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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

Kf§80 Dnr: KS.2020.1 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 Interpellationer samt 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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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

Kf§81 Dnr: KS.2020.60 5.2.1 

Information gällande Coronaviruset, Covid-19 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Bo Hansson, säkerhetschef, informerar om strukturen och arbetssättet i 
kommunens krisledningsstab. Krisledningsstaben har varit aktiverad sedan den 8 
mars 2020 och deras uppdrag är att kontinuerligt ta fram en samlad lägesbild för 
kommunen, att analysera händelseutvecklingen och kommunicera externt och 
internt. De tar även fram underlag för beslut i krisledningsgruppen. 

Det är just nu ett stabilt läge både på regional och kommunal nivå. Det finns gott 
om skyddsutrustning och det är ingen påverkan på samhällsviktig verksamhet. 
Sjukfrånvaron i kommunen är under kontroll, men man ser en viss ökning. Det 
finns beredskap för om det skulle bli ett förändrat läge och klara rutiner framtagna 
ifall vi behöver omplacera personal över förvaltningsgränserna. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.60
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

Kf§82 Dnr: KS.2020.6 1.2.6 

Fråga gällande beslut om statligt utjämningsbidrag 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas och överlämnar frågan till 
kommande sammanträde för besvarande. 

Ärendebeskrivning 
Erik Anderson (K) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Carina 
Johansson (C): Under hösten 2019 ändrades regelverket i statens kommunala 
utjämningssystem varvid Gislaveds kommun fick cirka 20 miljoner kronor mer än 
beräknat. I "Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2023" antagen av 
kommunfullmäktige den 21 november står i de inledande 
att-satserna bland annat " att ökad skatteintäkt och utjämning i första hand ska gå 
till vård, skola och omsorg." Under ert inledningsanförande nämnda 
sammanträdesdag sade ni ungefär samma sak. Med detta menade den styrande 
koalitionen som lade yrkandet att dessa 20 miljoner skulle öronmärkas åt 
"vård, skola och omsorg". Om nämnda yrkande rådde ingen oenighet. Min fråga till 
er är: Håller detta beslut av ett då enigt kommunfullmäktige på att verkställas? 
Eller har denna summa gått in i den allmänna budgeten? 

Beslutsunderlag 
Fråga från Erik Anderson (K), daterad den 15 juni 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

Kf§83 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, Fyllnadsval ersättare i kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Sandy Lindh (WeP) som ersättare i kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 maj 2020 att godkänna Emelie Kristoffersson 
(WeP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Westbopartiet 
har nominerat Sandy Lindh (WeP) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 15 maj 2020 §72 
Nominering från Westbopartiet daterat den 26 maj 2020 
Valberedningens Presidium daterat den 15 juni 2020 §28 

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

Beslutet skickas till: 
Sandy Lindh (WeP) 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

Kf§84 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, entledigande som I:e vice ordförande i socialnämnden samt 
I :e vice i socialnämndens arbetsutskott samt fyllnadsval som I :e vice 
ordförande i socialnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Christoffer Gullbergs (M) avsägelse från sina 
uppdrag som I :e vice ordförande i socialnämnden samt I :e vice ordförande i 
socialnämndens arbetsutskott, samt väljer Staffan Sjöblom (M) som I :e vice 
ordförande i socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Christoffer Gullberg (M) har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag, I :e vice 
ordförande i socialnämnden samt I :e vice ordförande i socialnämndens 
arbetsutskott den 4 juni 2020. 

Moderaterna har nominerat Staffan Sjöblom (M) som I :e vice ordförande i 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Christoffer Gullberg (M) daterad den 4 juni 2020 
Nominering från Moderaterna daterad den 4 juni 2020 
Valberedningens presidium daterat den 15 juni 2020 §29 

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

Beslutet skickas till: 
Christoffer Gullberg (M) 
Staffan Sjöblom (M) 
Socialnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

Kf§85 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, Entledigande som ersättare i kommunstyrelsen samt 
fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Kjell Thelins (S) avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen från och med den 30 juni 2020, samt väljer Christina 
Lindqvist (S) som ny ersättare i kommunstyrelsen från och med den 30 juni 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kjell Thelin (S) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen från och med den 30 juni 2020. 

Socialdemokraterna har nominerat Christina Lindqvist (S) som ny ersättare i 
kommunstyrelsen från och med den 30 juni 2020. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Kjell Thelin (S) daterad den 5 juni 2020 
Nominering från Socialdemokraterna daterad den 5 juni 2020 
Valberedningens Presidium daterat den 15 juni 2020 §30 

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

Beslutet skickas till: 
Kjell Thelin (S) 
Christina Lindqvist (S) 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

Kf§86 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, entledigande som ledamot i demokratiberedningen, 
ledamot i Davidsonska donationsfonden samt som ersättare i Stiftelsen 
Torghuset Smålandsstenar. 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Pauline Stenvalls (M) avsägelse från uppdragen som 
ledamot i demokratiberedningen, ledamot i Davidsonska donationsfonden samt 
som ersättare i Stiftelsen Torghuset Smålandsstenar. 

Ärendebeskrivning 
Pauline Stenvall (M) har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som ledamot 
i demokratiberedningen, ledamot i Davidsonska donationsfonden samt som 
ersättare i Stiftelsen Torghuset i Smålandsstenar. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Pauline Stenvall (M) daterad den 5 juni 2020 
Valberedningens presidium den 15 juni §31 

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

Beslutet skickas till: 
Pauline Stenvall (M) 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

Kf§87 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, fyllnadsval 2:e vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Fredrik Johansson (S) som ny 2:e vice ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 maj 2020 att godkänna Christina Lindqvists 
(S) avsägelse som 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt 2:e 
vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Socialdemokraterna har nominerat Fredrik Johansson (S) som ny 2:e vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 14 maj 2020 §70 
Nominering Socialdemokraterna daterat den 5 juni 2020 
Valberedningens presidium den 15 juni §32 

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

Beslutet skickas till: 
Fredrik Johansson (S) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

Kf§88 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, Fyllnadsval ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Mattias Runesson (S) som ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Fredrik Johansson (S) väljs till 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
och därför behövs hans uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
tillsättas. 

Socialdemokraterna nominerar Mattias Runesson (S) som ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden från och med den I juli 2020. 

Beslutsunderlag 
Nominering Socialdemokraterna daterat den 5 juni 2020 
Valberedningens presidium den 15 juni §33 

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

Beslutet skickas till: 
Mattias Runesson (S) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

Kf§89 Dnr: KS.2020.44 1.3.1 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva nu gällande arbetsordning för 
kommunfullmäktige samt att anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige 
daterad den 27 maj 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium har den 18 februari 2020 föreslagit 
kommunfullmäktige att anta förslag till Arbetsordning för kommunfullmäktige 
daterad den IOfebruari 2020. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet den 
I I mars 2020 till kommunfullmäktiges presidium med uppdrag att göra ytterligare 
justeringar. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 maj 2020 och 
beslutat att uppdra till kommunstyrelsens presidie att inför dagens sammanträde 
samråda med kommunfullmäktiges presidie kring förslag på redaktionella 
förändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning. 

De förändringar som föreslås är: 

IO§ Placeringsordning 
Ändringen som föreslås är att kommunstyrelsens ordförande inte ska inta en 
särskild plats vid presidiebordet. 

11 § Upprop 
Ändringen som föreslås är att ordet upprop ska ändras till närvaro och att det ska 
framgå att närvaro hanteras genom ett digitalt voteringssystemet efter 
ordförandens uppmaning. Däremot ska det framgå att om systemet av någon 
anledning inte kan 
användas ska närvaron hanteras manuellt. 

19 § Omröstningar och valsedlar 
Ändringen som föreslås är att omröstningar görs via personliga dosor i det digitala 
voteringssystem. Om systemet av någon anledning inte kan användas låter 
ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. 

20 § Motioner, 22 § Interpellationer och 23 § Fråga 
Det framgår av gällande arbetsordning att dessa måste vara undertecknade eller 
signerade. För att kunna göra informationshanteringsprocessen digital och även 
uppfylla webbdirektivet bör detta krav tas bort. Det föreligger inte något lagkrav 
på att dessa handlingar bör vara undertecknade däremot kan exempelvis en 
motion enbart ställas av en ledamot i fullmäktige. För att säkerställa att detta krav 
upprätthålls bör det därav framgå att handlingen ska avsändas från ledamotens 
kommunpolitiska e-postadress. 

24 § Allmänhetens frågestund 
Ändringen som föreslås är att frågor från medborgare till allmänhetens frågestund 
ska inlämnas skriftligt i god tid innan mötet. 

Kf §89 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.44
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

33 § Avsägelser 
En ny punkt som förtydligar vad som gäller för avsägelser från politikeruppdrag. 
Avsägelse ska göras på särskild blankett och gruppledaren ska kontaktas av kansliet 
när en avsägelse kommer in. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj beslutades att i arbetsordningen 
göra tillägget att motioner, interpellationer, frågor, avsägelser och nomineringar 
även kan skickas in via avsedd e-tjänst. Utöver detta beslutade kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att upphäva nu gällande arbetsordning för 
kommunfullmäktige samt att anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige 
daterad den 27 maj 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den 27 maj 2020 
Kommunstyrelsen den 27 maj 2020, §139 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

Kf§90 Dnr: KS.2020.61 1.4.1 

Uppföljning I, 2020 kommunen som helhet 

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

Reservationer 
Mattias Johansson (SD), Stefan Nylen (SD), Anders Gustafsson (SD), Sören 
Axelsson (SD), Glenn Hummel (SD), Linda Petersson (SD) och Hannu Ruokola 
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Erik Anderson (K) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun har som alla andra en extraordinär situation för närvarande. 
Den ordinarie planeringen får hela tiden ändras på grund av förändrade 
förutsättningar utöver det vanliga. Hela kommunen påverkas och ställer om till 
den rådande situationen, detta gör att både de ekonomiska resultaten och den 
ordinarie verksamheten inte kan löpa på som vanligt. 

Ordinarie verksamhet står tillbaka och kommer att behöva stå tillbaka under en 
period framåt vilket också innebär att omprioriteringar kommer att behöva göras. 
Det är samtidigt viktigt att den ordinarie planeringen och verksamheten löper på 
så mycket som möjligt. Men, naturligtvis påverkas den kommunala organisationen 
oerhört mycket och är mycket ansträngd av situationen. Både verksamhetsmässigt 
och finansiellt. 

Gislaveds kommun prognostiserar ett resultat på 36,5 miljoner kronor. 
Överskottet består av det prognostiserade resultatet på 35 miljoner kronor samt 
ett överskott på nämnderna med 1,5 miljoner kronor. Det är en prognos som är 
mycket osäker och som inte kommer att hålla. Det är en global ekonomisk krasch 
på gång till följd av pandemin och följderna av detta går inte i dagsläget att se fullt 
ut. Gislaveds kommun har tilldelats flera tillskott under våren, ca 45 miljoner 
kronor. Ytterligare ett antal miljoner har Gislaveds kommun som ett extra 
tillskott på grund av att planeringen för 2020 utgick från det gamla 
utjämningssystemets skatteprognoser eftersom det nya utjämningssystemet inte 
var beslutat. 

De extra tillskott som Gislaveds kommun har fått har i stort sett gått åt att möta 
det vikande skatteunderlaget. Om inte ytterligare medel kommer till kommunen så 
kommer också det prognostiserade resultatet att gå åt och troligtvis kommer ett 
underskott att visas. 

Kommunstyrelsen har den 27 maj 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna Uppföljning I, kommunen som helhet. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning I - kommunen som helhet 
Kommunstyrelsen den 27 maj 2020, § 140 

Kf §90 (forts.) 

Yrkanden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.61
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

Erik Anderson (K): Att rapporten och informationen läggs till handlingarna. 

Mattias Johansson (SD): 
Att samtliga nämnder anmodas att ta fram planer och förslag på vad som krävs för 
att göra hållbara besparingarna/effektiviseringar i väsentligt högre takt än som 
redan sker. Arbetet ska påbörjas genast och löpande rapportering ska ske till 
kommunstyrelsen. 

Att kommunstyrelseförvaltningen anmodas att lämna ett överskott om 15 mnkr i 
helårseffekt. 

Lämpliga områden att hitta dessa besparingar är: 
• Avdelningen hållbar utveckling 
• Kommunikation och kontaktcenter 
• Säkerhetsavdelningen 
• Hr 
• SFI som går att effektivisera. 

Att fastighet och serviceförvaltningen anmodas att lämna ett överskott om 7 mnkr 
i helårseffekt. 

Lämpliga områden att hitta dessa besparingar är: 
• Effektivare transportlösningar som minskar antalet körda mil och billigare 

fordonslösningar tex med längre leasingavtal 
• Minskad bilpark. 
• Se över kommunens lokaler för att få ned nivån på antal m2 både internt hyrd 

och externt hyrd 

Att kultur och förvaltningen för folkhälsa och fritid anmodas att gemensamt lämna 
ett överskott om 6 mnkr. 

Lämpliga områden att hitta dessa besparingar är: 
• Nedläggning av konsthall i externt hyrd lokal. 
• Tillse att dessa båda förvaltningar slås ihop och därmed enbart har en 

förvaltningschef (även fler bör då kunna varslas om uppsägning) 
• Avskaffa funktionen konstintendent. 
• Arbeta med föreningsstöd framför att ha egna anställda. 

Avslag på den delen i U I som handlar om god ekonomisk hushållning. 

Carina Johansson (C): Avslag på Erik Andersons (K) och Mattias Johanssons (SD) 
yrkanden och bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mikael Kindblahd (WeP), Mattias Fjellander (KD), Peter Bruhn (MP) och Stefan 
Nylen (SD) gör inlägg i debatten. 

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

Kf §90 (forts.) 

Omröstning begärs. 
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige godkänner följande röstningsproposition: 
Erik Andersons (K) yrkande och Mattias Johanssons (SD) yrkande ställs emot 
varandra för att utse ett motförslag 
Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till 
motförslag. 
JA-röst för kommunstyrelsens förslag 
NEJ-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. 

Ordföranden ställer Erik Andersons (K) yrkande mot Mattias Johanssons (SD) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Mattias Johanssons 
(SD) yrkande till motförslag. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 38 JA-röster, 7 NEJ-röster, I ledamot avstår och tre 
ledamöter är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§91 Dnr: KS.2020.64 1.4.1 

Ny budgetprocess, Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att budgetfullmäktige kommer att inträffa I 0 
december 2020. 

Kommunfullmäktige beslutar att det planerade budgetfullmäktige, 22 oktober 
utgår. 

Kommunfullmäktige beslutar att 22 oktober kommer ordinarie 
kommunfullmäktige sammanträde inträffa. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad tidplan. 

Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna ska arbeta med tre scenarier innan 
ramarna fastställts i december: 
Scenarie I: Ram 2021 enligt planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2023. 
Scenarie 2: Ram 2021 enligt planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2023 minus 
3%. 
Scenarie 3: Ram 2021 enligt planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2023 minus 
5%. 

Reservationer 
Mattias Johansson (SD), Stefan Nylen (SD), Anders Gustafsson (SD), Sören 
Axelsson (SD), Glenn Hummel (SD), Linda Petersson (SD) och Hannu Ruokola 
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Ärendebeskrivning 
På grund av de omständigheter som råder i samhället just nu föreslås att den 
planeringsprocess som senarelagts en gång ytterligare senareläggs kring 
planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2024. De ekonomiska förutsättningarna är 
fortsatt instabila och oktobers skatteprognos behöver väntas in. Vårens 
budgetfullmäktige som var planerat till den 14 maj har utgått och så även det 
planerade budgetfullmäktige 22 oktober. Ett nytt budgetfullmäktige planeras till I 0 
december. Detta innebär: 

• Den I 0 december blir ett ordinarie budgetfullmäktige inför 2021 
• Det inplanerade budgetfullmäktige den 22 oktober blir ett ordinarie 

kommunfullmäktigemöte 
• Nämnder får sina ramar och eventuella uppdrag en gång inför 2021. 
• Nämnderna kommer att besluta sina planeringsdirektiv i januari 2021. 
• Nämndernas beslut om taxor behöver beslutas i nämnderna senast i 

augusti. 

Nedan presenteras en reviderad tidplan: 

Kf §91 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Planeringsdirektiv, skattesats och utblick 2021-
2022 

Datum Händelse Forum 
31/8 Beslut om taxor i nämnd Nämnder 
30/9 KS behandlar kommunens taxor KS 
7/10 KS beslutar kommunens taxor KS 
7/10 KS behandlar skattesats KS 
21/10 KS- beslutar skattesats KS 
22/10 KF- beslutar om taxor KF 
30/10 senast Nämnderna beslutar Utblick 2022 Nämnderna 
27/11 senast Fastighet och service beslutar sin Utblick 2022 Fastighet och service 
19/11 KF - beslutar skattesats KF 
18/11 KS behandlar KF:s planeringsdirektiv KS 
25/11 KS beslutar KF:s planeringsdirektiv KS 
10/12 KF- beslutar om fastställandet av KF-

planeringsdirektiv 
KF 

31/1 - 21 Nämnderna beslutar sina planeringsdirektiv Nämnder 

Kommunstyrelsen har den I 0 juni 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att budgetfullmäktige kommer att inträffa I 0 december 2020, att det 
planerade budgetfullmäktige, 22 oktober utgår, att den 22 oktober kommer 
ordinarie kommunfullmäktige sammanträde inträffa, att kommunfullmäktige 
fastställer reviderad tidplan, samt att kommunfullmäktige beslutar att nämnderna 
ska arbeta med tre scenarier innan ramarna fastställts i december: 
Scenarie I: Ram 2021 enligt planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2023. 
Scenarie 2: Ram 2021 enligt planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2023 minus 
3%. 
Scenarie 3: Ram 2021 enligt planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2023 minus 
5%. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2020 
Kommunstyrelsen den I 0 juni 2020, §151 

Yrkanden 
Mattias Johansson (SD): 
att en debatt om samtliga nämnders syn på hur volymen av verksamheten som 

bedrivs ser ut för 2021 och framöver ska hållas på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 22 oktober. Syftet är att synliggöra nämndernas behov 
innan skattenivån och den slutliga budgeten fastställs den I 0 december. 

att alla nämnder ska inkomna med skriftliga verklighetsförankrade prognoser, 
senast innan kommunstyrelsens möte den 7 oktober 2020 för hur volymen 
kopplat till basal kärnverksamhet samt till det som är lagstadgat kommer att 
förändras 2021 med plan för kommande år. 

Kf §91 (forts.) 

Carina Johansson (C) med instämmande av Maria Gullberg Lorentsson (M): Avslag 
på Mattias Johanssons (SD) yrkande och bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Peter Bruhn (MP) med instämmande av Marie Johansson (S), Erik Anderson (K) 
och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutet skickas till: 
Alla nämnder 
Kommunstyrelsen 
Alla bolag 
Revisionen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§92 Dnr: KS.2016.183 

Uppföljning av reducering av detaljplaneavgift för byggnation av 
flerbostadshus 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga utvärderingen till handlingarna och att 
utvärderingen i övrigt inte föranleder några ytterligare beslut. 

Ärendebeskrivning 
Den 20 oktober 2016 (Kf § 146) fattade kommunfullmäktige beslut om reducerad 
detaljplaneavgift för privata aktörer som vill bygga flerbostadshus i kommunen. 
Beslutet skulle gälla till och med 2017 och sedan utvärderas. Den 14 november 
2017 upphävdes kommunens beslut i förvaltningsrätten i Jönköping, eftersom 
beslutet stred mot likställighetsprincipen i och med att reduceringen enbart avsågs 
gälla privata aktörer. Efter den upphävande domen ändrades riktlinjerna till att 
inkludera alla som ansöker om reducering av detaljplaneavgift för byggnation av 
flerbostadshus. 

Reduktionen innebär att kommunen står för delar av detaljplaneavgiften om 
projektet följer intentionerna i gällande fördjupning av översiktsplanen samt om 
byggnationen innehåller minst fem lägenheter. Byggnationen måste också påbörjas 
inom två år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Riktlinjer för reduktionen 
finns i upprättat PM från kommunstyrelseförvaltningen daterat 22 februari 2018. 

Gislaveds kommun har behov av fler bostäder. En reducering av detaljplaneavgiften 
ansågs utgöra en katalysator för att stimulera nybyggnation av flerbostadshus i 
kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2018 (Kf § 37) att införa reduktion av 
detaljplaneavgift för byggnation av flerbostadshus fram till den 31 december 2019 
samt gav kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera och återrapportera resultatet 
till kommunfullmäktige våren 2020. 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 (Kf § 75) att låta bygg- och 
miljönämnden handlägga ansökningar om reducering av detaljplaneavgift. Med 
anledning av detta har en avstämning gjorts med bygg- och miljöförvaltningen kring 
utvärderingen av resultatet. Tekniska förvaltningens mark- och 
exploateringsavdelning har också varit delaktig under utvärderingen. 

Utvärdering 
Tre ansökningar om reducering av detaljplaneavgift har inkommit. En av dessa är 
från en privat aktör och två är från AB Gislavedshus. Av dessa ansökningar har två 
godkänts för att få reducering av detaljplaneavgift. Den tredje ansökan är i 
dagsläget inte beslutad av bygg- och miljönämnden. 

Den första ansökan som kom in är från en privat aktör som avsåg att bygga 12 
lägenheter på fastigheten Ölmestad 5:37 i Reftele. Denna ansökan har beviljats och 
lägenheterna är idag byggda. 

Den andra ansökan gäller fastigheten Uvekull 2:221, Malmgatan i Smålandsstenar. 
Gislavedshus har för avsikt att bygga 38 lägenheter här. Även denna ansökan har 
beviljats. 
Kf §92 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Den tredje ansökan, som också är från Gislavedshus, gäller fastigheten Ölmestad 
28: I i Reftele. Ansökan är under behandling hos bygg- och miljöförvaltningen. 

Bygg- och miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen anser att reduceringen av detaljplaneavgift endast 
gett en liten effekt för att stimulera nybyggnation av flerbostadshus i kommunen. 
Förvaltningarna bedömer att nya detaljplaner för bostadsbyggande kommer att 
upprättas i samma omfattning utan reducering av detaljplaneavgift och därför 
föreslås att den inte återinförs. 

Kommunstyrelsen har den 27 maj 2020 beslutat föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga utvärderingen till handlingarna och att utvärderingen i övrigt inte 
föranleder några ytterligare beslut. 

Beslutsunderlag 
PM Reducering av detaljplaneavgift vid byggnation av flerbostadshus, daterat 22 
februari 20 18 
Kommunfullmäktiges protokoll den 22 mars 2018, § 37 
Kommunstyrelsen den 27 maj 2020, §141 

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

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Avdelningen för hållbar utveckling 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
21 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

Kf§93 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Meddelanden 

Socialnämnden 
Protokoll den 26 maj 2020 §67, Ej verkställda beslut kvartal I 2020 

Socialnämnden 
Sammanställning av ej verkställda beslut KVARTAL I 2020 

Värnamo kommun 
Protokoll den 28 maj 2020 §87, val av överförmyndare och ersättare 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gislaveds kommun 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner 
Protokoll den I juni §41, Beredskap inom deltidsorganisationen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


