
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2020-08-26 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 26 augusti 2020, kl. 13.00-16.25 

Carina Johansson (C), ordf. 
Bengt Petersson (C), deltar på distans 
Håkan Josefsson (C) 
Anton Sjödell (M) 
Jonas Ericson (M) 
Emanuel Larsson (KD), tjänstgörande ersättare för Lennart Kastberg (KD) 
Fredrik Sveningson (L) 
Mikael Kindbladh (WeP) 
Marie Johansson (S) 
Fredrik Johansson (S), inte närvarande §§ 166-168, 172-173 
Marie-Louise Dinäss (S), inte närvarande §§ 167-168, 172-173 
Evangelos Varsamis (S) 
Tommy Stensson (S) 
Mattias Johansson (SD) 
Stefan Nylen (SD) 

Anders Johansson, kommundirektör 
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör 
Louise Elverlind, tf. ekonomichef, §166 
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare 
Klara Lindegren, utvecklingsledare, §§ 161-162 
Ria Andersson, mark- och exploateringschef, §163 
Hans Engström, mark- och exploateringslots, §163 
Susanne Härenstam, utvecklingsledare, §§ 163-164 
Bengt-Göran Ericsson, utvecklingsledare, §165 
Sandra Arvidsson, kanslichef/kommunjurist, §§ 167-168 

Marie Johansson 

Kommunstyrelsekontoret den 26 augusti 2020 

Paragrafer 161 - 175 

Yvonne Thelin Karlsson 

Carina Johansson 

Marie Johansson 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

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

Kommunstyrelsen 

Paragrafer 161 - 1752020-08-26 
Datum för 

2020-08-27 anslags nedtagande 2020-09-17 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Evelina Edlund 
Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
2 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Ks §161 Dnr: KS.2017.189 

Yttrande över detaljplan för Trafikplats Norra Smålandsstenar, Åtterås 
4:5 m.fl. 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslag till detaljplan för Trafikplats Norra 
Smålandsstenar, Åtterås 4:5 m.fl. 

Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget vid Smålandsstenars norra infart. Inom planområdet finns 
två enbostadshus och Borlångsvägen som ansluter till riksväg 26. Planområdet 
avgränsas av skogsmark i norr och öst, befintliga bostäder i söder och en ny 
samlingslokal med begravningsplats i väster. 

Planen syftar till att pröva och säkerställa planering av ny huvudgata med 
anslutande gång- och cykelbana samt möjliggöra för anslutning av huvudgatan mot 
riksväg 26. 

Planförslaget berör del av fastigheterna Åtterås 4:5, Uvekull 2: I 35, Vickelsberg 
I :21, Vickelsberg 2: 13 och Villstad- Haghult I: 16 som ägs av Gislaveds kommun. 
Fastigheter Kollåkerskog I :9, Kollåkerskog I: 19 och Vickelsberg 5: I ägs privat. 
Som ett resultat av granskningen så har planförslaget utökats för att innefatta del 
av den privatägda fastigheten Vickelsberg 3:3. 

Under granskningsperioden som skedde den 9 mars till den 3 april 2020 har 
betydande ändringar gjorts av planförslaget. De betydande ändringarna innefattar 
att planområdet har utökats samt att en gällande markanvisning har korrigerats. 
Markanvisningen har korrigerats på grund av att den var felaktigt angiven i 
samrådsförslaget. Planförslaget ställdes ut för ny granskning mellan den I juni och 
den 31 augusti. Kommunstyrelsen ska därför yttra sig i detta skede. 

Planområdet har utökats eftersom markanvisning i gällande detaljplan SM45 för del 
av fastighet Vickelsberg 3:3 är "park eller plantering" men marken i fråga ligger 
inom en industrifastighet och nyttjas i dagsläget för industriändamål. Det är därför 
lämpligt att planområdet utökas för att ändra ändamålet från "park eller 
plantering" till "industriändamål" inom aktuell fastighet. 

Detaljplanen följer intentionerna i den gällande fördjupningen av översiktsplanen 
för Smålandsstenar och Skeppshult som antogs 2018. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på planförslaget. Kommunstyrelsens 
synpunkter vid samrådet har tillgodosetts. 

Beslutsunderlag 
Bm utskott 23 juni 2020 §26 Detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i 
Norra Smålandsstenar 
Förslag till Detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i Norra 
Smålandsstenar 

Ks § 161 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Granskning Plankarta för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i Norra 
Smålandsstenar 
Granskningsutlåtande för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i Norra 
Smålandsstenar 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 juli 2020 

Yrkande 
Miakel Kindbladh (WeP): Att återremittera ärendet till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Ks §162 Dnr: KS.2020.97 1.9 

Yttrande över remiss gällande Trafikförsörjningsprogram för Region 
Halland 2020-2024 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att 
komplettera yttrandet med att skriva om godstrafikens betydelse för HNJ-banans 
utveckling. 

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet i övrigt till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslaget yttrande daterat den 26 augusti 
2020 som sitt eget. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Halland har översänt ett förslag på Trafikförsörjningsprogram i 
Hallands län 2020-2024 för yttrande. Ett trafikförsörjningsprogram beskriver den 
översiktliga planeringen gällande utvecklingen av kollektivtrafiken i det aktuella 
länet. 

Programmet beskriver hur kollektivtrafiken ska bidra till att Region Halland uppnår 
regionala mål som rör attraktivitet, inkludering, konkurrenskraft, en hållbar 
samhällsutveckling, samt att resandet med kollektivtrafiken ska öka och vara 
attraktiv. Programmet beskriver också vilka stråk som har högst antal resenärer 
och hur stråken prioriteras utifrån högst antal befintliga resenärer. 

Gislaveds kommun berörs betydande av hur Region Halland väljer att prioritera 
och utveckla länets kollektivtrafik. Exempelvis påverkas trafiken till och från Hylte 
kommun samt Gislaveds kommuns koppling till västkusten. Vidare är delsträckan 
Värnamo - Halmstad, på Halmstad - Nässjö järnvägs, fortsatta drift beroende av 
Region Hallands planering av kollektivtrafiken. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som berör 
både allmänna och specifika aspekter på programmet. Kommunstyrelse
förvaltningen har under beredningen av ärendet tagit in synpunkter från Värnamo 
och Hylte kommuner. 

Beslutsunderlag 
Remiss Region Hallands Trafikförsörjningsprogram 2020-2024. 
Förslag till yttrande över Trafikförsörjningsprogram i Region Halland 2020-2024 
daterad den 16 juli 2020. 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 juli 2020 

Yrkande 
Bengt Petersson (C): Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att komplettera 
yttrandet med att skriva om godstrafikens betydelse för HNJ-banans utveckling. 

Fredrik Sveningson (L) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP) och Anton 
Sjödell (M): Bifall till Bengt Peterssons (C) yrkande. 

Ks §162 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.97
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Peterssons (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Ks §163 Dnr: KS.2020.59 4.2.2 

Markanvisningsavtal gällande del av Centrum 2 och 3, Gislaved 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna markanvisningsavtalet gällande del av 
Centrum 2 och 3 i Gislaved, undertecknat av kommunen och Bygga GWG AB den 
23 juni 2020. 

Ärendebeskrivning 
För att öka attraktiviteten i Gislaveds centrum, genom att bland annat skapa 
förutsättningar för fler bostäder och service, anordnade kommunen en 
markanvisningstävling 2018. Bygga GWG AB från Värnamo var en av tre aktörer 
som lämnade in ett projektförslag för en exploatering på delar av kommunens 
fastigheter Centrum 2 och 3 vid Stationsallen i centrala Gislaved och vann därmed 
tävlingen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2019, § 141, om en 
avsiktsförklaring mellan kommunen och Bygga GWG AB. Avsiktsförklaringen 
utgör grunden för markanvisningsavtalet. 

Markanvisningen innebär att kommunen ger exploatören ensamrätt om förvärv av 
marken samt att förbereda marken för exploatering i enlighet med det förslag till 
ny detaljplan som kommunen av exploatören får i uppdrag att ta fram. 
Markanvisningen är tidsbegränsad till två år och måste godkännas samt vara 
undertecknad av kommunen och exploatören för att vara gällande. Tiden om två 
år gäller från datumet för undertecknande. 

Markanvisningsavtalet undertecknades av kommunen och Bygga GWG AB den 23 
juni 2020 med reservationen att avtalet gäller under förutsättning att 
kommunstyrelsen godkänner detsamma genom laga kraft vunnet beslut. 

Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal gällande Centrum 2 och 3 i Gislaved, undertecknat den 23 juni 
2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den IOaugusti 2020 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M): Att ärendet ska avgöras idag. 

Marie Johansson (S): Bifall till Anton Sjödells (M) yrkande. 

Marie Johansson (S) med instämmande av Jonas Ericson (M), Fredrik Sveningson 
(L), Håkan Josefsson och Emanuel Larsson (KD): Bifall till förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar detta. 

Beslutet skickas till: 
Mark- och exploateringsenheten 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.59
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Ks §164 Dnr: KS.2020.105 4.2.2 

Yttrande över detaljplan för del av Ölmestad 28: I inom Podalen i 
Reftele 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänsteskrivelsen daterad 2 juli 2020 som 
sitt eget yttrande till bygg- och miljönämnden. 

Ärendebeskrivning 
Sam rådstiden gällande detaljplan för del av Ölmestad 28: I i Reftele är mellan 
4 juni till 20 september 2020. 

Planområdet är beläget i södra delen av Reftele inom Podalen, söder om väg 153. 
Norr om planområdet ligger Ölmestadskolan och söder om ligger Nyckelpigans 
förskola. Arean är cirka 8 000 kvm och ägs av Gislaveds kommun. Idag består 
planområdet av en öppen gräsyta och omges av villabebyggelse. Det finns inga 
utpekade naturvärden, skyddsvärda träd eller liknande inom området. 

På begäran om planbesked från AB Gislavedshus, beslutade bygg- och 
miljönämndens utskott, den 12 december 2019, att lämna positivt planbesked. 
Planens intention är att pröva lämpligheten att anlägga flerbostadshus med 
maximal byggnadshöjd på sex meter samt 40 % byggnadsarea av fastigheten. Planen 
möjliggör 15-30 bostäder i flerbostadshus i maximalt två våningar. 
Planområdet har belagts med utfartsförbud i gatukorsningarna för att säkerställa 
att trafik till och från planområdet sker säkert. Befintligt trafiknät klarar förväntad 
trafikökning som flerbostadshus med 12-18 lägenheter kan tänkas bidra med. 

Fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Reftele, antagen av 
kommunfullmäktige 1998, pekar inte ut någon specifik användning för 
planområdet. Då planförslaget inte är förenligt med FÖP:en, upprättas detaljplanen 
med utökat planförfarande. Detta innebär att det är kommunfullmäktige som 
beslutar om antagande av detaljplanen. 
Befintlig detaljplan redovisar allmänt ändamål (park och plantering) för området. 

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker planförslaget och ser positivt på att 
Reftele förtätas med flerbostadshus. Förvaltningen anser att avvikelsen från FÖP 
Reftele kan godkännas, dels för att grönområdet som avses exploateras inte anses 
ha några större naturvärden och dels för att området anses vara lämpligt för 
förtätning, med tanke på dess centrala läge i orten. Utöver ovanstående vill 
förvaltningen framföra följande synpunkter: 

Det är önskvärt att få reda på vad gräsytan, som avses exploateras, används till 
idag. Inför granskningen av planen ser vi gärna att denna information kompletteras. 
Avsnittet gällande "energi" på sidan 14 i samrådshandlingen, får gärna utvecklas 
genom att beskriva hur planförslaget bidrar till att uppfylla intentionerna i 
"Energistrategi 20 I 1-2020", antagen av kommunfullmäktige den 29 september 
2011. 

Ks §164 (forts.) 

Beslutsunderlag 
Samrådshandling del av Ölmestad 28: I, daterad maj 2020 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Samråd plankarta del av Ölmestad 28: I, daterad maj 2020 
PM I Geoteknik, daterat 31 mars 2020 
Markteknisk undersökningsrapport, daterad 2 april 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 juli 2020 

Yrkanden 
Fredrik Sveningson (L): Att ärendet ska avgöras idag. 

Tommy Stensson (S): Bifall till Fredrik Sveningsons (L) yrkande. 

Marie Johansson (S) med instämmande av Tommy Stensson (S), Jonas Ericson (M), 
Fredrik Sveningson (L), Håkan Josefsson (C), Emanuel Larsson (KD): Bifall till 
förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningsons (L) yrkande om att 
ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljönämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Ks §165 Dnr: KS.2020.1 12 1.3.1 

Upphävande av äldre vindkraftspolicy för Gislaveds kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva vindkraftspolicy för 
Gislaveds kommun, daterad 19 mars 2008. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun beslutade den 19 mars 2008 att anta en 
vindkraftspolicy för kommunen. Syftet med policyn var att klargöra kommunens 
inställning till vindkraft och på vilket sätt kommunen ansåg att den skulle etableras. 
Policyn baserades på den då gällande lagstiftningen för vindkraftsetableringar. En 
omfattande lagstiftningsförändring skedde redan 2009 då bland annat regelverket 
för vem som prövar olika storlekar på vindkraftsparker ändrades, bygglovplikt för 
tillståndspliktiga vindkraftparker togs bort och kravet på detaljplanläggning 
reducerades kraftigt. Då infördes också kravet på kommunens tillstyrkan för att en 
tillståndspliktig vindkraftpark skulle kunna tillåtas. 

2016 antogs den gällande kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 16, för 
Gislaveds kommun. I denna fastlades riktlinjer för etablering av vindkraft. Dessa 
riktlinjer bygger till stor del på vindkraftpolicyns innehåll men utifrån förändrad 
lagstiftning, bredare kunskapsunderlag samt med erfarenheter från ett flertal 
prövningsprocesser av vindkraftsparker. Detta fick till följd att några riktlinjer 
skärptes, andra utelämnades då de inte längre var aktuella eller ingår i allmänna råd 
och riktlinjer. I ÖP 16 utökades också de områden som anses olämpliga för 
vindbruk. Syftet var att ge tydligare förutsättningar för kommunens egna 
ställningstaganden när det gäller vindkraftsetableringar men också genom att 
inarbetas i översiktsplanen skulle riktlinjerna vara vägledande för andra 
myndigheters beslut. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att med två gällande olika strategiska 
dokument skapas osäkerhet, framförallt i kommunikation med allmänhet och 
exploatörer, om kommunens riktlinjer för vindkraftsetableringar. En del av 
informationen i den äldre vindkraftpolicyn är också inaktuell. De riktlinjer som 
finns i översiktsplanen med tillhörande underlag, samt allmänna riktlinjer för 
prövning, tillgodoser behovet av övergripande ställningstaganden. 
Kommunstyrelseförvaltningen anser därför att den äldre vindkraftpolicyn bör 
upphävas. Samråd har skett med bygg- och miljöförvaltningen i denna fråga. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I I augusti 2020 
Kommunfullmäktiges beslut daterat den 19 mars 2008, §30 
Vindkraftpolicy för Gislaveds kommun daterad den 19 mars 2008 
Utdrag ur gällande kommunomfattande översiktsplan för Gislaveds kommun, 
ÖP 16, antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2016, reviderad den 27 
februari 2020. 

Ks §165 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Mikael Kindbladh (WeP): Avslag på ärendet och att det ska tas fram en ny 
vindkraftspolicy. 

Mattias Johansson (SD): Avslag på ärendet och att en ny vindkraftspolicy tas fram 
och ersätter den nuvarande. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Ks §166 Dnr: KS.2020.61 1.4.1 

Delårsbokslut, uppföljning 2 med helårsbokslut 2020, 
kommunstyrelsens egna 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge avdelningen arbete och utbildning vid 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att senast 2020-12-3 I uppnå ett resultat i 
balans med budget, 

att ge avdelningen arbete och utbildning vid kommunstyrelseförvaltningen i 
uppdrag att inkomma till kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott med 
åtgärdsplan för sitt prognostiserade underskott till arbetsmarknadsutskottet den 8 
september, samt 

att avdelningschefen ska redovisa åtgärdsplaner samt redovisade effekter och 
resultat av åtgärder för sitt prognostiserade underskott på varje 
arbetsmarknadsutskott fram tills dess att underskottet är åtgärdat. 

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet i övrigt till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens uppföljning 2 -
(delårsbokslut per den 31 augusti 2020) med helårsprognos 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på 3 600 tkr. Prognosen kan 
komma att justeras när utfallet för perioden är klart. Underskottet ligger inom 
avdelningen för Arbete och utbildning och beror framför allt på att anpassningar 
som har behövt göras tidigare inom övertagen verksamhet inte har anpassats till 
intäkterna. Avdelningen arbetar med åtgärdsplaner för att få en budget i balans. 

Kommunstyrelsen befinner sig i ett stort förändringsarbete, där ett stort antal 
processer är igång. Det är processer på övergripande nivå där strukturer och 
förutsättningar skapas i planering och uppföljning för hela organisationen, samtidigt 
som den egna förvaltningen ska hanteras på samma sätt. Detta tillsammans med 
vakanta tjänster, effektiviseringar, besparingar och omstruktureringar ställer stora 
krav på medarbetarna. Detta ställer också stora krav på både ledning och politik 
att hålla fast vid och skapa trygghet för verksamheten. Att utveckla 
kommunstyrelsen som egen nämnd och förvaltning med hjälp av digitaliseringens 
möjligheter behöver fortgå, både för att frigöra tid för våra egna medarbetare, 
men också för att frigöra tid och underlätta för verksamheterna i organisationen. 
Det arbete som pågår med att förbättra kommunstyrelsens uppsiktsplikt, att gå 
från att bara befinna sig i strukturer till att genomsyra varje medarbetares 
arbetsdag, är en utvecklingsresa som kommer att kräva ett stort stöd från både 
politiker och ledning. 

Vårens nya utmaningar till följd av spridningen av Covid-19 har utmanat 
förvaltningen att vara flexibel och kunna ställa om. Krisledningsarbetet har 
prioriterats och andra arbetsuppgifter har behövt läggas åt sidan. Bedömningen är 
att situationen kommer att kvarstå under året och troligtvis gå upp och ner i 
omfattning anpassat efter aktuellt läge. Bedömningen är också att hanteringen 
Ks §166 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.61
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har skötts bra och informationen både internt och externt har fungerat enligt 
krisledningsprocessen. Krisledningsprocessen har inte tidigare använts för en så 
omfattande och långverkande kris som Covid-19 vilket ställer nya krav på 
organisationen. För kommunstyrelsen som nämnd har flexibilitet genom digital 
delaktighet varit viktigt för att demokratin ska kunna säkerställas. 
Effekterna av Covid-19 kommer kännas av många år framöver och kommer 
fortsätta ställa nya krav på förvaltningen. 

Bildandet av den nya avdelningen för arbete och utbildning inom förvaltningen har 
inneburit en stor verksamhetsförändring för berörda medarbetare och är en stor 
förändring för förvaltningen som helhet. Under 2020 har mycket av arbetet på 
avdelningen inneburit framtagande och/eller utveckling av processer kopplade till 
verksamhet, målgrupp och medarbetare. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning 2 - Delårsbokslut 2019, kommunstyrelsens egna, daterad den 18 
augusti 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2020 

Yrkande 
Anton Sjödell (M): Att ge avdelningen arbete och utbildning vid 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att senast 2020-12-31 uppnå ett resultat i 
balans med budget, 

att ge avdelningen arbete och utbildning vid kommunstyrelseförvaltningen i 
uppdrag att inkomma till kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott med 
åtgärdsplan för sitt prognostiserade underskott till arbetsmarknadsutskottet den 8 
september, samt 

att avdelningschefen ska redovisa åtgärdsplaner samt redovisade effekter och 
resultat av åtgärder för sitt prognostiserade underskott på varje 
arbetsmarknadsutskott fram tills dess att underskottet är åtgärdat. 

Stefan Nylen (SD): Bifall till Anton Sjödells (M) yrkande med tillägget att 
redovisningen ska ske på kommunstyrelsens sammanträden. 

Mattias Johansson (SD): Bifall till Stefan Nylens (SD) yrkande. 

Marie Johansson (S) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Mikael 
Kindbladh (WeP) och Håkan Josefsson (C): Bifall till Anton Sjödells (M) yrkande. 

Anton Sjödell (M): Avslag på Stefan Nylens (SD) tilläggsyrkande. 

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

Ordföranden ställer därefter proposition på Stefan Nylens (SD) tilläggsyrkande att 
redovisningen från avdelningen för arbete och utbildning ska ske i 
kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen avslår detta. 

Ks §166 (forts.) 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för Anton Sjödells avslagsyrkande 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

NEJ-röst för Stefan Nylens (SD) tilläggsyrkande. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 11 JA-röster, 2 NEJ-röster, I ledamot avstår och 
I ledamot är inte närvarande. Därmed har kommunstyrelsen beslutat att avslå 
Stefan Nylens (SD) tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Avd. för Arbete och utbildning 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Ks §167 Dnr: KS.2020.128 2.4.8 

Taxa för kopiering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kopieringstaxa för 
allmänna handlingar daterad den I I augusti 2020, samt att taxan gäller från den I 
januari 2021. 

Ärendebeskrivning 
Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en kommun 
eller en myndighet. Om den som begär ut en handling däremot önskar en kopia på 
handlingen har kommunen rätt att ta ut en avgift. 

Kopieringstaxan gäller för hela kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att taxan inte förändras jämfört med 
2020. 

Beslutsunderlag 
Kopieringstaxa 2021 för allmänna handlingar daterad den I I augusti 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I I augusti 2020 

Yrkande 
Marie Johansson (S): Att ärendet ska avgöras idag. 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Ks §168 Dnr: KS.2020.129 2.4.8 

Taxa för borgerlig vigsel 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för borgerlig 
vigsel daterad den I I augusti 2020, samt att taxan gäller från den I januari 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att taxan lämnas oförändrad jämfört med 
2020. 

Sveriges kommuner ska tillhandahålla service till sina invånare om möjligheter 
till borgerlig vigsel, vilket också erbjuds i Gislaveds kommun. 

Gislaveds kommun tar ingen avgift av de som viger sig. Många kommuner tar 
dock ut en administrativ avgift för vigsel, särskilt om ingen i paret är 
folkbokförd i kommunen. Kommunen har också rätt att ta ut ersättning för 
vigselförrättarens resor om vigsel sker på annan plats än vigselförrättarens 
tjänstelokal, som i Gislaveds kommun är Kommunhuset. Gislaveds kommun 
har inte tagit ut någon avgift eller ersättning för resekostnader så länge vigsel 
sker inom kommunens gränser. 

Med bakgrund av ovanstående föreslås att vigsel i Gislaveds kommun ska vara helt 
avgiftsfri om någon i paret är folkbokförd i kommunen, men att ersättning för 
resekostnader tas ut om vigselceremonin sker utanför Gislaveds kommuns 
gränser, oavsett folkbokföring. En administrativ avgift för vigsel tas ut om 
500 kr om ingen i paret är folkbokförd i Gislaveds kommun. Taxan som föreslås 
således att vara oförändrad jämfört med 2020. 

Beslutsunderlag 
Förslag till taxa för borgerlig vigsel 2021, daterad den I I augusti 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I I augusti 2020 

Yrkande 
Marie Johansson (S): Att ärendet ska avgöras idag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande att ärendet ska 
göras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Ks §169 Dnr: KS.2019.200 10.10.2 

Ansökan om arrangemangsbidrag, Gislaveds Volleybollklubb 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja arrangemangsbidrag till Gislaveds 
Volleybollklubb för år 2021. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds Volleybollklubb ansöker om ett bidrag från Gislaveds kommun på totalt 
280 000 kronor, I 0 000 kronor per matchtillfälle, för år 2021. Klubben söker 
bidrag med förhoppning att få hjälp att täcka sina kostnader. Klubben spelar i den 
högsta serien och upplever att de är en god ambassadör för Gislaveds kommun 
och därmed marknadsför kommunen. 

Kommunstyrelsen behandlade den 27 maj ansökan om bidrag på 250 000 kronor 
för 2020 från Gislaveds Volleybollklubb och beslutade då att inte bevilja ett bidrag. 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan om arrangemangsbidrag från Gislaveds Volleybollklubb den I I juni 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 27 juli 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Ks §170 Dnr: KS.2020.108 4.3.2 

Utveckling av del av fastigheten Gislaved 3:80, Axjo 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att 
inriktningen för markanvändningen i del av fastigheten Gislaved 3:80 ändras från 
idrottsområde till område för industriverksamhet och ger tekniska nämnden i 
uppdrag att gå vidare med att teckna markanvisningsavtal med Axjo Plastic AB. 

Ärendebeskrivning 
Företaget Axjo Plastic AB har inkommit med en förfrågan om att förvärva del av 
den kommunägda fastigheten Gislaved 3:80. Markområdet gränsar till företagets 
egen fastighet och delar av området har genom arrendeavtal använts för att efter 
en svår brand bygga upp företagets logistikhantering. Företaget har i 
överläggningar med kommunen framfört önskemålet att förvärva mark enligt 
bilagd kartbilaga för att kunna utveckla sin verksamhet. 

För att gå vidare i processen så ska ett markanvisningsavtal upprättas. Avtalet 
möjliggör för företaget att beställa och starta arbetet med framtagande av ny 
detaljplan vilket krävs då området inte är utpekat för ändamålet industri. Avtalet 
reglerar också framtida förvärv av marken del av Gislaved 3:80, vilket sker efter en 
detaljplan vunnit laga kraft. Förvärvet sker då via separat köpeavtal. 

Föreslaget område är inte utpekat för industriändamål utan utgör idrottsområde i 
den fördjupade översiktsplanen för Gislaveds tätort. Den fördjupade 
översiktsplanen är i vissa delar inaktuell och en process pågår att ta fram en ny 
fördjupning för Gislaved-Anderstorp. Som ett led i utvecklingen av Gislaveds 
tätort så har ett ide- och gestaltningsprogram Gislaved 2040 - mötesplatsen vid 
Nissan, tagits fram. Gestaltningsprogrammet stöder företagets 
etableringsönskemål. Den praktiska idrottsverksamheten i området har avvecklats. 

En liten del av området för den tänkta etableringen berör ett område som staten 
har pekat ut som riksintresse för naturvården - Nissan nedströms Nissansjöarna. 
Riksintressets värde utgörs av de slingrande meanderformationer som Nissans 
vattenflöde skapar. I aktuellt område finns inga spår kvar av dessa 
meanderformationer då området redan är utfyllt och förändrat sedan lång tid 
tillbaka. En förändrad markanvändning påverkar därför inte riksintressets värden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 juni 2020. 
Översiktskarta 
Kartbilaga detaljerad, del av Gislaved 3:80 
Kommunstyrelsens näringsutskott den I 0 juni 2020, §25 

Yrkanden 
Jonas Ericson (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Anton Sjödell (M) 
Håkan Josefsson (C), Fredrik Johansson (S) och Emanuel Larsson (KD): Bifall till 
förslaget. 

Ks § 170 (forts.) 

Beslutet skickas till: 
Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Ks §171 Dnr: KS.2020.4 1.2.3 

Anmälan om delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef KS.2020.1 13 
1.9 Avslagsbeslut begäran om allmän handling 

Kommunstyrelsens ordförande KS.2020.127 
1.2 Beslut i brådskande ärende 

Tf. Ekonomichef KS.2020.135 
2.1 Antagande av leverantör 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Ks §172 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och Regioner 

Förändring i sommarjobbssatsning från och med september 

Sveriges kommuner och regioner 
Information om statsbidraget för kompetenslyft till äldreomsorgen 

Sveriges kommuner och regioner 
Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR m.m 

Sveriges kommuner och regioner 
Beslut och justeringar i RIPS för år 2020 

Fritid- och folkhälsonämnden 
Analys av intäktsbortfall till Fritid- och folkhälsonämnden den 2020-06-16 

Fritid- och folkhälsonämnden 
Den 16 juni 2020 § 49, lnkomstbortfall för fritid- och folkhälsonämnden 
2020 

Svensk Vindenergi 
Pressmeddelande 

Barn- och utbildningsnämnden 
Den 9 juni 2020 §51 Revidering av Barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 

Barn- och utbildningsnämnden 
Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden 200603, antagen den 9 
juni 2020 

Europa direkt 
Inbjudan att delta i förslagsinfordran ED-SE-2020 

AB Gislavedshus 
Protokoll den 28 maj 2020 

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna och SKR 
Nyhetsbrev om mottagning och bosättning av nyanlända juni 2020 

Revisionen 
Missiv uppföljande granskning hemsjukvård och hemtjänst 

Ks § 172 (forts.) 

Revisionen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Uppföljande granskning av hemtjänst och hemsjukvård Gislaveds kommun 

Revisionen 
Missiv uppföljande granskning fordonshantering 

Revisionen 
Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering 

Räddningstjänsten 
Informationssäkerhet räddningstjänstens handlingsplan 2020-2021 

Räddningsnämnden 
Den I juni 2020 §43 - Räddningstjänstens handlingsplan för 
informationssäkerhet 2019-2020, uppföljning 

Räddningsnämnden 
Den I juni 2020 §44 - Räddningstjänstens handlingsplan för 
informationssäkerhet 2020-2021, antagande 

Räddningsnämnden 
Uppföljningsdokument Räddningstjänstens handlingsplan 
informationssäkerhet 2019-2020 

Räddningsnämnden 
Den I juni 2020 §46 - Reinvesteringar 

Jordbruksverket 
Lokalt ledd utveckling genom Leader bilaga 

Kulturnämnden 
Den 15 juni 2020 §22 Nämndplan 2020-2022 

Kulturnämnden 
Nämndplan 2020-2022 

Socialnämnden 
Den 23 juni 2020 §75 Redovisning av kostnader för köpta platser och 
platser i egen regi inom funktionshinderverksamheten 

Socialnämnden 
Redovisning av kostnader för köpta platser och platser i egen regi inom 
funktionshinderverksamheten 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Den 18 augusti 2020 § I 3 

Sveriges kommuner och regioner 
Budgetförutsättningar för åren 2020-2023 

Ks §172 (forts.) 

Nissans Vattenråd 
Den 17 juni 2020 Årsstämma justerade handlingar 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Nissans Vattenråd 
Bilaga Medins Nissan 2019 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Ks §173 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ny socialchef 
Kommunens nya socialchef Malin Johansson presenterar sig för kommunstyrelsens 
ledamöter. Hon tillträdde sin tjänst den 24 augusti 2020. 

Ekonomichefens avgång 
Kommundirektören informerar om att det är ett verkställighetsbeslut som tagits 
gällande avtalet mellan kommunen och ekonomichefen. 

Personalförändringar på kommunstyrelseförvaltningen 
Kommundirektören informerar om att Eva Gardelin-Larsson har gått in som 
biträdande kommundirektör fram till årsskiftet. Rekrytering av ny ekonomichef 
pågår och Louise Elverlind går in som tf ekonomichef fram till årsskiftet. Joakim 
Toll går in som enhetschef för avd hållbar utveckling och Sandra Arvidsson går in 
som enhetschef för digitalisering fram till årsskiftet. 

Organisationsöversyn 
Kommundirektören informerar om den pågående organisationsöversynen som är 
ett uppdrag från kommunfullmäktige. En projektledare är utsedd och en styrgrupp 
är bildad. Ett studiebesök kommer att göras i Ängelholms kommun. I oktober 
kommer arbetet att gå igång mer i skarpt läge för att vara färdigt till den nya 
mandatperioden den I januari 2023. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Ks §174 Dnr: KS.2020.141 

Förslag på initiativärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Bengt Peterssons (C) förslag på initiativärende. 

Reservation 
Bengt Petersson (C) reserverar sig mot beslutet med följande skrivning: 
Jag reserverar mig från beslutet att inte låta mig lyfta en fråga under punkten 
"Övriga frågor". Jag yrkade på att vi skulle diskutera fördelningen av tillkommande 
statliga medel i Budget 2020, enligt det beslut kommunfullmäktige fattade i 
samband med budgetbeslutet från november 2019. Detta var dessutom fjärde 
(4:e) gången jag försökt lyfta frågan till kommunstyrelsen under 2020. 

Efter att ordföranden ställt min framställan under proposition, ledde den till 
votering som utföll med 6 röster för avslag, 4 röster för förslaget och 
5 ledamöter som avstod. Därmed förvägrades jag att lyfta min fråga under punkten 
"Övriga frågor". 

Jag beklagar att kommunstyrelsen därmed inte fullföljer kommunfullmäktiges 
tidigare beslut. Avsikten, från min sida, var att diskutera hur vi skulle gå vidare 
med ärendet och inte att vi skulle fatta något definitivt beslut under dagens möte. 

Ärendebeskrivning 
Bengt Petersson (C) väcker ett initiativärende gällande fördelningen av kommande 
statliga medel 2020 som han vill lyfta på dagens sammanträde. 

Yrkande 
Anton Sjödell (M): Avslag på initiativärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Peterssons (C) förslag på initiativärende 
gällande fördelningen av kommande statliga medel 2020. 
och Anton Sjödells (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå initiativärendet. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för Anton Sjödells (M) avslagsyrkande 
NEJ-röst för Bengt Peterssons (C) initiativärende. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 6 JA-röster, 4 NEJ-röster och 5 ledamöter som avstår. 
Därmed har kommunstyrelsen beslutat att avslå Bengt Peterssons (C) förslag på 
initiativärende. 

Beslutet skickas till: 
Bengt Petersson (C) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

Ks §175 Dnr: KS.2020.141 

Förslag på initiativärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Mattias Johanssons (SD) förslag på initiativärenden. 

Reservation 
Mattias Johansson (SD) och Stefan Nylen (SD) reserverar sig mot beslutet med 
följande skrivning: 

Gislaveds kommuns ekonomichef slutade på egen begäran vilket klart och mycket 
tydligt framgår av det avtal som upprättades 2020-06-16. 
Vi Sverigedemokrater vill se en fördjupad diskussion, med möjlighet att ställa 
frågor om det inträffande, med någon form av beslut på nästa sammanträde. 
Det ligger i linje med det råd jag fick av SKRs juridiska avtal. 
Vi vill bl. a. veta var någonstans i delegationsordningen som kommundirektören 
anser sig ha stöd för sitt agerande. 

Vi Sverigedemokrater anser att det bör ske en rättslig prövning när kommunen 
utan skäl ger bort tre månadslöner 219 000 kr och genom avtalet ytterligare 
I 026 200kr som utbetalas i oktober 2020. 

Vi anser även att det är helt otroligt att vi nekas att lyfta relevanta frågor som rör 
vårt gemensamma ansvar som kommunstyrelse. Hur ska ledamöterna i 
kommunstyrelsen kunna ta sitt ansvar när information som efterfrågas inte ges, 
och initiativärenden inte får lyftas? 

Reservationen omfattar även de delar där vi har skickat in material i förväg. 

Ärendebeskrivning 
Mattias Johansson (SD) väcker tre initiativärenden gällande hanteringen av 
ekonomichefens avslut av anställning, gällande löner och gällande 
kommunstyrelsens arbetssätt som han vill lyfta på dagens sammanträde. 

Yrkande 
Anton Sjödell (M): Avslag på initiativärendena. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) förslag på 
initiativärenden och Anton Sjödells (M) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendena. 

Beslutet skickas till: 
Mattias Johansson (SD) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


