeP): Öka samverkan och arbeta aktivt tillsammans med 
näringslivet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael Kindbladhs (WeP) 
yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för avslag på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande. 

Omröstningsresultat (voteringslista 3) 
Omröstningen utfaller med 24 JA-röster och 15 NEJ-röster. I 0 ledamöter avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael Kindbladhs 
(WeP) yrkande. 

Yrkande 
Mattias Johansson (SD): Att kommunen enligt Sverigedemokraternas förslag 
genomför årliga kundnöjdhetsundersökningar. 

Carina Johansson (C): Avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD) 
yrkande. 

Kf §72 (forts.) 

2.2.1.4 Sveriges ledande offentliga arbetsgivare 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Yrkande 
Thomas Johansson (WeP): Att denna rubriken ska ändras till En bättre offentlig 
arbetsgivare. 

Bengt-Ove Eriksson M med instämmande av Peter Bruhn (MP): Bifall till Thomas 
Johanssons (WeP) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Thomas Johanssons (WeP) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas Johanssons (WeP) 
yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för avslag på Thomas Johanssons (WeP) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Thomas Johanssons (WeP) yrkande. 

Omröstningsresultat (voteringslista 4) 
Omröstningen utfaller med 18 JA-röster och 18 NEJ-röster. 13 ledamöter avstår 
från att rösta. Eftersom röstningen är lika är ordförandens JA-röst avgörande. 
Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas Johanssons (WeP) 
yrkande. 

Yrkande 
Kian Anderson (WeP): Förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons (WeP) 
yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för avslag på Kian Andersons (WeP) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Kian Andersons (WeP) yrkande. 

Omröstningsresultat (voteringslista 5) 
Omröstningen utfaller med 23 JA-röster och 4 NEJ-röster. 22 ledamöter avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons 
(WeP) yrkande. 

Yrkande 
Kian Anderson (WeP): Kommunen ska aktivt förbättra för den enskilda 
medarbetaren och ge möjligheter att kompetensutvecklas samt uppföljning av 
genomförda insatser ska utvärderas och redovisas i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Karriärmöjligheter inom kommunen ska ökas och 
internrekryteringar ska göras i första hand. 

Kf §72 (forts.) 

Propositionsordning 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons (WeP) 
yrkande. 

2.2.2 Uppdrag 

Yrkande 
Marie Johansson (S): Att kommunstyrelseförvaltningen (ekonomienheten) i 
samarbete med socialnämnden utreder möjligheten att för socialnämnden skapa en 
utjämningsfond som är kopplad till Individ- och familjeomsorgen med särskilt fokus 
på LSS och de ärenden där socialstyrelsens lagstiftning styr kostnaden. Slutdatum 
för redovisning 2022-04-30. 

Bengt-Ove Eriksson (V) med instämmande av Peter Bruhn (MP) och Erik 
Anderson (K), Ylva Samuelsson (S), Kjell Thelin (S), FredrikJohansson (S), Mikael 
Kindbladh (WeP) och Thomas Johansson (WeP): Bifall till Marie Johanssons (S) 
yrkande. 

Ulf Poulsen (SD): Bifall till Marie Johanssons (S) yrkande med tillägget att även 
involvera bygg- och miljönämnden, samt att utjämningsfonden även kopplas till 
bostadsanpassningsärenden. 

Carina Johansson (C): Bifall till Ulf Poulsens (SD) tilläggsyrkande. 

Anton Sjödell (M): Att remittera Marie Johanssons (S) och Ulf Poulsens (SD) 
yrkanden till kommunstyrelsen för beredning. 

Marie Johansson (S) med instämmande av Carina Johansson (C), Kian Anderson 
(WeP) och Ulf Poulsen (SD), Peter Bruhn (MP) och Kenneth Magnusson (C): Bifall 
till Anton Sjödells (M) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) remissyrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att remittera Marie Johanssons (S) och 
Ulf Poulsens (SD) yrkanden till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkande 
Kian Anderson (WeP): Att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en 
uppdelning av socialnämndens budget där kostnaderna för Äldreomsorg och 
Hemtjänst läggs i en egen budget och övrig social omsorg läggs separerad. Detta 
görs från och med budgetåret 2022. Slutdatum 2022-01-0 I. 

Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till Kian Andersons (WeP) yrkande. 

Anton Sjödell (M): Att remittera Kian Andersons (WeP) yrkande till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kf §72 (forts.) 

Kian Anderson (WeP) med instämmande av Ulf Poulsen (SD), Marie Johansson (S) 
och Carina Johansson (C), Peter Bruhn (MP) och Kenneth Magnusson (C): Bifall till 
Anton Sjödells (M) yrkande. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) remissyrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att remittera Kian Andersons (WeP) 
yrkande till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkande 
Marie Johansson (S): Att uppdra till socialnämnden, fritid- och folkhälsonämnden 
och kulturnämnden att planera samt därefter verkställa aktiviteter i kommunens 
träffpunkter. Slutdatum för redovisning 2022-04-30. 

Bengt-Ove Eriksson (V) med instämmande av Peter Bruhn (MP), Erik Anderson 
(K}, Ylva Samuelsson (S}, Kjell Thelin (S}, FredrikJohansson (S}, Mikael Kindbladh 
(WeP) och Thomas Johansson (WeP): Bifall till Marie Johanssons (S) yrkande. 

Fredrik Sveningson (L) för Allianspartierna: Att Socialdemokraternas förslag till 
uppdrag gällande träffpunkterna remitteras till berörda nämnder för beredning 
inför november månads kommunfullmäktige. 

Marie Johansson (S) med instämmande av Carina Johansson (C), Kian Anderson 
(WeP), Ulf Poulsen (SD), Peter Bruhn (MP) och Kenneth Magnusson (C): Bifall till 
Fredrik Sveningsons (L) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningsons (L) remissyrkande mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att remittera Marie Johanssons 
(S) yrkande till berörda nämnder för beredning. 

Yrkande 
Kian Anderson (WeP): Att uppdra till kommunstyrelsen att påbörja en 
genomlysning för att från och med ny mandatperiod 2023 och framåt dela 
socialnämndens verksamhet i två nämndorganisationer (Finspångsmodellen). 
Slutdatum 2023-01-0 I. 

Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till Kian Andersons (WeP) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons (WeP) 
yrkande. 

Yrkande 
Mikael Kindbladh (WeP): Att uppdra till kommunstyrelsen och fritid- och 
folkhälsonämnden att ta kontakt med Stiftelsen lsabergstoppen för att undersöka 
möjligheten för en gemensam sim- och badanläggning i anslutning till 
lsabergstoppen där kostnader delas och på så sätt kan minska kommunens 
investerings- och driftskostnader. Slutdatum 2022-03-31. 
Kf §72 (forts.) 

Mattias Johansson (SD) med instämmande av Ulf Poulsen (SD): Bifall till Mikael 
Kindbladhs (WeP) yrkande. 

Propositionsordning 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael Kindbladhs (WeP) 
yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för avslag på Mikael Kindbladh (WeP) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Mikael Kindbladh (WeP) yrkande. 

Omröstningsresultat (voteringslista 6) 
Omröstningen utfaller med 34 JA-röster och 11 NEJ-röster. 4 ledamöter avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael Kindbladhs 
(WeP) yrkande. 

Yrkande 
Kian Anderson (WeP): Att uppdra till tekniska nämnden och fritid- och 
folkhälsonämnden att ta fram investeringsplan och nödvändiga planförutsättningar 
för att anlägga multisportplaner i orter med skolor, som idag saknar sådana. 
Slutdatum 2023-06-30. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons (WeP) 
yrkande. 

Yrkande 
Thomas Johansson (WeP): Att uppdra till fastighet- och servicenämnden att 
socialnämnden ska ges hyresfrihet för ej använda äldreboendeplatser fram till dess 
att platserna behövs. Fastighet- och servicenämnden täcker dessa intäktsbortfall 
genom effektivisering av verksamheten och korttidsuthyrning av lokalerna. 
Slutdatum 2022-06-30. 

Marie Johansson (S) med instämmande av Peter Bruhn (MP) och Erik Anderson 
(K): Bifall till Thomas Johanssons (WeP) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Thomas Johanssons (WeP) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas Johanssons (WeP) 
yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för avslag på Thomas Johanssons (WeP) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Thomas Johanssons (WeP) yrkande. 

Omröstningsresultat (voteringslista 7) 
Omröstningen utfaller med 20 JA-röster och 21 NEJ-röster. 8 ledamöter avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att bifalla Thomas 
Johanssons (WeP) yrkande. 
Kf §72 (forts.) 

Yrkande 
Tommy Östring (WeP): Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden. Om en 
kommun ska vara attraktiv och kunna locka till sig invånare måste den kunna 
uppvisa bra skolresultat. Kommunen ska inom 3 år ligga i landets övre fjärdedel 
istället för nedre fjärdedel där vi ligger nu. Slutdatum 2024-12-3 I. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Tommy Östrings (WeP) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Tommy Östrings (WeP) 
yrkande. 

Yrkande 
Bengt-Ove Eriksson (V): Att uppdra till kommunstyrelsen att snarast genomföra 
en delutvärdering av Gislaveds kommuns nya styrmodell, "Tillitsbaserad styrning" , 
på grund av de stora problem som konstaterats vad gäller prognossäkerhet och 
bristfällig tillit för modellen hos medarbetare och allmänhet. Slutdatum för 
redovisning 2021-10-31 

Erik Anderson (K) med instämmande av Mattias Johansson (SD): Bifall till Bengt
Ove Erikssons (V) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Bengt-Ove Erikssons (V) 
yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för avslag på Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande. 

Omröstningsresultat (voteringslista 8) 
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 13 NEJ-röster. I ledamot avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Bengt-Ove 
Erikssons (V) yrkande. 

Yrkande 
Ulf Poulsen (SD): Se över samordningen för att säkerställa realiserandet av stora 
projekt och dra nytta av vår storlek vid olika former av entreprenad- och 
servicearbeten." I form av att anställa samordnare i kommunkoncernen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ulf Poulsens (SD) yrkande mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Ulf Poulsens (SD) yrkande. 

Yrkande 
Mattias Johansson (SD): Färdigställ en anläggning för en attraktiv fritid och 
hälsosam tillvaro i Smålandsstenar. 

Kf §72 (forts.) 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD) 
yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Omröstningsresultat (voteringslista 9) 
Omröstningen utfaller med 34 JA-röster och 12 NEJ-röster. 3 ledamöter avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias 
Johanssons (SD) yrkande. 

Yrkande 
Mattias Johansson (SD): Färdigställ en anläggning för en attraktiv fritid och 
hälsosam tillvaro i Anderstorp. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD) 
yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Omröstningsresultat (voteringslista I0) 
Omröstningen utfaller med 36 JA-röster och I I NEJ-röster. 2 ledamöter avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias 
Johanssons (SD) yrkande. 

Yrkande 
Mattias Johansson (SD): Färdigställ en anläggning för en attraktiv fritid och 
hälsosam tillvaro i Hestra. 

Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD) 
yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Omröstningsresultat (voteringslista 11) 
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 11 NEJ-röster. 3 ledamöter avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias 
Johanssons (SD) yrkande. 
Kf §72 (forts.) 

4 Budget 2022 

Yrkande 
Bengt-Ove Eriksson (V): Att socialnämnden ska tillföras 20 miljoner kronor till 
ökad grundbemanning inom äldre- och funktionshinderomsorg samt utökande av 
effektiva tidiga insatser för barn-och ungdomar, däribland återbesättande av 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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borttagen kuratorstjänst på Familjecentralen. Finansiering: Höjd skattesats med 15 
öre samt minskade kostnader inom ledningsfunktioner, administration och 
marknadsföring. Vänsterpartiet återkommer med exakta uppgifter om 
finansieringen vid höstens budgetmöte. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Bengt-Ove Erikssons M yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Bengt-Ove Erikssons M 
yrkande. 

Yrkande 
Erik Anderson (K): Att 20 miljoner tillförs socialnämnden utöver liggande förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Andersons (K) yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för avslag på Erik Andersons (K) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Erik Andersons (K) yrkande. 

Omröstningsresultat (voteringslista 12) 
Omröstningen utfaller med 25 JA-röster och 2 NEJ-röster. 22 ledamöter avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Andersons 
(K) yrkande. 

Investeringar, särskilda satsningar 

Yrkande 
Mattias Johansson (SD): Att tidigarelägga byggnationen av räddningsstation i 
Hestra. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD) 
yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för avslag på Mattias Johansson (SD) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Mattias Johansson (SD) yrkande. 

Kf §72 (forts.) 

Omröstningsresultat (voteringslista 13) 
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 7 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår från 
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons 
(SD) yrkande. 

Planeringsdirektiv 2022 med plan 2023-2025, i övrigt 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Yrkande 
Mattias Johansson (SD): Att Sverigedemokraternas förslag till Planeringsdirektiv 
2021 med plan för 2022-2024 antas. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till 
Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025 och Sverigedemokraternas förslag 
till planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025 och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att i övrigt anta kommunstyrelsens förslag till 
Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för kommunstyrelsens förslag till Planeringsdirektiv 2022 med plan för 
2023-2025 
NEJ-röst för Sverigedemokraternas förslag till planeringsdirektiv 2022 med plan för 
2023-2025 

Omröstningsresultat (voteringslista 14) 
Omröstningen utfaller med 22 JA-röster och 7 NEJ-röster. 20 ledamöter avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025 i 
övrigt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen den 5 maj 2021, §151 
Alliansens förslag till Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025 
Sverigedemokraternas förslag till Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Samtliga kommunala bolag 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
15 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Kf§73 Dnr: KS.2021.5 1.2.6 

Interpellation gällande Hälsoscheman - negativa effekter för personal 
och brukare 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas och att den ska 
besvaras vid kommunfullmäktiges kommande sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Bengt-Ove Eriksson (V) och Abirina Silva (V) har den 19 maj 2021 lämnat in en 
interpellation gällande Hälsoscheman - negativa effekter för personal och brukare. 
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) 
och sammanfattas enligt följande: 

2016 infördes "heltid som norm" vilket resulterade i att vissa undersköterskor 
gick upp i tjänstgöringsgrad. För att få bort en del "pucklar" då personalen är 
något flera än vad verksamheten kräver, strikt betraktat-ofta på eftermiddagars 
timmar på vardagar-har arbetsgivaren valt att korta nattarbetarnas I 0-timmarspass 
till 8 eller 9 timmar. Enligt vad undertecknade erfarit från berörd personal och 
även fackliga företrädare, har denna åtgärd lett till flera nattpass samt kortare och 
sämre återhämtning. Dessutom - all dagpersonal, oavsett tjänstgöringsgrad- ska 
arbeta samma antal pass. Detta har fått till följd att medarbetare med lägre 
tjänstgöringsgrad fått fler kortare arbetspass och även mindre antal lediga dagar. 
Helgtjänstgöring rekommenderas till varannan helg. Resultat: Ännu mindre tid med 
familj och vänner. Semester beviljas normalt inte över helg, såvida man inte tar ut 
minst fem semesterdagar. 
"Resurspass" på minst 5 procent läggs på samtliga berörda medarbetare. Man kan i 
sämsta fall få dessa pass förlagda till en annan arbetsplats. Det finns en uppenbar 
risk för försämrad vård/omsorg för boende/brukare då personalen ej är insatt i alla 
frågor och rutiner som rör annan verksamhet som de inte är bekant med, t.ex. 
bristande kontinuitet och risk för felmedicinering. I Coronatider är det självfallet 
inte bra att personal flyttas runt på detta sätt. 

Frågorna lyder: 
Är detta ett bra sätt att behandla trogen och solidarisk personal? 
Hur ska vi kunna rekrytera nya medarbetare med dessa arbetsvillkor? 
Hur ser du som ordförande för kommunstyrelsen på risken för att införandet av 
hälsoscheman kan leda till flera sjukskrivningar och uppsägningar? 

Interpellationen kommer att besvaras på kommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Bengt-Ove Eriksson (V) Abirina Silva (V) daterad den 19 maj 
2021 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att 
kommunfullmäktige godkänner den. 

Beslutet skickas till: 
Bengt-Ove Eriksson (V) 
Abirina Silva (V) 
Carina Johansson (C) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§74 Dnr: KS.2021.3 1.2.5 

Valärende, fyllnadsval ledamot i Stiftelsen Torghuset samt ersättare i 
Stiftelsen Torghuset 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Bertil Valfridsson (M) som ny ledamot i Stiftelsen 
Torghuset samt väljer Agneta Karlsson (M) som ny ersättare i Stiftelsen 
Torghuset. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2021 att godkänna Johan Björns (M) 
avsägelse som ledamot i Stiftelsen Torghuset. Moderaterna har nominerat Bertil 
Valfridsson (M) som ny ledamot i Stiftelsen Torghuset. 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 att godkänna Pauline Stenvalls (M) 
avsägelse som ersättare i Stiftelsen Torghuset. Moderaterna har nominerat Agneta 
Karlsson (M) som ny ersättare i Stiftelsen Torghuset. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 25 februari 2021, §24 
Kommunfullmäktige den 15 juni 2020, §86 
Valberedningens presidium den 19 maj 2021, § 18 
Nominering från Moderaterna daterad den IOmaj 2021 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner 
att kommunfullmäktige antar det. 

Beslutet skickas till: 
Bertil Valfridsson (M) 
Agneta Karlsson (M) 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§75 Dnr: KS.2018.247 1.2.6 

Svar på motion angående klimatomställningsplan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen angående klimatomställningsplan ska 
anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Peter Bruhn (MP) har den 13 december 2018 lämnat in en motion gällande 
klimatomställningsplan. 

Motionären föreslår: 
I. att en klimatomställningsplan tas fram för Gislaveds kommun för att uppnå 
Parisavtalet om 1,5 % grader och Miljömålsberedningens mål om klimatneutralitet 
2045 med delmål 2030. Planen bör innehålla en koldioxidbudget med de årliga 
utsläppsminskningar som krävs för att nå dessa mål. 
2. att förslaget hanteras i samband med framtagandet av klimatstrategin och dess 
eventuella handlingsplaner. 
3. att utreda hur samtliga tre hållbarhetskriterier kan vägas och åskådliggöras i 
kommunala beslutsunderlag och ges samma tyngd. 

Motionen har överlämnats till kommunstyrelseförvaltningens avdelning för hållbar 
utveckling för hantering. 

I. För närvarande pågår ett arbete med att att ta fram en strategi för hållbar 
utveckling för Gislaveds kommun. Strategin görs för den geografiska omfattningen 
av kommunen och omfattar därmed samtliga aktörer och atktiviteter inom 
kommunen. I denna process ingår att sätta klimatmål som är i paritet med 
Parisavtalets 1,5 gradersmål. I förslaget ingår ett utsläppsmål för 
produktionsbaserade inhemska utsläpp till 2035 samt ett mål för 
konsumtionsbaserade utsläpp till 2045. Strategin är tänkt att följas upp med 
indikatorer på en rad områden inklusive årliga utsläppsdata för växthusgaser i 
förhållande till hållbara utsläppsnivåer. Detta förfarande kan anses uppfylla samma 
funktion som en koldioxidbudget. 

Samtidgt så pågår en process för att utveckla planerings- och uppföljningsarbetet 
när det gäller utsläpp av växthusgaser där olika typer av koldioxidbudgetar kan 
vara ett verktyg. I dagsläget så har ett verktyg introducerats som bedömer vad 
olika åtgärder i den kommunala organisationens resande ger för bidrag till 
nödvändiga utsläppsminskningar i förhållande till Parisavtalet. Vidare så har under 
2020 den första omgången beräkningar gjorts för att mäta den kommunala 
organisationens totala klimatutsläpp. Under våren 2021 kommer också 
diskussioner föras om samverkan i utvecklingsarbetet kring koldioxidbudgetar med 
länsstyrelsen och flera andra kommuner i länet. 

2. Gislaveds kommun har idag en klimatstrategi antagen 2008 med mål om 
ustläppsminskningar till 2020 och till 2050. Delmålet för utsläppsminskning av 
koldioxid i Gislaveds kommun till 2020 nåddes 2018. Samtidigt så kan konstateras 
att de utsläppsmål som sattes 2008 dels inte omfattar alla aktuella växthusgaser, 
dels inte räcker till för att uppnå Parisavtalet. Nya övergripande 

Kf §75 (forts.) 
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utsläppsmål sätts i den kommande strategin för hållbar utveckling enligt 
redovisning under punkt I ovan. 

3. I den kommande strategin för hållbar utveckling behandlas de olika områden där 
Gislaveds kommun behöver utvecklas och hur hållbarhetsarbetet behöver 
förstärkas i syfte att nå övergripande hållbarhetsmål inom olika dimensioner. Till 
strategin finns också en kartläggning av hållbarhetsläget i kommunen som utgör 
underlag för strategiförslaget. För att strategin ska få genomslag i den kommunala 
organisationen så krävs ett fortsatt förankrings- och implementeringsarbete. 

För att strategins inriktningar ska få genomslag så behöver beslut fattas som 
säkerställer att de ska beaktas i alla kommunala beslut och verksamheter. 
Kommunala nämnder och verksamheter behöver utifrån strategins prioriteringar 
ta ställning till vilka delar som särskilt berör den egna ansvarsområdet och 
integrera dessa i sin planering och sina beslut. Avsikten är att arbetet ska ske inom 
ramen för kommunens ordinare styrprinciper. För att kunna genomföra detta så 
bör avdelningen för hållbar utveckling utgöra ett kunskaps- och processtöd för 
övriga delar av organisationen. Detta kräver också ett utvecklingsarbete kring hur 
ett stöd utformas och anpassas till olika behov i organisationen. Därför studeras 
också möjligheten att använda planerings- och utvärderingsverktyg för att kunna 
kvantifiera och och visa nyttan i tänkta åtgärder och projekt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 

Sammantaget bör ovan beskrivna process skapa en god grund för att klimatarbetet 
kan bedrivas framåtsyftande och att hållbarhetsfrågorna beaktas i kommunala 
beslut och beslutsunderlag. Avsikten är inte att skapa ämnespecifika detaljerade 
handlingsplaner för exempelvis klimatfrågorna utan att hållbarhetsfrågorna ska 
hanteras i ett sammanhang. Med hänvisning till ovan redovisade pågående 
strategiarbete bör därför motionen anses besvarad. 

Kommunstyrelsen har den 5 maj 2021 beslutat att förslå kommunfullmäktige att 
motionen ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion om klimatomställningsplan daterad den 13 december 2018 
Kommunstyrelsen den 5 maj 2021, §150 

Peter Bruhn (MP) tackar för svaret. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

Beslutet skickas till: 
Peter Bruhn (MP) 
Avd. hållbar utveckling 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§76 Dnr: KS.2021.40 

Ställningstagande om folkomröstning angående Mariagårdens framtid 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa att antalet godkända namnunderskrifter 
uppgår till minst IOprocent av de kommunalt röstberättigade, samt att en 
folkomröstning gällande Mariagårdens framtid inte ska genomföras. Detta med 
anledning av att socialnämnden upphävt tidigare beslut gällande omvandling av 
Mariagården den 4 maj 2021, §69. 

Ärendebeskrivning 
Den 18 februari 2021 lämnades listor med namnunderskrifter till stöd för en 
folkomröstning in till Gislaveds kommun. De undertecknade stödjer en 
folkomröstning om huruvida Mariagården i Smålandsstenar ska bevaras som 
äldreboende med särskilda boendeplatser. För att ett folkinitiativ till 
folkomröstning ska vara giltigt krävs att IOprocent av de röstberättigade i 
kommunalvalet undertecknat sitt stöd. Om initiativet har tillräckligt med stöd lyfts 
frågan till kommunfullmäktige som fattar beslut om folkomröstningen ska hållas 
eller ej. Om inte två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot 
förslaget ska en folkomröstning genomföras. 

Under val nämndens sammanträde den 15 mars 2021 avgjordes rutiner för 
granskning av inkomna underskrifter för att avgöra om de uppfyller kravet för 
folkinitiativ. Valnämndens kansli har genomfört granskning och av totalt 2808 
inlämnade underskrifter har IOI sorterats bort enligt valnämndens rutin. För att 
avgöra om 2707 kvarvarande underskrifter uppfyllde kraven för rösträtt till 
kommunval vid inlämningsdagen, den 18 februari 2021 genomfördes ett stickprov 
om IO%. Personuppgifterna till 271 av underskrifterna stämdes av mot 
kommuninvånarregistret. Utav 271 kontrollerade uppgifter motsvarade 267 
stycken, eller 98,5 % av stickprovet röstberättigade kommuninvånare. 

Enligt SCB hade Gislaveds kommun vid datum för inlämnandet av 
namnunderskrifterna, den 18 februari 2021, 22 675 invånare med rösträtt till 
kommunval. För att nå upp till kravet om stöd av IO% av de röstberättigade 
kommuninvånarna krävs alltså IO% av 22 675, det vill säga 2 268 stycken 
godkända underskrifter. Om samma felmarginal som i stickprovet appliceras på 
samtliga godkända underskrifter motsvarar det 2 666 stycken röstberättigade 
kommuninvånare som undertecknat till stöd för en folkomröstning, en god 
marginal över de 2 268 som krävs. 

Under sitt sammanträde 21 april 2021 beslutade valnämnden mot denna bakgrund 
att godkänna folkinitiativet. Antalet godkända namnunderskrifter bedöms motsvara 
I 1,75 procent av de kommunalt röstberättigade vid inlämningstillfället. 
Kommunfullmäktige ska därför besluta om en folkomröstning ska genomföras 
gällande Mariagårdens framtid. En 
folkomröstning ska genomföras om inte minst 2/3 av fullmäktiges ledamöter röstar 
mot förslaget. 

Ekonomi 
Enligt SKR ligger snittkostnaden för att anordna en folkomröstning på en egen 
valdag, friliggande från allmänna val, på 34 kronor per kommuninvånare. Enligt 
detta snitt skulle kostnaden för Gislaveds kommun, med 29 625 invånare uppgå 
Kf §76 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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till cirka 1,07 miljoner kronor (34 * 29 625 = I 007 250). Valnämndens kansli har 
granskat kostnaderna för genomförandet av senaste val till Europaparlamentet som 
bedöms vara av liknande omfattning som en folkomröstning på egen valdag och 
bedömer utifrån den grunden troliga kostnader till som lägst en miljon kronor. 
Denna prognos blir något osäker eftersom det inte i dagsläget är känt vilka 
anpassningar som skulle krävas för att genomföra ett säkert val ur 
smittskyddssynpunkt och för att leva upp till eventuella restriktioner och 
rekommendationer med anledning av coronapandemin, samt vilka eventuella 
kostnader det skulle medföra. 

Erfarenheter från folkomröstningen gällande placering av sim- och badanläggning i 
Gislaveds kommun visar att kommunens kostnad för att genomföra en 
folkomröstning i anslutning till de allmänna valen är cirka 150 000 kronor. Denna 
lägre siffra beror i synnerhet på betydande samordningsvinster samt att 
Valmyndigheten bär kostnaderna för genomförandet av ett allmänt val, kostnader 
som kommunen själv måste bära i de fall folkomröstning anordnas på egen valdag. 

Kommunstyrelsen har den 5 maj 2021 beslutat att förslå kommunfullmäktige att 
fastställa att antalet godkända namnunderskrifter uppgår till minst IOprocent av de 
kommunalt röstberättigade, samt att en folkomröstning gällande Mariagårdens 
framtid inte ska genomföras. Detta med anledning av att socialnämnden upphävt 
tidigare beslut gällande omvandling av Mariagården den 4 maj 2021, §69 

Beslutsunderlag 
Rutin för granskning av namnunderskrifter, daterad den 15 mars 2021 
Valnämnden den 21 april 2021, § 12 
Lag ( 1994:692) om kommunala folkomröstningar 
Kommunstyrelsen den 5 maj 2021, § 143 

Yrkanden 
Fredrik Sveningson (L) med instämmande av Kian Anderson (WeP), Carina 
Johansson (C), Marie Johansson (S), Erik Anderson (K), Mattias Fjellander (KD), 
Peter Bruhn (MP), Lars Larsson (C), Bengt-Ove Eriksson (V) och Maria Gullberg 
Lorentsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mattias Johansson (SD): Att en folkomröstning ska hållas inom ramen för det 
initiativ som har väckts av mer än I0% av kommunens invånare. 

Stefan Nylen (SD): Bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Lars Larsson (C): Avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mattias 
Johanssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Valnämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§77 Dnr: KS.2021.50 1.3.1 

AB Gislavedshus specifika ägardirektiv och bolagsordning samt 
instruktioner till bolagsombud 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till specifika ägardirektiv för AB 
Gislavedshus, daterat den 5 maj 2021, godkänner förslag till bolagsordning för AB 
Gislavedshus, daterat den 17 april 2020, samt ger bolagsombud i instruktion att 
fastställa specifika ägardirektiv, daterat den 5 maj 2021 och bolagsordning för AB 
Gislavedshus daterat den 17 april 2020, på bolagets årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
AB Gislavedshus är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via moderbolaget 
Gislaveds Kommunhus AB. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i AB 
Gislavedshus för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en gång 
per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning föreslås ett nytt uppdrag som innebär att bolaget 
får i uppdrag att skapa en provlägenhet med digitala hjälpmedel/teknik för äldre för 
att underlätta för denna målgrupp. 

Den föreslagna ändring som är gjord är markerat i gult. 

Kommunstyrelsen har den 5 maj 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslag till specifika ägardirektiv för AB Gislavedshus, daterat den 5 maj 
2021, godkänna förslag till bolagsordning för AB Gislavedshus, daterat den 17 april 
2020, samt ger bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv, 
daterat den 5 maj 2021 och bolagsordning för AB Gislavedshus daterat den 17 
april 2020, på bolagets årsstämma. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 23 mars 2021 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelsen den 5 maj 2021, §144 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 5 maj 2021 

Yrkanden 
Jonas Ericson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

Beslutet skickas till: 
AB Gislavedshus 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§78 Dnr: KS.2021.5 I 1.3.1 

Gisletorp Lokaler AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning samt 
instruktioner till bolagsombud 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till specifika ägardirektiv för Gisletorp 
Lokaler AB, daterat den 17 april 2020, godkänner förslag till bolagsordning för 
Gisletorp Lokaler AB, daterad den 17 april 2020, samt ger bolagsombud i 
instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning för Gisletorp 
Lokaler AB daterat den 17 april 2020, på bolagets årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Gisletorp Lokaler AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via 
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i 
Gisletorp Lokaler AB för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en gång 
per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning föreslås ingen ändring. 

Kommunstyrelsen har den 5 maj 2021 beslutat att förslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, daterat den 17 
april 2020, godkänna förslag till bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB, daterad 
den 17 april 2020, samt ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika 
ägardirektiv och bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB daterat den 17 april 2020, 
på bolagets årsstämma. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelsen den 5 maj 2021, § 145 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

Beslutet skickas till: 
Gisletorp Lokaler AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§79 Dnr: KS.2021.52 1.3.1 

Gislaveds Energi Koncern AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 
samt instruktioner till bolagsombud 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till specifika ägardirektiv för Gislaved Energi 
Koncern AB, daterat den 3 I mars 2021, godkänner förslag till bolagsordning för 
Gislaved Energi Koncern AB, daterad den 17 april 2020, samt ger bolagsombud i 
instruktion att fastställa specifika ägardirektiv daterat den 31 mars 2021 och 
bolagsordning för Gislaved Energi Koncern AB daterat den 17 april 2020, på 
bolagens årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Gislaved Energi Koncern AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via 
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. Gislaved Energi Koncern AB har två 
dotterbolag, Gislaved Energi AB och Gislaved Energi Elnät AB. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i 
Gislaved Energi Koncern AB för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en gång 
per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning är det specifika ägardirektivet kompletterat med 
ett nytt uppdrag som innebär att koncernen har ansvar för att utveckla 
laddinfrastrukturen för elfordon i Gislaveds kommun. Möjligheten till att ladda 
elfordon ska öka. Detta för att bidra till att öka andelen förnybara drivmedel i 
enlighet med planeringsdirektiv 2021 och att öka tillgången till laddpunkter för 
elfordon, som pekas ut som en inriktning i den kommande strategin för hållbar 
utveckling. 

Den föreslagna ändringen är markerat i gult. 

Kommunstyrelsen har den 5 maj 2021 beslutat att förslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB, daterat 
den 31 mars 2021, godkänna förslag till bolagsordning för Gislaved Energi Koncern 
AB, daterad den 17 april 2020, samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa 
specifika ägardirektiv daterat den 31 mars 2021 och bolagsordning för Gislaved 
Energi Koncern AB daterat den 17 april 2020, på bolagens årsstämma. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 3 I mars 2021 
Förslag till bolagsordning Gislaved Energi Koncern AB, Gislaved Energi AB och 
Gislaved Energi Elnät AB daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelsen den 5 maj 2021, § 146 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

Kf §79 (forts.) 
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Beslutet skickas till: 
Gislaved Energi Koncern AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§80 Dnr: KS.2021.53 1.3.1 

Gislaveds Kommunhus AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 
samt instruktioner till bolagsombud 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till specifika ägardirektiv för Gislaveds 
Kommunhus AB, daterat den 17 april 2020, godkänner förslag till bolagsordning 
för Gislaveds Kommunhus AB, daterad den 17 april 2020, samt ger bolagsombud i 
instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning för Gislaveds 
Kommunhus AB daterat den 17 april 2020, på bolagets årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds Kommunhus AB är ett helägt moderbolag av Gislaveds kommun. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i 
Gislaveds Kommunhus AB för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en gång 
per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning föreslås inga ändringar. 

Kommunstyrelsen har den 5 maj 2021 beslutat att förslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus AB, daterat 
den 17 april 2020, godkänna förslag till bolagsordning för Gislaveds Kommunhus 
AB, daterad den 17 april 2020, samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa 
specifika ägardirektiv och bolagsordning för Gislaveds Kommunhus AB daterat den 
17 april 2020, på bolagets årsstämma. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelsen den 5 maj 2021, §147 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

Beslutet skickas till: 
Samtliga helägda bolag 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§81 Dnr: KS.2021.54 1.3.1 

Enter Gislaved AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning samt 
instruktioner till bolagsombud 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till specifika ägardirektiv för Enter Gislaved 
AB, daterat den 21 april 2021, godkänner förslag till bolagsordning för Enter 
Gislaved AB, daterad den 17 april 2020, samt ger bolagsombud i instruktion att 
fastställa specifika ägardirektiv daterat den 21 april 2021 och bolagsordning för 
Enter Gislaved AB daterat den 17 april 2020, på bolagets årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Enter Gislaved AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via 
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i Enter 
Gislaved AB för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en gång 
per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning föreslås att det specifika ägardirektivet ändras 
vilket innebär att bolaget ska i samverkan med kommunstyrelsen ta fram ett 
styrdokument (strategi) för kommunens arbete med näringslivsfrågor samt att 
bolaget ska till fullmäktige återkoppla plan för turism- och destinationsutveckling. 

Tidigare uppdrag justeras och lyder nu - "Bolaget har i uppgift att ansvara operativt 
för att främja befintligt företagande, nyföretagande, handelsutveckling, 
besöksnäring, nya etableringar, investeringar och i samverkan med kommunen 
därigenom näringslivets utveckling." 

De föreslagna ändringar som är gjorda är markerat i gult. 

Kommunstyrelsen har den 5 maj 2021 beslutat att förslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Enter Gislaved AB, daterat den 21 
april 2021, godkänna förslag till bolagsordning för Enter Gislaved AB, daterad den 
17 april 2020, samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika 
ägardirektiv daterat den 23 mars 2021 och bolagsordning för AB Gislavedshus 
daterat den 17 april 2020, på bolagets årsstämma. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 21 april 2021 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelsen den 5 maj 2021, § 148 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

Kf §81 (forts.) 
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Beslutet skickas till: 
Enter Gislaved AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
28 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Kf§82 Dnr: KS.2021.41 1.4.1 

Uppföljning I, U I, hela kommunen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Uppföljning I, kommunen som helhet. 

Ärendebeskrivning 
Det är svårt att bedöma helheten så här tidigt på året, men det finns inga 
indikationer på att Gislaveds kommun utifrån förutsättningarna inte bedriver 
verksamhet med god kvalitet och måluppfyllelse. Kommunen strävar efter att ha 
god kvalitet inom särskilda viktiga områden för att uppfylla kommunens 
grunduppdrag och de flesta av dessa områden har bedömts ha god, eller relativt 
god kvalitet. 

Under inledningen av 2021 fortsätter kommunens verksamheter att präglas av 
påverkan av Covid-19 pandemin. Delar av verksamheten har varit stängda eller 
hållit öppet med anpassningar för att leva upp till restriktioner och 
rekommendationer. En stor del av den administrativa personalen arbetar helt eller 
delvis på distans och sjukfrånvaron har varit högre än vanligt. 

För att följa kommunallagen och uppnå "god ekonomisk hushållning" ska samtliga 
kommuner utarbeta finansiella mål. I Gislaved har kommunfullmäktige beslutat att 
två finansiella mål ska uppföljas: 
I. Årets resultat ska som ett genomsnitt uppgå till minst 35 mnkr per år för 
perioden 2017-2030. 
2. Soliditetsnivån ska som genomsnitt ej understiga 69 procent (exkl 
pensionsåtagande) per år för perioden 2017-2030. 

Kommunens ekonomiska utgångsläge och goda grundekonomi är bibehållet god 
men försämrats kraftigt utifrån tertialrapportens prognos. 

Skatteintäkterna för 2021 beräknas bli högre än budgeterad nivå och några 
nämnder aviserar ett överskridande gentemot anslagen budget. 

Den positiva prognosen för skatteintäkterna är ytterst osäker men även om den 
inträffar motverkar den bara till viss del nämndernas prognostiserade underskott 
som uppgår till -59 mnkr. 

Kommunfullmäktiges första finansiella mål innebär att resultatet för 2021 är 
budgeterat till +52 mnkr för att klara de framtida utmaningarna. Prognosen för 
helåret visar ett resultat på + 17 mnkr, en försämring i förhållande till budgeterad 
nivå med -35 mnkr. Det budgeterade resultatet för 2021 uppnås därmed inte. Det 
finansiella målet försvåras därmed kraftigt för perioden 2017-2030 och kommer 
att kräva drastiska åtgärder under planperioden. 
Det är av stor vikt att de nämnder som prognostiserar ett negativt resultat 
åtgärdar dessa under 2021. Det är nödvändigt att de finansiella målen uppnås för 
åren 2017-2030 bland annat för att klara kommunens stora utmaningar i form av 
stora investeringar, den demografiska utvecklingen med mera. 
Med ett avsevärt försämrat resultat kommer det bli svårt att uppnå det finansiella 
målet avseende soliditet. 

Kf §82 (forts.) 
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Kommunstyrelsen har den 5 maj 2021 beslutat att förslå kommunfullmäktige att 
godkänna Uppföljning I, kommunen som helhet. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning I - 2021, kommunen som helhet 
Kommunstyrelsen den 5 maj 2021, §152 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§83 Dnr: KS.2021.1 1.7.3 

Meddelanden 

Kommuninvånare 
Skrivelse till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun daterad den 3 maj 
2021 

Kommitten Demokratin tillsammans med Gislaveds kommun 
Deklaration för en stark demokrati 

Gislaveds kommun 
Demokratiåtaganden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


