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Kf §64 Dnr: KS.2022.1 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 2 Nya motioner,
ärende 4 Frågor och ärende 6 Information från revisionen utgår då inget finns att
behandla.

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

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §65 Dnr: KS.2022.5 1.2.6

Interpellationer

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten avslutad och konstaterar att
interpellationen är besvarad.

Ärendebeskrivning
Bengt-Ove Eriksson (V) har den 4 april 2022 lämnat in en interpellation gällande
musikskolan. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande, Carina
Johansson (C). Frågorna sammanfattas enligt följande:

1.Vilka fakta stödjer argumentet i utredningen, att en förändrad
organisationstillhörighet kommer att ”bredda målgruppen.” Har en
målgruppsanalys genomförts? Skulle andra åtgärder – inom befintlig organisation-
istället kunna vidtas för att förändra målgruppens sammansättning? Varför finns
inga överväganden om detta i utredningen?

2. Har en riskanalys gjorts beträffande eventuella negativa konsekvenser för
musikskole-personalens arbetsvillkor och möjligheter att bibehålla fortsatt hög
kvalitet i den pedagogiska verksamheten?

Kommunfullmäktige har den 28 april 2022 beslutat att interpellationen får ställas
och att interpellationen överlämnas till dagens sammanträde för besvarande.

Beslutsunderlag
Interpellation gällande musikskolan daterad den 4 april 2022
Interpellationssvar daterat den 17 maj 2022

Kommunstyrelsens ordföranden, Carina Johansson (C), har lämnat ett skriftligt
svar vilket delgetts interpellanten i tillräcklig tid före dagens sammanträde.

Bengt-Ove Eriksson (V) redogör för sin interpellation.

Carina Johansson (C) svarar enligt följande:
Vår verksamhet i Musikskolan och verksamheten inom hela kulturområdet är
något vi verkligen har anledningar att vara stolta över. Våra satsningar inom
området bär frukt och sätter Gislaveds kommun på kartan på ett mycket positivt
sätt. Kulturverksamheten i sin helhet bidrar till det goda livet och till en positiv
utveckling för våra invånare på både det individuella planet och i grupp.
Verksamheten är en viktig pusselbit i att utveckla och upprätthålla attraktivitet för
många grupper i samhället. Inte minst för barn och unga samt familjer i
familjebildande åldrar. Från näringslivet får vi motsvarande signaler om att
kulturverksamheten är en av flera nyckelfaktorer i att kunna attrahera nya
medarbetare till företagen och få dem att flytta till oss.

Organisationsförändringen baseras på att skapa förutsättningar för en fortsatt god
utveckling av hela kulturverksamheten för att kunna öka attraktiviteten ytterligare
samtidigt som det goda vi redan har ska värnas.

Verksamheten i hela sin bredd träffar en mycket bredare målgrupp än vad varje
enskild verksamhet i sig gör. Det är detta som är fokus i förändringen och med
Kf §65 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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det perspektivet är förväntan att ett samlat ledarskap för hela kultur-
verksamheten ger bäst förutsättningar för att över tid kunna ta vara på de
möjligheter till synergier som finns. Som alltid vid organisationsförändringar
genomför arbetsgivaren tillsammans med de fackliga företrädarna en risk- och
konsekvensanalys först på förvaltningsnivå som sedan aggregeras till
kommungemensam nivå.

Mikael Kindbladh (WeP), Erik Anderson (K), Fredrik Sveningson (L), Urban
Nilsson (C), Maria Gullberg Lorentsson (M), Fredrik Johansson (S), Ylva
Samuelsson (S), Inga-Maj Eleholt (C), Stefan Nylén (SD), Anders Martinsson (C)
och Peter Bruhn (MP) gör inlägg i debatten.

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §66 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, entledigande som ersättare i socialnämnden samt
fyllnadsval av ny ersättare i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Linda Peterssons (SD) avsägelse som ersättare i
socialnämnden samt väljer Håkan Vilhelmsson (SD) Åviksvägen 7, 332 38 Gislaved
till ny ersättare i socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Linda Petersson (SD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i socialnämnden. Sverigedemokraterna har nominerat Håkan Vilhelmsson
(SD) till ny ersättare i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Linda Petersson (SD) daterad den 16 maj 2022
Nominering från Sverigedemokraterna daterad den 16 maj 2022
Valberedningens presidium den 18 maj 2022, §67

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

Beslutet skickas till:
Linda Petersson (SD)
Håkan Vilhelmsson (SD)
Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §67 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, entledigande som ledamot i kommunstyrelsen,
ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott, ledamot i
socialnämnden, ledamot i krisledningsnämnden, ersättare i stiftelsen
Isabergstoppen och ledamot i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Mattias Johanssons (SD) avsägelse från sina
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsens allmänna
utskott, ledamot i socialnämnden, ledamot i krisledningsnämnden, ersättare i
stiftelsen Isabergstoppen och ledamot i kommunfullmäktige, samt begär hos
Länsstyrelsen i Jönköping att en ny ledamot till kommunfullmäktige utses.

Ärendebeskrivning
Mattias Johansson (SD) har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott,
ledamot i socialnämnden, ledamot i krisledningsnämnden och ersättare i stiftelsen
Isabergstoppen och ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mattias Johansson (SD) daterad den 29 april 2022
Valberedningens presidium den 18 maj 2022, §68

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

Beslutet skickas till:
Mattias Johansson (SD)
Länsstyrelsen Jönköpings län
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §68 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, fyllnadsval av ny ledamot i kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Peter Gustavsson (SD) Broddaryd 24, 332 92 Gislaved
till ny ledamot i kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Mattias Johansson (SD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna har nominerat Peter
Gustavsson (SD) som ny ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mattias Johansson (SD) daterad den 29 april 2022
Nominering från Sverigedemokraterna daterad den 16 maj 2022
Valberedningens presidium den 18 maj 2022, §69

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

Beslutet skickas till:
Mattias Johansson (SD)
Peter Gustavsson (SD)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §69 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, fyllnadsval av ny ledamot i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Linda Petersson (SD) till ny ledamot i socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Mattias Johansson (SD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ledamot i socialnämnden. Sverigedemokraterna har nominerat Linda Petersson
(SD) som ny ledamot i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mattias Johansson (SD) daterad den 29 april 2022
Nominering från Sverigedemokraterna daterad den 16 maj 2022
Valberedningens presidium den 18 maj 2022, §70

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

Beslutet skickas till:
Mattias Johansson (SD)
Linda Petersson (SD)
Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §70 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, entledigande som ersättare i kommunstyrelsens allmänna
utskott och som ersättare i krisledningsnämnden, samt val av ny
ersättare till krisledningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Stefan Nyléns (SD) avsägelse från sina uppdrag
som ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott och som ersättare i
krisledningsnämnden, samt väljer Peter Gustavsson (SD) Broddaryd 24, 332 92
Gislaved till ny ersättare i krisledningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Stefan Nylén (SD) har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som ersättare
i kommunstyrelsens allmänna utskott och som ersättare i krisledningsnämnden.
Sverigedemokraterna har nominerat Peter Gustavsson (SD) till ny ersättare i
krisledningsnämnden och till ny ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Stefan Nylén (SD) daterad den 16 maj 2022
Nominering från Sverigedemokraterna daterad den 16 maj 2022
Valberedningens presidium den 18 maj 2022, §71

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

Beslutet skickas till:
Stefan Nylén (SD)
Peter Gustavsson (SD)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §71 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, fyllnadsval av ny ledamot i krisledningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Stefan Nylén (SD) till ny ledamot i krisledningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Mattias Johansson (SD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ledamot i krisledningsnämnden. Sverigedemokraterna har nominerat Stefan Nylén
(SD) som ny ledamot i krisledningsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mattias Johansson (SD) daterad den 29 april 2022
Nominering från Sverigedemokraterna daterad den 16 maj 2022
Valberedningens presidium den 18 maj 2022, §72

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

Beslutet skickas till:
Mattias Johansson (SD)
Stefan Nylén (SD)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §72 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, fyllnadsval av ny ersättare i stiftelsen Isabergstoppen

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Nicklas Olsson (SD) Björkvägen 3B, 333 92 Broaryd till
ny ersättare i stiftelsen Isabergstoppen.

Ärendebeskrivning
Mattias Johansson (SD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i stiftelsen Isabergstoppen. Sverigedemokraterna har nominerat Nicklas
Olsson (SD) som ny ersättare i stiftelsen Isabergstoppen.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mattias Johansson (SD) daterad den 29 april 2022
Nominering från Sverigedemokraterna daterad den 16 maj 2022
Valberedningens presidium den 18 maj 2022, §73

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

Beslutet skickas till:
Mattias Johansson (SD)
Nicklas Olsson (SD)
Stiftelsen Isabergstoppen
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §73 Dnr: KS.2022.81 1.3.1

Specifika ägardirektiv för AB Gislavedshus

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till specifika ägardirektiv för AB
Gislavedshus, daterade den 8 april 2022, samt att ge bolagsombud i instruktion att
fastställa specifika ägardirektiv för AB Gislavedshus daterade den 8 april 2022 på
bolagsstämman den 14 juni 2022.

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

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

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

Vid denna granskning föreslås inga förändringar i bolagsordningen och den behöver
därmed inte behandlas. Däremot föreslås förändringar i specifika ägardirektivet
som handlar om att genomförda uppdrag tas bort och det föreslås en förändring
avseende punkt 4. Ekonomiska riktlinjer. Uppdragen behöver framåt inte
specificeras dels för att dialogen mellan moderbolag och dotterbolag har utvecklats
och dels för att det ryms inom bolagets uppdrag i ägardirektivet.

Följande uppdrag tas bort:
· Bolaget får i uppdrag att skapa en provlägenhet med digitala

hjälpmedel/teknik för äldre för att underlätta för denna målgrupp. Brukare
och anhöriga ges därmed möjlighet att prova olika hjälpmedel och tekniska
lösningar.

· Bolaget får i uppdrag att kartlägga behovet av trygghetsskapande åtgärder i
både inomhus och utomhusmiljöer som idag upplevs otrygga samt
genomföra eventuella nödvändiga åtgärder för att öka den upplevda
tryggheten. Hyresgäster ska erbjudas möjlighet att yttra sig i samband med
kartläggningen.

Under Ekonomiska riktlinjer tas följande bort:
Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 1 %.

Det ersätts med:
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässigt och ekonomiskt långsiktigt
hållbara principer. Mot bakgrund av den omfattande om- och nyproduktion som
bolaget står inför fastställs de ekonomiska målen för perioden 2021-2035 enligt
följande:
· Bolagets soliditet ska som genomsnitt för perioden uppgå till minst

38 %.
· Bolaget ska som genomsnitt för perioden generera en avkastning på totalt

kapital till minst 1,75 %.

Kf §73 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.81
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Med avkastning på totalt kapital avses resultat efter finansiella poster med tillägg av
räntekostnader i förhållande till det valda årets genomsnittliga balansomslutning.
Ägardirektivens finansiella mål möjliggör en investeringsnivå på 75 mnkr/år som
genomsnitt för perioden 2021-2035

Gislaveds Kommunhus AB har behandlat förslag till förändring den 25 april 2022.

Kommunstyrelsen har den 4 maj 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna förslag till specifika ägardirektiv för AB Gislavedshus,
daterade den 8 april 2022, samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa
specifika ägardirektiv för AB Gislavedshus daterade den 8 april 2022 på
bolagsstämman den 14 juni 2022.

Beslutsunderlag
Förslag till specifika ägardirektiv för AB Gislavedshus, daterade den 8 april 2022.
Gällande specifika ägardirektiv för AB Gislavedshus, daterade den 5 maj 2021.
Styrelseprotokoll Gislaveds Kommunhus AB, daterat den 25 april 2022.
Kommunstyrelsen den 4 maj 2022, §139

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Gislaveds Kommunhus AB
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §74 Dnr: KS.2022.82 1.3.1

Specifika ägardirektiv för Enter Gislaved AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till specifika ägardirektiv för
Enter Gislaved AB, daterade den 8 april 2022, samt att ge bolagsombud i
instruktion att fastställa specifika ägardirektiv för Enter Gislaved AB daterade den
8 april 2022 på bolagsstämman den 14 juni 2022.

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

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

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

Vid denna granskning föreslås inga förändringar i bolagsordningen och den behöver
därmed inte behandlas. Däremot föreslås förändringar i specifika ägardirektivet
som handlar om att genomförda uppdrag tas bort och det föreslås en förändring
avseende punkt 4. Ekonomiska riktlinjer. Uppdragen behöver framåt inte
specificeras dels för att dialogen mellan moderbolag och dotterbolag har utvecklats
och dels för att det ryms inom bolagets uppdrag i ägardirektivet.

Följande uppdrag tas bort:
Bolaget ska till fullmäktige återkoppla plan för turism- och destinationsutveckling.

Under Ekonomiska riktlinjer förändras följande:
Bolaget finansieras av Gislaveds Kommunhus AB.

Det ersätts med:
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässigt och ekonomiskt långsiktigt
hållbara principer. De ekonomiska målen för perioden 2021-2035 fastställs enligt
följande:
· Bolagets soliditet ska som genomsnitt för perioden uppgå till minst

35 %.
· Bolaget finansieras av Gislaveds Kommunhus AB samt Gislaveds kommun.

Detta anslag ska finansiera de uppdrag som bolaget har fått utifrån ägardirektiv
och/eller utifrån dialog med moderbolaget.

Gislaveds kommunhus AB har behandlat förslag till förändring den 25 april 2022.

Kommunstyrelsen har den 4 maj 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Enter Gislaved AB, daterade den 8
april 2022, samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv
för Enter Gislaved AB daterade den 8 april 2022 på bolagsstämman den 14 juni
2022.

Kf §74 (forts.)

Beslutsunderlag
Förslag till specifika ägardirektiv för Enter Gislaved AB, daterade den 8 april 2022.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.82
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2022-05-19

Gällande specifika ägardirektiv för Enter Gislaved AB, daterade den 21 april 2021.
Styrelseprotokoll Gislaveds Kommunhus AB, daterat den 25 april 2022.
Kommunstyrelsen den 4 maj 2022, §136

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Gislaveds Kommunhus AB
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §75 Dnr: KS.2022.83 1.3.1

Specifika ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till specifika ägardirektiv för
Gislaved Energi Koncern AB, daterade den 8 april 2022, samt att ge bolagsombud i
instruktion att fastställa specifika ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB
daterade den 8 april 2022 på bolagsstämman den 14 juni 2022.

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

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

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

Vid denna granskning föreslås inga förändringar i bolagsordningen och den behöver
därmed inte behandlas. Däremot föreslås förändringar i specifika ägardirektivet
som handlar om en revidering avseende punkt 5. Ekonomiska riktlinjer.

Under Ekonomiska riktlinjer tas följande bort:
Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 % av
aktiekapitalet och 25 % av vinsten för koncernen.

Det ersätts med:
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässigt och ekonomiskt långsiktigt
hållbara principer. De ekonomiska målen för perioden 2021-2035 fastställs enligt
följande:
· Bolagets soliditet, inklusive dotterbolag, ska som genomsnitt för perioden

uppgå till minst 40 %
· Bolagets resultat, inklusive dotterbolag, före bokslutsdispositioner och skatt

ska som genomsnitt för perioden uppgå till minst 10 mnkr.

Ägardirektivens finansiella mål möjliggör en investeringsnivå på 40 mnkr/år som
genomsnitt för perioden 2021-2035.

Gislaveds kommunhus AB har behandlat förslag till förändring den 25 april 2022.

Kommunstyrelsen har den 4 maj 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB,
daterade den 8 april 2022, samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa
specifika ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB, daterade den 8 april 2022
på bolagsstämman den 14 juni 2022.

Kf §75 (forts.)

Beslutsunderlag
Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.83
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Förslag till specifika ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB, daterade den 8
april 2022.
Gällande specifika ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB, daterade den 31
mars 2021.
Styrelseprotokoll Gislaveds Kommunhus AB, daterat den 25 april 2022.
Kommunstyrelsen den 4 maj 2022, §138.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Gislaveds Kommunhus AB
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §76 Dnr: KS.2022.84 1.3.1

Specifika ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till specifika ägardirektiv för
Gisletorp Lokaler AB, daterade den 8 april 2022, samt att ge bolagsombud i
instruktion att fastställa specifika ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB daterade
den 8 april 2022 på bolagsstämman den 14 juni 2022.

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

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

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

Vid denna granskning föreslås inga förändringar i bolagsordningen och den behöver
därmed inte behandlas. Däremot föreslås förändringar i specifika ägardirektivet
som innebär en revidering avseende punkt 4. Ekonomiska riktlinjer.

Under Ekonomiska riktlinjer tas följande bort:
Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 % av
aktiekapitalet.

Det ersätts med:
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässigt och ekonomiskt långsiktigt
hållbara principer. De ekonomiska målen för perioden 2021-2035 fastställs enligt
följande:
· Bolagets soliditet ska som genomsnitt för perioden uppgå till minst 43 %.
· Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt ska som genomsnitt för

perioden uppgå till minst 0,7 mnkr.
Ägardirektivens finansiella mål möjliggör en investeringsnivå på 4 mnkr/år som
genomsnitt för perioden 2021-2035

Gislaveds kommunhus AB har behandlat förslag till förändring den 25 april 2022.

Kommunstyrelsen har den 4 maj 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna förslag till specifika ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, daterade den
8 april 2022, samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika
ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, daterade den 8 april 2022 på
bolagsstämman den 14 juni 2022.

Beslutsunderlag
Förslag till specifika ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, daterade den 8 april
2022.
Gällande specifika ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, daterade den 17 april
2020.
Kf §76 (forts.)

Styrelseprotokoll Gislaveds Kommunhus AB, daterat den 25 april 2022.
Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.84
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Kommunstyrelsen den 4 maj 2022, §137.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Gislaveds Kommunhus AB
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §77 Dnr: KS.2022.53

Avvikelse mot FÖP Smålandsstenar Skeppshult för fastigheten Åtterås
4:8

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för område enligt karta daterad den 8 april 2022
ändra markanvändning från särskilt bevarandeområde till område för utveckling av
verksamheter.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren till Åtterås 4:8 och företaget Småland Mark med mera AB har
inkommit med en ansökan om planbesked till bygg- och miljönämnden angående
detaljplanläggning av delar av fastigheten Åtterås 4:8 m fl. fastigheter. Avsikten är
att kunna utveckla markområdet för verksamheter.

Inför ett beslut om planbesked behöver en bedömning göras av hur en sådan
detaljplanläggning med syfte att etablera verksamheter överensstämmer med den
fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar-Skeppshult. Området ligger i en del
av Smålandsstenar tätort som i fördjupningen översiktligt utpekats för
industriutveckling. Däremot är det konkret berörda markområdet utpekat som
särskilt bevarandevärde bestående av tätortsnära skog. Det finns ett behov av
mark för verksamheter i attraktiva lägen i Smålandsstenar och därför behöver en
bedömning göras om en avvikelse mot den fördjupade översiktsplanen är möjlig.
Bedömningen görs för ett större markområde än vad som omfattas av ansökan om
planbesked.

Det av planbeskedet berörda området utgörs av del av fastigheterna Åtterås 4:8,
Åtterås 19:42 och Vickelsberg 2:49. Området är beläget i södra Smålandsstenar
mellan väg 26/153 i höjd med Skruvgatan och HNJ-banan. Bedömt område
omfattar ytterligare en del av fastigheten Åtterås 19:42 för att ur
markanvändningssynpunkt få en lämplig avgränsning.

Det finns i den fördjupade översiktsplanen en strategisk inriktning om att utveckla
de södra delarna av Smålandsstenar för verksamheter. Denna inriktning omsätts
konkret i planen genom att ge utrymme för verksamhetsutveckling i sydlig riktning
i området väster om väg 26/153 och HNJ-banan. Samtidigt finns det genom
avsättning av föreslaget markområde för utveckling av verksamheter en möjlighet
erbjuda attraktiv mark i direkt anslutning till väg 26. Området bedöms ha
begränsat värde för rekreation och friluftsliv och initialt har inga särskilda natur-
eller kulturvärden identifierats. Området är också till största delen väl avskilt mot
bostäder.
En förändring av markanvändning i området kräver att särskild hänsyn till
tillgängligheten till strövområden kring Nissan, behov av vatten- och
skyfallshantering, skyddsavstånd till bostäder samt att säkra trafiklösningar
tillgodoses. Särskild omsorg behöver iakttas när det gäller utformningen av
områdets bebyggelse utifrån entréläget till Smålandsstenars tätort. Under dessa
förutsättningar föreslås att markanvändningen i aktuellt område ändras till område
för utveckling av verksamheter.

Kommunstyrelsen har den 4 maj 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
för område enligt karta daterad den 8 april 2022 ändra markanvändning från
särskilt bevarandeområde till område för utveckling av verksamheter.

Kf §77 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Karta över område för verksamhetsutveckling Åtterås 4:8 m fl. fastigheter daterad
den 8 april 2022
PM Avvikelse mot fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar – Skeppshult på
fastigheten Åtterås 4:8 m fl. fastigheter. Kommunstyrelseförvaltningen den 7 april
2022
Kommunstyrelsen den 4 maj 2022, §135

Yrkanden
Thomas Johansson (WeP) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP), Stefan
Nylén (SD), Anton Sjödell (M), Marie Johansson (S), Erik Anderson (K), Kenneth
Magnusson (C) och Fredrik Sveningson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Bygg och miljönämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §78 Dnr: KS.2022.41 1.9.1

Antagande av Handlingsprogram för räddningstjänst 2022-2023,
Gislaveds och Gnosjö kommuner

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsprogram för räddningstjänst Enligt
Lag om skydd mot olyckor 2022-2023.

Ärendebeskrivning
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, innebär målstyrning med
nationella mål för kommunernas arbete som ska kompletteras med lokala
inriktningar för att åstadkomma ett likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet.
I LSO står följande att läsa i 1 kap. 1 §: Bestämmelserna i denna lag syftar till att
i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med
hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot
olyckor.

En kommun ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet ska
kommunen ange:
1. målen för verksamheten,
2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till

räddningsinsatser, och
3. förmågan att

a. genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka,
b. genomföra flera samtidiga räddningsinsatser,
c. genomföra omfattande räddningsinsatser, och
d. utöva ledning i räddningstjänsten.

Kommunen ska i programmet ange vilka resurser som finns för att
upprätthålla förmågan. Förmågan ska redovisas för förhållandena såväl i fred
som under höjd beredskap.

Kommunstyrelsen har den 4 maj 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
anta Handlingsprogram för räddningstjänst Enligt Lag om skydd mot olyckor 2022-
2023.

Beslutsunderlag
Handlingsprogram för räddningstjänst Enligt Lag om skydd mot
olyckor 2022-2023
Räddningsnämnden den 16 februari 2022, §20
Kommunstyrelsen den 4 maj 2022, §133

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Räddningsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §79 Dnr: KS.2022.42 1.9.1

Antagande av Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2022-
2023, Gislaveds och Gnosjö kommuner

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsprogram för förebyggande
verksamhet Enligt Lag om skydd mot olyckor 2022-2023.

Ärendebeskrivning
Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och
hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
Detta innebär att kommunerna mot bakgrund av de lokala förhållandena, som
exempelvis risker och befolkningsstruktur, har ett ansvar att hantera de olyckor
som inträffar inom det egna geografiska området. Hur detta ska åstadkommas ska
beskrivas i ett handlingsprogram enligt LSO 3 kap 8 §:
En kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande arbete. I programmet
ska kommunen ange:
1. målen för verksamheten,
2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till
räddningsinsatser, och

3. hur verksamheten är ordnad och hur den planeras.

Detta handlingsprogram beskriver hur Gislaveds och Gnosjö kommuner ska
arbeta för att proaktivt och preventivt förebygga olyckor enligt LSO.
Förutsättningarna gäller i det egna geografiska områdesansvaret vilket också är en
del i att uppnå de nationella målen. Handlingsprogrammet följer kraven på
handlingsprogram enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskapsföreskrifter MSBFS 2021:1.

Kommunstyrelsen har den 4 maj 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
anta Handlingsprogram för förebyggande verksamhet Enligt Lag om skydd mot
olyckor 2022-2023.

Beslutsunderlag
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet Enligt Lag om skydd mot
olyckor 2022-2023
Räddningsnämnden den 16 februari 2022, §21
Kommunstyrelsen den 4 maj 2022, §134

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Räddningsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §80 Dnr: KS.2022.31 8

Antagande av dokumentet - Tillsammans möter vi framtidens behov
inom området främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2030

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta dokumentet "Tillsammans möter vi
framtidens behov inom området främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2030".

Ärendebeskrivning
Kommunal utveckling i Jönköpings län har beslutat att rekommendera länets
kommuner att anta dokumentet "Tillsammans möter vi framtidens behov inom
området främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2030" senast den 31 maj 2022.
Det är ett gemensamt styrdokument för länets kommuner om att arbeta
tillsammans och med en gemensam viljeinriktning visa vägen till hur vi tillsammans
och i stärkt samverkan möter framtidens behov inom området främjande, hälsa,
stöd, omsorg och vård.

Det har sin bakgrund i att idag lever befolkningen längre, mår bättre och flera
tidigare dödliga sjukdomar har istället blivit kroniska tillstånd. Samtidigt innebär
den utvecklingen och demografin i länet stora utmaningar framöver, både vad
gäller ekonomi och personalförsörjning. Därför behöver nya personcentrerade
tjänster (människan i centrum) växa fram. Samhällsförändringar och skillnader i
hälsa och socioekonomiska förutsättningar gör det nödvändigt med en omställning
till främjande, nära och riktade insatser, stöd, omsorg och vård som stärker
hälsan. Det är en omställning som påbörjades redan 2016/2017 med utredningar
på nationell nivå och så småningom även ändringar i lagstiftningen. Regeringens
proposition 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en
primärvårdsreform – lagändring i Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 ändring SFS
2021:648 1 juli 2021.

I dokumentet hänvisas till fyra strategier för att möta framtidens behov inom
området främjande, hälsa, omsorg och vård:
1. Riktat stöd till att främja hälsa och förebygga ohälsa.
2. Samverkan och kontinuitet för invånare med komplexa behov
3. Förändrade arbetssätt
4. Stärkta förutsättningar

Omställningen berör primärvården, som utförs av såväl region som kommuner,
hela hälso- och sjukvårdssystemet, socialtjänsten, förskola och skola,
samhällsplanering, fritids- och kultursektorn och samverkan med civilsamhällets
olika aktörer. Det vill säga det berör i princip en kommuns alla ansvarsområden.

Kommunstyrelsen har den 4 maj 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
anta dokumentet "Tillsammans möter vi framtidens behov inom området
främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2030".

Beslutsunderlag
Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, stöd, omsorg
och vård 2021-2030, dokument för antagande från Kommunal utveckling i
Jönköpings län
Presentation Nära vård
Kommunstyrelsen den 4 maj 2022, §140
Kf §80 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.31


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
25

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-05-19

Yrkanden
Marie Johansson (S) med instämmande av Carina Johansson (C), Kenneth
Magnusson (C), Anders Gustafsson (SD), Kian Anderson (WeP), Fredrik
Sveningson (L), Anton Sjödell (M) och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Kommunal utveckling, Jönköpings län
Samtliga nämnder

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §81 Dnr: KS.2022.15

Helhetsförslag för äldres boende

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av uppdraget och att
uppdra till de i utredningen nämnda förvaltningarna och bolagen att genomföra de
fyra punkter som beskrivs i utredningens förslag till genomförande, vilket innebär:

Att i samband med översynen av de kommunala bolagen ska slutsatserna i
ovanstående utredning vägas in. Frågeställningarna kring ekonomiska konsekvenser
samt hyressättning vid förflyttning av ägandet av fastigheter till kommunala bolag
ska särskilt analyseras.

Att Kommunhus AB uppdrar till AB Gislavedshus att utreda möjligheten till
nyproduktion av ett vanligt trygghetsboende. Socialförvaltningen och
kommunstyrelseförvaltningen ska samrådas i processen. Ett helhetsförslag på vad
kostnader blir och konsekvensen för bolagets verksamhet ska ingå.

Att en markanvisning ska planeras för att möjliggöra vanliga trygghetsbostäder i
kommunen. En lämplig plats ska väljas och kravställningen i anbudsförfarandet ska
utarbetas av tekniska förvaltningen i samråd med kommunstyrelseförvaltningen
och socialförvaltningen i enlighet med kommunens riktlinjer för kommunal mark,
markanvisningsavtal och exploateringsavtal.

Att komplettera utredningen utifrån ett helhetsperspektiv rörande frågor kring
vård- och omsorgsboende och korttidsplatser där framtida behov och
lokalförsörjning omhändertas tillsammans med kommunstyrelseförvaltningens
förslag till fjärde att-sats som framgår i ärendebeskrivningen.

Reservationer
Tommy Östring (WeP), Mikael Kindbladh (WeP), Kian Anderson (WeP), Thomas
Johansson (WeP), Anders Gustafsson (SD), Stefan Nylén (SD), Pierre Svanström
(SD), Sören Axelsson (SD), Glenn Hummel (SD), Linda Petersson (SD), Hannu
Ruokola (SD) och Erik Anderson (K) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Mikael Kindbladhs återremissyrkande.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2021 att uppdra till
kommunstyrelsen att i samråd med socialnämnden och AB Gislavedshus ta fram
helhetsförslag på hur mellanboenden, 70+ boenden, trygghetsboenden och
biståndsbedömda trygghetsboenden kan möjliggöras. Även förutsättningar till mer
s.k. flexibla boenden i vår verksamhet ska utredas. I uppdraget ingår att bedöma
behov, utförande och omfattning för att möta efterfrågan och för att möjliggöra
aktiva och positiva flyttkedjor. Uppdraget redovisas för kommunfullmäktige i maj
2022.

Utredningen har tagit fram en helhetsplan enligt ovanstående uppdrag som bifogas
i sin helhet som beslutsunderlag till ärendet. I utredningen ingår ett förslag till
genomförande. I samband med utredningen har det konstaterats att även
korttidsplatser och vård- och omsorgsplatser bör utredas eftersom det också får
påverkan på bostadsmarknaden för äldre. I en sådan utredning bör
Kf §81 (forts.)
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hänsyn tas till anpassning efter framtida behov. Lämpligtvis görs detta inom ramen
för arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan.

Utredningen föreslår inledningsvis att ett kommunalägt bolag ska köpa
fastigheterna för seniorboende 70 + samt vård- och omsorgsboende, där de också
tilldelas ett tydligt mandat och ansvar för att möta efterfrågan på sådana bostäder.

Utredningen har också identifierat, genom analys av enkätsvar, demografiska
förändringar och andra kommuners boendelösningar, att den boendeform som
idag efterfrågas är olika former av trygghetsboende snarare än vård- och
omsorgsboende. Utredningen föreslår därför att en ny modell för vanliga
trygghetsbostäder ska implementeras.

För att öka antalet bostäder för äldre, både biståndsbedömda och vanliga
trygghetsbostäder, föreslår utredningen ett antal insatser. Bland annat ska
nyproduktion av vanliga trygghetsbostäder utredas av ett kommunalägt bolag,
markanvisning ska genomföras för vanliga trygghetsbostäder samt att ett antal
seniorbostäder 70+ ombildas till biståndsbedömda trygghetsbostäder.

Slutligen har också förutsättningarna för flexibla boendeformer utretts, där
utredningen inte anser att sådana föreligger. Detta beror på att ombyggnation
kommer att krävas, att det kan uppstå gränsdragningsproblem för boende och
personal samt att det inte är en långsiktig lösning på de strukturella problem som
finns.

Utredningen har också behandlats i socialnämnden i enlighet med uppdragets
formulering kring samråd. Deras protokoll bifogas ärendet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna redovisningen av uppdraget och att uppdra till de i utredningen nämnda
förvaltningarna och bolagen att genomföra de fyra punkter som beskrivs i
utredningens förslag till genomförande, vilket innebär:

1. Att i samband med översynen av de kommunala bolagen ska slutsatserna i
ovanstående utredning vägas in. Frågeställningarna kring ekonomiska konsekvenser
samt hyressättning vid förflyttning av ägandet av fastigheter till kommunala bolag
ska särskilt analyseras.

2. Att Kommunhus AB uppdrar till AB Gislavedshus att utreda möjligheten till
nyproduktion av ett vanligt trygghetsboende. Socialförvaltningen och
kommunstyrelseförvaltningen ska samrådas i processen. Ett helhetsförslag på vad
kostnader blir och konsekvensen för bolagets verksamhet ska ingå.

3. Att en markanvisning ska planeras för att möjliggöra vanliga trygghetsbostäder i
kommunen. En lämplig plats ska väljas och kravställningen i anbudsförfarandet ska
utarbetas av tekniska förvaltningen i samråd med kommunstyrelseförvaltningen
och socialförvaltningen i enlighet med kommunens riktlinjer för kommunal mark,
markanvisningsavtal och exploateringsavtal.

4. Att vid uppsägning av enskilt hyresavtal vid Klockaregården och Mariagårdens
seniorboende 70 + ska lägenheten tilldelas socialförvaltningen i syfte att bli
biståndsbedömd trygghetsbostad om ett sådant behov finns. Detta
Kf §81 (forts.)

innebär att ett avtal mellan socialförvaltningen och fastighetens ägare formuleras
och nuvarande kösystem frångås.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
28

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-05-19

Kommunstyrelsen har den 4 maj beslutat att byta ut förvaltningens förslag till
fjärde att-sats till: att komplettera utredningen utifrån ett helhetsperspektiv
rörande frågor kring vård- och omsorgsboende och korttidsplatser där framtida
behov och lokalförsörjning omhändertas tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningens förslag till fjärde att-sats.

Kommunstyrelsen har den 11 maj beslutat föreslå kommunfullmäktige att
godkänna redovisningen av uppdraget och att uppdra till de i utredningen nämnda
förvaltningarna och bolagen att genomföra de fyra punkter som beskrivs i
utredningens förslag till genomförande, vilket innebär:

Att i samband med översynen av de kommunala bolagen ska slutsatserna i
ovanstående utredning vägas in. Frågeställningarna kring ekonomiska konsekvenser
samt hyressättning vid förflyttning av ägandet av fastigheter till kommunala bolag
ska särskilt analyseras.

Att Kommunhus AB uppdrar till AB Gislavedshus att utreda möjligheten till
nyproduktion av ett vanligt trygghetsboende. Socialförvaltningen och
kommunstyrelseförvaltningen ska samrådas i processen. Ett helhetsförslag på vad
kostnader blir och konsekvensen för bolagets verksamhet ska ingå.

Att en markanvisning ska planeras för att möjliggöra vanliga trygghetsbostäder i
kommunen. En lämplig plats ska väljas och kravställningen i anbudsförfarandet ska
utarbetas av tekniska förvaltningen i samråd med kommunstyrelseförvaltningen
och socialförvaltningen i enlighet med kommunens riktlinjer för kommunal mark,
markanvisningsavtal och exploateringsavtal.

Att komplettera utredningen utifrån ett helhetsperspektiv rörande frågor kring
vård- och omsorgsboende och korttidsplatser där framtida behov och
lokalförsörjning omhändertas tillsammans med kommunstyrelseförvaltningens
förslag till fjärde att-sats som framgår i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Utredning av helhetsplan för äldrebostäder och flexibla boenden daterad 26 april
2022
Socialnämnden den 21 april 2022, §37
Kommunstyrelsen den 11 maj 2022, §154

Yrkanden
Anton Sjödell (M) med instämmande av Marie Johansson (S), Carina Johansson
(C), Mattias Fjellander (KD), Kenneth Magnusson (C), Fredrik Sveningson (L),
Inga-Maj Eleholt (C) och Peter Bruhn (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mikael Kindbladh (WeP): Att återremittera ärendet för att ta fram en
konsekvensbeskrivning för hur det påverkar de befintliga boendena i de mindre
orterna över tid.

Kf §81 (forts.)

Marie Johansson (S) med instämmande av Carina Johansson (C), Ylva Samuelsson
(S), Fredrik Sveningson (L), Inga-Maj Eleholt (C) och Peter Bruhn (MP): Avslag på
Mikael Kindbladhs (WeP) återremissyrkande.
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Anders Gustafsson (SD) med instämmande av Erik Anderson (K), Stefan Nylén
(SD) och Kian Anderson (WeP): Bifall till Mikael Kindbladhs (WeP)
återremissyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) återremissyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för att ärendet ska avgöras i dag.
NEJ-röst för Mikael Kindbladhs (WeP) återremissyrkande.

Omröstningsresultat (Voteringslista 1)
Omröstningen utfaller med 36 JA-röster och 12 Nej-röster. En ledamot är
frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras i
dag.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Avdelningen för hållbar utveckling
Fastighet och servicenämnden
AB Gislavedshus
Gislaved kommunhus AB
Socialnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
30

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-05-19

Kf §82 Dnr: KS.2022.92 1.3.1

Ekonomiska styrprinciper

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade ekonomiska styrprinciper
daterade den 11 maj 2022, att upphäva nu gällande ekonomiska styrprinciper
antagna av kommunfullmäktige den 14 december 2017, samt att delegera till
kommunstyrelsen att årligen fastställa årshjulet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av de ekonomiska
styrprinciperna. Förutom förtydligande och redaktionella förändringar är de
viktigaste förändringarna:

- Specifika pekande på ansvarig nämnd enligt nuvarande organisation har i texten
formulerats som "ansvarig nämnd för..." för att dokumentet ska vara mer hållbart
över tid oavsett eventuella organisatoriska förändringar.
- Möjlighet att omdisponera investeringsbudget.
- Förtydligande om vem som tecknar externa hyresavtal samt förändring av dess
längd från 10 år till 15 år.
- Nytt kapitel (kapitel 7) angående "Principer för kommunens finansiella mål".
- Förändring av antal uppföljningstillfällen. Från fyra stycken till tre per år.

Kommunstyrelsen har den 11 maj 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
anta reviderade ekonomiska styrprinciper daterade den 11 maj 2022, att upphäva
nu gällande ekonomiska styrprinciper antagna av kommunfullmäktige den 14
december 2017, samt att delegera till kommunstyrelsen att årligen fastställa
årshjulet.

Beslutsunderlag
Förslag till nya ekonomiska styrprinciper daterade 26 april 2022
Nu gällande ekonomiska styrprinciper
Kommunstyrelsen den 11 maj 2022, §157

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Revisionen
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Kf §83 Dnr: KS.2022.18 1.2.1

Ansökan om ombudgetering av investeringsmedel 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden tillåts att
ombudgetera investeringsmedel från 2021 till 2022 med 350 000 kr.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har den 22 februari 2022 beslutat att hos
kommunfullmäktige begära ombudgetering av investeringsmedel från 2021 med
totalt 350 000 kr.

Trots att beställningar av köksutrustning har gjorts i god tid har leveransproblem
medfört att investering i köksutrustning inte har kunnat genomföras under 2021
motsvarande 350 000 kr. Investeringen kommer därför att genomföras under
2022.

Kommunstyrelsen har den 11 maj 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
barn- och utbildningsnämnden tillåts att ombudgetera investeringsmedel från 2021
till 2022 med 350 000 kr.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden den 15 februari 2022, §13
Kommunstyrelsen den 11 maj 2022, §156

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
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Kf §84 Dnr: KS.2022.63 1.4.1

Uppföljning 1, U1, hela kommunen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Uppföljning 1 – 2022 –
kommunfullmäktige,

att godkänna årets underskridande avseende lokalförsörjningsplanen med
uppmaning till ansvarig nämnd att balansera åtgärderna över planperioden för att
säkerställa dess genomförande,

att godkänna årets överskridande av reinvesteringsbudgeten med uppmaning till
ansvarig nämnd att balansera kostnaderna över planperioden,

att socialnämndens budgetram för 2022 utökas med 26 mnkr,

att ge socialnämnden i uppdrag att i dialog med kommunstyrelsen ta fram en
långsiktig åtgärdsplan för att säkerställa en budget i balans.
I uppdraget ingår att utveckla uppföljningsprocessen i syfte att sätta fokus på att
identifiera och genomföra korrigerande åtgärder i verksamheten för att kunna följa
erhållen budget. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen vid nämnddialogen i
september 2022, samt

att ge socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt särskilt följa upp och redovisa
kostnader som ankommit kommunen som följd av överföring från region till
kommun av vårdrelaterade uppgifter kopplat till det som allmänt kallas ”nära
vård”. Redovisningen avser kostnader från och med 2022-01-01 och framåt.

Protokollsanteckning
Erik Anderson (K) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Likt föregående år var delar av kommunens verksamhet i början av året stängda
eller öppna med anpassningar för att leva upp till restriktioner och
rekommendationer. En stor del av den administrativa personalen arbetade helt
eller delvis på distans och med en högre sjukfrånvaro än vanligt. Successivt under
inledningen av 2022 har dock många verksamheter och medarbetare kunnat återgå
till sina ordinarie arbetsplatser, arbetsuppgifter och arbetssätt.

Den fortsatta utvecklingen av kriget i Ukraina är okänd och vilka resurser som
kommer krävas med anledning av krisledningsarbete och ett eventuellt
mottagande av flyktingar är oklart. Kriget kommer även att få negativa ekonomiska
konsekvenser med höjda livsmedel-, el- och bränslepriser, men exakt hur
kommunen påverkas framöver är svårt att avgöra.
Redan nu påverkas en del verksamheter av kraftigt ökade kostnader på material,
där vissa materielgrupper har en 30-80 procents kostnadsökning. Långa
leveranstider som kan komma att förlängas ännu mer ställer krav på lagerhållning
av viktiga komponenter/material.

Översynen av nämnds- och förvaltningsorganisationen och bolagskoncernen pågår
för att öka kommunkoncernens effektivitet och resursnyttjande.

Kf §84 (forts.)
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Det gäller nu att vara uthållig i förbättringsarbetet och fortsätta på den inslagna
vägen så att det sprider sig hela vägen på alla nivåer och till alla medarbetare för
att få största möjliga effekt.

Den sammantagna bedömningen är att Gislaveds kommun har bedrivit verksamhet
med god kvalitet och en god måluppfyllelse. Kommunen strävar efter att ha god
kvalitet inom särskilda viktiga områden för att uppfylla kommunens grunduppdrag
och av dessa områden har alla utom ett bedömts ha god, eller relativt god kvalitet.
Avvikelsen avser Förtroende för kommunens demokratiska uppdrag där
kommunorganisationen, bland annat, behöver öka arbetet för att nå ut till olika
grupper i samhället och bemöta samhällsengagemang som kanaliseras på nya sätt
än inom partipolitik eller intresseföreningar.

Den sammanfattande bilden av Gislaveds kommun utifrån ett finansiellt perspektiv
är en kommun med god grundekonomi. Detta avspeglas bland annat i god soliditet
och inga höga skulder. Med ett resultat på genomsnitt 40 mnkr per år, klarar
kommunen en investeringsnivå på snitt 160 mnkr per år. En genomtänkt
budgetplanering för de kommande åren har införts, med mål att klara en god
verksamhet samt en investeringsnivå för att uppfylla framtida behov.

Fem av nämnderna prognostiserar underskott vid årets slut, dessa är
kommunstyrelsen (-0,5 mnkr), räddningsnämnden (-1,0 mnkr), tekniska nämnden
(-1,5 mnkr), socialnämnden (-81,0 mnkr) och barn- och utbildningsnämnden (-2,5
mnkr). Det är av stor vikt att nämnderna som prognostiserar ett negativt resultat
åtgärdar dessa under 2022. Det är nödvändigt att de finansiella målen uppnås för
åren 2017-2030, bland annat för att klara kommunens stora utmaningar i form av
stora investeringar, den demografiska utvecklingen med mera. Med ett avsevärt
försämrat resultat kommer det bli svårt att uppnå det finansiella målet avseende
soliditet.

På grund av flera olika omständigheter bedömer fastighet- och servicenämnden i
sin uppföljningsrapport U1 att planerade medel för särskilda satsningar inte
kommer att kunna användas fullt ut under 2022. För att bemöta akut uppkomna
behov av reinvesteringar i utpekade skolfastigheter i Broaryd och Gislaved på
grund av omfattande fuktskador utan en negativ påverkan på driftbudgeten föreslås
därför att delar av dessa medel omprioriteras. Totalt avses en omdirigering av
avvikelsen för särskilda satsningar på 32,5 mnkr till reinvesteringsåtgärder i de
fuktdrabbade skolfastigheterna. Nuvarande ekonomiska styrprinciper ger inte
möjlighet för nämnden att omdisponera investeringsbudgeten över planperioden
och mot den bakgrunden lyfter fastighet- och servicenämnden denna fråga.

Kommunstyrelseförvaltningen har sett över de ekonomiska styrprinciperna och
har i nytt förslag till ekonomiska styrprinciper skrivit in att det ska vara möjligt att
omdisponera investeringsbudgeten över planperioden. Förslag till reviderade
ekonomiska styrprinciper behandlas parallellt med behandlingen av uppföljning 1,
kommunen som helhet. Mot den bakgrunden föreslår förvaltningen att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna årets underskridande avseende
lokalförsörjningsplanen med uppmaning om att balansera åtgärderna över
planperioden för att säkerställa dess genomförande
Kf §84 (forts.)

samt att godkänna överskridandet av reinvesteringsbudgeten med motsvarande
uppmaning om att balansera kostnaderna över planperioden.
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Kommunstyrelsen har den 11 maj 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna Uppföljning 1 – 2022 – kommunfullmäktige,

att godkänna årets underskridande avseende lokalförsörjningsplanen med
uppmaning till ansvarig nämnd att balansera åtgärderna över planperioden för att
säkerställa dess genomförande, samt

att godkänna årets överskridande av reinvesteringsbudgeten med uppmaning till
ansvarig nämnd att balansera kostnaderna över planperioden,

att socialnämndens budgetram för 2022 utökas med 26,0 mnkr,

att ge socialnämnden i uppdrag att i dialog med kommunstyrelsen ta fram en
långsiktig åtgärdsplan för att säkerställa en budget i balans.
I uppdraget ingår att utveckla uppföljningsprocessen i syfte att sätta fokus på att
identifiera och genomföra korrigerande åtgärder i verksamheten för att kunna följa
erhållen budget. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen vid nämnddialogen i
september 2022, samt

att ge socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt särskilt följa upp och redovisa
kostnader som ankommit kommunen som följd av överföring från region till
kommun av vårdrelaterade uppgifter kopplat till det som allmänt kallas ”nära
vård”. Redovisningen avser kostnader från och med 2022-01-01 och framåt.

Beslutsunderlag
Uppföljning 1 – 2022 – Kommunfullmäktige, daterad den 27 april 2022
Fastighet- och servicenämnden den 20 april 2022, §37
Kommunstyrelsen den 11 maj 2022, §155

Yrkanden
Carina Johansson (C) med instämmande av Marie Johansson (S), Anton Sjödell
(M), Stefan Nylén (SD) och Fredrik Sveningson (L): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
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Kf §85 Dnr: KS.2021.248 1.4.1

Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026, hela kommunen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillsammans med bifallna säryrkanden godkänna
Socialdemokraternas förslag till Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026,
förutom i de delar som särskilt har prövats genom säryrkanden och som har
avslagits, samt

att skattesatsen för 2023 ska vara oförändrad, 21:99 kr.

Reservationer
Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Ylva Samuelsson (S), Jörgen Karlsson
(S), Josefine Dinäss (S), Gunilla Westerholm (S), Sara-Lena Bengtsdotter Bogren
(S), Pelle Gullberg (S), Suzana Bahtanovic (S), Evagelos Varsamis (S) och Kjell
Davidsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraterna egna
säryrkanden. Se skriftlig reservation.

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

Stefan Nylén (SD), Anders Gustafsson (SD), Pierre Svanström (SD), Sören
Axelsson (SD), Glenn Hummel (SD), Linda Petersson (SD) och Hannu Ruokola
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas egna
yrkanden.

Erik Anderson (K) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Se skriftlig reservation.

Bengt-Ove Eriksson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Ärendebeskrivning
Planeringsdirektivet innehåller bland annat planeringsförutsättningar, mål,
förslag till skattesats, eventuella uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt
direktiv och ekonomiska ramar för 2023 med plan för 2024-2026.

Planeringsdagar har genomförts 7 februari, 28 februari och 7 mars 2022. Ett
gemensamt gruppmöte kring planeringsdirektivet hölls den 28 mars 2022.

Kommunstyrelsen har den 4 maj 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna Alliansens förslag till planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026,
daterat den 4 maj 2022.

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

Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl. 15.00-15.20, 17.35-19.00, 19.50-20.00, 20.20-20.25
och 20.40-21.05
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Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026

Inledningsanförande
Inledningsanföranden från Marie Johansson (S), Carina Johansson (C),
Anton Sjödell (M), Stefan Nylén (SD), Tommy Östring (WeP),
Mattias Fjellander (KD), Fredrik Sveningson (L), Erik Anderson (K), Bengt-Ove
Eriksson (V) och Peter Bruhn (MP).

Yrkande, generella:
Marie Johansson (S) med instämmande av Ylva Samuelsson (S), Fredrik Johansson
(S), Jörgen Karlsson (S) Josefin Dinäss (S) Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) och
Evangelos Varsamis (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag till Planeringsdirektiv
2023 med plan 2024-2026 och till Socialdemokraternas samtliga yrkanden.

Carina Johansson (C) med instämmande av Mattias Fjellander (KD), Fredrik
Sveningson (L), Peter Bruhn (MP), Lars Larsson (C), Urban Nilsson (C), Kenneth
Magnusson (C), Lars Park (L) och Anton Sjödell (M): Bifall till Alliansens förslag till
Planeringsdirektiv 2023 med plan 2024-2026.

Stefan Nylén (SD) med instämmande av Anders Gustafsson (SD) och Glenn
Hummel (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till Planeringsdirektiv 2023
med plan 2024-2026 och till Sverigedemokraternas samtliga yrkanden.

Tommy Östring (WeP) med instämmande av Kian Anderson (WeP): Bifall till
Westbopartiets förslag till Planeringsdirektiv 2023 med plan 2024-2026 och till
Westbopartiets samtliga yrkanden.

Erik Anderson (K): Bifall till Kommunisternas samtliga yrkanden.

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

Planeringsdirektiv 2023 med plan 2024-2026

2.2 Mål och uppdrag
2.2.1 Mål
2.2.1.1. Det goda livet

Yrkande
Marie Johansson (S): Ge barn och unga goda uppväxtvillkor.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johansson (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Marie Johansson (S) yrkande.

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

Kf §85 (forts.)

Omröstningsresultat (Voteringslista 2)
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Omröstningen utfaller med 25 JA-röster och 21 Nej-röster. 2 ledamöter avstår
och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Marie Johanssons (S) yrkande.

Yrkande
Fredrik Johansson (S): Fler individer ska få tillgång till vuxen- och vidareutbildning
för att stärka möjligheten till egenförsörjning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johansson (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Fredrik Johansson (S) yrkande.

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 3)
Omröstningen utfaller med 24 JA-röster och 22 Nej-röster. 2 ledamöter avstår
och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Yrkande
Ylva Samuelsson (S): Möjlighet till god livskvalitet och ett tryggt åldrande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ylva Samuelsson (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Ylva Samuelsson (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Ylva Samuelssons (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Ylva Samuelssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat (Voteringslista 4)
Omröstningen utfaller med 30 JA-röster och 17 Nej-röster. En ledamöter avstår
och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Ylva Samuelssons (S) yrkande.

Yrkande
Fredrik Johansson (S): Fler barn och unga ska klara skolmålen.

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

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Fredrik Johanssons (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Fredrik Johanssons (S) yrkande.
Kf §85 (forts.)

Omröstningsresultat (Voteringslista 5)
Omröstningen utfaller med 30 JA-röster och 17 Nej-röster. En ledamot avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Fredrik Johanssons (S) yrkande.
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2.2.1.2. Attraktivitet och hållbar utveckling

Yrkande
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S): Attraktiva boenden för olika målgrupper.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sara-Lena Bengtsdotter Bogrens (S) yrkande
mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Sara-Lena
Bengtsdotter Bogrens (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Sara-Lena Bengtsdotter Bogrens (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Sara-Lena Bengtsdotter Bogrens (S) yrkande.

Omröstningsresultat (Voteringslista 6)
Omröstningen utfaller med 29 JA-röster och 18 Nej-röster. En ledamot avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Sara-
Lena Bengtsdotter Bogrens (S) yrkande.

Yrkande
Evagelos Varsamis (S): Uttagen energi bör vara förnyelsebar. Samtliga kommunala
fastigheter ska omfattas av energieffektivisering.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Evagelos Varsamis (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Evagelos Varsamis (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Evagelos Varsamis (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Evagelos Varsamis (S) yrkande.

Omröstningsresultat (Voteringslista 7)
Omröstningen utfaller med 31 JA-röster och 15 Nej-röster. 2 ledamöter avstår
och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Evagelos Varsamis (S) yrkande.

Yrkande
Jörgen Karlsson (S): Tillgång till rent vatten och effektiv vattenrening.

Kenneth Magnusson (C) för Alliansen: Bifall till Jörgen Karlssons (S) yrkande.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Karlssons (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Jörgen Karlssons (S) yrkande.

Yrkande
Glenn Hummel (SD): Kommunalt veto mot vindkraft.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Glenn Hummels (SD) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Glenn Hummels (SD) yrkande.

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 8)
Omröstningen utfaller med 41 JA-röster och 7 Nej-röster. En ledamot är
frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Glenn Hummels
(SD) yrkande.

Yrkande
Anders Gustafsson (SD): Gislaveds kommun bör i alla beslut och genom
opinionsbildning verka för att Gislaveds kommun ska vara en varg-fri kommun.

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

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 9)
Omröstningen utfaller med 40 JA-röster och 8 Nej-röster. En ledamot är
frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Anders
Gustafssons (SD) yrkande.

2.2.1.3. Företagsklimat och näringslivssamverkan

Yrkande
Fredrik Johansson (S): Utveckling av infrastruktur.

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

Kf §85 (forts.)

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 10)
Omröstningen utfaller med 34 JA-röster och 14 Nej-röster. En ledamot är
frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Fredrik Johanssons
(S) yrkande.

Yrkande
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Marie Johansson (S): Stärka näringsverksamheters utveckling i kommunen genom
att snabbt kunna erbjuda mark där efterfrågan finns.

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

2.2.1.4. Sveriges ledande offentliga arbetsgivare

Yrkande
Suzana Bahtanovic (S): Förbättrad arbetsmiljö och ökad delaktighet för
medarbetarna.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Suzana Bahtanovics (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Suzana Bahtanovics (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Suzana Bahtanovics (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Suzana Bahtanovics (S) yrkande.

Omröstningsresultat (Voteringslista 11)
Omröstningen utfaller med 32 JA-röster och 16 Nej-röster. En ledamot är
frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Suzana Bahtanovics
(S) yrkande.

2.2.2. Uppdrag

Yrkande
Fredrik Johansson (S): Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att minska
antalet barn i förskolegrupperna. 2023-12-31.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johanssons (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Fredrik Johanssons (S) yrkande.
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Fredrik Johanssons (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat (Voteringslista 12)
Omröstningen utfaller med 30 JA-röster och 17 Nej-röster. En ledamot avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Yrkande
Fredrik Johansson (S): Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda
möjligheten att utveckla ett tvålärarsystem i grundskolan. 2024-05-31.

Fredrik Sveningson (L) för Alliansen: Bifall till Fredrik Johanssons (S) yrkande.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johansson (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Fredrik Johansson (S) yrkande.

Yrkande
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S): Att uppdra till fritid- och folkhälsonämnden
och tekniska nämnden att inom området för bidrag till föreningslivet utveckla en
särskild "städpeng". 2023-06-30.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sara-Lena Bengtsdotter Bogrens (S) yrkande
mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Sara-Lena
Bengtsdotter Bogrens (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Sara-Lena Bengtsdotter Bogrens (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Sara-Lena Bengtsdotter Bogrens (S) yrkande.

Omröstningsresultat (Voteringslista 13)
Omröstningen utfaller med 28 JA-röster och 17 Nej-röster. 3 ledamöter avstår
och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Sara-Lena Bengtsdotter Bogrens (S) yrkande.

Yrkande
Evagelos Varsamis (S): Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda
konsekvenserna av att öka antalet timmar i förskolans 15 timmars verksamhet från
15 till 20 tim/veckan. 2023-06-30.

Fredrik Sveningson (L) för Alliansen: Bifall till Evagelos Varsamis (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Evagelos Varsamis (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Evagelos Varsamis (S) yrkande.
Kf §85 (forts.)

Yrkande
Marie Johansson (S): Att uppdra till kommunstyrelsen att erbjuda
tillsvidareanställningar som minskar behovet av tim- och vikarieanställningar. 2024-
12-31.

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

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 14)
Omröstningen utfaller med 31 JA-röster och 17 Nej-röster. En ledamot är
frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Marie Johanssons
(S) yrkande.
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Yrkande
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S): Att uppdra till fritid- och folkhälsonämnden
och fastighet- och servicenämnden att färdigställa en simanläggning i Gislaved för
att främja en god hälsa och simkunnighet. 2025-12-31.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sara-Lena Bengtsdotter Bogrens (S) yrkande
mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Sara-Lena
Bengtsdotter Bogrens (S) yrkande.

Yrkande
Ylva Samuelsson (S): Att uppdra till fastighet- och servicenämnden, fritid- och
folkhälsonämnden och kulturnämnden att färdigställa en publikhall i Anderstorps
centrum. 2027-12-31.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ylva Samuelssons (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Ylva Samuelssons (S) yrkande.

Yrkande
Marie Johansson (S): Att uppdra till kommunstyrelsen i samarbete med Enter
Gislaved AB att ta fram ett styrdokument (strategi) för kommunens arbete med
näringslivsfrågor. 2024-06-30.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johansson (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Marie Johansson (S) yrkande.

Kf §85 (forts.)

Yrkande
Bengt-Ove Eriksson (V): Att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en
fördjupad utredning om musikskolans framtida uppdrag och organisation och att
resultatet redovisas till kommunfullmäktige som beslutsunderlag.

Erik Anderson (K): Bifall till Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande.

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

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 15)
Omröstningen utfaller med 37 JA-röster och 8 Nej-röster. 3 ledamöter avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande.
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Yrkande
Bengt-Ove Eriksson (V): Att uppdra till kommunstyrelsen att initiera en
oberoende utvärdering beträffande tillämpningen i Gislaveds kommun av
Tillitsbaserad styrmodell - om möjligt genom samverkan med universitet/högskola.

Erik Anderson (K) med instämmande av Mattias Fjellander (KD): Bifall till Bengt-
Ove Erikssons (V) yrkande.

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

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 16)
Omröstningen utfaller med 34 JA-röster och 12 Nej-röster. 2 ledamöter avstår
och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande.

Yrkande
Tommy Östring (WeP): Att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att införa
allmän frågestund i anslutning till kommunfullmäktige två gånger om året.
Medverkande förutom kommunfullmäktige ska vara samtliga kommunalråd,
representanter från samtliga nämndspresidie samt förvaltningschefer som ev.
frågor är riktade till.

Kf §85 (forts.)

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

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 17)
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 13 Nej-röster. En ledamot är
frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Tommy Östrings
(WeP) yrkande.

Yrkande
Stefan Nylén (SD): Att uppdra till samtliga kommunalägda bolag och förvaltningar
att anställa samordnare för att säkerställa samordning mellan kommunala enheter
och bolag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stefan Nyléns (SD) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Stefan Nyléns (SD) yrkande.
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Stefan Nyléns (SD) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Stefan Nyléns (SD) yrkande.

Omröstningsresultat (Voteringslista 18)
Omröstningen utfaller med 38 JA-röster och 7 Nej-röster. 3 ledamöter avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Stefan Nyléns (SD) yrkande.

Yrkande
Stefan Nylén (SD): Att årligen utföra en utanförskapskartläggning för att få en
tydlig bild av hur utanförskapet i vår kommun ser ut varje år och få bukt med de
kostnader och problem.

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

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 19)
Omröstningen utfaller med 41 JA-röster och 7 Nej-röster. En ledamot är
frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Stefan Nyléns (SD)
yrkande.
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Yrkande
Stefan Nylén (SD): Införa ett demokratipaket.

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

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 20)
Omröstningen utfaller med 39 JA-röster och 7 Nej-röster. 2 ledamöter avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Stefan Nyléns (SD) yrkande.

Yrkande
Stefan Nylén (SD): Börja använda KIA-systemet för förbättringsförslag.

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

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 21)
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 10 Nej-röster. 3 ledamöter avstår
och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Stefan Nyléns (SD) yrkande.

2.3. Kritiska kvalitetsfaktorer
2.3.2. Verksamhet

Yrkande
Marie Johansson (S): Skapa förutsättningar för barn och ungas uppväxt.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johansson (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Marie Johansson (S) yrkande.

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 22)
Omröstningen utfaller med 30 JA-röster och 17 Nej-röster. En ledamot avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Marie Johanssons (S) yrkande.
Kf §85 (forts.)

Yrkande
Stefan Nylén (SD): Personalomsättning.
Inköp av konsulter och utköp av personal ska alltid redovisas till berörd nämnd
och minimeras genom rätt sorts avtal. Detta även i fall man använder förlängd
uppsägningstid. Då utköp av personal de senaste åren ökat och inköp av konsulter
varit hög. Därför ska fortsättningsvis detta redovisas i varje nämnd, vid varje möte.

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

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 23)
Omröstningen utfaller med 36 JA-röster och 8 Nej-röster. 4 ledamöter avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Stefan Nyléns (SD) yrkande.

4. Budget 2023

Yrkande
Marie Johansson (S): Att 1,5 mnkr tillförs fritid- och folkhälsonämnden till
resursförstärkning för förebyggande verksamhet inom fältverksamheten.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johansson (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Marie Johansson (S) yrkande.

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 24)
Omröstningen utfaller med 29 JA-röster och 15 Nej-röster. 4 ledamöter avstår
och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Marie Johanssons (S) yrkande.

Yrkande
Josefin Dinäss (S): Att 1 mnkr tillförs fritid- och folkhälsonämndens föreningsstöd i
syfte att förebygga utanförskap och psykisk ohälsa. Möjligheterna för barn och
ungas deltagande i fritidsaktiviteter ska stärkas.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Josefin Dinäss (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Josefin Dinäss (S) yrkande.

Kf §85 (forts.)

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Josefin Dinäss (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Josefin Dinäss (S) yrkande.

Omröstningsresultat (Voteringslista 25)
Omröstningen utfaller med 28 JA-röster och 16 Nej-röster. 4 ledamöter avstår
och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Josefin Dinäss (S) yrkande.

Yrkande
Ylva Samuelsson (S): Att 500 tkr tillförs kulturnämndens verksamhet i syfte att
förebygga utanförskap och psykisk ohälsa. Möjligheterna för barn och ungas
deltagande i kulturaktiviteter ska stärkas.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ylva Samuelsson (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Ylva Samuelsson (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Ylva Samuelssons (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Ylva Samuelssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat (Voteringslista 26)
Omröstningen utfaller med 29 JA-röster och 18 Nej-röster. En ledamot avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Ylva
Samuelssons (S) yrkande.

Yrkande
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Stefan Nylén (SD): Att omfördela 7 mnkr från kulturnämndens budgettilldelning till
socialnämndens budget.

Marie Johansson (S) med instämmande av Ylva Samuelsson (S), Urban Nilsson (C),
Markus Lewintus (M): Avslag på Stefan Nyléns (SD) yrkande.

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

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 27)
Omröstningen utfaller med 40 JA-röster och 8 Nej-röster. En ledamot är
frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Stefan Nyléns (SD)
yrkande.

Kf §85 (forts.)

Yrkande
Kian Anderson (WeP): Minskning av kommunstyrelsens budget med 7 mnkr för
effektivisering och minskning av administrationen.

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

Yrkande
Mikael Kindbladh (WeP): Minskning av fastighet- och servicenämndens budget med
2 mnkr för effektivisering av verksamheten. Detta yrkande tas bort när
fullmäktigebeslutet om hyresfrihet för tomställda boenden har verkställts.

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

Yrkande
Kian Anderson (WeP): Att tillföra socialnämnden ytterligare 27 mnkr, utöver
Alliansens 26 mnkr, d.v.s. sammanlagt 53 mnkr. Inom ramen för detta ska arbetet
påbörjas för att förbättra situationen för personalen och att få bort delade turer.
Ingen ska behöva jobba mer än var tredje helg om de inte vill. Användningen av
psykofarmaka ska minskas till en nivå motsvarande riket. Tjej- och kvinnojourerna
ska tillföras 0,5 mnkr vardera utöver nuvarande nivå.

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

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 28)
Omröstningen utfaller med 42 JA-röster och 5 Nej-röster. En ledamot avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian
Andersons (WeP) yrkande.

Yrkande
Thomas Johansson (WeP): Att tillföra barn- och utbildningsnämnden ytterligare 10
mnkr som ska användas till att få ner den höga frånvaron samt hjälp till barn med
särskilda behov samt tillsätta en kvalificerad resurs som till viss del jobbar som
skolsamordnare för placerade barn.

Kf §85 (forts.)

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

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 29)
Omröstningen utfaller med 36 JA-röster och 12 Nej-röster. En ledamot är
frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas Johanssons
(WeP) yrkande.

Yrkande
Mikael Kindbladh (WeP): Att tillföra räddningsnämnden 1 mnkr för att öka
attraktiviteten vid anställning av deltidsbrandmän.

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

Yrkande
Mikael Kindbladh (WeP): Att tillföra tekniska nämnden ytterligare 1 mnkr utöver
alliansens 2 mnkr för minskade intäkter i och med att mark- och
exploateringsenheten flyttats till kommunstyrelsen.

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

Yrkande
Erik Anderson (K): Att socialnämnden tillförs 28 mnkr utöver liggande förslag för
att få en verksamhet i balans och minska underbudgeteringen.

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

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 30)
Omröstningen utfaller med 42 JA-röster och 4 Nej-röster. 2 ledamöter avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik
Andersons (K) yrkande.

Kf §85 (forts.)

Investeringar, skattefinansierad verksamhet

Yrkande
Tommy Östring (WeP): Att minska investeringarna till ett snitt på 140 mnkr per
år för att frilägga ytterligare 30 mnkr till drift med bibehållen soliditet och ett
resultat på drygt 40 mnkr/år.

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

Planeringsdirektiv 2023 med plan 2024-2026, i övrigt

Yrkande
Erik Anderson (K): Att tillskriva riksdag och regering att kostnaderna för
integration och flyktingmottagande måste finansieras av staten fullt ut.

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

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 31)
Omröstningen utfaller med 37 JA-röster och 10 Nej-röster. En ledamot avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik
Andersons (K) yrkande.
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Yrkande
Erik Anderson (K): Att tillskriva riksdag och regering att LSS, värdig äldreomsorg
och omsorg i större grad måste vara ett nationellt ansvar och garanteras
medborgarna i hela landet och finansieras av staten.

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

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 32)
Omröstningen utfaller med 37 JA-röster och 10 Nej-röster. En ledamot avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik
Andersons (K) yrkande.

Kf §85 (forts.)

Yrkande
Erik Anderson (K): Att systemet med arvodering för förtroendevalda återgår till
de principer som fanns innan 2015 och som beräknades på avtalsrörelsens utfall
och inte som nu på vad riksdagens arvodesnämnd beslutar. Besparing 1 mnkr.

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

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

Omröstningsresultat (Voteringslista 33)
Omröstningen utfaller med 38 JA-röster och 5 Nej-röster. 5 ledamöter avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik
Andersons (K) yrkande.

Skattesats

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till oförändrad
skattesats på 21:99 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Yrkande
Marie Johansson (S): Att pröva samtliga förslag till Planeringsdirektiv 2023 med
plan 2024-2026 i sin helhet.

Lars-Ove Bengtsson (C): Att pröva samtliga förslag till Planeringsdirektiv 2023 med
plan 2024-2026 i övrigt, det vill säga förutom i de delar som särskilt har prövats
genom säryrkanden och som har bifallits eller avslagits.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande och sitt eget
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att pröva samtliga förslag till
Planeringsdirektiv 2023 med plan 2024-2026 i övrigt, det vill säga förutom i de
delar som särskilt har prövats genom säryrkanden och som har bifallits eller
avslagits.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för Lars-Ove Bengtssons (C) yrkande.
NEJ-röst för Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat (Voteringslista 34)
Omröstningen utfaller med 24 JA-röster och 24 NEJ-röster. En ledamot är
frånvarande. Eftersom rösttalet är lika är ordförandens röst utslagsgivande.
Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt Lars-Ove Bengtssons (C) yrkande
att pröva samtliga förslag till Planeringsdirektiv 2023 med plan 2024-2026 i övrigt,
förutom i de delar som särskilt har prövats genom säryrkanden och som har
bifallits eller avslagits.

Kf §85 (forts.)

Yrkande
Marie Johansson (S): Att Socialdemokraternas förslag till Planeringsdirektiv 2023
med plan för 2024-2026 antas.

Tommy Östring (WeP): Att Westbopartiets förslag till Planeringsdirektiv 2023
med plan för 2024-2026 antas.

Stefan Nylén (SD): Att Sverigedemokraternas förslag till Planeringsdirektiv 2023
med plan för 2024-2026 antas.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till
Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026, Socialdemokraternas förslag till
planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026, Westbopartiets förslag till
planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026 och Sverigedemokraternas förslag
till planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026 och finner att
kommunfullmäktige beslutar att i övrigt anta kommunstyrelsens förslag till
Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026.

Omröstning begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

JA-röst för kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.

Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande, Tommy
Östrings (WeP) yrkande och Stefan Nyléns (SD) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat att utse Marie Johanssons (S) yrkande till motförslag
till kommunstyrelsens förslag.

Omröstningsresultat i huvudomröstningen (voteringslista 35)
Omröstningen utfaller med 22 JA-röster, 25 NEJ-röster. En ledamot avstår och en
ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att i övrigt
godkänna Socialdemokraternas förslag till Planeringsdirektiv 2023 med plan 2024-
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2026, förutom i de delar som särskilt har prövats genom säryrkanden och som har
avslagits.

Beslutsunderlag
Alliansens förslag till Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026, daterat den
4 maj 2022
Kommunstyrelsen den 4 maj 2022, §141
Socialdemokraternas förslag till Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026
Westbopartiets förslag till Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026
Sverigedemokraternas förslag till Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Samtliga kommunala bolag
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
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Kf §86 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Sveriges Kommuner och Regioner
Anvisningar för kommuner och regioner gällande ombudsval till
SKR Kongress

Advokatfirman Glimstedt
Utredning av Glimstedt gällande kollektivavtalskrav
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