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Utses att justera Marie Johansson (S)
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Ks §290 Dnr: KS.2022.192 1.9.1

Information gällande remiss - Bibehållet reseavdrag med vissa
förstärkningar för arbetsresor med bil

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har tidigare fått möjlighet att svara på finansdepartementets
remiss gällande utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för
tjänsteresor och hemresor. Kommunstyrelsen har den 10 augusti 2022 svarat på
remissen. I oktober har finansdepartementet kommit in med ännu en remiss där
man föreslår att reseavdraget behålls i sin nuvarande form och att den nya
avståndsbaserade modellen för skattelättnad för arbetsresor inte ska införas.

Ekonomichef Anders Olsson informerar i ärendet.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §291 Dnr: KS.2022.183 10.10.2

Ansökan om evenemangsbidrag för år 2023, Gislaveds Volleybollklubb

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Gislaveds Volleybollklubb beviljas 130 000 kr i
marknadsstöd för verksamhetsåret 2023 för att klubben aktivt marknadsför
Gislaveds kommun i samband med elitverksamhet, samt att klubben efter årets
slut ska återrapportera till kommunen vad man genomfört.

Ärendebeskrivning
Gislaveds Volleybollklubb har inkommit med en ansökan om bidrag till sin
verksamhet för 2023 från Gislaveds kommun med 250 000 kr.

Gislaveds Volleybollklubb lyfter fram att klubben marknadsför kommunen genom
sin elitverksamhet. Detta sker genom PR i samband med resor och tävlingar både
inom och utanför landet. Klubben beskriver också att man lockar till sig spelare
från andra orter i landet vilka sedan valt att bosätta sig i kommunen. Pandemi har
lagt sig och klubben kar kunnat ta in publik igen. Tack vare streamingtjänsten har
klubben lyckats hålla uppe intresse gör Gislaveds volleybollklubb samt att ortens
namn har synts och nämnts.

Klubben beskriver också att avgifter i hallar, anmälningsavgifter, resor höjts och att
det är svårt att täcka dessa höjningar genom höjda medlems- och träningsavgifter.

Gislaveds volleybollklubb erhöll 130 000 kr i marknadsföringsstöd för 2022 och
redovisar i särskild skrivelse hur detta stöd har använts.

Förvaltningen gör bedömningen att bidraget inte ska beviljas då likställigheten inte
kan säkras.

Beslutsunderlag
Ansökan om elitstöd för verksamhetsåret 2023
Återrapportering av arrangemangsbidrag 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2022

Yrkanden
Marie Johansson (S): att ärendet ska avgöras idag, samt att Gislaveds
Volleybollklubb beviljas 130 000 kr i marknadsstöd för verksamhetsåret 2023 för
att klubben aktivt marknadsför Gislaveds kommun i samband med elitverksamhet,
samt att klubben efter årets slut ska återrapportera till kommunen vad man
genomfört.

Stefan Nylén (SD) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP), Fredrik
Sveningson (L), Jonas Ericson (M), Emanuel Larsson (KD) och Håkan Josefsson
(C): Bifall till Marie Johanssons (S) yrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande att ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ks §291 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
4

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-11-09

Ordföranden ställer därefter proposition på Marie Johanssons (S) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar detta.

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Gislaveds volleybollklubb

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §292 Dnr: KSMA.2022.33 4.3.5

Godkännande av upprättat anläggningsarrende på del av Mossarp 1:3,
Gislaveds Energipark AB

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat
anläggningsarrende på del av Mossarp 1:3, Gislaveds Energipark AB, daterat 1
november 2022.

Ärendebeskrivning
Den 24 mars 2022 beslutade kommunfullmäktige att ge möjligheten till Gislaved
Energi AB att bilda ett produktionsbolag tillsammans med PLS-Energy System i
Hestra AB. Detta har ägt rum och produktionsbolaget som bildats heter Gislaved
Energipark AB, org nr. 559184-8873. Verksamheten för produktionsbolaget är att
bygga och drifta en energipark.

Energiparken företaget tänkt bygga kommer innehålla tre huvuddelar: en
solcellspark, ett energilager/batteriåtervinning samt anläggning för produktion av
vätgas. Genom att kombinera dessa tre enheter fås ett effektivt nyttjande av
förnybar solenergi och möjligheten till produktion av förnybar s.k. grön vätgas.
Förutom vätgas bildas också syrgas i processen, vilken har en potential att
framöver kunna säljas på en marknad.
Förutom energiproduktion möjliggörs bete inom området.

Arrendeområdet utgör del av detaljplanen S216, utpekad för industriändamål,
vilken vann laga kraft 27 februari 2013.

Beslutsunderlag
Arrendeavtal daterat 2022-11-01
Mossarp 1:3, primärkarta
Mossarp 1:3, ortofoto
Detaljplan S216
Skiss på energiparken
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KSMA.2022.33
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Ks §293 Dnr: KS.2022.185 4.2.2

Yttrande över detaljplan för fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:39
m.fl. i Hestra

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommande sammanträde
med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att avge följande synpunkter på förslaget till detaljplan
för fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:39 m.fl i Hestra:

- Med buss är det från Hestra station även möjligt att ta sig till Vaggeryd och
Grimsås utöver det som nämns i samrådsförslaget.

-Mogatan (väg 592) är en statlig väg som Trafikverket förvaltar. Enligt
kommunstyrelseförvaltningens uppfattning påverkar detta inte planens intentioner,
men det är värt att särskilt belysa detta i detaljplanen.

- Det är viktigt att säkra tillgängligheten till Agnsjön för boende och besökare i
Hestra, vilket bör förtydligas.

-Under konsekvenser (s.18) nämns det att VA-ledningar ska flyttas. Kostnaden för
flytten behöver specificeras.

-Precisera på vilken fastighet E.O.Ns transformatorstation är belägen samt vem
som bekostar flytten. Det behöver också fastställas om EON har rättighet för den
transformatorstationen. I något fall har kommunen avtal med nätverksaktörer runt
flyttkostnader, dock inte med EON i dagsläget. Det finns avtal med Skanova runt
detta.

-Under 8. Genomförandefrågor-fastighetsinnehav behöver samtliga fastigheter som
ingår i planområdet redovisas för ökad tydlighet gentemot allmänheten. Detta
redovisas under 2. Sammanfattning av detaljplanen, men det är bra med tydlig
information även under 8. då det är en punkt också. Detta för att hålla en röd tråd
i planbeskrivningen.

- Att ändra klassningen på byggnaden, K1 ska tas bort.

Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt tillstyrka planförslaget.

Ärendebeskrivning
Förslag till detaljplan för fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:39 m.fl. I Hestra är
ute på samråd till och med den 21 november 2022.

Detaljplanen berör ett centralt beläget område i Hestra mellan Agnsjön i öster
och ortens huvudgata, den statliga Mogatan i väster samt Brogatan i söder. Inom
detaljplaneområdet finns räddningstjänsten befintliga lokal, en privat återvändsgata,
ett fåtal bostäder samt naturområde mot sjön.

Syftet med detaljplanen för fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:39 m.fl. I Hestra
är att möjliggöra för nya lokaler för räddningstjänsten, bostadsändamål,
centrumändamål samt en naturremsa gentemot Agnsjön. Detta främst då
räddningstjänsten i Hestra har behov av andra lokaler än den som idag används,
Ks §293 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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med kompletterande utrymme för packning, lastning och lossning av fordon. En ny
infart till stationen föreslås dessutom från den kommunala Brogatan i
samrådshandlingen.

Räddningstjänstens befintliga byggnad bedöms i detaljplanen vara kulturellt
värdefull, då den besitter karaktärsdrag typiska för 1950-talet när den byggdes.
Med detta som utgångspunkt är planen att byggnaden på andra sidan rivs. Särskilda
fönster föreslås på både befintliga och kommande byggnader för att minska buller
från järnväg samt bilväg, något som kommer beaktas under bygglovsprocessen.

Planområdet ligger i närheten av järnvägen i form av Kust- till Kustbanan och ett
av kommunens tre stationslägen för persontransporter. Att stationen och dess
medföljande funktioner bevaras är av stor vikt för både Hestra som ort, men även
för kommunen som stort. Detta både för person- och godstransporter. Med tanke
på att farligt gods transporteras längs banan är en riskanalys för eventuella olyckor
från tidigare nämnd bana en del av detaljplanen i fråga, där risken för olyckor och
tillbud bedöms vara mycket liten.

Förekomst av kvicksilver i området anses vara möjlig på grund av tidigare
verksamhet, men en utredning innan byggnader rivs beskrivs som svårt. I samband
med rivningsinventeringen ska en anmälan om sanering göras.

I den fördjupade översiktsplanen för Hestra pekas området för detaljplanen ut
som område för offentlig service, vilket stämmer väl överens med planens
möjliggörande för en ny verksamhetslokal för räddningstjänsten.

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med MEX ett fåtal förslag till
ändringar och förtydliganden:

- Med buss är det från Hestra station även möjligt att ta sig till Vaggeryd och
Grimsås utöver det som nämns i samrådsförslaget.

-Mogatan (väg 592) är en statlig väg som Trafikverket förvaltar. Enligt vår
uppfattning påverkar detta inte planens intentioner, men det är värt att särskilt
belysa detta i detaljplanen.

- Det är viktigt att säkra tillgängligheten till Agnsjön för boende och besökare i
Hestra.

-Under konsekvenser (s.18) nämns det at VA-ledningar ska flyttas. Vem som
bekostar flytten av behöver specificeras.

-Precisera på vilken fastighet E.O.Ns transformatorstation är belägen samt vem
som bekostar flytten. Det behöver också fastställas om EON har rättighet för den
transformatorstationen. I något fall har kommunen avtal med nätverksaktörer runt
flyttkostnader, dock inte med EON i dagsläget. Det finns avtal med Skanova runt
detta.

-Under 8. Genomförandefrågor-fastighetsinnehav behöver samtliga fastigheter som
ingår i planområdet redovisas för ökad tydlighet gentemot allmänheten. Detta
redovisas under 2. Sammanfattning av detaljplanen, men det är bra med tydlig

Ks §293 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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information även under 8. då det är en punkt där också. Detta för att hålla en röd
tråd i planbeskrivningen.

Som det beskrivs i detaljplanen kommer kostnaden för detaljplanen tas ut via det
avtal som finns mellan kommunen och beställare. Ingen avgift tas för bygglov.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning Detaljplan för Norra Hestra Kyrkobol 1:39 m.fl. i Hestra,
samrådshandling
Plankarta Norra Hestra Kyrkobol 1:39 m.fl. i Hestra
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2022

Yrkanden
Anton Sjödell (M): Att ändra klassningen på byggnaden, K1 ska tas bort.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att detta ska läggas till i yttrandet,

Beslutet skickas till:
Avd. för hållbar utveckling
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §294 Dnr: KS.2020.214 1.6

Gemensam överförmyndarnämnd i GGVV-kommunerna från
mandatperioden 2023, samt antagande av samverkansavtal och
reglementen

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde för beslut.

Ärendebeskrivning
Inför nästa mandatperiod som träder i kraft 1 januari 2023 finns det förslag på att
kommunerna Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd (GGVV) ska bilda en
gemensam överförmyndarnämnd.

Samtliga GGVV-kommuner har fattat ett inriktningsbeslut om bildande av en
gemensam överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2023 och givit
kommundirektörerna i uppdrag att förbereda bildandet.

Enhetschefen på det gemensamma överförmyndarkansliet har i samverkan med
överförmyndarrådet GGVV tagit fram förslag på samverkansavtal, reglemente och
arvodesreglemente.

Inför ett kommande beslut i respektive kommunfullmäktige har dessa dokument
skickats på remiss till respektive kommun. Utifrån remissvaren har en revidering
gjorts i samverkansavtal och reglemente medan arvodesreglementet är oförändrat.

Gällande årsarvode för ordförande och vice ordförande i nämnden föreslås att
dessa ges 15 % respektive 3,1% av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelseförvaltningen i Gislaved ser ett behov av att det i framtiden görs
en översyn av nivån på de fasta arvodena för nämnden. Detta så att uppdragens
omfattning är i linje med ersättningsnivån.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
inrätta en gemensam överförmyndarnämnd i GGVV från och med 1 januari 2023,
samt att anta förslag till samverkansavtal, reglemente och arvodesreglemente för
den gemensamma överförmyndarnämnden i GGVV.

Beslutsunderlag
Förslag på reglemente för överförmyndarnämnden GGVV
Förslag på samverkansavtal för överförmyndarnämnden GGVV
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Värnamo kommun
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2022

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §295 Dnr: KS.2022.169 1.3.1

Förbundsordning och reglemente för Samverkan, Återvinning och
Miljö, SÅM

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att stryka tredje stycket i
§3 i förslaget till förändringar i förbundsordning för SÅM daterat den 30 augusti
2022, samt att i övrigt anta förbundsdirektionens förslag till förändringar i
förbundsordning och reglemente för kommunalförbundet SÅM, daterat den 30
augusti 2022.

Ärendebeskrivning
Det har nu snart gått fem år sedan SÅM bildades och förutsättningarna för
kommunalförbundet som gällde vid uppstarten har förändrats. Det har därför
funnits behov av att se över förbundsordning och reglemente. Direktionen har på
direktionsmötet den 6 juni 2022 arbetet fram ett förslag på förändringar i
förbundsordning och reglemente. Tjänstemännen på SÅM har sedan arbetat om
förbundsordning och reglemente enligt de förslag som framkom på mötet i juni
och den justering som tillkom på direktionsmötet den 30:e augusti. Direktionen
har uppdragit åt Förbundsdirektören i SÅM att skicka ut de nya förslagen på
Förbundsordning och reglemente till var och en av förbundsmedlemmarnas
fullmäktige för godkännande.

De ändringar som föreslås är att bestämmelser som skulle gälla under bildningen
av kommunalförbundet ska tas bort. Vidare införs regelverk för deltagande på
distans i direktionsmöten, när en enskild kommuns andel av tillgångar och skulder,
kvotfördelning, beräknas, och när medlemskommunernas medgivande krävs för
fastighetsköp.

Under beredningen av detta ärende i kommunerna har en felaktigt skrivning i
förbundsordningen uppmärksammats. Skrivningen ger SÅM ett större
myndighetsansvar än avsett och kommer i konflikt med de kommunala
miljömyndigheternas ansvar. SÅM har därför den 3 oktober begärt att stycke tre
under §3 i den reviderade förbundsordningen ska tas bort. Stycket har följande
lydelse:

Inom ramen för kommunalförbundets ansvar ligger även den myndighetsutövning
som kommunerna är skyldiga att svara för enligt 15 kap miljöbalken, såvida inte
kommunalförbundet och medlemskommunerna kommer överens om annat. Denna
myndighetsutövning innefattar bland annat beslut om dispenser och uppehåll i
avfallshämtning. Kommunalförbundet ansvarar även för den tillsyn enligt 26 kap
miljöbalken och som avser bestämmelserna i 15 kap miljöbalken.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att stycke tre under §3 i den reviderade
förbundsordningen tas bort och tillstyrker i övrigt förslaget till reviderad
förbundsordning och reglemente.

Beslutsunderlag
Förslag till förändrad förbundsordning och reglemente för kommunalförbundet
SÅM daterad den 30 augusti 2022
Gällande förbundsordning och reglemente för kommunalförbundet SÅM
Beslut av kommunalförbundet SÅM:s direktion, §36, daterat den 30 augusti 2022
Ks §295 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Förändringar i SÅM:s förbundsordning, epost daterad den 3 oktober 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2022
Kommunstyrelsen den 26 oktober 2022, §281

Yrkanden
Marie Johansson (S): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §296 Dnr: KS.2022.138 2.4.8

Taxor 2023

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

anta kommunstyrelsens taxor (enligt bilaga ett (1)) daterad den 4 oktober 2022 att
börja gälla från 1 januari 2023,

anta tekniska nämndens taxor (enligt bilaga två (2)) daterad den 4 oktober 2022
att börja gälla från 1 januari 2023,

anta bygg- och miljönämndens taxor (enligt bilaga tre (3)) daterad den 4 oktober
2022 att börja gälla från 1 januari 2023,

anta kulturnämndens taxor (enligt bilaga fyra (4)) daterad den 4 oktober 2022 att
börja gälla från 1 januari 2023,

anta räddningsnämndens taxor (enligt bilaga fem (5)) daterad den 4 oktober 2022
att börja gälla från 1 januari 2023,

anta fritid- och folkhälsonämndens taxor (enligt bilaga sex (6)) daterad den 4
oktober 2022 att börja gälla från 1 januari 2023,

anta socialnämndens taxor (enligt bilaga sju (7)) daterad den 8 november 2022 att
börja gälla från 1 januari 2023,

anta barn- och utbildningsnämndens taxor (enligt bilaga åtta (8)) daterad den 4
oktober 2022 att börja gälla från 1 januari 2023, samt att

anta SÅM:s (Samverkan Återvinning Miljö- kommunalförbund) taxor (enligt bilaga
nio (9)) daterad den 4 oktober 2022 att börja gälla från 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Beslut om taxor inom olika verksamhetsområden kan endast beslutas av
kommunfullmäktige. Varje nämnd har förberett underlag till förslag för
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har sammanställt kommunens taxor till
förslag för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har den 26 oktober 2022 fattat beslut om att föreslå
kommunfullmäktige att anta kommunens taxor 2023. Efter detta beslut har
socialnämnden den 8 november 2022 beslutat om en revidering i sina taxor, därav
lyfts ärendet på nytt.

Kommunstyrelsens taxor
Taxan för kopiering samt borgerlig vigsel föreslås förbli oförändrade.

Marktaxa för försäljningar av småhustomter samt flerbostadshustomter föreslås
vara oförändrad, men har tidigare ingått i tekniska nämndens grunduppdrag.

Marktaxa för försäljningar av verksamhetstomter och arrenden föreslås förbli
oförändrad, men har tidigare ingått i tekniska nämndens grunduppdrag. En

Ks §296 (forts.)
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mindre justering har gjorts i texten under punkt 4 där det lagts till "att
värdebedömning görs vid behov".

Gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats har priset för saluplats inkl. el höjts
med 10 kr från 130 kr per tillfälle till 140 kr per tillfälle. Denna ökning påverkar
även långtidshyran. För övrigt är det inga förändringar i taxan. Taxan har tidigare
ingått i tekniska nämndens grunduppdrag

Tekniska nämndens taxor
Svenskt vatten har tagit fram ett nytt förslag till VA-taxa P120 som ersätter den
tidigare publikationen P96. I samband med detta har VA-taxan för Gislaveds
kommun setts över och en del justeringar av textdelen i taxan för 2023 har
gjorts. Taxorna vad gäller belopp är oförändrad för 2023. Syftet med
justeringar/tillägg av textdelen är bland annat att klargöra hur vissa avgifter ska
tas ut. Det handlar framför allt om fastigheter som ingår i samfälligheter med
gemensamma ledningar och stora lagerlokaler där nyttan för va-tjänster har
tunnats ut. Även en språklig uppdatering i regeltexten har gjorts så att
föreskrifterna ska vara enkla att förstå och tillämpa.

Taxan för grävtillstånd för allmän platsmark är indexuppräknad.

Taxa för felparkeringsavgifter och kontrollavgifter vid olovlig parkering föreslås
förbli oförändrad.

Bygg- och miljönämndens taxor
Vissa justeringar har gjorts i taxa enligt miljöbalken och i taxa för prövning och
tillsyn av tobak, alkohol och receptfria läkemedel, där bl.a. taxa för tobaksfria
nikotinprodukter har införts. Anpassningar har gjorts för att bättre spegla den
arbetsinsats som görs.

Övriga taxor för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden föreslås förbli
oförändrade.

Kulturnämndens taxor
Kulturnämnden föreslår inga förändringar av taxorna inom sitt
verksamhetsområde.

Räddningsnämndens taxor
Flera delar i taxan kommer att indexjusteras med PKV (prisindex för kommunal
verksamhet) som publiceras först under hösten 2022. För de onödiga automatiska
brandlarmen föreslås en differentiering med ökad kostnad från och med onödigt
larm nr 6 från samma objekt och samma kalenderår, samt även från och med larm
nr 10. Räddningstjänsten har sedan tidigare som rutin att underrätta larmägaren
efter larm nummer 3 för att ge dessa möjlighet att komma tillrätta med orsakerna
till de onödiga larmen. En differentiering ger ytterligare tydlighet till
anläggningsinnehavaren att sköta om sitt larm.

Taxan för extern utbildning har setts över och vissa förändringar har
genomförts i syfte att mer renodla utbudet mot behov, men även på grund av
att efterfrågan varit låg för vissa utbildningar.

Ks §296 (forts.)
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Fritid- och folkhälsonämndens taxor
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har gjort en översyn av befintliga taxor. Det finns
behov av viss justering och komplettering av taxorna. Det handlar om nya taxor
för Centrumhallen, taxa kopplad till Hälsocenter samt justering av taxa i
Bowlinghallen.

Socialnämndens taxor
De flesta taxor kvarstår enligt tidigare beslut och räknas endast upp enligt
prisbasbelopp (december 2022), konsumentprisindex (oktober 2022) och
maxtaxa/högkostnadsskydd (december 2021).

Justering av taxorna nedan föreslås:
· 1.8 Registrerad mottagare av hemsjukvård, kronor/månad (alla HSLinsatser

inklusive. rehab-insatser, hjälpmedelsutprovning - högkostnadsskydd)
Justeras till 450 kronor ifrån 330 kronor

· 1.9 Enstaka besök eller insatser från kommunens hemsjukvård hos ej
registrerad mottagare (ingår ej i maxtaxan) Justeras till 250 kronor
ifrån 165 kronor

Förslag på ny taxa:
· Kostavdrag personal IFO/FS

De nya taxorna föreslås träda i kraft från den 1 mars 2023. Socialförvaltningen
behöver ställtid i inledningen på året för att räkna om alla avgifter för enskilda
Individer.

Barn- och utbildningsnämndens taxor
Barn- och utbildningsnämnden föreslår inga förändringar av taxorna inom sitt
verksamhetsområde.

SÅM:s (Samverkan Återvinning Miljö kommunalförbund) taxor
Utvecklingen under 2022 med stigande priser på framförallt bränsle har gett och
kommer ge höga indexeringar i flertalet av SÅM:s transportavtal. SÅM kommer
även under hösten och slutet av 2022 gå ut med stora upphandlingar av
matavfallspåsar och förbränning av insamlat restavfall. Indikationerna visar på stora
kostnadsökningar för dessa upphandlingar. Även räntekostnaderna för SÅM
kommer stiga markant under 2023.

SÅM har under tidigare verksamhetsår genererat vinst och förslaget är att delar av
tidigare vinster används för att hålla nere taxeökningen för 2023. Förslaget för
avgifterna i taxan för Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner
blir 2%. För villor höjs den fasta avgiften med 5 % medan den rörliga delen behålls
oförändrad eller justerad så att den totala prisökningen för villor blir maximalt 2 %.
Övriga taxor inklusive taxan för enskilda avlopp höjs med 2 %. Timpriser i taxan är
justerade utifrån priser i rådande avtal.

Föreslagen taxa ger ingen möjlighet till nyteckning av abonnemang ”Blandat mat-
och restavfall” då det blir obligatoriskt införande av matavfallsinsamling och
kommunalt insamlingsansvar för förpackningar från 2024 i och med den nya
förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.

Ks §296 (forts.)
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Dessa höjningar av taxorna kommer inte täcka de stora kostnadsökningar som
SÅM befarar komma under 2023. Verksamhetsåret 2023 beräknas ge ett
underskott på 3,2 miljoner som då ska täckas av tidigare vinster i SÅM.

Tekniska nämndens, kulturnämndens, fritid- och folkhälsonämndens och delar av
övriga nämnders taxor kommer från och med 1 januari 2023 att ingå i
samhällsutvecklingsnämnden.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Kommunstyrelsens förslag på taxor inklusive protokoll daterad den 4
oktober 2022
Bilaga 2 Tekniska nämndens förslag på taxor inklusive protokoll daterad den 4
oktober 2022
Bilaga 3 Bygg- och miljönämndens förslag på taxor inklusive protokoll daterad den
4 oktober 2022
Bilaga 4 Kulturnämndens förslag på taxor inklusive protokoll daterad den 4
oktober 2022
Bilaga 5 Räddningsnämndens förslag på taxor inklusive protokoll daterad den 4
oktober 2022
Bilaga 6 Fritid- och folkhälsonämndens förslag på taxor inklusive protokoll daterad
den 4 oktober 2022
Bilaga 7 Socialnämndens förslag på taxor inklusive protokoll daterad den 8
november 2022
Bilaga 8 Barn- och utbildningsnämndens förslag på taxor inklusive protokoll
daterad den 4 oktober 2022
Bilaga 9 SÅMs förslag på taxor daterad den 4 oktober 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 oktober 2022, §52

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §297 Dnr: KS.2022.153 1.7.3

Återrapportering av schablonersättning 2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelningen av 2023 års
schablonersättning med 63% till kommunstyrelsen, 25% till utbildningsnämnden,
8% till socialnämnden, samt 4% till samhällsutvecklingsnämnden, att nämnderna ska
inkomma med en gemensam redovisning av medel, beskrivning och nytta senast
den 30 september 2023 för att ny beräkning ska kunna ske före 31 oktober 2023
inför fördelning år 2024, samt att det tas fram en fördjupad genomlysning av
behoven och fördelningen av schablonersättningen mellan förvaltningarna inför
2024.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har tidigare beslutat om principer för schablonersättning till
nämnderna för den statliga ersättningen som tillfaller Gislaveds kommun.
I principerna fastställdes att de nämnder som har erhållit medel från detta
statsbidrag skulle inkomma med en gemensam återrapportering av vad som
åstadkommits. Fördelningen av procentsatserna för 2020 förändrades jämfört med
2019 i och med flytt av verksamhet och fördelningen beslutades enligt:

Kommunstyrelsen 63%
Barn- och utbildningsnämnden 25%
Socialnämnden 8%
Kulturnämnden 2%
Fritid- och folkhälsonämnden 2%.
Samma fördelningsprocent beslutades 2021 för verksamhetsåret 2022.

Samtliga nämnder beskriver hur schablonersättningen använts under 2022.
Socialnämnden lyfter även att den tilldelning som nämnden får i dagsläget inte
räcker för att täcka kostnader kopplat till socialnämndens ansvar för integration
och bosättningsuppdrag. Socialnämnden anser att kostnader kopplat till
flyktingmottagning ska finansieras av schablonersättningar från Migrationsverket
och inte genom socialnämndens budget. Får socialnämnden fortsatt 8 procent av
schablonersättningarna kommer nämnden att behöva finansiera verksamheten
med budgetmedel i ännu högre grad under 2023.

Det finns brister i den ekonomiska redovisningen av framförallt kostnaderna och
till viss del även för intäkterna. Bristerna innebär att det inte går fullt ut att i
ekonomisystemet se vilka faktiska kostnaderna nämnderna har haft under 2022
kopplat till schablonersättningen. Kommunstyrelseförvaltningen har initierat ett
förbättringsarbete för att förbättra den ekonomiska redovisningen.

Med anledning av brister i framförallt kostnadsredovisningen anser
kommunstyrelseförvaltningen att det inte finns ett tillräckligt kvalitativt
beslutsunderlag för att eventuellt göra förändringar i den procentuella
fördelningen mellan nämnderna inför 2023 jämfört med 2022.

Statsbidraget enligt denna förordning har minskat betydligt från tidigare år och
bedöms att minskas ytterligare varje månad framöver. Det är av största vikt att
nämnderna inte finansierar verksamhet bestående av fasta kostnader med detta
bidrag då tilldelningen till nämnderna förändras och statsbidraget minskar över

Ks §297 (forts.)
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tid. Fördelning av bidraget till berörda nämnder enligt beslutad procent sker varje
månad.

Samtliga nämnder och verksamheter står inför utmaningen att kunna ställa om i
samma takt som schablonersättningarna förändras. Det är av stor vikt att rätt
kostnader hänförs till schablonintäkterna samt att verksamheten anpassas så att
kostnaderna inte överstiger intäkterna och därmed finansieras av respektive
nämnds ordinarie budgetmedel.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2022
Återrapportering av schablonersättning från respektive berörd nämnd
Kommunstyrelsen den 26 oktober 2022, §282

Yrkanden
Anton Sjödell (M): att godkänna fördelningen av 2023 års schablonersättning med
63% till kommunstyrelsen, 25% till utbildningsnämnden, 8% till socialnämnden samt
4% till samhällsutvecklingsnämnden.

Marie Johansson (S) med instämmande av Jonas Ericson (M), Mikael Kindbladh
(WeP), Håkan Josefsson (C) och Emanuel Larsson (KD): Bifall till Anton Sjödells
(M) yrkande.

Mikael Kindbladh (WeP): Att det tas fram en fördjupad genomlysning av behoven
och fördelningen av schablonersättningen mellan förvaltningarna inför 2024.

Marie Johansson (S) med instämmande av Jonas Ericson (M), Håkan Josefsson (C)
och Emanuel Larsson (KD): Bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget i övrigt och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kulturnämnden
Fritid- och folkhälsonämnden
Avdelningen för arbete och utbildning
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §298 Dnr: KSMEX.2022.120 4.3.1

Förvärv av Gislaved Uvekull 1:32, 1:33 och 1:13, Smålandsstenars åkeri
AB

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt gällande Gislaved
Uvekull 1:32, 1:33 och 1:13, Smålandsstenars åkeri AB, daterat den 11 oktober
2022.

Ärendebeskrivning
XL-Bygg bedrev tidigare sin verksamhet i byggnaden på fastigheterna Uvekull 1:32,
1:33 och 1:13. Efter att verksamheten sedan ett tag lagts ner och lokalerna tömts
lade fastighetsägaren ut fastigheterna till försäljning.

Då kommunen har behov av lokaler för verksamhet i Smålandsstenar samt att
området är intressant att få rådighet över i längre perspektiv, anmälde kommunen
sitt intresse av att köpa fastigheterna.

Beslutsunderlag
Köpekontrakt daterat den 11 oktober 2022
Ortofoto på fastigheterna
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2022
Kommunstyrelsens näringsutskott den 26 oktober 2022, §46

Yrkanden
Anton Sjödell (M) med instämmande av Marie Johansson (S), Fredrik Sveningson
(L), Emanuel Larsson (KD), Gunnel Augustsson (S), Jonas Ericson (M), Peter
Gustavsson (SD): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Mark- och exploateringsenheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §299 Dnr: KSMEX.2022.111 4.3.3

Försäljning av fastighet del av Åtterås 19:42, Granströms åkeri AB

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt gällande
försäljning av fastighet del av Åtterås 19:42, Granströms åkeri AB, daterat den 14
oktober 2022.

Ärendebeskrivning
Granströms Åkeri AB är ett familjeägt åkeri med fokus på transporter och
spedition sedan 1960-talet med säte i Smålandsstenar. De har nu blivit uppsagda
från det hyresavtal de haft och förvärvade då fastigheten Uvekull 1:25. På den
fastigheten kan de dock inte få bygglov för sin verksamhet då detaljplanen inte
medger det. Granströms Åkeri AB vill fortsätta ha sin verksamhet i
Smålandsstenar. Efter kontakt och diskussioner med kommunen kring annan mark
för sin verksamhet så blev de erbjudna del av Åtterås 19:42 i södra
industriområdet i Smålandsstenar. Granströms tackade ja till erbjudandet.

Området utgör del av detaljplanen SM 58, utpekad för industrimål. En ny detaljplan
håller på att tas fram där en ny kommunalgata kommer detaljplaneras till
fastigheten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2022
Köpekontrakt daterat den 14 oktober 2022
Detaljplan SM 58
Kartbilaga styckningslott
Åtterås 19:42 ortofo
Kommunstyrelsens näringsutskott den 26 oktober 2022, §47

Yrkanden
Stefan Nylén (SD) med instämmande av Jonas Ericson (M), Marie Johansson (S),
Emanuel Larsson (KD), Håkan Josefsson (C), Fredrik Sveningson (L) och Mikael
Kindbladh (WeP): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Mark- och exploateringsenheten
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Ks §300 Dnr: KS.2022.204

Avsteg från Policyn för handläggning av elenergi i fysisk andelsportfölj

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att prissäkring av nordiskt systempris och Elektricity
Price Area Differentials (EPAD) inte behöver göras samtidigt enligt nuvarande
policy för elhandel. Beslutet gäller till och med 30 april 2023.

Ärendebeskrivning
Priset på el kan variera av olika orsaker. Nederbörd, konjunktur, kraftverkshaveri
och temperatur är några exempel. Aktörernas gemensamma förväntningar på
framtida priser påverkar i hög grad och dessutom kan en samsyn bland några få
dominerande aktörer kortsiktigt påverka priset. Allmänt anses elmarknaden vara
mycket rörlig. Långsiktiga prissäkringar syftar till att minska riskerna för Gislaveds
kommun. Riskerna blir lägre om mindre volymer säkras vid fler tillfällen jämfört
med ett fastprisavtal för hela elförbrukningen.

I kommunens policy för elhandel måste både systempriset och EPAD-priset
säkras. Priserna mellan nordiskt systempris och priserna för elområde 3 och 4 kan
variera i mycket hög grad dvs det finns en stor prisrisk att hantera. Idag köps både
systempris och EPAD samtidigt enligt kommunens elhandelspolicy. I dagsläget är
marknaden i elområde 4 inte likvid (inga säljare finns) vilket innebär att elhandlaren
tar risken åt Gislaveds kommun. Riskpremien för detta är mycket hög.

Bedömningen är att elområdespremien i framförallt elområde 3 och4 för
närvarande är för högt prissatt och att priset kommer att gå ner. Genom att
tillfälligt enbart terminssäkra det nordiska systempriset är bedömningen att
kostnaden för el blir betydligt lägre för Gislaveds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2022
Policy för elhandel
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 9 november 2022, §59

Beslutet skickas till:
Ekonomichefen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §301 Dnr: KS.2022.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Tf. Teknisk chef
6.12 Godkännande av intrångsersättning. Undertecknande av värderingsprotokoll,
KSMEX.2022.145

Tf. Teknisk chef
6.12 Godkännande av intrångsersättning. Undertecknande av värderingsprotokoll,
KSMEX.2022.146

Avdelningschef, Enhetschef
9.40 Ek bistånd avslag enl 4 kap. 1 § SoL, 4 st

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare, Socialsekreterare
9.37 Ek Bistånd avslag enl. 4 kap. 1 § SoL, 109 st

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare
9.51 Ek bistånd Avsluta utred enligt 11 kap 1 § SoL, 6 st

Avdelningschef, Gruppledare, Socialsekreterare
9.37 Ek Bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL, 176 st

Kommundirektör
8.13 Styrelsens förvaltningsorganisation avseende it-avdelningen inom
kommunstyrelseförvaltningen, KS.2021.76

Kommunstyrelsens ordförande
1.2 Beslut i brådskande ärende. Godkännande av yttrande till förvaltningsrätten,
KS.2022.172

Avdelningschef verksamhetsstöd
1.17 Fastställande av öppettider 2023, KS.2022.190

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §302 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 22:31 Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och
förvaltare med flera

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §303 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Förordnande av begravningsombud
Ordföranden informerar om att länsstyrelsen söker nytt begravningsombud i vår
kommun. Det finns möjlighet att förordna begravningsombud fram till den 18
november 2022.

Alkohol- och drogpolicy
Marie Johansson (S) informerar om att kommunens antagna Alkohol- och
drogpolicy har blivit överklagad och kommer att revideras och tas upp igen för
beslut.

Kommunalt forum
Ordföranden informerar från möte med Kommunalt forum den 28 oktober.

Samverkan med Hylte kommun
Kommundirektören informerar från samverkansmöte med Hylte kommun.

Entreprenörsregionen
Ordföranden informerar från möte med Entreprenörsregionen där tolv
kommuner i fyra län ingår. Laholms kommun var värd för mötet där man bland
annat fick en föreläsning gällande attraktiva platser.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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