
K O M M U N F U L L M Ä K T I G E
i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjarmåndagen den 13 juni 2022,
klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande ärenden:

Nr Diarienummer Ärendemening

1 KS.2022.1 Fastställande av dagordning

2 Nya motioner

3 KS.2022.5 Interpellationer

4 KS.2022.6 Frågor

5 KS.2022.3 Valärenden

6 KS.2022.7 Information från revisionen 2022

7 KS.2022.27 Svar på motion angående cykelväg
mellan Broaryd och Skeppshult

8 KS.2021.164 Svar på motion om de medmänniskor
som är sysselsatta i daglig verksamhet
och omsorgen/LSS

9 KS.2021.246 Antagande av detaljplan för fastigheten
Norra Hestra Kyrkobol 1:27, Solliden i
Hestra

10 KS.2021.247 Antagande av Strategi för
äldreomsorgen 2022-2031 för Gislaveds
kommun

11 KS.2022.96 Reglemente kommunstyrelsen 2023

12 KS.2022.94 Reglemente utbildningsnämnden 2023

13 KS.2022.95 Reglemente socialnämnden 2023



14 KS.2022.99 Reglemente
samhällsutvecklingsnämnden 2023

15 KS.2022.98 Reglemente bygg- och miljönämnden
Gislaveds och Tranemo kommuner
2023

16 KS.2022.97 Reglemente räddningsnämnden
Gislaveds och Gnosjö kommuner 2023

17 KS.2022.100 Reglemente valnämnden 2023

18 KS.2022.102 Reglemente parlamentariska kommittén
2023

19 KS.2022.101 Reglemente demokratiberedningen
2023

20 KS.2022.108 Upphörande av reglementen vid ny
nämndsorganisation 2023

21 KS.2022.1 Meddelanden



Gislaved den 13 juni 2022

Lars-Ove Bengtsson
Ordförande

Yvonne Thelin Karlsson
Kommunsekreterare

Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns
tillgängliga i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved.
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr: fylls i av kansliet] 
 

Interpellation:  
Interpellation till ordförande i Fastighets och Servicenämnden samt 
Socialnämnden.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 20/5 2021 §72 att Fastighets och 
serviceförvaltningen fick i uppdrag att ge Socialförvaltningen hyresfrihet för 
de tomma äldreboendeplatserna fram till de behövs. Slutdatum för 
genomförande av detta uppdrag sattes till 30/6 2022 

Min fråga till er nämndsordförande för dessa förvaltningar är därför hur stor 
är Socialförvaltningens hyresreduktion med anledning av detta uppdrag?  

 

Kian Anderson  

Westbopartiet 

 

 

Tommy Östring 

Westbopartiet 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Valberedningens presidium  

 
 

 Sammanträdesdatum 2022-06-10 
   
 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, fredagen den 10 juni 2022, kl. 10.00-10.15 
  

Beslutande 

 
Gunvor Nygren (C), ordförande 
Rose-Mari Modén (S)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Övriga deltagande Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare 
 
 
 
 
 

 Utses att justera Rose-Mari Modén (S) 
 Justeringens 
 plats och tid 

Kommunstyrelsekontoret den 10 juni 2022 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 
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74 

Yvonne Thelin Karlsson 
  

Ordförande …………………………………………………………………… 
 

Gunvor Nygren (C)  
  

Justerande ................................................................................................................................................................................ 
Rose-Mari Modén (S)                           

 
ANSLAG/BEVIS 
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 Datum för 
 anslags uppsättande 2022-06-13 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2022-07-05 
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  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Valberedningens presidium 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
1 

 2022-05-18  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

 
Vb §74  Dnr: KS.2022.3    
 
Valärende, entledigande som ledamot i kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut  
Valberedningens presidium föreslår kommunfullmäktige att godkänna Josefine 
Dinäss (S) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige, samt begär hos 
Länsstyrelsen i Jönköping att en ny ledamot till kommunfullmäktige utses. 
  
 
Ärendebeskrivning 
Josefine Dinäss (S) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Josefine Dinäss (S) daterad den 20 maj 2022 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2022-06-01 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §187 Dnr: KS.2022.27 1.2.6

Svar på motion angående cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen angående
cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult ska avslås.

Reservationer
Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Rose-Mari Modén (S), Evangelos
Varsamis (S) och Gunnel Augustsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Marie Johanssons (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Gunilla Westerholm (S) och Pelle Gullberg (S) har, den 9 februari 2022, lämnat
in en motion gällande att uppdra till tekniska nämnden att utreda möjligheterna
att färdigställa en cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult.

Socialdemokraterna föreslår att en cykelväg ska byggas eftersom väg 153 är en
hårt trafikerad väg som också används av pendlande och motionerande
cyklister. Man menar att en cykelväg skulle göra det enklare och mindre farligt
att ta cykeln till jobbet eller till aktiviteter. Det skulle då också finnas
möjligheter för barn att cykla till träningar, scouter m.m. Att möjliggöra för
människor att cykla är en viktig parameter i arbetet med folkhälsa men också
ett viktigt inslag i kommunens klimatarbete. Ett ytterligare argument för en
cykelväg är avsaknaden av kollektivtrafik, enligt socialdemokraternas motion.

Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska
nämnden har den 19 april 2022 behandlat ärendet och beslutat att föreslå
att motionen ska avslås. Detta mot bakgrund av att en cykelväg mellan
Broaryd och Skeppshult i dagsläget inte finns med i Region Jönköping läns
regionala transportplan. Regionen kommer framöver att ta fram en
cykelplan med prioriterade konkreta utbyggnadsprojekt kopplat till
cykeltrafik. I samband med arbetet med den regionala cykelplanen finns
det möjlighet att Gislaveds kommun, via kommunstyrelseförvaltningens
avdelning för hållbar utveckling, lyfter förslag till regionala cykelvägar att
prioritera.

Som grund brukar den så kallade Kågesonmodellen tillämpas som underlag
för en bedömning av när bilfri cykelväg bör övervägas mellan två orter.
Enligt den modellen kan det vara aktuellt med bilfri cykelväg om den
mindre orten har minst 500 invånare och avståndet till nästa ort är ca 3
kilometer. Avståndet mellan Broaryd och Skeppshult är ca 6 kilometer,
vilket enligt samma modell skulle kräva att den mindre av orterna har ett
invånarantal om minst 1000 invånare. Ingen av orterna Skeppshult eller
Broaryd har fler än 500 invånare.

Enligt trafikmätningar från 2017 som Trafikverket har utfört är
årsdygnstrafiken på aktuell sträcka av väg 153 ca 2 800 fordon, vilket i sig
kan vara tillräckligt för att en separat cykelväg skulle kunna övervägas.
Eftersom motionen avser en cykelväg mellan två tätorter anser tekniska
nämnden att frågan tillhör regionen och ska då utredas genom dem.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2022-06-01 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §187 (forts.)

Med hänvisning till tekniska nämndens ovanstående yttrande föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen angående cykelväg mellan Broaryd
och Skeppshult ska avslås.

Beslutsunderlag
Motion om cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult, daterad den 9
februari 2022
Tekniska nämnden den 19 april 2022, §23
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2022

Yrkanden
Marie Johansson (S): Bifall till motionen.

Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Håkan Josefsson (C): Bifall till
liggande förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Marie Johanssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att motionen angående cykelväg mellan Broaryd och
Skeppshult ska avslås.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr: KS.2022.27] 
 

Motion:  
Motion 

 

Cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult 

 

153:an mellan Broaryd och Skeppshult används dagligen av cyklister till och 
från arbetet och som motionsrunda med de säkerhetsrisker det medför. 

Dagligen ser vi biltrafiken till och från Ullared som innebär en hög 
trafikbelastning på vägen, därtill kommer all tung trafik. En cykelväg gör det 
enklare och mindre farligt att ta cykeln till jobbet eller till aktiviteter. Det 
skulle då också finnas möjligheter för barn att på cykel ta sig till träningar, 
scouter mm.  Att möjliggöra för människor att cykla är en viktig parameter i 
arbetet med folkhälsa men också ett viktigt inslag i kommunens 
klimatarbete. Ett ytterligare argument för en cykelväg är avsaknaden av 
busstrafik/linje. 

 

Socialdemokraterna yrkar att 

Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till att färdigställa 
en cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult 

  

För socialdemokraterna 20220209 

 

Gunilla Westerholm       Pelle Gullberg 

 

 

Marie Johansson 

Socialdemokraterna 
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-04-19 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §23 Dnr: TN.2022.16 1.2.6

Remiss om motion angående cykelväg mellan Broaryd och
Skeppshult. Yttrande

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att avslå motionen.

Reservationer
Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagen (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Gunilla Westerholm (S) och Pelle Gullberg (S) har, den 9 februari 2022,
lämnat in en motion att utreda möjligheterna att färdigställa en cykelväg
mellan Broaryd och Skeppshult. Socialdemokraterna föreslår att en
cykelväg ska byggas eftersom väg 153 är en hårt trafikerad väg som också
används av pendlande och motionerande cyklister. Man menar att en
cykelväg skulle göra det enklare och mindre farligt att ta cykeln till jobbet
eller till aktiviteter. Det skulle då också finnas möjligheter för barn att
cykla till träningar, scouter m.m. Att möjliggöra för människor att cykla är
en viktig parameter i arbetet med folkhälsa men också ett viktigt inslag i
kommunens klimatarbete. Ett ytterligare argument för en cykelväg är
avsaknaden av kollektivtrafik, enligt socialdemokraternas motion.

Avdelningschefen för verksamhetsstöd har genom delegation från
kommunstyrelsen, remitterat motionen till tekniska nämnden för
beredning och svar senast den 30 maj 2022.

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till motivering för att avslå
motionen.

Förvaltningens motivering:
Cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult finns i dagsläget inte med i
Region Jönköping Läns regionala transportplan. Regionen kommer
framledes att ta fram en cykelplan med prioriterade konkreta
utbyggnadsprojekt kopplat till cykeltrafik. I samband med arbetet med den
regionala cykelplanen finns det möjlighet att Gislaveds kommun, via
kommunstyrelseförvaltningens avdelning för hållbar utveckling, lyfter
förslag till regionala cykelvägar att prioritera.

Som grund brukar den så kallade Kågesonmodellen tillämpas som underlag
för en bedömning av när bilfri cykelväg bör övervägas mellan två orter.

Enligt den modellen kan det vara aktuellt med bilfri cykelväg om den
mindre orten har minst 500 invånare och avståndet till nästa ort är ca 3
kilometer. Avståndet mellan Broaryd och Skeppshult är ca 6 kilometer,
vilket enligt samma modell skulle kräva att den mindre av orterna har ett
invånarantal om minst 1000 invånare. Ingen av orterna Skeppshult eller
Broaryd har fler än 500 invånare.

Enligt trafikmätningar från 2017 som Trafikverket har utfört är
årsdygnstrafiken på aktuell sträcka av väg 153 ca 2 800 fordon, vilket i sig
kan vara tillräckligt för att en separat cykelväg skulle kunna övervägas.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-04-19 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §23, forts.

Eftersom motionen avser en cykelväg mellan två tätorter anser tekniska
nämnden att frågan tillhör regionen och ska då utredas genom dem. Väg
153 är en statlig väg och en cykelväg bör i så fall anläggas inom eller intill
vägområdet för den statliga vägen.

Den plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar, som tas fram på uppdrag av
tekniska nämnden, innehåller identifierade stråk för framtida utbyggnad inom
tätorter Den är också kompletterad med information från den regionala
transportplanen för att illustrera de stråk mellan tätorter som är utpekade där.
I framtiden kan den komma att kompletteras av de potentiella stråk som
kommer att pekas ut i regionens cykelplan.

Beslutsunderlag
Remiss av motion, daterad 2022-03-03
Motion om cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult, daterad 2022-02-09
Tekniska nämdens arbetsutskott den 5 april 2022, §8

Yrkanden
Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagen (S) yrkar: bifall till
motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jörgen Karlssons (S) och Charlotta Saras
Skarphagens (S) yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att tekniska
nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs.Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röster för arbetsutskottets förslag.
Nej-röster för Jörgen Karlssons (S) och Charlotta Saras Skarphagens (S)
yrkande.

Omröstningsresultat
Ja-röst Nej-röst
Johan Larsson (C) Jörgen Karlsson (S)
Lars Karlsson (M) Charlotta Saras Skarphagen (S)
Sandy Lind (WeP)
Anders Nilsson (SD)
Håkan Josefsson (C)

Med 5 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 2 nej-röster för Jörgen
Karlssons (S) och Charlotta Saras Skarphagens (S) yrkande beslutar tekniska
nämnden enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2022-06-01 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §186 Dnr: KS.2021.164 1.2.6

Svar på motion om de medmänniskor som är sysselsatta i daglig
verksamhet och omsorgen/LSS

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att motionen gällande de
medmänniskor som är sysselsatta i daglig verksamhet och omsorgen/LSS ska
avslås.

Ärendebeskrivning
Motionen berör de individer som är sysselsatta i daglig verksamhet,
omsorgen/LSS och om dessa omfattas av uppvaktning av minnesgåva efter 25
år, i likhet med anställda eller förtroendevalda i kommunen.

Motionärens uppfattning och yrkande är att regelverket ska ändras så att även
denna grupp av medmänniskor ska uppvaktas med samkväm och medföljande
gåva i likhet med vad formellt anställda och förtroendevalda har efter 25 år.

Gislaveds kommun uppmärksammar de som varit anställda inom kommunen
enligt riktlinjen för representation och gåvor. I den står att läsa att minnesgåva
är en gåva av minneskaraktär som lämnas till medarbetare i samband med att
medarbetaren haft 25-års anställning inom kommunen eller när en
medarbetare uppnått 20-års anställning och går i pension. Utifrån den
nuvarande riktlinjen omfattas inte de som sysselsätts inom ramen för daglig
verksamhet/LSS, därav att de inte erhåller minnesgåva.

Dock finns det inget som hindrar att verksamheter som har deltagare som
uppnår sysselsättning om 25 år uppmärksammar dessa. Detta kan ske med
samkväm och medföljande gåva i likhet med vad formellt anställda och
förtroendevalda har efter 25 år eller på annat sätt som verksamheten finner
lämpligt.

Beslutsunderlag
Motion om de medmänniskor som är sysselsatta i daglig verksamhet och
omsorgen/LSS, daterad den 25 augusti 2021
Riktlinje för representation och gåvor antagen den 7 september 2020
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2022
Kommunstyrelsen den 18 maj 2022, §177

Yrkanden
Anton Sjödell (M) med instämmande av Marie Johansson (S) och Bengt
Petersson (C): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr: KS.2021.164] 
 

Motion:  
Motion Gällande de medmänniskor som är sysselsatta i Daglig Verksamhet, 
omsorgen/LSS På kommunfullmäktiges junimöte i år frågade undertecknad 
huruvida kommunen uppmärksammar de som har varit sysselsatta i 
kommunens Daglig Verksamhet, omsorgen/LSS, efter 25 år, med 
uppvaktning och gåva i likhet med anställda eller förtroendevalda i 
kommunen. Svaret som gavs av kommunstyrelsens ordförande Carina 
Johansson (c) var att detta inte görs då denna grupp inte har någon formell 
anställning i kommunen. Min uppfattning och yrkande är att regelverket då 
skall ändras så att även denna grupp av medmänniskor skall uppvaktas med 
samkväm och medföljande gåva i likhet med vad formellt anställda och 
förtroendevalda har efter 25 år. Denna fråga handlar om lika människovärde 
och min förhoppning är att denna motion inte avvisas på rent formalistiska 
grunder.  

 

 

 

Erik Andersson 

Kommunistiska partiet 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrdokument 

Dokumenttyp: Riktlinje 

Beslutat av:  Kommunstyrelsens personalutskott 
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Riktlinjer för representation 

Representation är ett uttryck för sedvanlig gästfrihet. Den ska vara måttfull, ske med kostnadsmedvetet 

och med klar målinriktning där nyttan med varje representationstillfälle är tydlig. 

All representation ska ha ett direkt samband med Gislaveds kommuns verksamhet. Kravet gäller både 

tidpunkt och plats för representationen och de personer representationen omfattar. 

Allmänhetens förtroende är av största betydelse för alla företrädare för Gislaveds kommun. För 

kommunens medarbetare och förtroendevalda är det en självklarhet att följa gällande regelverk och att 

agera på ett etiskt försvarbart sätt. Dessa anvisningar har tagits fram med utgångspunkt av skatteverkets 

bestämmelser. Grundläggande för representation är de regler som antogs av kommunfullmäktige 1995-01-

26 § 2. 

Den principiella inriktningen för kommunens representation är att den skall vara alkoholfri. Vid speciella 

tillfällen, med hänsyn till arrangemangets specifika art, internationella arrangemang eller gästernas 

bakgrund, är det dock tillåtet att använda alkoholhaltig dryck i samband med representations middag eller 

vernissage. Kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får fatta 

beslut om undantag. 

Bakgrund 

Riktlinjerna anger den norm som gäller för representation, uppvaktningar och gåvor inom Gislaveds 

kommun. Utgångspunkten är att representationen ska kännetecknas av måttfullhet och gott omdöme. 

Riktlinjerna för representation utgår från vad som enligt skattelagstiftningen utgör en avdragsgill kostnad i 

näringsverksamhet. Mervärdesskatt är avdragsgill enligt samma regler som inkomstskatt i de fall 

verksamheten är mervärdeskattepliktig. 

 

Allmänt om representation 

Gislaveds kommun är en organisation, varför representation mellan kommunens verksamheter räknas som 

intern representation. Begreppet innefattar förutom det som traditionellt menas med representation, d v s 

mat och dryck, även gåvor och uppvaktningar. Representation kan antingen vara extern eller intern. 

Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla relationer som är viktiga för 

verksamheten eller som ett led i kommunens marknadsföring och näringslivsfrämjande åtgärder. 

Intern representation riktar sig inåt mot kommunens medarbetare och har mera karaktär av 

personalfrämjande åtgärder, t ex personalfester eller informationsmöten. 

Representationen ska godkännas av närmast behörig chef enligt gällande delegationsordning. 

 

Omfattning 

Riktlinjerna omfattar anställda och förtroendevalda i Gislaveds kommuns förvaltningar och bolag. 

Riktlinjerna gäller såväl inom som utom Sveriges gränser. 
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Representation  

Varje nämnd ansvarar för att kommunens riktlinjer följs. Representation i samband med pågående 

upphandling får inte förekomma. Representation får inte heller förekomma i samband med 

myndighetsutövning. 

Alla kommunala sammankomster ska som huvudregel vara alkoholfria. Undantag från denna huvudregel 

kan endast ske vid extern representation exempelvis i samband med internationellt utbyte eller vid andra 

speciella fall (kommunfullmäktige 1995-01-26 § 2). 

Avgörande för om en måltid som betalas av arbetsgivaren ska vara skattefri för den anställde i här aktuellt 

hänseende är att den erhålls vid representation - extern eller intern. Ansvaret för om sammankomsten är 

hänförlig till representation eller inte ligger hos arbetsgivaren. Hos arbetsgivaren ska därför finnas 

dokumentation som gör det möjligt att i efterhand bedöma om mötet eller konferensen är att se som 

intern representation. Om arbetsgivaren inte kan visa att måltiden tillhandahållits i samband med 

representation ska normalt kostförmån redovisas och kontrolluppgift lämnas om förmånen. 

 

Extern representation 

Extern representation är aktiviteter som syftar till att förbättra affärsrelationer med kunder, leverantörer 

och andra intressenter som finns utanför Gislaveds kommuns förvaltningar och bolag. 

Intern representation 

Skattefri intern representation kan exempelvis vara personalfester, informationsmöten, utbildningar, 

konferenser, styrelsesammanträden och bolagsstämmor. 

Information om det löpande arbetet liksom planering av det löpande arbetet ligger utanför begreppet 

intern representation. Eventuella måltider tillsammans med arbetskamraterna i anslutning till sådana 

tillfällen utgör skattepliktiga måltider. 

Om en arbetsgivare samlar hela personalen eller avdelningen och håller någon enstaka och viktig 

information är mötet utan tvekan hänförligt till intern representation. Det kan gälla 

organisationsförändringar, personalfrågor eller andra frågor som arbetsgivaren vill nå ut med till sin 

personal. En gemensam måltid i anslutning till ett sådant informationsmöte beskattas inte. 

Skattefriheten för kostförmån i samband med informationsmöten och planeringskonferenser gäller under 

förutsättning att sammankomsterna kan bedömas som intern representation. För att en sådan bedömning 

ska kunna göras - inför mötet eller senare - krävs att sammankomsterna är dokumenterade. Av 

dokumentationen ska framgå i vilket sammanhang mötet eller konferensen hållits, syftet med mötet, 

innehållet och för vilken/vilka personalgrupper mötet hållits. 

Gåvor och uppvaktning 
 

Gåvor till personer eller organisationer utanför kommunen 

Gåvor till personer eller organisationer utanför Gislaveds kommun kan ges i form av reklamgåvor eller 

representation. 
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Med reklamgåvor avses artiklar utan personlig karaktär och av förhållandevis obetydligt värde. Gåva av 

detta slag kan vara försedda med kommunens namn och logotype. 

I samband med att för Gislaveds kommun viktiga avtal tecknas, att värdefullt samarbete inleds eller avslutas 

samt vid invigningar eller jubileer kan representationsgåva överlämnas till representant för annan 

myndighet, företag eller motsvarande. Exempel på sådan gåva kan vara blommor, fruktkorg, 

chokladkartong eller liknande.  

 

Gåvor från extern 

Om extern part, företag, privatperson, kund/brukare vill lämna en gåva till medarbetare eller 

förtroendevald i Gislaveds kommun kan det bli fråga om mutbrott. Huvudregeln är därför att aldrig ta 

emot en gåva (i gåva räknas inte pennor, bakverk eller liknande enklare gåvor).  

 

Gåvor och uppvaktning till anställda  

 

Gåvor till medarbetare från verksamheten jämställs i princip med ersättning för utfört arbete. Detta 

innebär att sådana gåvor utgör skattepliktig inkomst för mottagaren. 

Minnesgåvor, julgåvor av mindre värde och sedvanliga jubileumsgåvor är dock undantagna från skatteplikt. 

Skattemässiga beloppsramar för gåvor för Gislaveds kommun framgår av Skatteverkets regler vid intern 

och extern representation. Dessa finns tillgängliga på Skatteverkets hemsida. 

Uppvaktningar av enklare art med t ex blommor eller lunch vid pension, födelsedag, anställningens 

upphörande kan bekostas av kommunen. Sådan uppvaktning är skattefri för den anställde. 

Minnesgåva 

Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till medarbetare i samband med att medarbetaren 

haft 25-års anställning inom kommunen eller när en medarbetare uppnått 20-års anställning och går i 

pension. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger belopp enligt skatteverkets regler och inte 

ges vid mer än ett tillfälle. 

Medarbetare som fyller 50 år 

Till medarbetare som fyller 50 år utgår en valfri gåva som maximalt får uppgå till 2 % av prisbasbeloppet.  

Uppvaktning vid pension 

I samband med att en medarbetare går i pension erhåller medarbetaren en valfri gåva som maximalt får 

uppgå till 2 % av prisbasbeloppet. Om medarbetare som går i pension också har 20-års anställning i 

kommunen omfattas också medarbetaren av rätt till minnesgåva.  

Julgåva 

Julgåva är skattefri om värdet inte överstiger belopp enligt skatteverkets regler (i värdet inräknas inte 

fraktkostnader). 
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Övriga gåvor 

Övriga gåvor, det vill säga annan gåva från arbetsgivaren än julgåva av mindre värde, sedvanlig 

jubileumsgåva och skattefri minnesgåva, jämställs med ersättning för utfört arbete. En sådan gåva är 

skattepliktig för den anställde, enligt skatteverkets regler. 

Krav på redovisningsunderlag 

Redovisningsunderlaget för representation ska innehålla uppgifter om: 

 Datum för representationstillfället 

 Måltidens benämning (lunch, middag etc.) 

 Syftet med representationen 

 Namn och titel på samtliga deltagande personer 

 I förekommande fall ska program bifogas 

 Namn på organisation som gästerna företräder 

 Mervärdesskatt ska vara specificerad på restaurangnotan och andra eventuella kvitton 

 Till faktura eller begäran om ersättning för eget utlägg ska alltid bifogas kvitton i original. 

 Faktura/restaurangnota ska innehålla specificerade uppgifter om mat och dryck 

 Fakturan ska innehålla uppgift om arrangemang 

 Godkännande i förväg från närmast behörig chef om det krävs. 

På redovisningsunderlaget för interna kurser och konferenser ska finnas angivet motsvarande uppgifter 

som för representation. 

Måltider bekostade av arbetsgivaren 

Arbetsgivaren kan bjuda på kost, men det är en skattepliktig förmån för den anställde. Det saknar i princip 

betydelse om kosten erhålls på den ordinarie arbetsplatsen eller vid tjänsteresa eller konferens.  

I likhet med andra förmåner är kostförmån skattepliktig oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan 

som ger ut förmånen, så länge förmånen har sin grund i anställningen. Med kost menas frukost, lunch eller 

middag.  

Personalvårdsförmån såsom kaffe, frukt och enklare förtäring (som inte räknas som måltid/kost) i samband 

med arbete, trivselutflykt samt motion och annan friskvård är skattefri. 

Andra undantag för förmånsbeskattning är: 

 Hotellfrukost 

 Pedagogisk måltid 

 Representation 

Kost som den anställde får vid övertidsarbete är skattepliktig. Kostförmån värderas enligt schablon.  

Om den anställde betalar för måltiden, till exempel direkt vid inköpet eller via nettolöneavdrag, räknas 

detta av från förmånsvärdet.  
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När arbetsgivare subventionerar den anställdes måltid och den anställde genom detta betalar ett lägre pris 

för måltiden, beskattas den anställde för skillnaden mellan det pris som den anställde betalat för måltiden 

och schablonvärdet. 

Pedagogisk måltid 

Vad som räknas som pedagogisk måltid ska vara beslutas på förvaltningsnivå och vilka/vem som har rätt att 

äta pedagogisk måltid beslutas av respektive verksamhetschef. 
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Bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun

Uppdrag

Samråds
remiss

Samråds
redogörelse

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Så här görs en detaljplan

Se mer på Boverkets webb: boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/

Antagandet anslås på kommunens anslagstavla.  
De som senast under granskningstiden lämnat skriftliga 
synpunkter som inte har blivit tillgodosedda underrättas 
med brev. Dessa har tre veckor på sig att överklaga 
kommunens beslut till Mark- och miljödomstolen vid 
Växjö tingsrätt. Överklagan skickas till Gislaveds  
kommun, 332 80 Gislaved. 

Beslutet om antagande vinner laga kraft när tiden för 
överklagande har gått ut och ingen valt att överklaga 
planen. Länsstyrelsen kan på eget initiativ pröva och 
upphäva beslutet. Om planen överprövas vinner planen 
laga kraft först då ärendena är avgjorda och planen  
godkänd.

Det nya förslaget ställs ut för granskning. Annonsering 
sker i lokala dagstidningar. Berörda underrättas med 
brev. Granskningstiden är normalt 3 veckor.  
Under tiden kan anmärkningar framföras skriftligen till 
Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved. Dessa redovisas  
i ett utlåtande som efter granskningstiden skickas till  
de som inte fått sina anmärkningar tillgodosedda.

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller av  
bygg- och miljönämnden.

De synpunkter som framförts sammanställs i en  
samrådsredogörelse. Förslaget bearbetas med  
utgångspunkt från remissvaren.

Den första planskissen utarbetas. Den sänds till berörda 
fastighetsägare, länsstyrelsen, kommunala myndigheter 
och sammanslutningar som har väsentligt intresse av 
förslaget. Annonsering sker i lokala dagstidningar.  
Förslaget ställs ut i kommunhuset och lokalt på till  
exempel bibliotek. Ett samrådsmöte anordnas.

Framtagandet av detaljplaner regleras i plan- och bygg-
lagen. På ansökan från till exempel fastighetsägare eller 
beställning från tekniska kontoret beslutar bygg- och 
miljö nämnden att detaljplan ska arbetas fram.

HÄR ÄR VI N
U!

HÄR ÄR VI N
U!
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Inledning

1. Handlingar
• Planbeskrivning, mars 2022
• Plankarta, mars 2022
• Undersökning om betydande miljöpåverkan, december 2021
• Trafikbullerutredning, 2021-06-28
• Geoteknisk undersökning, rev. 2022-01-24
• Riskanalys, rev 2022-03-08
• Fastighetsbestämning, 2021-10-29

fig. 01Översikt Hestra
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Inledning

2. Bakgrund och Sammanfattning

Området är beläget i centrala Hestra, inom området som 
även är känt som Solliden, i anslutning till Terassvägen/
Järnvägsgatan. Inom området finns idag före detta Hestra 
Industris skjortfabrik med en rik historia bakom sig. Familjen 
Eberstål grundade sitt företag 1919 och 1924 byggdes 
textilfabriken i detta läge. Under mitten av 1950-talet 
fördubblades fabriksutrymmet och därmed även pro-
duktionen med över 1 000 skjortor om dagen. Mycket av 
den gamla exteriören har byggts bort genom tillbygg-
nad och renoveringar men invändigt kan man fortfaran-
de ana att det varit en skjortfabrik. Idag finns ingen textil 
verksamhet kvar och byggnaderna inom området an-
vänds främst som lager- och kontorsutrymmen.

Öster om planområdet finns Hestra tågstation och Ang-
sjön. De övriga sidorna av planområdet angränsar till bo-
stadsfastigheter. Inom planområdet finns fastigheten 
Norra Hestra Kyrkobol 1:27 med privat markägare samt 
en mindre del av den kommunala fastigheten Norra 
Hestra Kyrkobol 1:97 (del av Terrassvägen).

Fastigheten är den sista i sitt slag som möjliggör småin-
dustri i centrala Hestra som annars domineras av bostad-, 
kommersiell och offentlig service.

Under 2021 köptes fastigheten upp av företaget Hestra 
View AB som har ambitioner att utveckla fastigheten för i 
huvudsak bostadsändamål. Fastighetsägaren inkom till 
kommunen med ansökan om planbesked 2021-03-10 för 
att i en ny detaljplan pröva fastighetens/markens lämplig-
het för utveckling av främst bostadsändamål i form av hy-
resrätter men även för handel, kontor, vandrarhem, kurslo-
kaler med mera.

Bygg- och miljönämndens Utskott Gislaved beslöt att 
ge ett positivt planbesked (2021-03-30).

För att säkerställa markens lämplighet har bland 
annat gjorts utredningar i form av geoteknik, radon, 
bullerberäkningar och riskanalys. Under planarbetet har 
det även framkommit att fastigheten bildats genom en så 
kallad avsöndring, en äldre form av privat jorddelning som 
var vanlig förr där en del av en fastighet kunde avskiljas 
för att utgöra en egen fastighet. Det innebär att fastighets-
gränserna är inte lagligt tillkomna och deras exakta läge 
är okänt. För att bestämma gränserna har en fastighets-
bestämning gjorts av Lantmäteriet.

Detaljplanen föreslår att verksamheter som ryms i 
ändamålen bostäder, centrum, detaljhandel, kontor, tillfällig 
vistelse och vuxenutbildning tillåts inom området.

fig. 02Hestra skjortfabrik 1926.
bildkälla: https://www.dahlinbyeberstal.se/newsi-
tem.html/historien-om-ett-skjortforetag---del1/3

fig. 03Sömmerskor på Hestra skjortfabrik.
bildkälla: https://www.dahlinbyeberstal.se/newsi-
tem.html/historien-om-ett-skjortforetag---del1/3
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Planbeskrivning

Detaljplan för Norra Hestra Kyrkobol 
1:27, Solliden, i Hestra
Gislaveds kommun, Jönköpings län

3.1 Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling på 
fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27 som stärker tät-
ortens centrum karaktär. Inom det som anses vara centrala 
Hestra är fastigheten ensam i sitt slag att möjliggöra industri. 
Kringliggande fastigheter är enligt gällande detaljplaner 
avsedda för bostads- och handelsändamål. Ny detaljplan 
släcker ut industriändamålet och istället möjliggör ända-
målen bostäder, centrum, handel, kontor, tillfällig vistelse 
och vuxenutbildning. Dessa ändamål anses mer lämpliga 
för området och bidrar till ett mer attraktivt centrum.

Fastigheten på cirka 3 500 m2 har begränsade ut-
rymmen och vissa utmaningar i form av höga skillnader i 
marknivåer med cirka 10 meter mellan högsta och lägsta 
punkt (se fig. 04). Närheten till Kust till kustbanan med risker 
och buller ställer också specifika krav. Östra delen av plan-
området, ytan mellan befintlig byggnad ut till fastighets-
gräns, anses inte lämplig för byggnation med anledning av 
närheten till tågbanan och de risker det medför vid eventuell 
olycka. Ytan används idag för parkering och kommer även 
i fortsättningen att användas som parkering. Enligt idéskissen 
(se fig. 06) finns det plats för minst cirka 20 parkerings-
platser.

Planområdets närhet till Kust till kustbanan innebär 
höga bullernivåer inom fastigheten. För att skapa trevliga 
gemensamma ytor för de boende som även klarar rikt-
värdena för buller kommer lagerbyggnaden (se fig. 05) att 
rivas. Ytan som bildas räcker till både gemensamma friytor 
och för upp till 8 parkeringsplatser (friytor går före parkering). 
Det skapar även en ”rundkörning” för boenden och ut-
ryckningsfordon. 

Fastighetsägaren kommer använda befintlig skjortfabrik 
med en bruttoarea på cirka 800 m2 till bostäder. Norr, öst 
och syd om byggnaden kommer byggrätter att släckas till 
fördel för parkering och rundkörning inom fastigheten. 
Bygghöjden på vissa delar av planområdet begränsas till 
skjortfabrikens befintliga höjd (+194 meter över nollplanet). 
Det innebär att det inte kommer kunna att byggas på fler 
våningar inom detta område. Den västra delen av plan-
området med befintlig lagerbyggnad är byggnadshöjden 
satt till +198 meter (över nollplanet) vilket möjliggör en på-
byggnad med 2 våningar och en BTA på cirka 1 000 m2  för 
bostäder (se fig. 04 och fig. 06). För detaljplanen används 
höjdsystemet RH2000 där nollplanet är NAP (Normaal 
Amsterdam Peil), en punk i Amsterdam.

3. Planbeskrivning

Idéskiss på en möjlig användning/utveckling av fastigheten. fig. 04
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Planbeskrivning

Idéskiss på en möjlig användning/utveckling av fastigheten. fig. 06

Befintlig markanvändning. fig. 05
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3.2 Plandata
Planområdet ligger centralt i Hestra och omfattar totalt ett 
3 815 m2 stort markområde.

fig. 08

Planområde

Norra Hestra Kyrkobol 1:27

Norra Hestra Kyrkobol 1:97

fig. 07

Planområde

Kommunägd mark

Privatägd (och statlig ägd) mark 

3.3 Markägoförhållanden
Hestra View AB är lagfaren ägare till fastigheten Norra 
Hestra Kyrkobol 1:27. Gislaveds kommun är lagfaren ägare 
till fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:97 inom plan-
området.

Planbeskrivning
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Tidigare ställningstaganden

3.4.1 Översiktsplaner
Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Hestra antogs 
av kommunfullmäktige (Kf) den 26 februari 1998 (Kf §15). 
Den 27 februari 2020 beslutade Kf (Kf § 19) att FÖP:en är 
inaktuell i vissa delar. Kommunstyrelseförvaltningen har 
fått i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande över-
siktsplan under nästa mandatperiod. I den ska Hestra 
ingå.

Några av FÖP:ens mål är att Hestra skall förbli huvud-
ort i norra delen av Gislaveds kommun. I orten ska det 
erbjudas ett varierat bostadsutbud som erbjuder alla 
grupper ett attraktivt boende. Ett mål för kommunen som 
helhet är att fordonstransporter ska minska. Det är viktigt 
att den offentliga och kommersiella servicen bibehålls 
och utvecklas. Genom upprustning av centrum skall 
kommunen underlätta för en positiv utveckling av de 
kommersiella servicefunktionerna. Turismen är viktig för 

3.4 Tidigare ställningstaganden

Hestras näringslivsstruktur och ska fortsätta att vara det. 
Både sommar- och vinterturism är idag välutvecklade där 
Isaberg har en stor dragningskraft. Även upplevelser som 
den storslagna naturen som omgivningarna erbjuder 
samt golfbanan vid Nissafors bruk betyder mycket för 
turistnäringen i kommunen.

Detaljplanen möjliggör en bred variation av bostadsut-
veckling i centrala Hestra med nära till både handel och 
kollektivtrafik. Med närhet till tåg och buss förväntas fler 
välja kollektivtrafiken som ett alternativ. Detaljplanen 
möjliggör även ändamålen centrum (samlingslokal och 
restaurang), handel, kontor, tillfällig vistelse (hotell och 
vandrarhem) och vuxenutbildning för att främja och bidra 
till utveckling av den kommersiella och offentliga servicen. 
Med planområdes centrala läge och närheten till kollektiv 
trafik blir platsen viktig i hur orten upplevs och utvecklas. 
Ändamålen bedöms vara i riktlinje med FÖP:ens mål för 
Hestra.

fig. 09Fördjupning av översiktsplanen för Hestra tätort, Kf 1998-02-26 § 15.

Ungefärlig planområdesgräns

Befintligt verksamhetsområde

Kommersiell

Offentlig

Skyddsvärda byggnader/miljöer

Cykelstråk på gata

Separat GC-väg

Småhus

Flerbostadshus

Upphävs



10

Antagandehandlingar
Detaljplan för Norra Hestra Kyrkobol 1:27,

Solliden, m.fl. i Hestra
Tidigare ställningstaganden

Avvikelser från FÖP:en:
Detaljplanens syfte är i linje med FÖP:en för Hestra men avviker i mark- och 
vattenanvändningskartan där fastigheten pekas ut som befintligt verksamhets-
område (se fig. 09). Fastigheten och dess användning är i gällande FÖP (även i 
gällande detaljplaner) den enda i sitt slag inom det som anses vara centrala 
Hestra. Närliggande fastigheter pekas ut för småhus, flerbostadshus, 
kommersiell och offentlig service.

Avvikelsen anses vara nödvändig för att kunna genomföra detaljplanens 
syfte. Med anledning till ovannämnda skäl utformas detaljplanen med ett utökat 
planförfarande vilket innebär att bygg- och miljönämnden utskott Gislaved 
(BMUG) fattar beslut om godkännande och kommunfullmäktige som fattar 
beslut om antagande.
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Tidigare ställningstaganden

3.4.2 Detaljplaner
Byggnadsplanen (Akt nr: 06-NOH-196) från 1953 (revide-
rad 1965) för Hestra gäller fortfarande för stora delar av 
tätorten och även för fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 
1:27. Enligt byggnadsplanen möjliggörs det på fastigheten 
småindustrier med en byggnadshöjd på 8 meter. De fastig-
heter som möjliggör småindustri (Jm) enligt fig. 10 har 
samtliga ersatts med nya detaljplaner som möjliggör 
bland annat ändamålen bostad, centrum och handel. 
Fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27 är den sista i sitt 
slag som möjliggör småindustri i centrala Hestra. Ny 
detaljplans ändamål för fastigheten bedöms mer lämplig 
än det gällande användningen.

En mindre del av detaljplanen H 27 (Akt nr: 0662-P263) 
från 2005 har tagits med i planområdet då Terrassvägens 
bredd behöver säkerställas. Del av befintlig gata är place-
rad på fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27. För att Ter-
rassvägen i fortsättningen ska kunna användas för dubbel-
riktad trafik behöver vägområdet ha en bredd på minst 6 
meter. Enligt markägoförhållanderna (se fig. 07) klarar inte 
den kommunägda vägen kraven på en bredd på 6 meter. 
Markägaren väster om vägen är Hetra View AB och öster 
om vägen är Trafikvetet (staten). Konsekvenserna av denna 
reglering är att en del av den privatägda fastigheten Norra 
Hestra Kyrkobol 1:27 kommer att planläggas som allmän 
platsmark gata.

Sammanställning av gällande detaljplaner. fig. 10

Ungefärlig planområdesgräns

Detaljplan H 27
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

3.5 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

3.5.1 Natur
Inom fastigheten är tillgången till natur (grönytor och växt-
lighet) mycket begränsat då fastigheten tidigare har 
används för industriverksamhet och gröna ytor har inte 
prioriterats. Med ny detaljplan som bland annat möjliggör 
bostadsutveckling bedöms att grönytor kommer prioriteras 
mer för att skapa trevligare boendemiljöer.

3.5.2 Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs den ytliga jorden inom 
undersökningsområdet av sandig morän och övergående 
till isälvssediment sand i östra delen av undersöknings-
området (se fig 11). Jorddjupskartan visar djupet till berg 
(se fig 12).

7 oktober 2021 genomfördes en översiktlig geoteknisk 
undersökning för området av BGK (Bygg och geo-
konstruktioner AB). Enligt utförda skruvprovtagningar 
består jorden inom planområdet av siltig sandmorän. Då 
marken består av sandmorän med hög lagringstäthet visar 
utförda stabilitetsberäkning att området är stabilt med 
befintlig byggnation. Vid eventuell planering av ny bygg-
nation rekommenderas mer detaljerade undersökningar.

En mätning av grundvatten gjordes i tre grundvattenrör. 
Rören som var satta mellan 3,23 - 6,14 meter under markyta 
var torra vilket tyder på att grundvattnet förekommer 
sannolikt på relativt större djup.

Radon
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva 
grundämnet radium sönderfaller. Vid sönderfallet sänds 
strålning ut vilket kan skada cellerna i luftvägar och lungor. 
Radon kan finnas i berggrunder, grundvatten och bygg-
material. 

En radonmätning utfördes i samband med den över-
siktliga geodetiska undersökningen (2021-10-07). Utförda 
radonmätningar visar på halter mellan 1 och 18 kBq/m3 
jordluft. Marken klassas som låg- och normalradonmark.

Ställningstagande
Enligt den genomförda översiktlig geoteknisk undersök-
ning bedöms marken lämplig för de ändamål detaljplanen 
möjliggör.

Ungefärlig planområdesgräns

Sandig morän

Isälvssediment, sand fig. 11

Bild från SGU som visar jordarterna inom planplanområdet.

Planområdesgräns

20-30  meter till berg

30-50 meter till berg fig. 12

Bild från SGU som visar jorddjupskarta inom planområdet.
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3.5.3 Förorenad mark
På fastigheten har sedan tidigare funnits en skjortfabrik, 
textilindustri, som endast arbetat med att beskära och sy  
i textil. I fabriken har det varken skett tillverkning eller färg-
ning av textil. Denna typ av verksamhet är ingen riskbransch 
och det är inte identifierat som riskobjekt från Länsstyrelsen. 
Med anledning till detta bedömer kommunen att det inte 
är befogat med vidare utredning vad gäller förorenad 
mark.

3.5.4  
Fornlämningar och kulturminnen
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller 
kulturminnen. Där med bedöms det att inga utredningar 
behöver genomföras. Däremot finns enligt 2 kap 10 § i 
Kulturmiljölagen skyldighet för arbetsföretagaren att 
omedelbart avbryta arbetet och anmäla till Länsstyrelsen 
om fornlämning skulle påträffas under arbetet.

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

3.5.5 Bebyggelse
Stationssamhället Hestra grundlades, 1903, i samband 
med att järnvägen drogs genom Hylteåns dalgång. Stations-
huset och ”Sjövik” är de äldsta bevarade byggnaderna 
från 1900-talets början. Under de första årtiondena växte 
orten på båda sidor järnvägen med pensionat och bostads-
hus. Fram till andra världskriget var turismen, industrin och 
järnvägen drivkrafterna bakom Hestras expansion.

De element som skapar en övergripande nord-sydlig 
struktur inom Hestra centrum utgörs av järnvägen. Be-
byggelsen kring planområdet och utmed de centrala gatorna 
präglas bebyggelsen av variation och mångfald. Byggnads-
höjder, fasadmaterial och funktioner varierar och skapar 
en bebyggelsemiljö som saknar tydlig struktur och som 
nästan ter sig slumpmässig. Ingredienserna känns igen 
från flera av kommunens andra tätorter där de centrala 
delarna ofta består av en blandning av bostäder, olika typer 
av lättare verksamheter och ibland också industriändamål.

Ett påtagligt inslag i Hestra är dock att centrum 
innehåller bostäder i olika former. Det finns flera enfamiljs-
villor från varierande tipsepoker, i olika storlekar och utför-
da i olika byggtekniker och fasadmaterial. Några villor är 
väl bevarade och tidstypiska. Det dominerande fasad-
materialet utgörs av tegel med inslag av puts och plåt. 
Några byggnader är utförda med fasad av träpanel. 

fig. 13Flygfoto över planområdet från söder (2021).
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Det dominerade taktäckningsmaterialet är betongpannor. 
Några byggnader har platta eller väldigt flacka tak. 
Byggnadshöjderna varierar från 1 våning med källare till 
2,5 våningar med garage i souterräng. Det bestående 
intrycket är att byggnaderna är väl underhållna och i ett 
genomgående bra skick.

Tillgänglighet
En ny byggnad ska enligt lag utformas så att den är 
tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- 
och orienteringsförmåga. Tillgängligheten prövas i bygglovs-
processen. Även tillbyggnader eller ändringar i befintliga 
byggnader ska enligt lag utformas så att de är tillgängliga 
och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Vid prövning ska hänsyn tas till befint-
liga förutsättningar. Nivåskillnader inom planområdet 
behöver has i åtanke.

Trygghet och säkerhet
Otryggheten ska så långt som möjligt byggas bort, genom 
att till exempel undanskymda platser och siktskymmande 
vegetation tas bort samt att bra belysning finns i området. 
Eventuell bebyggelse bör utformas för att försvåra klotter 
och annan skadegörelse.

3.5.6 Gator och trafik
Nästan alla transporter i tätorten sker idag med bil och 
lastbil. Den lokala kollektivtrafik som finns i Hestra är buss 
och tåg.

Biltrafik
I Hestra tätort gäller hastighetsbegränsningen 40 km/h. 
Det är endast Terrassvägen som angränsar till planområdet. 
Den mest trafikerade vägen i tätorten är Mogatan med en 
årsdygnstrafik (ÅDT) på cirka 2 600 fordon. Järnvägsgatan 
är den gata närmast planområdet som det gjorts en trafik-
mätning på. Mätningar visar på en ÅDT på cirka 130 fordon.

Detaljplanen som bland annat möjliggör för bostads-, 
handel- och centrumändamål bedöms inte bidra till mer än 
en marginell ökning av biltrafik.

Gång- och cykelvägar
Gång- och cykelvägar (GC-väg) är viktigt för att öka för-
utsättningarna för en trevlig och säker upplevelse, samt 
att motivera invånare till att cykla eller gå. Kommunen 
arbetar kontinuerligt med utbyggnad och utveckling av 
GC-vägnätet. 

Med den planerade byggnationen blir befintliga 
GC-vägar betydande för en bra och hållbar utveckling av 
området. Att välja cykel som transportmedel ska vara enkelt 
och säkert. Kommunen anser att allmänna gång- och cykel-
vägar ska finnas till och från planområdet. På allmän plats-
mark natur och gata kan kommunen anlägga gång- och 
cykelvägar.

Parkering
Inom planområdet finns det idag en större yta mellan befintlig 
skjortfabrik och Terrassvägen som används för parkering. Då 
det på denna yta inte finns byggrätter (endast komplement-
byggnader, exempelvis miljöhus) blir platsen lämpad för 
parkering. Ytan angörs från Terrassvägen.

Parkeringsbehovet ska lösas inom fastigheten och 
behandlas i bygglovsskedet.

Kollektivtrafik
Den närmaste busshållsplatsen är Hestra station som ligger 
centralt i Hestra. Härifrån går bussar mellan Jönköping 
och Gislaved. Det går även tåg mellan Göteborg och Kalmar/
Karlskrona som stannar i Hestra.

Riksintressen
Inom planområdet finns inga riksintressen.
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

3.5.7 Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunala ledningar för vatten och avlopp finns i 
Terrassvägen. Fastigheterna är idag anslutna till befintliga 
ledningar. Det finns möjlighet för nya anslutningar. Eventuell 
flytt av kommunala VA-ledningar bekostas av exploatören.

fig. 14Befintliga VA-ledningar. 
Planområdesgräns

Vatten ledning

Spillvattenledning

Dagvattenledning

fig. 15Befintliga övriga ledningar. 
Planområdesgräns

Elledning

Teleledning

Fjärrvärmeledning

Ledningar
Genom planområdet går allmännyttiga ledningar för el 
och fjärrvärme på kvartersmark. För dessa ledningar 
skapas ett markreservat för underjordiska ledningar vilket 
innebär att ledningen fortsättningsvis kan ligga i samma 
position om inte ledningshavaren bedömer annat.
Befintliga byggnader är kopplade till både el och fjärrvärme. 
Ny bebyggelse inom planområdet har möjlighet att ansluta 
sig till befintlig fjärrvärmeledning.

Inom planområdet finns även Telia-Skanovas tele-
ledningar som försörjer befintlig byggnad inom planområdet. 
Då dessa ej bedöms allmännyttiga skapas inget mark-
reservat för underjordiska ledningar.

Eventuell flytt av dessa ledningar som initieras av exploa-
tören till följd av exploatering bekostas av exploatören 
själva.
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Dagvatten
Enligt kommuns riktlinjer för dagvattenhantering ska dagvatten hanteras på ett 
långsiktigt och hållbart sätt samt att dagvattensystemet dimensioneras så att 
utsläppsflöde från området efter exploateringen inte överstiger utsläppsflöde 
före exploateringen. Dagvattensystem utformas med hänsyn till lokala förut-
sättningar, recipienters status och förväntade klimatförändringar.

Dagvatten från fastigheten, tak- och asfaltsytor, leds till kommunalt VA-system 
och kommer fortsättningsvis ledas till det kommunala systemet. Då jorden 
inom området utgörs av morän som har en mycket hög lagringstäthet medför 
det till begränsad infiltration av dagvatten. Idag är ungefär 35 % av fastigheten, 
med en yta på 3 509 m2, bebyggd. Detaljplanen medger en marginell ökning 
av byggrätten (40 %). Fastighetens storlek och att byggrätterna är begränsade 
till rådande situation är bedömningen att dagvattnet inte kommer öka mer än 
marginellt. Kommunen bedömer att utsläppsflödet till kommunala ledningar 
inte kommer öka. Åtgärden som kan tillämpas för förbättring av dagvatten-
hantering inom fastigheten är val av permeabla (genomsläppliga) markmaterial 
på hårdgjorda ytor samt gröna tak för trögare avrinning. Även plantering av 
träd, exempelvis vid fastighetsgränsen mellan befintlig parkering och Terrass-
vägen, som bidrar till fördröjning av dagvatten men bidrar även med andra 
faktorer.

Enligt lågpunktskarteringen finns det inga lågpunkter inom planområdet 
som kan medföra översvämningar. Eventuell översvämning kan förebyggas 
genom höjdsättning samt skapa vattenvägar som leder vatten till ytor där det 
kan svämma över. Vid planering av ny byggnation är det viktigt med höjdsättning 
av mark för att dagvatten ska rinna bort från byggnader, så att inget stående 
vatten intill byggnad bildas.

Det finns historisk inga dokumenterade problem med instängt vatten eller 
översvämningar inom eller utanför planområdet. Skyfallsvatten leds bort från 
planområdet och vidare mot recipienten. För att öka trivsel och kvaliteten för 
de boenden inom planområdet kommer det anläggas fler ytor som är genom-
släppliga i form av planteringar och andra gröna ytor.

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

Ungefärlig  
planområdesgräns
0,1 - 0,2 meter

0,2 - 0,4 meter

0,4 - 0,6 meter

0,6 - 0,8 meter

0,8 - 1,0 meter

1,0 - 10 meter

fig. 16Bild från SGU som visar jorddjupskarta inom planområdet.
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Miljö, hälsa och säkerhet

3.6.1 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i svensk lag-
stiftning sedan 1999 för att kontrollera miljöpåverkan och 
berör främst luft, vatten och buller. MKN reglerar krav på 
miljökvalitet som kommuner och myndigheter ska följa vid 
planering och planläggning för att i huvudsak skydda 
människors hälsa och naturmiljö.

Luft
På en öppen väg krävs fordonstrafik på ca 30 000 fordon/
dygn för att det ska vara aktuellt att göra en närmare vär-
dering av luftkvaliteten avseende kväveoxider och partiklar. 
Den ökade trafikmängden genererad av utbyggnad av 
detaljplanen bedöms inte komma upp i fordonsmängder 
som gör att det finns risk att överskrida luftkvalitetsnormen.

På platsen finns inga mätningar gjorda på luftkvaliteten, 
men de ämnen som bidrar till försämrad luftkvalitet mest 
är kvävedioxid och partiklar (PM10) som skapas av fordon-
strafiken. Mogatan, som är den mest trafikerade gatan i 
tätorten, har en trafikmängd på cirka 2 600 fordon/dygn.

Vatten
Enligt Vatteninformation Sverige (VISS) finns en utpekad 
grundvattenförekomst (sand- och grusförekomsten 
Gislaved-Alabo-SE635951-136632) som angränsar plan-
området. Grundvattenförekomsten är statusklassad enligt 
SGU-FS 2013:2. Såväl kemisk som kvantitativ status 
klassas som god och får ej försämras.

Hylteån rinner genom Hestras tätort med Kroksjön 
och Agnsjön innan den rinner samman med Flankabäcken 
strax före utloppet i Vikaresjön, en av Nissansjöarna. Den 
ekologiska statusen i Hylteån bedöms som måttlig på 
grund av hydromorfologisk påverkan. Hylteån bedöms 
inte uppnå god kemisk status på grund av kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar (PBDE).

3.6 Miljö, hälsa och säkerhet

Ställningstagande
Detaljplanen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen 
för luft och vatten.
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Miljö, hälsa och säkerhet

Buller – trafikbuller
Buller kan definieras som ett oönskat ljud. Upplevelsen av 
denna störning är därför i hög grad individuell. Vi kan också 
vara olika känsliga i olika miljöer. Befintliga industri-
byggnader inom planområdet kommer genom ny detaljplan 
att bland annat planläggas för bostadsändamål. Med an-
ledning av planområdes närhet till tågtrafik har en trafik-
bullerutredning gjorts av Soundcon 2021-06-28. Vid en 
beräkning av bullernivåer studeras både den ekvivalenta 
ljudnivån, medelljudnivå, och maximal ljudnivå, högsta 
ljudnivå. Vid planläggning av bostäder tillämpas förord-
ningen SFS 2017:359, som innehåller riktvärden för trafik-
buller vid bostäder som redovisas i tabellen nedan. För-
ordningen innehåller även riktvärden för uteplatser (om en 
sådan ska anordnas i anslutning till bostaden).

Mätningar till närmaste bullerkällor görs ifrån befintlig 
byggnad och inte planområdet. Detta med anledning att 
detaljplanen släcker byggrätterna mellan befintlig byggnad 
och Terrassvägen. Ytan avses att användas som parkering. 
Cirka 60 meter öster om befintlig byggnad ligger närmaste 
spår på Kust till kustbanan. På järnvägsspåren kör cirka 
14 passagerartåg per dygn, som även har hållplats i 
Hestra, på en hastighet av 40 km/h samt 14 godståg per 
dygn på en hastighet på 100 km/h. I utredningen har 
även Järnvägsgatan, 30 meter öster om befintlig byggnad, 
tagits med som en bullerkälla. En trafikmätning som 
gjorts under 2011 visar på en årsdygnstrafik (ÅDT) på 130 
fordon varav 10 % är tung trafik. I utredning har det på 
gatan räknats med ett högre trafikflöde, 500 ÅDT, med 
hänsyn till ökade trafikmängder.

Utredningen visar att ljudnivåerna inom det aktuella 
området blir som högst i öster där de ekvivalenta ljudni-
våerna vid fasad uppgår till som högst 60 dBA. Således 
uppfyller samtliga befintliga byggnader inom planområdet 
riktvärdet vid fasad på högst 60 dBA, se fig. 17.

Buller från spårtrafik och vägar, Utomhus Dygnsekvivalent A-vägd
ljudnivå, LpAeq24h [dBA]

Maximal A-vägd ljudnivå,
LpAFmax [dBA]

Vid en bostadsbyggnads fasad 60 a) -

Vid bostad om högst 35 kvadratmeter 65 -

Vid en uteplats (om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden) 50 70 b)

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör:

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå
inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

b) Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, 
bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme
mellan kl. 06.00 och 22.00.

Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasader.

LA,eq (dBA)

> 65

60 - 65

55 - 60

50 - 55

<= 50

fig. 17
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Vad gäller uteplatser inom fastigheten överskrider stora 
delar riktvärden för uteplats. Enligt riktvärdena ska en ute-
plats klar 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 
ljudnivå (se tabell på föregående sida). Förordningen 
anger att de bostäder som inte uppfyller detta i direkt 
anslutning till den egna bostaden ska kunna erbjudas 
gemensamma uteplatser inom området där detta upp-
fylls. Det skulle innebära att en gemensam uteplats på 
gården behöver anordnas för att uppfylla förordningen. 
Uteplatser bör anordnas inom den del av gården där man 
uppfyller riktvärdet 50 dBA (se fig. 18), alternativt utföras 
med en lokal bullerskyddsskärm.

I Boverkets PM daterad 2016-06-01 anges att en 
balkong eller uteplats som inte uppfyller riktvärden på 
ljudnivåer kan utgöra ett komplement, så länge tillgång 
finns till en (gemensam) uteplats som uppfyller riktvärden. 
Inom samma ytor på gården överskrider riktvärdet för 
maximal ljudnivå 70 dBA vid godstågspassager (se fig. 
19). Förordningen anger dock att ”om den ljudnivå om 70 
dBA maximal ljudnivå överskrids, bör nivån dock inte 
överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem 
gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.” Ljudnivån 
är ej över 80 dBA på gården vilket innebär att man uppfyller 
förordningens krav vid tågpassager. 

Fastighetsägarnas har önskemål att riva byggnaden 
som finns mellan den gamla skjortfabriken och lager-
byggnaden för att skapa en gemensam uteplats samt 
möjliggöra loftgång och hiss. Detta illustreras på fig. 06 
(se sida 7). Enligt trafikbullerutredning ska den planerade 
gemensamma ytan klara riktvärdena, både ekvivalent 
och maximal ljudnivå, för uteplatser.

Ställningstagande
Kommunen bedömer att bullerkraven klaras. Om gemen-
sam uteplats väljs att placeras på annan plats inom fastig-
heten som enligt utredningen inte klarar kraven ska fastig-
hetsägarna redovisa i bygglov hur man planerat utforma 
den gemensamma uteplatsen som klarar kraven på buller 
gällande uteplats.

Miljö, hälsa och säkerhet

Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid uteplats.

LA,eq (dBA)

> 65

60 - 65

55 - 60

50 - 55

<= 50

fig. 18 Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid uteplats.

LA,max (dBA)

> 85

80 - 85

75 - 80

70 - 75

65 - 70

<= 65

fig. 19
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3.6.2  
Rekreativa och sociala aspekter
Planområdet är idag begränsad när det kommer till rekreativa 
och sociala aspekter då fastigheten används som ett 
industriområde. Detaljplanen möjliggör bland annat bo-
städer som ställer krav på friytor för boende. När friytor 
tillskapas bör dessa utformas så att platserna blir trygga, 
lättillgängliga, ger möjlighet till både aktiviteter och åter-
hämtning. Tillgången till goda grönområden bidrar till 
spontana aktiviteter som lek och rekreation för människor 
i alla åldrar. För att grönområden ska uppfylla sin funktion 
behöver de vara lättillgängliga och framkomliga.

3.6.3 Barnperspektiv
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen (FN:s konvention 
om barns rättigheter) lag i Sverige. Barnrättslagen slår fast 
att barn är individer med egna rättigheter och inte föräldrars 
skyddsobjekt där föräldrarätten väger tyngre. I statens 
Barnrättsutredning kan vi genomgående se att barn inte 
kommer till tals i frågor och ärenden som rör dem själva, 
och där beslut tagits saknas ofta uppgifter på hur barnets 
bästa beaktats. Arbetet på den lokala nivån är ytterst av-
görande för hur väl Sverige lever upp till barnrättsslagen 
och dess principer. I kommunens fysiska planering arbetar 
vi därför för att öka barns deltagande. Barnets perspektiv 
ska beaktas och ge inflytande på ett sådant sätt som 
säkrar att barnrättslagen efterlevs i detalj planen. Genom 
god planering som tar med barnperspektivet till grund för 
våra utföranden skapas trygga, goda och stimulerande 
miljöer för barn.

Området inom detaljplanen är idag utpekad som ett 
industriområde och platsen kan bedömas vara olämplig 
för barn att vistas i med anledning till risker kopplade till 
industrianvändning. Ny detaljplan släcker industriända-
målet och möjliggör ändamål som bostäder, centrum 
med mera. Dessa ändamål bedöms mer lämpliga ur ett 
barnperspektiv. När platsen utformas enligt detaljplanen 
ska barnperspektivet beaktas.

3.6.4 Brand- och explosionsrisk
Öst om planområdet går Kust till kustbanan med både 

passagerartåg och godståg. Då detaljplanen möjliggöra 
bland annat bostadsändamål har en översiktlig riskanalys 
arbetats fram av bsv arkitekter och ingenjörer AB (rev. 
2022-03-08). Analysen belyses risker förknippade med 
hur en eventuell olycka med farligt gods kan påverka plan-
området, urspårning eller kollision och risker som påver-
kar människors liv och hälsa.

Avståndet mellan fastigheten och närmaste järnvägs-
spår är cirka 40 meter och nästan 60 meter för befintlig 
byggnad. Detaljplanen möjliggör ingen byggrätt närmare 
än järnvägen än nuvarande byggnads placering. Av-
stånden klarar rekommenderat skyddsavstånd (skydds-
avståndet till transportled/väg eller järnväg trafikerad med 
farligt gods ska vara minst 40 meter eller minst 30 meter 
om fasad utförs brandskyddat). Med anledning av detta 
bedöms det inte behövas säkerhetshöjande åtgärder. 
Sannolikheten för en omfattande olycka med farligt gods, 
på järnvägen i höjd med Norra Hestra Kyrkobol 1:27, be-
döms som låg.

Vid en eventuell urspårning hamnar vagnarna i de flesta 
fall inom en vagnslängd från banan (cirka 25 meter). 
Hastigheten påverkar inte detta avstånd nämnvärt, efter-
som tågets rörelsekraft är i färdriktningen. Vid exempelvis 
en större brand, explosion och/eller gasmoln i höjd med 
planområdet bedöms de potentiella konsekvenserna bli 
låga. Bedömningen baseras på avståndet mellan spår-
område och planområde vilket minskar risken för påkörning/
perforering av vagn med farligt gods, vid en olycka. Det är 
även fördelaktigt att planområdet ligger på en högre mark-
nivå än järnvägen samt att förhärskande vindriktning är bort 
från planområdet.

Cirka 60 meter till närmaste järnvägsspår 
från befintlig byggnation.

fig. 20

Miljö, hälsa och säkerhet
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Utredningen bedömer att det för detaljplanen är mindre 
prioriterat med åtgärder som minimerar sannolikheten för 
att en (allvarlig) olycka inträffar. Istället bör skadebegräns-
ande åtgärder minimera negativa konsekvenser av ett 
olyckstillbud. Utredningen rekommenderar platsspecifika 
säkerhetshöjande lösningar. Förebyggande skyddsåtgärder 
utgör förslag till bestämmelser i detaljplanen samt aspekter 
som regleras i bygglovsprövningen.

Åtgärder för att minimera konsekvenserna om en olycka 
ändå sker:

• Uteplatser placeras i skydd av byggnad(er).
• Entréer och utrymningsvägar förläggs i fasad som 

inte är vänd mot spårområdet. Vid ett olyckstillbud 
med en storbrand/explosion, värme-/tryckvåg etc. 
fordras en snabb och effektiv utrymning av drabbade 
inomhuslokaler.

• Friskluftsintag placerade i fasad som inte är vänd mot 
spårområdet eller genomfartsvägen. Ventilationssys-
temet förses med möjlighet till central nödavstängning.

De krav som finns för tillgänglighet för räddningsinsatser 
och utrymning ska följas. Dessa kan bli avgörande för 
detaljutformning av byggnader. Mellan befintlig skjortfabrik 
och fastighetsgräns finns en yta på 5 meter vilket möjlig-
gör att utryckningsfordon (även brandbilar) kan ta sig in i 
planområdet. Det ska tas fram en brandskyddsbeskrivning 
som ram- eller systemhandling för att utreda och styra vilka 
möjligheter och begränsningar som finns kring utrymning 
och tillgänglighet.

Planområdets ligger bortom rekommenderat skydds-
avstånd på 40 meter och befintlig byggnation (och byggrätt 
enligt ny detaljplan) ligger cirka 60 meter från närmaste 
spår. I detta fall krävs (enligt Wuz metodik som använts i 
riskanalysen) inga ytterligare säkerhetshöjande åtgärder.

Ställningstagande 
Sannolikheten för en olycka med farligt gods utmed järn-
vägssträckan förbi Norra Hestra Kyrkobol 1:27 bedöms 
som låg. Sannolikheten för att en urspårad vagn med 
farligt gods och/eller explosionssplitter etc. når människor 
inom planområdet bedöms vara mycket liten. Åtgärds-
förslagen för att minska konsekvenserna vid olycka har 
lagts till som planbestämmelser. Kommunen bedömer 
marken lämplig för de ändamålen som detaljplanen möjliggör.

Miljö, hälsa och säkerhet
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Plankarta och planbestämmelser

3.7.1  
Användning av mark och vatten
En detaljplan är ett juridiskt dokument som ger rätt att 
bygga i enlighet med planen samt medför rättigheter och 
skyldigheter. I en detaljplan kan kommunen reglera användning 
av mark och vatten genom att pröva ett områdes lämplighet 
för ett eller flera ändamål. Kommunen redo visar allmänna 
platser, kvartersmark, vattenområden samt gränserna för 
dessa. Med egenskapsbestämmelser regleras utformningen 
av området.

Allmänna platser
De angivna områdena i detaljplan; gata och park, är 
allmänna platser och är avsedda för gemensamma behov. 
Kommunen som huvudman ansvarar för anläggning, 
skötsel och underhåll av allmänna platser.

GATA Gata
Användningsområdet betecknas med GATA på plankartan 
och är avsedd för fordonstrafik och gång- och cykeltrafik. 
I användningsområdet gata ingår de vanliga arrangemangen 
som trafikanordningar, gångbanor, planteringar, gräsytor, 
väderskydd samt byggnader som behövs för gatans 
skötsel och bruk. Även dagvattenlösningar kan inrymmas.

Kvartersmark
Kvartersmark är avsedd för bebyggelse med en specifik 
användning för att avgränsa vilka verksamheter som tillåts 
på platsen, till exempel bostads- och centrumändamål. 
Kvartersmark är avsedd för bebyggelse för enskilt eller 
allmänt ändamål.

B  Bostäder
Inom användningen bostäder, betecknas på plankartan 
med B, möjliggörs för olika former av boende av varaktig 
karaktär. Till bostäder hör även bostadskomplement som 
garage, parkering, tvättstuga, gäststuga, gästlägenhet, 
lekplats och miljöhus för flerbostadshus. Detaljplanen kan 
inte reglera bostäders upplåtelseform, det vill säga om 
det ska vara bostadsrätter eller hyresrätter.

C  Centrum
Användningen Centrum, betecknas med C på plankartan, 
inrymmer olika verksamheter som restauranger, handel, 
service, samlingslokaler med mera. Även komplement till 
verksamheten ingår i användningen.

H  Detaljhandel
Användningen detaljhandel, betecknas med H på plan-
kartan, möjliggör området för handel med varor och 
tjänster. Även komplement till verksamheten ingår i an-
vändningen.

K  Kontor
I användningen ingår kontor och tjänsteverksamhet med 
liten eller ingen varuhantering. Betecknas med K på plan-
kartan.

O  Tillfällig vistelse
Användningen tillfällig vistelse medger alla typer av tillfällig 
övernattning samt konferenslokaler. Användningen be-
tecknas på plankartan med O. Med tillfällig vistelse avses 
tillfällig övernattning; hotell, vandrarhem, pensionat, 
campingstugor och liknande. I användningen ingår också 
olika typer av förläggningsboenden, konferensanläggningar 
och lägenhetshotell.

S1  Vuxenutbildning
Användningen skola med en precisering på vuxenutbildning, 
betecknas med S1 på plankartan. I användningen ingår 
undervisningslokal, matsal, bibliotek, personalkontor, ut-
hus, avfallssortering, angöringsytor och parkering till skol-
verksamheten.

3.7 Planbestämmelser och plankarta
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Plankarta och planbestämmelser

3.7.2 Egenskapsbestämmelser
Genom egenskapsbestämmelser för allmän plats och 
kvartersmark preciseras och avgränsas användningens 
omfattning, placering, utformning, utförande, markens 
anordnande och vegetation, utfart, skydd av kulturvärden, 
rivningsförbud med mera.

Ø P

ØP  Utfart
Bestämmelserna används av trafiksäkerhetsskäl då ut-
pekad plats inte är lämpligt för in- och utfart och betecknas 
med ofyllda cirklar över användningsgränsen.

 Korsmark
Genom bestämmelsen reglerar detaljplanen att inom 
markerat område får finnas komplement- och service-
byggnader (till exempel miljöhus).
@ @ @ @ @@ @ @ @
@ @ @ @ @@ @ @ @
@ @ @ @ @@ @ @ @
@ @ @ @ @@ @ @ @  Prickmark
Genom egenskapsbestämmelsen prickmark regleras 
den mark som inte får förses med byggnad inom egenskaps-
området.

)—+0,0  Högsta nockhöjd
Bestämmelsen reglerar den högsta delen på en byggnads 
takkonstruktion, nockhöjd. Delar om sticker upp över taket 
som skorstenar och ventilationstrummor räknas inte in. Då 
marknivåerna är oregelbundna anges nockhöjden som en 
plushöjd över nollplanet (Sveriges nationella höjdsystem 
RH2000). Nollnivån i RH2000 definieras av Normaal 
Amsterdams Peil (NAP). Detta är en punkt i Amsterdam 
som används som nollpunkt.

e1 40  Största byggnadsarea
Genom bestämmelsen om utnyttjandegrad regleras hur 
mycket av området som får bebyggas och betecknas 
med ett ”e1 40” på plankartan. Bestämmelsen innebär att 
den största byggnadsarean är 40 % av fastighetsarean 
inom användningsområdet (exempelvis bostäder). 
Kvartersmark är cirka 3 500 m2 och 40 % innebär en total 
byggnadsarea på cirka 1 400 m2. Idag är fastigheten be-
byggd med cirka 1 200 m2 vilket innebär att det kvarstår 
cirka 200 m2.

b1  Utförande
Bestämmelser om utförande reglerar byggnadsteknik. 
Bestämmelsen betecknas på plankartan med b. Bestäm-
melsen användas som ett krävs för att bebyggelse ska 
kunna uppföras. Bestämmelsen b1 reglerar utrymnings-
vägar förläggs i fasad som inte är vänd mot spårområdet. 
Bestämmelsen gäller endast på egenskapsytan som inne-
fattar Skjortfabriken (närmast spårområdet). Genom denna 

reglering blir innergård (ytan mellan Skjortfabriken och 
lagerbyggnaden) en samlingsplats vid en eventuell olycka 
av farligt gods på järnvägsspåret (se idéskissen, fig. 06, på 
sidan 7).

b2  Utförande
Bestämmelser om utförande reglerar byggnadsteknik. 
Bestämmelsen betecknas på plankartan med b. Bestäm-
melsen användas som ett krävs för att bebyggelse ska kunna 
uppföras. Bestämmelsen b2 reglerar friskluftsintag placeras 
i fasad som inte är vänd mot spårområdet eller genomfarts-
vägen. Ventilationssystemet förses med möjlighet till central 
nödavstängning.

3.7.3  
Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetid är en administrativ bestämmelse som 
anger tiden som detaljplanen är tänkt att genomföras på. 
Genomförandetiden räknas från den dag då planen får 
laga kraft och genomförandetiden för detaljplanen är 5 år. 

u1  U-område
Egenskapsbestämmelsen är för markreservat av allmän-
nyttiga underjordiska ledningar och betecknas med ”u1” 
på plankartan. På detta egenskapsområde får ingen 
byggnation uppföras då ledningarna ska vara lättåtkomliga.
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Genomförandefrågor

Här redovisas de organisatoriska, ekonomiska, tekniska 
och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett sam-
ordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Genomförandebeskrivningen har ingen rätts verkan men 
ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplan.

3.8.1 Organisatoriska frågor
Tidsplan
Detaljplanen hanteras med ett utökat förfarande då planen 
avviker från gällande FÖP. Beslutsordningen är att kom-
munens bygg- och miljönämnd utskott Gislaved tar beslut 
om samråd, granskning samt godkännande. Antagandet av 
detalj planen görs av kommunfullmäktige.

Byggnation inom kvartersmark kan påbörjas då 
detaljplanen får laga kraft, erforderliga fastighetsbildnings-
åtgärder genomförts och bygglov beviljats. Utbyggnad 
och iordningställande av allmän platsmark (gator och park) 
kan påbörjas när detaljplanen fått laga kraft.

Preliminär tidsplan
• Beslut om samråd bygg- och miljönämnden:  

4:a kvartalet 2021
• Beslut om granskning bygg- och miljönämnden:  

1:a kvartalet 2022
• Beslut om godkännande bygg- och miljönämnden:  

2:e kvartalet 2022
• Beslut om antagande kommunfullmäktige:  

3:e kvartalet 2022

Detaljplanen får laga kraft tre veckor efter att den antagits, 
om den inte överklagas.

Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år och räknas från den dagen 
planen får laga kraft. Under genomförandetiden får detaljplanen 
inte ändras utan särskilda skäl vilket ger fastighetsägaren 
en garanterad byggrätt i enlighet med detaljplanen. Om 
detaljplanen ersätts med en ny, ändras eller upphävs innan 
genomförandetiden har gått ut har fastighetsägaren rätt till 
ersättning av kommunen för den skada den lider. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla 
men kan då ersättas, ändras eller upphävas utan att 
fastighetsägaren har rätt till ersättning.

3.8 Genomförandefrågor

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Gislaveds kommun är huvudman för allmän platsmark 
(gata) och för allmänna vatten- och avloppsledningar i 
området. Som huvudman äger kommunen ansvar för 
att utbyggnad, drift och underhåll av den allmänna 
platsmarken och allmänna vatten- och avloppsledningar. 
Fastighetsägare ansvarar för bebyggelse och bekostar 
samtliga åtgärder inom kvartersmark.

Avtal
Mellan bygg- och miljöförvaltningen och fastighetsä-
garen Hestra View AB har tecknats en plankostnads-
avtal om plankostnad (2021-04-23) gällande all mark 
inom planområdet.

3.8.2 Ekonomiska frågor
Planekonomi
Upprättandet av detaljplanen inklusive utredningar bekostas 
av fastighetsägaren. Kostnaderna för fastighetsbestäm-
ningen som gjorts av Lantmäteriet har delats mellan 
kommunen och fastighetsägaren då utredningen varit i 
båda parters intresse. Plankostnad regleras i plankostnads-
avtalet.

Exploatören ska svara för och bekosta samtliga bygg- 
och anläggningsåtgärder inom exploateringsområdet. 
Detsamma gäller kostnader för anpassning mot angränsande 
allmän platsmark. Eventuella detaljerade undersökningar 
som kan krävas för byggnation inom planområdet bekostas 
av exploatören. En lantmäteriförrättningen (fastighets-
reglering enligt fastighetsbestämningen) bekostas av kom-
munen.

Kommunen kommer köpa en mindre del av fastig-
heten Norra Hestra Kykobol 1:27 som allmän plats-
mark gata för att säkra vägbredden för Terrassvägen.  
Vägbredden på minst 6 meter är viktig för att kunna 
behålla gatan dubbelriktad.
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Genomförandefrågor

3.8.3 Tekniska frågor
Gator
Kommunala gata inom planområdet utgörs av Terrassvägen. 
Planområdet angörs genom denna gata. Angränsande 
gata till planområdet är Järnvägsgatan med staten som 
väghållare. Kommunen ansvarar för underhålla av allmän 
platsmark gata.

Vatten och avlopp
Exploatören ansvar för skador uppkomna på grund av 
eventuell grundvattensänkning. Möjlighet till anslutning av 
vatten- och avloppsledningar finns. Detaljplanen innebär 
inget behov av utbyggnad av det allmänna vatten- och 
avloppsnätet.

Dagvatten
Dagvatten leds till de kommunala dagvattenledningarna 
inom planområdet och i angränsande gator. Se mer under 
avsnittet ”Dagvatten”, på sida 16.

Värme
Möjlighet att ansluta till fjärrvärme och el finns.

El, tele och fiber
Möjlighet att ansluta till el, tele och fiber finns.

3.8.4 Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Inom planområdet är Hestra View AB är lagfaren ägare av 
fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27. Kommunen äger 
fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:97.

Fastighetsbildning
Ett led i genomförandet av en detaljplan är fastighetsbild-
ningen. Med fastighetsbildning avses bland annat marköver-
föringar, säkerställande av rätt till utfart, eventuellt bildan-
det av en gemensam parkeringsanläggning med mera. 
Fastighetsbildningsfrågor upptas till prövning av lant-
mäterimyndigheten efter ansökan från fastighetsägaren, 
ledningsinnehavare eller kommunen. Fastighetsbildning 
och reglering ska ske i enlighet med detaljplanens in-
tentioner.

Norra Hestra Kyrkobol 1:27 tillkom genom avsöndring 
(akt 06-NOH-458). En ny gräns tillkommen genom av-
söndring är inte i laga ordning tillkommen. De bestämda 
gränsernas läge har räknats ut med stöd av berörda bild-
ningsakter samt befintliga gränspunkter. Efter detaljplanen 
har fått laga kraft har kommunen rättighet att lösa in all-
män platsmark (PBL 6 kap. 13 §) på fastigheten Norra 
Hestra Kyrkobol 1:27 som är planlagd som allmän plats-
mark gata. Även fastighetsägare kan begära att kommunen 
löser in mark som enligt detaljplan är allmän platsmark 
(PBL 14 kap. 14 §). Kommunen bekostar denna fastig-
hetsreglering.

Servitut och ledningsrätt
Inom planområdet finns befintlig ledningsrätt. Lednings-
rätten kommer kvarstå och säkerställs inom kvartersmark 
med ett u-område som är ett markreservat för allmän-
nyttiga underjordiska ledningar.

Ansvaret för att trygga rättigheten för ledningar åvilar 
respektive ledningsinnehavare. Detta kan ske antingen 
genom ledningsrätt eller servitut.

Servitut och andra särskilda rättigheter finns upptagna 
i fastighetsförteckningen.
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Antagandehandlingar
Detaljplan för Norra Hestra Kyrkobol 1:27,

Solliden, m.fl. i Hestra
Medverkande

Ansvariga för framtagandet av detaljplanen är planarkitekt Vigan Oruci och stadsarkitekt Sven Hedlund 
på Bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun.

3.9 Medverkande

Gislaveds kommun, mars 2022

Vigan Oruci, planarkitekt
Sven Hedlund, stadsarkitekt

Posta Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved
Besök Storgatan 1
Telefon 0371-810 00, kontaktcenter
E-post kommunen@gislaved.se 
Webb gislaved.se



gislaved.se
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Detaljplan för fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27, Solliden, i
Hestra

Beslut
· Bm Utskott Gislaved tar planförfattarens utlåtande som sitt eget och

godkänner detaljplaneförslaget.
· Bm Utskott Gislaved föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för

fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27, Solliden, i Hestra

Ärendebeskrivning
Planförslagets syfte är att i detaljplan pröva en ändring på fastigheten Norra Hestra
Kyrkobol 1:27, Solliden, i Hestra från småindustri till bland annat bostads-,
centrum-, tillfällig vistelse- och handelsändamål.

Bm Utskott Gislaved beslutade den 14 december 2022 att förslag till detaljplan för
fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27, Solliden, i Hestra skulle skickas ut på
samrådsremiss. Under tiden 20 december – 16 januari har detaljplanen varit
utställd på biblioteket i Hestra, kommunhuset och på kommunens hemsida för
samråd. Utifrån yttranden som inkommit under denna tid har en
samrådsredogörelse upprättats. Utifrån yttranden som inkommit under denna tid
upprättades en samrådsredogörelse och planförslaget reviderades.

Den 1 februari 2022 beslutade Bm Utskott Gislaved att låta ställa ut förslag till
detaljplan för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades
skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget till
detaljplan har funnits utställt för granskning under tiden 7 februari till den 27
februari 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Handlingar som tillhör beslutet
Granskningsutlåtande daterat 2022-03-14
Planbeskrivning - Antagandehandling daterad mars 2022
Plankarta - Antagandehandling daterad januari 2022

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljöförvaltningen
Kommunfullmäktige
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Ks §185 Dnr: KS.2021.247 1.9

Antagande av Strategi för äldreomsorgen 2022-2031 för Gislaveds
kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta strategi för
äldreomsorgen 2022-2031.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har översänt strategi för äldreomsorgen 2022-2031 för
behandling i kommunfullmäktige. Dokumentet har tagits fram efter beslut i
socialnämnden den 8 september 2020 och dess syfte är att vara ett verktyg för
att planera, organisera och kartlägga framtida behov av äldreomsorg i
kommunen.

Strategin för äldreomsorgen är tänkt att vara ett strategiskt dokument på lång
sikt, vilket gör att den innehåller utvecklingsområden snarare än konkreta mål.
Dessa utvecklingsområden har tagits fram utifrån medborgardialoger, enkäter
och omvärldsanalys. Utvecklingsområdena innehåller det som socialnämnden
anser viktigt att arbeta med för att kunna klara grunduppdraget kopplat till vård
och omsorg för den äldre målgruppen.

Strategin för äldreomsorgen har varit ute på remiss hos kommunens nämnder
och bolag, samt hos regionen. Även kommunens pensionärsföreningar har
lämnat synpunkter både nu och under arbetets gång. Förvaltningen har
omhändertagit alla synpunkter som har kommit in och gjort en bedömning om
äldreomsorgsplanen har behövt utvecklas utifrån synpunkterna.

Beslutsunderlag
Förslag på strategi för äldreomsorgen 2022-2031
Socialnämnden den 21 april 2022, §39
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022
Kommunstyrelsen den 18 maj 2022, §164

Yrkanden
Bengt Petersson (C) med instämmande av Emanuel Larsson (KD) och Marie
Johansson (S): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Figur 1 Dekorationsbild. Ett äldre par som är ute och går i naturen under en höstdag. 
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1 Inledning 

Socialnämnden i Gislaveds kommun fattade den 8 september 2020 ett beslut 

om att uppdra socialförvaltningen att arbeta fram en långsiktig strategi för 

äldreomsorgen med revidering efter fem år. 

Äldreomsorgen utgör en stor del av den kommunala välfärden och 

socialnämndens grunduppdrag. Äldreomsorgen berör kommuninvånarna på 

olika sätt, vid behov av vård och omsorg, eller som anhöriga och närstående 

eller som medarbetare inom kommunens olika verksamheter.  

Vi lever allt längre och blir allt äldre, vilket ställer Gislaveds kommun 

inför utmaningar såsom att kunna erbjuda stöd och hjälp till fler samtidigt 

som prognoser visar på att andelen personer i arbetsför ålder minskar. 

Under de kommande åren krävs därför analyser, breda diskussioner, 

strategiska beslut, planering och åtgärder för att möta utvecklingen på bästa 

sätt. Äldreomsorgen behöver ge insatser av hög kvalitet som gör att äldre i 

Gislaveds kommun ska kunna leva ett tryggt och värdigt liv. 

I Sverige definieras personer över 65 år som äldre. Inom definitionen 

äldre görs ibland ytterligare uppdelningar. Där 65-74 år ofta brukar 

omnämnas yngre äldre, 75-84 år som äldre äldre och de som är 85 år och 

äldre som de allra äldsta.  

Gruppen äldre är en heterogen grupp, och tiden mellan 65 år och 

livstiden ut ska förhoppningsvis bestå av många goda år. Det råder stora 

skillnader i förutsättningar för äldre till exempel avseende funktionsförmåga, 

levnadsvanor, livsvillkor och förekomst av sjukdom. Detta gör att det är 

viktigt att inte se den äldre befolkningen som en homogen grupp utan en 

grupp med olika individer med olika förutsättningar och behov. 

 

1.1 Syfte och metod 

Syftet med strategi för äldreomsorgen är att den ska vara ett verktyg för att 

kunna planera, organisera och kartlägga framtida behov av äldreomsorg i 

kommunen. Den är tänkt att vara ett strategiskt dokument på lång sikt. 

Därför kommer den rikta in sig på utvecklingsområden som socialnämnden 

ser som viktiga att arbeta med, snarare än konkreta mål. 

Strategier att arbeta vidare med i socialförvaltningen har valts ut för 

dessa utvecklingsområden. Arbetet med att konkretisera dessa strategier 

kommer socialnämnden och socialförvaltningen integrera i det redan 

befintliga planeringsarbetet som sker årsvis inom kommunen. Detta 

arbetssätt presenteras mer under rubriken lokala styrdokument. För varje år 

kan socialnämnden välja vilka av dessa strategier som ska prioriteras extra 
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och ta fram konkreta mål och uppdrag för den kommande 

planeringsperioden. På så sätt blir strategi för äldreomsorgen en del i det 

fortsatta arbetet med att planera, utveckla och följa upp verksamheten som 

bedrivs.  

Flera av strategierna som är med i detta dokument är arbeten som redan 

pågår i verksamheterna i olika grad. En återkoppling av hur dessa områden 

utvecklas kan fås i de redan befintliga processerna, som exempelvis i 

framtagandet av kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.  

I beslutet av socialnämnden att ta fram en strategi för äldreomsorgen 

står det också att den ska revideras efter fem år. Då ska 

utvecklingsområdena tas ställning till igen för att se om de fortfarande är 

aktuella utifrån rådande förutsättningar.     

Arbetet med strategin har genomförts i dialog med det kommunala 

pensionärsrådet för sociala frågor, det kommunala rådet för sociala 

funktionshinderfrågor samt med socialnämndens ledamöter. Det har även 

genomförts en medborgardialog genom en enkät som alla invånare har haft 

möjlighet att besvara. De flesta frågorna handlade om vad invånarna anser är 

viktigt för dem rörande framtidens äldreomsorg. Ett fullständigt resultat av 

enkäten kommer inte att bifogas i denna strategi. Resultatet av enkäten 

arbetas med inom flera olika områden och uppdrag, och kommer därför att 

ligga avskilt från strategin. Stora delar av resultatet i enkäten har legat till 

grund för de strategiska utvecklingsområdena och dess strategier i detta 

dokument.  

 

2 Vad styr socialnämndens ansvar för vård och 

omsorg? 

Vård och omsorg regleras och styrs av flera olika lagstiftningar, föreskrifter 

och andra styrande dokument både på nationell, regional och på lokal nivå. 

Vård och omsorg är för personer oavsett ålder som har någon form av 

behov av hjälp och stöd i sin dagliga livsföring utifrån socialtjänstlagen som 

inte kan tillgodoses utifrån andra lagstiftningar som exempelvis lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vård och omsorg 

omfattar även kommunens ansvar för medicinska och rehabiliterande 

insatser. Dessa insatser styrs av hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Socialnämndens grunduppdrag riktar sig till alla åldersgrupper, det är inte 

ålder utan individens hälsostatus och behov som avgör vilka insatser inom 

vård och omsorg som individen behöver stöd och hjälp med.  

Strategi för äldreomsorgen vänder sig i första hand till den äldre 

målgruppen inom vård och omsorg då de utgör den största andelen i 

målgruppen för vård och omsorg. Fortsatt i detta dokument kommer 
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begreppen äldreomsorg eller vård och omsorg användas synonymt för den 

här målgruppen. 

2.1 Lagar och föreskrifter 

Vård och omsorg inom äldreomsorg regleras genom flera olika lagstiftningar 

och föreskrifter. Här presenteras de lagstiftningar och föreskrifter som i 

första hand styr vård och omsorg. 

2.1.1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 

2011:9) 

SOSFS 2011:9 anger hur verksamheter, som bland andra omfattas av hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS), systematiskt och fortlöpande ska 

arbeta med för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 

Föreskrifterna anger att verksamheter ska ha ett ledningssystem för 

processer, rutiner och samverkan samt för ständigt förbättringsarbete 

avseende riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, förbättrande 

åtgärder i verksamheten och förbättring av processer och rutiner. Vidare 

reglerar SOSFS 2011:9 att personalen ska medverka i kvalitetsarbete samt 

att verksamheterna ska dokumentera arbetet med att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

2.1.2 Socialtjänst inom vård och omsorg 

Socialtjänstlagen (2001:453), (SoL) är en ramlag som till stora delar är 

utformad som en rättighetslagstiftning för individen.  

Personer som behöver stöd i sin dagliga livsföring kan ansöka om bistånd 

hos kommunen enligt SoL. De insatser som individen beviljas syftar till att 

stärka individens möjligheter att leva ett självständigt liv. Exempel på insatser 

som kan beviljas individen är olika former av stöd och hjälp i hemmet samt 

särskilt boende. Socialtjänstlagen reglerar att omsorg om personer ska 

inriktas på att individen får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Enligt SoL ska socialnämnden verka för att personer får möjlighet att leva 

och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

Det är individens behov som avgör om bistånd ska beviljas och hur det 

ska utformas. Det innebär att det inte finns några begränsningar i SoL om 

vad individen kan ansöka bistånd om. Den som uppfyller vissa kriterier har 

rätt till bistånd. Kommunens skyldigheter fråntar dock inte individen hens 

eget ansvar att klara sin försörjning och livsföring i övrigt. Begreppet 

livsföring i övrigt sammanfattar en lång rad olika behov av hjälp och stöd, 

service, behandling, vård och omsorg. 
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De insatser som kan beviljas definieras som serviceinsatser eller 

omvårdnadsinsatser. Serviceinsatserna kan till exempel vara praktisk hjälp 

med skötsel av hemmet som städning och tvätt, hjälp med inköp och att 

uträtta ärenden, hjälp med att laga mat eller distribution av färdiglagad mat. 

Omvårdnadsinsatser kan till exempel vara hjälp för att kunna äta och dricka, 

klä sig och förflytta sig och sköta personlig hygien. Det kan också vara 

insatser som behövs för att bryta isolering eller för att individen ska känna 

sig trygg och säker i sitt eget hem. 

De beviljade insatserna ska bidra till att individen ska få en skälig 

levnadsnivå. Skälig levnadsnivå ger uttryck för vissa minimikrav vad gäller 

kvaliteten på den beviljade insatsen, det ger dock inte individen någon 

obegränsad frihet att välja tjänster oberoende av kostnad. Vad som är skälig 

levnadsnivå måste bestämmas utifrån de särskilda omständigheterna i varje 

enskilt fall, det vill säga den enskildes individuella behov. Vad som kan anses 

innefattas i begreppet skälig levnadsnivå definieras även fortlöpande i 

prejudicerande domar. 

Det finns regler för att garantera individens rättssäkerhet. Avsikten med 

reglerna är att individen kan få sin sak prövad och avgjord av annan opartisk 

rättsinstans. 

2.1.3 Hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) är en ramlag och innehåller 

bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och 

bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner 

som huvudmän. 

Målet med hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen. 

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- 

och sjukvård ska ges företräde till vården. 

Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. 

Patientlagen (2014:821) syftar till att inom hälso- och 

sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att 

främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet 

inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. 

2.1.4 Andra lagar och föreskrifter 

Det finns många olika lagar och föreskrifter som också påverkar 

socialnämndens grunduppdrag. Vissa lagar som socialtjänstlagen, hälso- och 

sjukvårdslagen, samt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
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ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) styr vad 

socialnämnden måste göra för att möta sina målgruppers behov.  

Gislaveds kommun är ett finskt förvaltningsområde, vilket innebär att 

verksamheterna måste erbjuda omsorg, stöd och hjälp på finska till individer 

som identifierar sig som finländare.  

Även andra minoritetsspråk som innefattas av lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk måste tas hänsyn till i vården och omsorgen 

som ges. Att kunna möta individer med olika modersmål i verksamheterna 

kommer att bli än viktigare i framtiden utifrån invandring som har skett eller 

som kommer att ske i framtiden. 

Lagar som offentlighets- och sekretesslagen (OSL), kommunallagen (KL), 

förvaltningslagen (FL), EU:s dataskyddsförordning (GDPR), arbetsmiljölagen 

(AML), är andra exempel på lagar som påverkar hur uppdraget kan utföras. 

Verksamheterna måste anpassa sitt arbetssätt så att det lever upp till dessa 

lagar, vilket gör att vissa processer måste följa en viss gång för att uppfylla 

alla krav.  

2.2 Självbestämmande och integritet 

Den enskildes rätt till integritet och självbestämmande är en mänsklig 

rättighet som är skyddad i grundlagen.  

Vid funktionsnedsättning eller sjukdom, som exempelvis demenssjukdom 

eller annan sjukdom, kan förmågan till och individens möjlighet att fatta 

beslut bli påverkad. Man kan ha svårigheter att ta till sig information eller 

förstå konsekvenser av sina handlingar. 

Grunden för all vård och omsorg är att den ska vara frivillig och att 

individen samtycker. Anhörig kan inte samtycka för en närståendes räkning 

när det gäller vård och omsorg. Detta trots att individen själv kanske inte 

har full insikt om sin situation. 

2.2.1 God man, förvaltare 

När en individ som på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, 

försvagat hälsotillstånd eller liknande, inte har förmågan att ta hand om sin 

ekonomi, bevaka sina rättigheter i samhället eller ta hand om sina personliga 

angelägenheter. Kan dessa behov tillgodosedds genom att en god man eller 

förvaltare utses. En god man eller förvaltare kan dock inte samtycka till vård 

och omsorg mot den enskildes vilja. 

Personal som möter individer med god man eller förvaltare bör ha 

kunskap om vilket uppdrag som dessa funktioner innehar gentemot den 

enskilde. 
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2.3 Nationell värdegrund för äldreomsorgen 

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen utgår från socialtjänstlagen 

(SoL). Värdegrunden handlar om att äldre ska få leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande. I SoL finns en bestämmelse om en nationell värdegrund 

för äldreomsorg och som ska tydliggöra äldre personers möjligheter till 

inflytande i hur beviljade insatser ska genomföras. 

Syftet med en värdegrund är att belysa vilka etiska värden och normer 

som ska ligga till grund för en verksamhet. Värdegrunden ska ge stöd till 

medarbetare i deras dagliga arbete genom att tydliggöra värderingar och ett 

etiskt förhållningssätt i handlingar och tankar. 

Vården och omsorgen bör bidra till att individen känner trygghet och 

meningsfullhet. Insatserna ska vara av god kvalitet och så att individen får ett 

gott bemötande. 

2.4 Nationella strategier, riktlinjer och mål 

Nationellt finns olika strategier, riktlinjer och mål som ska belysa vissa 

prioriterade områden inom vård och omsorg.  

Socialstyrelsen har en rad olika nationella riktlinjer som syftar till att ge 

stöd vid prioriteringar och ge vägledning om vilka metoder och behandlingar 

som olika områden inom vård och omsorg bör satsa resurser på.  

Med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna tar socialstyrelsen fram 

målnivåer och utvärderingar för att kunna följa utvecklingen och kvaliteten 

inom vård och omsorg.  

De nationella riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och de 

professioner som arbetar inom det aktuella området. 

Likt lagar och föreskrifter är nationella riktlinjer ett krav att följa för 

socialnämnden och dess berörda verksamheter. 

Några av dessa nationella riktlinjer är särskilt viktiga för kommunal vård 

och omsorg. Utöver de riktlinjer som tas upp nedan finns även andra 

riktlinjer som berör den kommunala vården och omsorgen till viss del, 

exempelvis nationella riktlinjer för vård vid stroke och nationella riktlinjer 

för diabetesvård. 

Demens 

Inom området demens finns både en nationell strategi och nationella 

riktlinjer.  

Den nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom 

pekar ut sju prioriterade förbättringsområden; samverkan mellan sjukvård och 

socialtjänst; personal; kunskap och kompetens; uppföljning och utvärdering; 

anhöriga och närstående; samhälle; digitalisering och välfärdteknik. Strategin ska 

följas upp under 2022. 
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De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom 

innehåller rekommendationer om utredning och uppföljning, 

multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och 

utbildning. 

Palliativ vård 

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller 

vägledning, termer, definitioner och indikatorer samt rekommendationer för 

samverkan, utbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning.  

Inom området finns också ett nationellt vårdprogram som beskriver både 

grundläggande förutsättningar för god palliativ vård och specifika 

behandlingar. Det beskriver också skillnader i livets slutskede beroende på 

vilken sjukdom patienten har. 

2.5 Nationella strategier, riktlinjer och mål 

2.5.1 Regional strategi Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra 

liv i Jönköpings län 

Region Jönköpings län har en strategi med tillhörande handlingsplan kring 

jämlik hälsa, som avser 2016-2025. Strategin syftar till att integrera jämlik 

hälsa i politiska och verksamhetsnära beslut, stärka samverkan med olika 

aktörer i länet, kompetensutveckling i folkhälsoarbetet samt riktade insatser 

till vissa grupper för att skapa förutsättningar för ett bra liv.  

Strategin är framtagen av regionen i samverkan med länets kommuner, 

representanter för civilsamhället och andra aktörer i länet. 

2.6 Överenskommelser och avtal 

Kommunen har överenskommelser och avtal med andra organisationer och 

aktörer, som exempelvis Region Jönköpings län. Dessa överenskommelser 

och avtal har ett uttalat syfte som följs upp och utvärderas med 

regelbundenhet.  

2.7 Lokala styrdokument 

Kommunen tillämpar en styrmodell som bygger på tillitsbaserad styrning. 

Inom styrmodellen finns ett antal styrande dokument som ligger till grund 

för respektive nämnds grunduppdrag. 

2.7.1 Planeringsdokument 

I Gislaveds kommuns planeringsprocess ingår det tre olika typer av 

planeringsdokument som nämnden fattar beslut om. Dessa benämns 

nämndplan, utblick och planeringsdirektiv.  
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Nämndplanen tas fram i början på varje mandatperiod. Den ska peka ut 

den riktning som nämndens politiker vill att verksamheterna ska förflytta sig 

mot under mandatperioden. Detta dokument gäller därför för fyra år 

framöver efter att det har antagits av nämnden. Socialnämnden fattade beslut 

om att ta fram en strategi för äldreomsorgen då politikerna såg att det fanns 

ett behov av att planera än mer långsiktigt för att kunna hantera de 

utmaningar som finns i vård- och omsorgsuppdraget. Både detta dokument 

och nämndplanen är strategiska dokument som hålls på en övergripande 

nivå.  

För att få verkstad i det som står i strategi för äldreomsorgen och i 

nämndplanen finns det möjlighet att konkretisera innehållet och göra 

prioriteringar i det planeringsdirektiv som tas fram varje år. 

Planeringsdirektivet beslutas av nämnderna i december. I det dokumentet 

talar nämnden om för förvaltningen vilka mål och uppdrag de vill att 

förvaltningen arbetar med under kommande år. I dokumentet beslutar 

nämnden också om vilka kvalitetsfaktorer de vill följa upp under året, samt 

vilken ekonomisk fördelning de olika verksamhetsområdena får för att utföra 

sitt grunduppdrag. Målen och uppdragen ska kunna gå att nå och genomföra 

med de tilldelade resurserna som verksamheten får.  

Utblicken är ett dokument där nämnden beskriver sina förutsättningar 

inför kommande år, som grund till kommande budgettilldelning från 

kommunfullmäktige. I det dokumentet redovisas förutsättningar utifrån 

rubriker som exempelvis omvärldsbevakning, befolkningsutveckling, 

förändringar i lagkrav och framtida utmaningar samt utvecklingsmöjligheter. 

Vad verksamheterna behöver för att kunna arbeta med dessa strategier 

behöver preciseras i detta dokument, för att kunna få rätt ekonomiska 

förutsättningar att göra det.  

2.7.2 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstlagen 

Riktlinjerna beskriver hur socialnämnden inom ramen för sitt uppdrag enligt 

SoL verkar för att människor med hjälpbehov ska få möjlighet att leva och 

bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 

tillvaro i gemenskap med andra.  

Riktlinjerna är en vägledning – i varje ärende ska det ske en individuell 

behovsprövning. Alla beslut ska prövas mot gällande lagar, förordningar, 

rättspraxis, förarbeten till lagstiftning eller bindande föreskrifter från 

Socialstyrelsen. 

Syftet med riktlinjerna är:  

 Att vara ett stöd för biståndshandläggarna vid deras individuella 

biståndsbedömningar, utredningar och beslut.  

 Att beskriva vilka kriterier som generellt gäller för att en person ska 

beviljas bistånd.  
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 Att klargöra hur SoL ska tillämpas i Gislaved kommun. Detta 

förutsätter att även utförare är väl införstådda med vägledningen.  

 Att säkerställa likartad service och omvårdnad, det vill säga, att 

biståndsbeslutet fattas enligt samma bedömningsgrunder för 

personer med likartade behov. 

2.7.3 Lednings- och styrdokument 

Alla verksamheter som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård, 

tandvård, socialtjänst eller verksamheter enligt lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) är skyldiga att ha ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. Detta regleras enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).  

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt att planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  

En del i det systematiska kvalitetsarbetet är att upprätta rutiner, riktlinjer 

och policys som reglerar och vägleder medarbetare i det daglig arbete. 

Socialförvaltningens ledningssystem heter Kvalitetsfabriken, som är en 

digital plattform där alla medarbetare kan hitta beslutade rutiner och annan 

information som behövs för att hålla hög kvalitet i arbetet.  

3 Kommunens grunduppdrag 

Kommunens grunduppdrag utgörs av lagar och regler för vad en kommun 

ska erbjuda för stöd och service till sina kommuninvånare. Kommunen kan 

även välja att erbjuda mer än det som är reglerat enligt lag, för att vara en 

attraktiv plats att bo och verka i, eller för att försöka motverka större behov 

i framtiden. Exempelvis kan förebyggande verksamhet erbjudas för att 

försöka förbättra folkhälsan. Förebyggande verksamhet för exempelvis äldre 

är inte tvingande för en kommun att erbjuda enligt socialtjänstlagen, men 

genom att förbättra folkhälsan kan behovet av insatser minska i framtiden.  

I detta dokument är strategier framtagna och prioriterade för att ge 

Gislaveds kommuns äldre befolkning goda förutsättningar att leva ett bra liv, 

både utifrån lagstiftning men också utifrån vad nämnden anser är viktigt att 

arbeta med utöver det som lagen kräver.  

Det lagstadgade uppdraget måste utföras av kommunen, det är inget de 

lokala politikerna eller tjänstepersonerna i socialförvaltningen behöver ta 

ställning till i sina styrande dokument. Det enda socialnämnden behöver göra 

är att säkerställa sitt tillsynsansvar. Vad som ska göras utöver det som är 

lagstadgat beslutar socialnämnden om. Hur det ska utföras i verksamheterna 

är det socialförvaltningens tjänstepersoner som ansvarar för.  
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Strategierna är också framtagna och prioriterade för att försöka utveckla 

äldreomsorgen utifrån olika perspektiv. Vissa strategier syftar till att försöka 

möta den förväntning, eller behov som finns hos kommuninvånarna idag. 

Andra är nödvändiga för att kunna lösa grunduppdraget med de resurser 

som finns att tillgå, och vissa syftar till att försöka minska behoven på sikt.   

I kommunallagen står det att kommunen måste tillämpa 

likställighetsprincipen, som innebär att alla kommuninvånare ska behandlas 

lika. Socialtjänstlagen ger dock utrymme att göra undantag ifrån detta för att 

ge det stöd som varje individ behöver. För att alla kommuninvånare ska ha 

en skälig levnadsnivå behövs olika stöd för olika individer. Det är alltid 

individens behov som styr vilket stöd som kommunen är skyldig att bistå 

med. Personer med olika behov får olika stöd, för att de ska hamna på en 

mer jämlik levnadsnivå. Vissa har rätt till mer, och vissa har rätt till mindre.  

 

 

 

Varje individ ska få hjälp och stöd utifrån sina behov. Detta är grunden i 

arbetssättet individens behov i centrum (IBIC). Arbetssättet IBIC förklaras 

under rubriken Äldreomsorgen i Gislaveds kommun. 

  

Figur 2: Bild från Folkhälsomyndigheten, 2021 som visar tre personer som försöker se en 

fotbollsmatch över ett staket. En person är lång, en är kort, och en sitter i rullstol. I det ena 

exemplet har alla var sitt lika stort trappsteg att stå på. Det är bara den långa som ser över 

staketet. I det andra exemplet har den långa inget trappsteg då hen ser över ändå, den korta har 

ett dubbelt så högt trappsteg, så hen ser över. Personen i rullstol har en högre kloss med tillhörande 

ramp så att hen också kommer upp och ser. 



Gislaveds kommun 14 [49] 

 

 

4 Viktiga påverkansfaktorer 

En stor påverkansfaktor på socialnämndens verksamheter är nationella 

satsningar och strategier. Detta kan exempelvis vara i form av statsbidrag, 

gemensamma riktlinjer eller kunskapsstöd. Verksamheterna kan använda 

dessa för att försöka utveckla arbetet på olika sätt. Nationella satsningar 

brukar följa samhällsutvecklingen och försöka möta upp de behov som ses. 

Det kan också vara politiska prioriteringar som införlivas. Det är viktigt att 

verksamheterna omvärldsbevakar kring vilka satsningar som görs nationellt 

för att kunna ta del av det, och på så sätt få en hjälp i utvecklingen. 

4.1 Nära vård 

Utvecklingen inom vården går mot att färre resurser ska kunna räcka till fler 

som behöver hjälp. För att möta detta är Nära vård ett nytt sätt att arbeta 

med hälsa, vård och omsorg. Nära vård innebär en förskjutning av vården 

närmare individen. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan 

ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för 

att möjliggöra detta. För att lösa detta måste hela samhället bidra genom att 

arbeta mer förebyggande, samarbeta över gränser och utgå ifrån varje 

individs behov.  

 

Figur 3: Dekorationsbild som visar vad nära vård innefattar. Exempelvis primärvård, elevhälsa, civilsamhället 

och statliga myndigheter. Sveriges kommuner och regioner, 2021 
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Genom att skapa mötesplatser där människor tillsammans med 

föreningar och aktörer kan mötas och utbyta erfarenhet och kunskap skapas 

förutsättningar för människor att själva finna stöd som kan bidra till god 

hälsa.  

Olika digitala tjänster och insatser är andra sätt att skapa förutsättningar 

för egenvård. För kommunen som helhet kan det exempelvis vara att 

erbjuda support för digitala tjänster och verktyg för de invånare som 

behöver stöd med detta men också att ställa om till digitala insatser i större 

utsträckning till de som behöver det. 

Omställning till nära vård kommer att påverka hur kommunen som 

helhet arbetar med hälsa, vård och omsorg. Detta är en förflyttning som 

redan har börjat ge en påverkan på socialnämndens verksamheter. 

Framförallt på grund av att patienter skrivs ut i tidigare skeden från 

slutenvården för att rehabiliteras med hjälp av primärvården och den 

kommunala hälso- och sjukvården. För att möta denna förskjutning måste 

verksamheterna se över sina arbetssätt och vilka kompetenser som behövs 

och göra förändringar som krävs för att säkra grunduppdraget.    

 
Figur 4: Dekorationsbild som visar förskjutningen av vård från fokus på verksamheterna till individens behov, och fokus på proaktivitet istället 

för reaktivitet. Sveriges kommuner och regioner, 2021 

4.2 Hållbar socialtjänst 

Regeringen utreder idag om en ny socialtjänstlag som kommer att påverka 

socialnämndens arbete. Socialtjänstlagen kommer återfå karaktären av att 

vara en målinriktad ramlag, vilket bidrar till större utrymme för flexibilitet, 

individuella anpassningar och helhetssyn på individen. Statens offentliga 

utredning är idag ute på remiss och den nya socialtjänstlagen är tänkt att 

börja gälla den 1 januari 2023. Vissa av förslagen som lyfts upp beräknas vara 

kostnadsdrivande för kommuner. 
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En lättillgänglig socialtjänst – Arbetet med en tillgänglig socialtjänst innebär 

att ta bort eller sänka olika ”trösklar” för att människor ska kunna ta del av 

socialtjänstens verksamhet.  

Förebyggande perspektiv – Det finns förslag att införa att socialtjänsten ska 

ha ett förebyggande perspektiv i socialtjänstlagen. Tidiga och förebyggande 

insatser kan bidra till att behov av mer ingripande vård- och omsorgsinsatser 

skjuts fram eller i bästa fall aldrig uppstår. Det förebyggande arbetet kräver 

långsiktiga och samordnade åtgärder på olika nivåer samt en långsiktig 

planering av kommunens insatser till grupper och enskilda. Genom att 

förstärka socialtjänstens ansvar för förebyggande arbete skapas större 

tydlighet kring socialtjänstens uppdrag och bättre förutsättningar för stabil 

samverkan med andra aktörer. 

Insatser utan behovsprövning – Utredningen föreslår att införa en ny 

bestämmelse som anger att socialnämnden får tillhandahålla insatser utan 

föregående individuella behovsprövning. Det är dock upp till varje kommun 

att fatta beslut om vilka insatser som de enskilda individerna kan få utan 

behovsprövning. Om förslaget blir verklighet behöver Gislaveds kommun se 

över vilka insatser som inte ska kräva behovsprövning utifrån förslaget samt 

klarlägga vilka konsekvenser det kan medföra att ta bort behovsprövningen 

för olika insatser.  

Begreppsförtydligande/förändring – I den nya socialtjänstlagen ges förslag att 

ändra begreppet från skälig levnadsnivå till skäligt levnadsförhållande. Det ges 

också förslag att införa en mer enhetlig begreppsanvändning genomgående i 

socialtjänstlagen. 

Kvalitet – Krav på kvalitet inom socialtjänstens verksamheter förtydligas i 

lagstiftning. Det ges förslag om att införa krav på respektfullt bemötande och 

att verksamheter inom socialtjänsten ska bedrivas i överenskommelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Det lyfts också förslag om krav på 

uppföljning av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.  

Samhällsplanering – Förslag ges att det i plan- och bygglagen införs krav 

att kommunen vid planläggning ska ta hänsyn till sociala aspekter. 

Planering av insatser – Idag står det angivet om kommunens ansvar att 

planera sina insatser inom socialtjänsten endast för vissa målgrupper. Detta 

föreslås ändras till att kommunen ska planera sina insatser för individer och 

då särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser. 

Socialtjänstens målgruppsindelning tonas ner – Idag står det i 

socialtjänstlagen om allmänna regler om socialt stöd och särskilda regler för 

vissa specifika målgrupper. Socialtjänstlagens nuvarande bestämmelser för 

olika målgrupper riskerar att leda till en alltmer detaljerad lagstiftning och gå 

ut över jämlikheten i socialtjänstens arbete. Genom att tona ned 

målgruppsindelningen i lagen tydliggörs vikten av helhetssyn och inriktningen 
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på personers individuella behov och förutsättningar i stället för deras 

grupptillhörighet. 

Äldreomsorgen – Det ingår i utredningens uppdrag att analysera hur 

äldreomsorgen bäst bör regleras i framtiden, inom ramen för 

socialtjänstlagen eller i en särskild lag som omfattar äldreomsorgen och 

övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre personer. 

Utredningens bedömning är det finns flera fördelar med att den socialt 

inriktade äldreomsorgen fortsatt är en del av regleringen i socialtjänstlagen, 

det bör därför vara grunden till det fortsatta arbetet med äldreomsorgens 

reglering. En särlagstiftning riskerar att dubblera socialtjänstlagen. 

4.3 Kompetensförsörjning 

Det kommer bli allt svårare att rekrytera personal med rätt kompetens i 

framtiden. Både utifrån att det inte finns lika många personer i arbetsför 

ålder, gentemot ökade behov, men också utifrån att det är mer 

specialiserade kunskaper som behövs i verksamheterna framöver. För att 

lösa detta måste all kompetens användas på det mest optimala sättet för att 

räcka till. Det finns fler olika negativa effekter för målgruppen vid för låg 

bemanning. Några exempel på detta kan vara fler fallolyckor, ökad 

användning av lugnande medicinering, ökad förekomst av hot och våld mellan 

brukare men också gentemot personal samt att rehabiliterande eller sociala 

insatser riskerar att nedprioriteras. Detta är faktorer som leder till ohälsa 

hos målgruppen men också försämrad arbetsmiljö för personal.   

Vid låg bemanning blir det också svårare att lägga tid på exempelvis 

kompetensutveckling, och utveckling av verksamheten. Vilket riskerar att 

verksamheterna inte följer med i den utveckling som behövs för att möta 

framtida behov. Utifrån medarbetarperspektivet leder det också till en 

försämrad arbetsmiljö. Som kan leda till högre sjukfrånvaro eller ökad 

personalomsättning om medarbetare väljer att byta jobb.  

Idag finns det svårigheter att använda kompetens på bästa sätt. 

Framförallt inom vård- och omsorgsboendena då kommunen har många små 

boenden. Det är svårt att planera bemanningen på ett sätt som gör att man 

kan ta tillvara på kompetensen optimalt. Det är också svårt att rekrytera 

personal med rätt kompetens till de mindre orterna i kommunen bland 

annat på grund av begränsningar i kollektivtrafiken. 
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4.4 Välfärdsteknik och digitalisering 

Digital teknik som används i nämndens verksamheter som bidrar till högre 

delaktighet, självbestämmande eller självständighet klassas som 

välfärdsteknik. Välfärdsteknik används för att nämndens målgrupper ska 

kunna vara mer självständiga, och för att ge större möjlighet till inflytande i 

hur deras insatser ska genomföras.  

   För att klara välfärdens utmaningar idag och i framtiden är verksamheterna 

beroende av att använda olika digitala lösningar i sitt arbete och i stödet som 

ges till målgruppen. Välfärdsteknik som används på rätt sätt skapar positiva 

effekter både för individen som behöver stöd, för verksamheten och 

samhällsekonomisk hållbarhet. Välfärdsteknik kan exempelvis ge en individ 

förutsättningar att leva ett mer självständigt liv genom att klara av att göra 

vissa saker själv i större utsträckning. Det är viktigt för en människas 

välmående att inte känna sig beroende av andra mer än nödvändigt. Att 

kunna göra saker själv ger också en högre känsla av självbestämmande och 

valfrihet. Den viktigaste aspekten ur verksamhetens perspektiv är att kunna 

frigöra tid från medarbetarna i uppgifter som inte skapar något värde för 

individen, som går att lägga på mer värdeskapande aktiviteter istället. Genom 

att använda digital teknik där det är lämpligt och är till nytta, till exempel att 

utföra rutinbaserade uppgifter, minska restid med mera, kan mer resurser 

läggas på de personliga mötena som skapar en känsla av trygghet för 

målgruppen. För samhället i stort kan det ge positiva effekter genom 

exempelvis en lägre klimatpåverkan.  

4.4.1 Digitalt utanförskap 

Kopplat till den äldre generationen är det vanligt förekommande att digitalt 

utanförskap diskuteras. Äldre personer kan ha svårare att hantera ny digital 

teknik på grund av att det tidigare i livet inte har varit lika självklart med 

digital teknik i vardagen eller på arbetsplatsen. Även andra försvårande 

aspekter kan vara synnedsättningar, hörselnedsättningar, eller svårare med 

finmotorik som är vanligt förekommande hos äldre, påverkar möjligheten att 

använda viss digital teknik. Den välfärdsteknik som utvecklas idag försöker 

ofta att ta hänsyn till dessa svårigheter. Exempelvis genom att möjliggöra för 

röststyrning så att personen som använder den inte behöver kunna se bra 

eller trycka på knappar för att använda sig av den.  

Utbildningsinsatser och hjälp med att kunna hantera digital teknik är en 

viktig del för kommunen som helhet att arbeta med. Flera kommuner inför 

någon typ av stödfunktion som exempelvis digitala coacher för att försöka 

kunna utöka användandet av välfärdsteknik. Att utöka användandet av 

välfärdsteknik hos målgruppen och i verksamheterna är avgörande för att 

kommunen ska kunna klara av sitt uppdrag kommande åren. 
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Det är även viktigt att se över infrastrukturen. Både för målgruppen i 

sina privata hem, men också för verksamheterna som idag upplever att det 

finns begränsningar för hur mycket välfärdsteknik som kan användas då 

exempelvis bredbandskapaciteten inte räcker till. 

Många digitala hjälpmedel förskrivs idag av hälso- och sjukvården. Vissa av 

dessa hjälpmedel finns redan idag att tillgå på den privata marknaden. I 

framtiden kan det övergå till att flera hjälpmedel finns tillgängliga utan att de 

behöver förskrivas av någon sjukvårdsinstans vilket också kan öka 

användandet av dem. 

4.5 Folkhälsoutveckling 

Sett ur ett globalt perspektiv är folkhälsan i Sverige god. Hälsoutvecklingen 

är positiv, men utvecklingen skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället och 

det råder en ojämlikhet i förutsättningarna för en god hälsa.  

Medellivslängden i Sverige har ökat under 2006-2019. Män lever i 

genomsnitt kortare än kvinnor men skillnaderna har minskat under samma 

period. Medellivslängden i Sveriges befolkning 2019 var 83,1 år. Mäns 

medellivslängd var 81,3 år och kvinnors var 84,7 år. Den förväntade 

medellivslängden vid födseln i Gislaveds kommun under perioden 2014-2018 

var 80,8 år för män och för kvinnor 84,1 år.  

Under 2019 var sjukdomar i cirkulationsorganen och olika former av 

cancer de vanligaste dödsorsakerna. Risken att dö i dessa sjukdomar har 

minskat för både män och kvinnor i alla åldersgrupper utom i den äldsta 

gruppen 85 år och äldre.  

Covid-19-pandemin har medfört begränsningar för personer över 70 år 

och för personer i riskgrupp. På kort sikt har dessa begräsningar haft 

effekter på upplevelsen av ensamhet och den psykiska hälsan. De kommande 

åren kommer visa vilka effekter på folkhälsan som pandemin har inneburit.    
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4.6 Befolkningsprognos 

Under prognosperioden 2020-2030 kommer folkmängden i Gislaveds 

kommun att minska med 885 invånare, från 29 642 till 28 757 personer. 

 

 
Tabell 1: Befolkningsprognos 2020-2030 Gislaveds kommun. Befolkningsprognos Gislaveds kommun 

 

 
Tabell 2: Befolkningsprognos 65-80+ år 2020-2030 Gislaveds kommun. Befolkningsprognos Gislaveds kommun 

Sett enbart till befolkningsgruppen äldre bedöms både målgruppen mellan 

65-79 och 80 år eller äldre öka under prognosperioden. Där målgruppen 65-

79 bedöms öka med 215 personer och målgruppen 80+ öka med 487 

personer. Detta samtidigt som målgrupperna barn och unga minskar med 

343 personer och personer i arbetsförålder minskar med 1244 personer. 

Under prognosperioden innebär förflyttningen att försörjningskvoten per 

invånare i gruppen arbetsför ökar ifrån 0,84 till 0,93. Detta innebär att en 
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person i arbetsför ålder måste betala för sig själv och 93% av en person till, 

som inte är arbetsför, i jämförelse med 84% som den ligger på nu. Det 

kommer alltså finnas mindre resurser totalt i kommunen som kan användas 

för att möta välfärdsuppdraget kring skola, vård och omsorg.  

Annan statistik som är viktig att ta hänsyn till utifrån 

befolkningsstrukturen är hur åldersfördelningen ser ut för de personer som 

har insatser av socialnämnden nu och historiskt. På Koladas hemsida finns 

statistik presenterad kring detta. Tabell 3 nedan visar att ca 7% av 

befolkningen i åldersgruppen 65+ hade insatser av hemtjänsten under 2020. 

Trenden är nedåtgående sedan några år tillbaka. Tabellen visar också att det 

är främst i åldersgruppen 80+ som är i behov av insatser. Medelåldern för 

personer med hemtjänstinsatser ligger på 83,7 år under 2020, denna siffra 

har en uppåtgående trend över de senaste åren. Det blir alltså färre 

personer inom denna åldersgrupp som har insatser, samt att åldern för när 

man får insatser stiger.    

Äldre med hemtjänst 2017 2018 2019 2020 

Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) 7,9 7,9 7,4 7 

Invånare 65-79 år med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) 3 3 3 3 

Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) 20 20 19 18 

Medelålder för äldre i ordinärt boende med hemtjänst, år 82,8 83,2 83,6 83,7 

Tabell 3: Översikt äldre med hemtjänst Gislaveds kommun. Kolada 

Ungefär samma utveckling som kan ses för hemtjänsten gäller också för 

personer som har beslut om en plats på ett vård- och omsorgsboende. 

Tabell 4 nedan visar att andelen som har detta stöd minskar lite för varje år. 

Medelåldern ligger på mellan 85 och 86 år senaste fyra åren. Vilket gör att 

den åldersgrupp som är viktigast att följa utvecklingen av är 80+ för 

hemtjänst och 85+ för boendeplatser. Så även om antalet äldre blir fler i 

kommunen ökar inte behoven av stöd i samma takt, då trenderna visar att 

allt färre äldre är i behov av stöd. Dessa två trender balanserar till viss del ut 

varandra kommande år.    

Äldre i särskilt boende 2017 2018 2019 2020 

Invånare 65+ i särskilt boende, andel (%) 4,7 4,6 4,6 4,1 

Invånare 65-79 år i särskilt boende, andel (%) 1,2 1,5 1,3 1,1 

Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%) 13,8 13,0 12,7 11,8 

Medelålder för äldre i särskilt boende, år 86,5 85,6 86 85,9 

Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median 86 87 87 - 

Tabell 4: Översikt äldre i särskilt boende Gislaveds kommun. Kolada 
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4.7 Befolkningsstruktur 

Gislaveds kommun är en landsortskommun med åtta tätorter med 

omgivande landsbygd. Gislaved är den största tätorten följt av Anderstorp 

och Smålandsstenar.  

Fördelningen av kommunens invånare mellan tätort och landsbygd 2020 

var cirka 24 100 invånare för tätort och cirka 5500 invånare för landsbygden. 

Vad det gäller fördelning mellan landsbygd och tätort bodde 80 % av de 

över 65 år i tätorterna och 20 % i landsbygdsområden år 2020. Dessa siffror 

förväntas vara 79 % respektive 21 % 2025 samt 78,5 % respektive 21,5 % år 

2030. Flest äldre till antalet bor i Gislaveds tätort, följt av Anderstorp tätort 

och Smålandsstenar tätort. Tabell 1 nedan visar den procentuella 

fördelningen sett till hur de över 65 år bor samt antalet boende i varje 

delområde. Det finns i praktiken ingen skillnad i bosättningsmönster mellan 

65-79 åringar och de som är över 80 år, vilket gör att de redovisas som en 

grupp. 
 

Antal 

personer 

över 65 år 

som bor i 

delområdet 

2020 

Andel av alla 

över 65 år 

som bor i 

delområdet 

2020 

Antal 

personer 

över 65 år 

boende i 

delområdet 

2030 

Andel av 

alla 65 + 

som bor i 

delområdet 

2030 

Anderstorp 

tätort 

998 16 % 1046 15 % 

Anderstorp 

landsbygd 

64 1 % 91 1 % 

Reftele tätort 325 5 % 324 5 % 

Reftele 

landsbygd 

337 5 % 411 6 % 

Hestra tätort 344 6 % 381 6 % 

Hestra 

landsbygd 

135 2 % 143 2 % 

Gislaved tätort 1 941 32 % 2215 32 % 

Gislaved 

landsbygd 

241 4 % 328 5 % 

Burseryd tätort 209 3 % 251 4 % 

Burseryd 

landsbygd 

166 3 % 192 3 % 

Broaryd tätort 96 2 % 96 1 % 

Broaryd 

landsbygd 

123 2 % 154 2 % 

Smålandsstenar 

tätort 

913 15 % 974 14 % 

Skeppshult 

tätort 

93 2 % 80 1 % 

Villstad 

landsbygd 

162 3 % 176 3 % 

Tabell 5:  Antal och andel boende per delområde, 65+ år. Statisticon 2021. 
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Befolkningsprognosen på delområdesnivå prognosticerar att antalet äldre 

förväntas öka med 449 personer i tätorterna och 267 personer i 

landsbygdsområdena fram till 2030. Detta presenteras i tabell 2 nedan. Där 

visas också statistiken på delområdesnivå, där det framgår att Gislaveds 

tätort och Gislaveds landsbygdsområde står för hälften av den totala 

ökningen av äldre. Inkluderas även prognosen för Anderstorp tätort och 

Anderstorps landsbygdsområde är det 60 % av den totala ökningen som 

kommer från dessa områden. 
 

Förändring till 2030 
 

65-79 80+ Äldre totalt 

Anderstorp tätort – 6 + 55 + 48 

Anderstorp landsbygd + 19 + 8 + 27 

Reftele tätort – 15 + 14 – 1 

Reftele landsbygd + 72 + 2 + 74 

Hestra tätort – 2 + 39 + 37 

Hestra landsbygd – 12 + 20 + 8 

Gislaved tätort + 158 + 116 + 274 

Gislaved landsbygd + 33 + 54 + 87 

Burseryd tätort + 36 + 6 + 42 

Burseryd landsbygd – 4 + 30 + 26 

Broaryd tätort – 24 + 24 + 0 

Broaryd landsbygd + 19 + 12 + 31 

Smålandsstenar tätort – 29 + 91 + 61 

Skeppshult tätort – 25 + 12 – 13 

Villstad landsbygd + 0 + 14 + 14 

Tätorter totalt + 92 + 357 + 449 

Landsbygdsområden totalt + 127 + 140 + 267 

Tabell 6: Prognosticerad befolkningsutveckling för äldre i åldrarna 65-79 samt 80+ utifrån delområde. Statisticon 2021. 

Sammanfattningsvis förväntas fördelningen mellan landsbygd och tätorter 

vara relativt stabil över tid. Det som befolkningsprognosen framförallt 

belyser är att antalet äldre kommer öka i hela kommunen, vilket innebär fler 

äldre både i tätorterna och på landsbygden. Störst total ökning sker i 

området som innefattar Gislaved och Anderstorps tätorter och 

landsbygdsområden. Här kommer merparten av de tillkommande äldre att 

bo och verka.  

Det ska tilläggas att siffrorna gentemot den totala befolkningsprognosen 

för kommunen kan skilja sig med några personer, men det rör sig om 

marginella skillnader (±10). 
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5 Äldres förutsättningar för god hälsa 

Vi människor åldras naturligt och med det naturliga åldrandet sker 

förändringar som kommer att påverka vår hälsa, men människor är olika och 

därmed ser åldrandet olika ut för olika människor beroende på faktorer som 

exempelvis levnadsvanor, livsvillkor och förekomst av sjukdom. Desto äldre 

vi blir desto större är risken för att drabbas av sjukdom och 

funktionsnedsättningar.  

Genom hälsofrämjande och förebyggande insatser skapas förutsättningar 

för god hälsa. Även insatser i de högre åldrarna har positiva effekter på 

hälsan och livskvaliteten.  

5.1 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är viktigt för alla oavsett ålder. Fysisk aktivitet är viktigt för 

att förebygga och behandla en rad olika sjukdomar och 

funktionsnedsättningar. För äldre personer har fysisk aktivitet stor betydelse 

för bevarandet av hälsa och självständighet på äldre dagar.  

Eftersom förutsättningar för fysisk aktivitet kan se olika ut hos äldre 

personer i form av variation av funktionsnivå och hälsostatus är det viktigt 

att anpassa den fysiska aktiviteten utifrån individens behov och funktionsnivå. 

Forskning visar på att stillasittande hos befolkningen generellt har ökat, 

så även hos den äldre befolkningen. Stillasittande är en riskfaktor för såväl 

fysisk som psykisk ohälsa. Lägg där till att ohälsan kan bli än större hos 

personer som redan tidigare har en försämrad funktionsnivå. 

Forskning visar vidare på att stillasittandet bland personer med 

omfattande vårdbehov på särskilt boende också ökar, och där ser man att 

den främsta orsaken till detta är personalbrist. 

Med begränsad fysisk aktivitet ökar risken för ohälsa, försämrad 

funktionsnivå, minskad självständighet och försämrad livskvalitet. I planering 

och utveckling av verksamhet är det därför mycket viktigt att skapa 

förutsättningar för fysisk aktivitet i olika former. 

5.2 Fallolyckor 

Fallolyckor är vanligt bland äldre personer och orsakar ofta mycket psykiskt 

och fysiskt lidande för de som drabbas. Fallolyckor kan orsaka skador men 

också förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Fallolyckor 

medför utöver konsekvenser för den enskilde också stora kostnader för 

samhället. 

Varje år faller ungefär 70 000 personer så illa att de måste uppsöka 

sjukvård. Drygt 70 % av dessa personer är 65 år och äldre.  

Risken för att falla ökar med stigande ålder till följd av svagare muskler, 

försämrad gång- och balansförmåga, nedsatt syn eller på grund av sjukdom. 
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Men även andra faktorer som vissa läkemedel, undernäring eller faktorer i 

omgivningen påverkar.  

För att minska risk för fall krävs att man arbetar systematiskt med 

förebyggande insatser som utgår från individens behov. Fysisk träning är en 

av de viktigaste insatserna i arbetet med att förebygga fall, men även 

näringsriktig kost, behandling av benskörhet samt andra fallpreventiva 

insatser som exempelvis läkemedelsöversyn, olika hjälpmedel, anpassningar i 

hemmet och bra belysning är viktiga i det förebyggande arbetet.  

5.3 Psykisk hälsa 

Social gemenskap, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i 

vardagen är faktorer som främjar livskvalitet och psykisk hälsa hos äldre. 

Åldrandet innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska 

hälsoproblem. Psykisk ohälsa kan därför uppfattas som en del av det 

naturliga åldrandet trots att det inte är det. Med en föreställning om att 

psykisk ohälsa är ”normalt åldrande” kan tecken på psykisk ohälsa vara svåra 

att upptäcka både av den äldre själv men också av anhöriga och sjukvårds- 

och omsorgspersonal.  

Att åldras innebär sociala och hälsomässiga förändringar som exempelvis 

försämrade sociala nätverk, förlust av närstående, och försämrad 

funktionsförmåga, vilka kan medföra psykisk ohälsa.  

Depression är ett av de vanligaste hälsoproblemen hos äldre och med en 

åldrande befolkning kommer sannolikt detta att öka över tid. Forskning visar 

att fysisk aktivitet minskar risken för psykisk ohälsa och ökar välbefinnandet. 

Upplevelse av ensamhet, oro och ängslan bland äldre har ökat de senaste 

åren, en bidragande orsak till detta antas vara covid-19-pandemin och de 

nationella restriktioner och rekommendationer som gällt för vissa grupper i 

befolkningen. 

För att skapa förutsättningar för god psykisk hälsa hos äldre personer 

krävs förebyggande och hälsofrämjande insatser och aktiviteter inom flera 

verksamheter och även i samverkan med andra förvaltningar och aktörer. 

5.4 Demens 

Demens är en sjukdom som kan yttra sig på olika sätt beroende på vilken 

del av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att 

planera och genomföra vardagliga aktiviteter. Men även andra kognitiva 

förmågor som språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga påverkas. 

Demens kan också leda till oro, nedstämdhet och beteendeförändringar. 

Sammantaget medför demens att individen har svårt att klara sin tillvaro 

utan stöd. Men demens skapar inte bara svårigheter för den drabbade 

individen utan drabbar även närstående och anhöriga som lever nära 

personen med demens. 
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Risken för demens ökar med stigande ålder. Vanligen debuterar 

sjukdomen efter medelåldern och var femte person över 80 år är drabbad av 

demens.  

I Sverige idag beräknas nästan 150 000 personer ha en demenssjukdom, 

inom 10 år förväntas 180 000 personer vara drabbade och runt år 2050 

beräknas 250 000 personer ha en demenssjukdom. Detta om dagens 

befolkningsprognoser slår in och inget botemedel mot demens utvecklas. 

Med bakgrund av detta kommer kraven på vård och omsorg av personer 

med demenssjukdom att öka, vilket är viktigt att ta i beaktande vid planering 

av utformning av kommunens verksamheter inom vård och omsorg. 

I vården av demens ställs krav på kompetens hos personal bland annat i 

att ha rätt bemötande utifrån den enskilde individen men också att skapa 

förutsättningar för kontinuitet kring personer med demens.  

5.5 Mat för äldre 

Med stigande ålder kan aptiten minska, behovet av energi minskar till följd av 

minskad muskelmassa, minskad fysisk aktivitet och rörelse, förekomsten av 

sjukdomar ökar. Trots detta så minskar inte behovet av näringsämnen.  

Hälsosamma matvanor är viktiga för äldre för att kunna bibehålla sin 

fysiska funktionsförmåga och främja hälsa.  

För sköra äldre personer är måltidernas betydelse viktiga för att bevara 

god livskvalitet och funktionsförmåga. Detta är mer prioriterat än att 

förebygga övervikt och livsstilsrelaterade sjukdomar.  

Att förebygga undernäring är en stor utmaning i äldreomsorgens 

verksamheter. Det är viktigt att måltiderna utgår från individens behov och 

önskemål för att främja aptit och matglädje samt att bli en tydligare del i 

omvårdnaden. Huvudsyftet med att förebygga undernäring är att täcka 

individens behov av energi och näring för att bevara hälsa och 

funktionsförmåga, förebygga sjukdom, minska fallrisk, minska risk för 

trycksår och depression.  

Genom att planera för och arbeta systematiskt i verksamheterna med att 

identifiera och förebygga undernäring minskar en rad risker för äldre 

personer. Genom att kunna reducera olika risker ökar livskvaliteten för 

individen samtidigt som behovet av vård och omsorg kan minska. 

5.6 Munhälsa 

Att skapa förutsättningar för god munhälsa hos äldre personer är en viktig 

hälsoinsats för äldre och för individer med kronisk sjukdom såsom psykisk 

ohälsa, stroke, eller demenssjukdom. Munhälsan är central för välbefinnande, 

livskvalitet och hälsa. Sambandet mellan munhälsa och allmän hälsa blir allt 

tydligare med stigande ålder.  
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Forskning visar på att bakterier från munhålan kan sprida sig till andra 

organ och leda till en rad sjukdomar såsom lunginflammation och hjärt- och 

kärlsjukdomar. Infektioner och förlorade tänder kan dessutom göra att det 

är svårt att tugga. Detta påverkar näringsintaget och kan i värsta fall leda till 

undernäring och risk för att den äldre ramlar och blir sängliggande med risk 

för trycksår som följd. Munhälsan är särskilt utsatt under perioden som den 

friska oberoende äldre individen går mot ett ökat omsorgsberoende. 

Samverkan mellan socialtjänst, kommunal och regional hälso- och 

sjukvård är viktig för att skapa förutsättningar för god munhälsa hos äldre 

personer. Men även ökad kompetens kring äldres munhälsa riktad till de 

yrkesgrupper som möter den äldre målgruppen inom vård och omsorg är 

ännu en förutsättning för god munhälsa hos äldre. 

5.7 Våld mot äldre 

Äldre personer som utsätts för våld eller övergrepp görs ofta det av en 

närstående, men också av vård- och omsorgspersonal eller av andra 

hyresgäster på ett särskilt boende eller deltagare i dagverksamhet. Kvinnor 

är överrepresenterade som offer för våld mot äldre.  

Riskfaktorer för att bli utsatt för våld som äldre är ökat beroende i 

vardagen, ansträngda vård- och omsorgsrelationer och sjukdomar. Med 

stigande ålder kan beroendet av hjälp öka och individen hamnar därmed i 

beroendeställning som kan öka risk för att bli utsatt för våld. Ansträngda 

vård- och omsorgsrelationer kan leda till exempelvis hög fysisk belastning 

eller psykisk stress för den som vårdar vilket kan ta sig uttryck i 

försummelse eller annan form av våld eller att den som vårdas exempelvis 

har ett aggressivt beteende som sin tur kan leda till våld. Förekomst av 

sjukdom och då främst demenssjukdom, ökar risken för att bli utsatt för 

våld. Om våld har förekommit i en partnerrelation tidigare följer ofta våldet 

med även upp i högre ålder. 

Våldet kan vara av olika karaktär. Fysiskt våld i form av slag och sprakar, 

förövaren bits eller knuffas, men också som vanvård eller utebliven 

behandling. Psykiskt våld som hot, tvång eller social isolering eller 

nedvärderande uttryck. Ekonomiskt våld genom att ta kontroll över någons 

ekonomi och vägra insyn. Sexuellt våld som sexuella trakasserier, samlag 

utan samtycke eller sexuellt kränkande språk. Försummelse genom att 

förvägra den äldre personen hjälp med mat, medicin, hygien eller att få hjälp 

med att förflytta sig. Materiellt våld att avsiktligt göra sönder eller stjäla den 

äldres tillhörigheter. Funktionshinderrelaterat våld kan innebära handlingar 

som försvårar en person i en redan utsatt situation. 

Våld mot äldre kan vara svårt att upptäcka av olika anledningar, dels att 

skador hos den äldre personen ibland kan tas för att vara åldersrelaterade 

som exempelvis att huden blir mer skör när man blir äldre och därmed ökar 
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risken för blåmärken. Men också att äldre med exempelvis demens kan ha 

svårigheter att uttrycka sin situation. 

Det är viktigt att all personal som möter äldre har kunskap om våld mot 

äldre och att man har kunskap om hur man ska agera om man misstänker 

eller upptäcker våld mot en äldre person. 

5.8 Risk för brand  

Varje år omkommer cirka 100 personer i bränder, och äldre personer är 

överrepresenterade i dessa. 

Hög ålder, nedsatt fysisk funktionsförmåga och demenssjukdom eller 

annan kognitiv svikt ökar risken för att skadas eller omkomma i brand. 

Dessa faktorer i kombination med rökning ökar risken ytterligare.  

Eftersom den åldrande befolkningen ökar i antal och att allt fler personer 

med behov av hjälp och stöd från vård och omsorg bor kvar hemma i högre 

utsträckning är det viktigt att tidigt identifiera individer med ökad risk för att 

skadas eller omkomma i brand och systematiskt vidta förebyggande insatser. 

Exempelvis sker en samverkan mellan hemtjänsten och räddningstjänsten i 

Gislaveds kommun för att identifiera riskpersoner. 

Genom samverkan med räddningstjänst och verksamheter där denna 

målgrupp finns kan det förebyggande arbetet med anpassat brandskydd 

möjliggöras. Exempel på anpassat brandskydd skulle kunna vara att erbjuda 

rökavvänjning eller tillhandahålla utrustning för brandskydd till individer med 

identifierad ökad risk. Vidare är det viktigt med regelbunden 

kompetensutveckling till personal inom brandskydd och hur man kan 

förebygga brand i hemmet. 

5.9 Läkemedel 

Läkemedelsanvändningen hos äldre är ett viktigt område. Känsligheten för 

läkemedel ökar med stigande ålder, vid sjukdom samt i kombination med 

andra läkemedel. Detta medför ökad risk för biverkningar och att 

läkemedlen kan påverka varandra på ett ogynnsamt sätt. 

Varje år blir cirka 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste ha 

sjukhusvård. Ungefär 60% av dessa bedöms ha varit möjliga att förebygga. 

Det är främst vissa grupper av läkemedel som ger upphov till biverkningar 

som resulterar i sjukhusinläggningar. Dessa grupper av läkemedel kan orsaka 

en rad symtom och tillstånd som exempelvis fall, blödningar, 

hjärtrytmrubbningar, medvetandepåverkan eller förvirring.  

Utredningar genomförda av socialstyrelsen pekar på att det finns 

potential både resurs- och kvalitetsmässigt att förbättra 

läkemedelsanvändningen hos äldre. Majoriteten av de biverkningar som 

drabbar äldre personer bedöms att kunna förebyggas. 
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Det är inom den kommunala hälso- och sjukvården ett känt faktum 

sedan länge och därför finns samverkansavtal med vårdcentralernas läkare 

för att utföra läkemedelsgenomgångar och uppföljningar av 

läkemedelsbehandling på vård- och omsorgsboende och inom hemsjukvård.  

För att ytterligare fördjupa samverkan kring läkemedel har 

socialförvaltningen ett samarbete med vårdcentralerna Bra Liv i kommunen 

med en gemensamt anställd apotekare som arbetar med läkemedelsfrågor 

och läkemedelsgenomgångar med perspektiv från både den kommunala 

vården och vårdcentralen. Denna samverkan med gemensam apotekare är 

en viktig del i det förebyggande arbetet kring läkemedel nu och i arbetet 

med nära vård. 

Läkarmedverkan är central i arbetet för att kunna förebygga 

läkemedelsbiverkningar hos sköra äldre personer. Det är tydligt att 

hälsotillståndet i denna grupp fluktuerar snabbt på grund av nedsatt 

motståndskraft och nedsatt fysik samt att tiden för inläggning på sjukhus har 

förkortats för denna grupp. Därför krävs det fler och mer regelbundna 

uppföljningar av pågående läkemedelsbehandlingar av det multiprofessionella 

teamet runt den äldre individen. 

5.10 Palliativ vård 

Vård i livets slut har ett annat syfte än vård vid botbar sjukdom. Palliativ vård 

ges vid livshotande, icke-botbar sjukdom. Det bygger på ett förhållningssätt 

som syftar till att förbättra livskvaliteten för drabbade individer och deras 

närstående. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande och har ett 

helhetsperspektiv utifrån individens fysiska, psykiska, sociala och 

andliga/existentiella behov. Vården ska också ge stöd till närstående. 

För att förbättra den palliativa vården för alla, behöver vården och 

omsorgens insatser i palliativ vård på sikt utvidgas med ett 

folkhälsoperspektiv, något som arbetas med i andra länder. En grundtanke i 

detta är att döende, död och vård i livets slutskede är en angelägenhet för 

alla i samhället, och inte endast för de som arbetar inom vård och omsorg. 

Ett folkhälsoperspektiv på palliativ vård handlar i praktiken ofta om att öka 

samtalet och medvetenheten i befolkningen om att döende och död är en 

normal del av våra liv. Det innebär att människor och sammanhang utifrån 

individens kontext bör ses som samarbetspartner med en kunskap som 

kompletterar de professionellas vid vård i livets slutskede. 

Den palliativa processen kan ses i två faser, en tidig och en sen fas. Den 

tidiga fasen kan vara ganska lång och att man kan parallellt få behandling och 

palliativ vård. Därför kommer det att vara viktigt med ett bredare perspektiv 

på den palliativa vården. I den tidiga fasen blir fler personer och professioner 

kring den drabbade individen berörda och delaktiga. Den sena fasen inträder 

relativt nära tidpunkten för döden. 



Gislaveds kommun 30 [49] 

 

 

Ett palliativt förhållningssätt är gemensamt för all palliativ vård oberoende 

av individens diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller bostadsort, och oavsett 

om vården bedrivs via kommun, region eller av privat vårdgivare. Palliativt 

förhållningssätt är grundläggande för all personal som möter individer med 

obotliga sjukdomar där livets slut närmar sig. Detta förhållningssätt kan även 

tillämpas i tidiga skeden av kronisk eller obotlig sjukdom, parallellt med 

behandling som syftar till att förlänga livet eller åtgärda akuta tillstånd. 

Förhållningssättet innebär att tänkbara insatser föregås av en avvägning av 

för- och nackdelar vad gäller möjligheterna att optimera individens 

välbefinnande. 

Palliativ vård ska kunna tillgodoses i alla vård- och boendeformer och 

behöver organiseras så att personal kan arbeta efter den palliativa 

värdegrunden som kan sammanfattas med fyra ledord; närhet, helhet, 

kunskap och empati. Det är viktigt att personalen har tillräckliga kunskaper i 

palliativ vård för att möta individers olika behov av stöd och symtomlindring. 

All vård ska ges med respekt för människans lika värde och integritet samt 

stödja den enskildes autonomi. I livets slutskede kan en bristande 

beslutskapacitet finnas. Det är därför viktigt att i god tid undersöka 

patientens behov och önskemål om vården och livets slut. 

Det har blivit mer och mer vanligt att individer som närmar sig livets slut 

önskar att få avsluta sitt liv i sitt egna hem där man känner sig trygg och finns 

i sitt eget sammanhang. Verksamheten behöver kunna möta upp 

vårdbehoven i hemmet men måste också ha tillgängliga korttidsplatser, som 

man kan komma till akut om situationen i hemmet inte blir trygg för den 

döende eller för de närstående.  

Den kommunala vården och omsorgen ska kunna ge palliativ vård i både 

ordinärt och i särskilt boende. Både organisation, kompetens och samverkan 

med regionens team för specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) är av största 

vikt för att verksamheten ska kunna ge en god palliativ vård.  

All personal som vårdar personer i livets slutskede behöver ha 

kompetens i allmän palliativ vård. Även fortbildning och handledning i etiska 

frågor behövs på alla vårdnivåer inom den palliativa vården.  
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6 Äldreomsorg i Gislaveds kommun 

6.1 Biståndshandläggning 

Personer som behöver hjälp med sin dagliga livsföring kan ansöka om bistånd 

hos kommunen. De insatser som beviljas syftar till att stärka individens 

möjligheter att leva ett självständigt liv. 

När en individ ansöker om stöd och hjälp med sin dagliga livsföring, tas 

ansökan emot av en biståndshandläggare. Biståndshandläggarens utredning 

ska bygga på en helhetssyn av den sökandes situation, möjligheter och 

behov. Vid bedömningen ska de fysiska, psykiska, sociala och andliga 

behoven uppmärksammas och beaktas.  

Bedömningen ska vara allsidig och noggrann. Vid utredningen ska 

biståndshandläggaren ställa följande frågor:  

• Kan den sökande själv tillgodose sina behov?  

• Kan den sökande få sina behov tillgodosedda på annat sätt?  

• Behöver behovet tillgodoses för att den sökande ska tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå? 

 
Figur 5: Bild på övergripande process för biståndshandläggning. Aktualisera, Utreda, Besluta, utforma uppdrag, genomföra uppdrag, och följa 

upp. Socialstyrelsen 

 

Biståndshandläggaren utreder och fattar enligt delegation beslut om VAD 

som ska utföras. Utförare, exempelvis hemtjänst eller vård- och 

omsorgsboende, ansvarar för HUR utförandet ska ske. Genomförandet görs 

av utföraren. Både beslut om VAD som ska utföras och hur utförandet har 

skett följs upp.  

Genom en tydlig och strukturerad handläggningsprocess skapas 

förutsättningar för rättssäkerhet i ärendehanteringen.  

Utifrån kommunallagen och SoL tar kommunen ut fastställda taxor och 

avgifter för insatser enligt lagstiftningarna SoL, LSS och HSL. Taxor och 

avgifter fastställs årligen av kommunfullmäktige. 

6.2 Individens behov i centrum – IBIC 

Individens behov i centrum (IBIC) är ett behovsinriktat och systematiskt 

arbetssätt för handläggare och utförare som arbetar med individer som har 

behov av stöd i sitt dagliga liv oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån 

SoL och LSS. 

Aktualisera Utreda Besluta
Utforma 
uppdrag

Genomföra 
uppdrag

Följa upp
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IBIC syftar till att tydliggöra hur individens behov, resurser, mål och 

resultat ska identifieras, beskrivas, dokumenteras och följas upp på ett 

strukturerat sätt. Detta möjliggör en likvärdig bedömning och en rättssäker 

handläggnings- och beslutprocess för individen. IBIC är också ett stöd i 

kvalitetsutveckling av verksamheten. 

6.3 Hjälp i hemmet 

Hjälp i hemmet eller hemtjänst, som det också kallas, är olika insatser i form 

av service och personlig omvårdnad.  

När en individ har behov av hjälp med sin dagliga livsföring kan hen 

ansöka om hjälp hos kommunen. En handläggare utreder individens behov 

och fattar beslut om vilka insatser den sökande har rätt till utifrån 

socialtjänstlagen. 

6.4 Dagverksamhet 

Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats och är särskilt anpassad för 

personer med demenssjukdom. För att bli beviljad dagverksamhet krävs att 

individen har demensdiagnos. 

Syftet med dagverksamhet är att ge omsorg till personer med 

demenssjukdom och samtidigt erbjuda närstående tillfällig avlösning. 

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom kan ge möjlighet till 

stimulans och social samvaro, struktur och innehåll i vardagen samt dagliga 

aktiviteter och sysselsättning. Det kan också möjliggöra så att individen kan 

bo kvar hemma längre. 

6.5 Stöd till närstående 

Stöd till närstående erbjuds till personer som vårdar en närstående som är 

äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Stöd till närstående 

omfattar socialtjänstens alla verksamheter. 

Syftet med stöd till närstående är att minska deras psykiska och fysiska 

belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som 

den närstående behöver, för andra handlar det om att de själva behöver få 

information eller utbildning. 

6.6 Boendeformer 

Inom Gislaveds kommun finns idag olika boendeformer för äldre. Vissa av 

dem har som syfte att vara permanent boende medan andra är av mer 

tillfällig karaktär. De tillfälliga boendeformerna är korttidsvistelse och 

växelvård. Vård- och omsorgsboende, biståndsbedömt trygghetsboende och 

seniorboende 70+ är permanenta boendeformer. Socialnämnden ansvarar 

för de boendeformer som kräver att individen får ett biståndsbeslut enligt 

socialtjänstlagen som ger hen rätten att bo där. 
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Korttidsvistelse är ett tillfälligt boende i de fall då individens behov 

tillfälligtvis inte går att tillgodose i hemmet. Korttidsvistelsen kan bidra till 

återhämtning efter exempelvis sjukhusvistelse och rehabilitering för att 

individen ska kunna återgå till hemmet. Korttidsvistelse kan också vara ett 

alternativ om anhöriga behöver tillfällig avlastning. Korttidsvistelse kräver 

biståndsbeslut enligt socialtjänsten. 

Växelvård är en form av planerad och återkommande korttidsvistelse för 

individer i ordinärt boende med omvårdnadsbehov som får omsorg och stöd 

av en närstående. När den som vårdar har behov av längre, 

sammanhängande avlösning eller behöver en tids återhämtning eller om den 

sökande har återkommande behov av planerad korttidsvård kan individen 

ansöka om växelvård.  

Vård- och omsorgsboende är en särskild boendeform för personer som har 

omfattande och varaktiga behov av omvårdnad, trygghet och/ eller stöd då 

behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Boendeformen kräver 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Inom ramen för vård- och 

omsorgsboende finns ytterligare uppdelning i form av demensplatser 

respektive somatiska platser.  

Demensplatser är anpassade för personer med demenssjukdom. 

Demenssjukdom medför särskilda behov avseende bemötande, aktiviteter 

och miljö. Socialstyrelsen rekommenderar att personer med 

demenssjukdom som är i behov av särskilt boende ska erbjudas plats på 

demensboende. 

Somatiska platser är till för personer med somatisk funktionsnedsättning 

eller sjukdom. 

Biståndsbedömt trygghetsboende är en särskild boendeform som bidrar till 

att äldre personer upplever högre grad av trygghet, närhet till social 

gemenskap och aktivitet. Ett biståndsbedömt trygghetsboende kan bidra till 

att förebygga otrygghet, känsla av oro och ängslan samt upplevd ensamhet.  

Personer i denna boendeform ska ha ett omvårdnadsbehov som 

understiger heldygnsvård.  

Seniorboende 70+ är en boendeform som inte kräver något biståndsbeslut 

utan där enbart en i hushållet ska ha fyllt 70 år. Denna boendeform ansvarar 

socialnämnden inte för.  

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska seniorboende 70+ fasas ut. Istället 

ska det finnas tre olika boendeformer för permanent boende för äldre; 

trygghetsboende, biståndsbedömt trygghetsboende och vård- och 

omsorgsboende. Trygghetsboende är en ny boendeform som ska införas. 

Boendeformen kräver inte biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen, men ska ha 

ett värdskap och gemensamhetslokal kopplat till boendet. 
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6.6.1 Planering av boende för äldre 

Den äldre målgruppen kommer att växa under de kommande tio åren. 

Behoven hos denna målgrupp förändras också över tid. Medelåldern för när 

man behöver stöd från kommunen höjs och vissa behov kan tillgodoses på 

andra sätt nu och i framtiden via exempelvis välfärdsteknik. Dessa 

förutsättningar gör att boendelösningar för äldre också behöver ses över 

och utvecklas. Kartläggning av och en plan för vilka boendeformer som 

behövs och fördelningen mellan dessa är viktigt att arbeta aktivt med redan 

nu i kommunen för att kunna möta nuvarande och kommande behov. 

I planering av boendeformer för äldre är det viktigt att säkerställa att det 

finns stöd i översiktsplan och detaljplan för ändamålet. En annan viktigt 

aspekt att ta med i planeringen är betydelsen och utformningen av utemiljön 

kring äldres boende. En bra planerad och anpassad utemiljö för målgruppen 

skapar förutsättningar för god hälsa och livskvalitet.   

6.7 Träffpunkter 

Socialnämnden erbjuder aktiviteter till äldre på kommunens träffpunkter. 

Deltagande i verksamheten är inte behovsprövad utan de som önskar får 

fritt delta i den utsträckning som passar individen.  

Träffpunkterna syftar till att uppmuntra till aktivitet och social samvaro. 

Utbudet utformas med delaktighet från träffpunktens deltagare. 

6.8 Restauranger 

Socialnämndens kostverksamhet bedriver restauranger på flera orter i 

kommunen. Dessa restauranger ligger i direkt anslutning till vård- och 

omsorgsboende eller träffpunkt och vänder sig i första hand till äldre 

personer för att erbjuda god och näringsriktig mat. 

6.9 Aktivering på vård- och omsorgsboende 

På vård- och omsorgsboende erbjuds aktivering till de boende. Aktiveringen 

syftar till att skapa förutsättningar för god hälsa och främja så att de boende 

ska kunna bibehålla sina fysiska, psykiska och sociala förmågor så långt som 

det är möjligt.  

Utevistelse och fysisk aktivitet är centralt i aktiveringen men också för 

att tillgodose äldres behov av kultur och vad kulturen gör för att bibehålla 

det friska. 

6.10 Kommunal hälso- och sjukvård 

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård för personer, oavsett ålder och 

diagnos, som är inskriven i hemsjukvård till och med specialistsjuksköterske-, 

arbetsterapeut- och sjukgymnast/fysioterapeutnivå. Detta gäller oavsett 
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boendeform. Hemsjukvård ges till personer som på grund av sjukdom och/ 

eller funktionsnedsättning inte på egen hand eller med stöd kan tas sig till 

vårdcentral eller annan mottagning, utan stor påfrestning eller olägenhet. 

Läkarmedverkan på vård- och omsorgsboende regleras genom avtal med 

berörd vårdcentral där personen är listad.  

I grunden har kommuner inget lagligt stöd för att anställa läkare. 

6.11 Omhändertagande av avlidna 

Gislaveds kommun har i egenskap av vårdgivare utifrån den kommunala 

hälso- och sjukvården på särskilt boende och i hemsjukvård, tillsammans 

med Region Jönköpings län ett ansvar för omhändertagandet av avlidna.   

7 Framtida målgrupper, behov och utmaningar 

De kommande åren kommer Gislaveds kommun ställas inför nya 

målgrupper, behov och utmaningar som kan komma att påverka 

verksamheternas grunduppdrag i mer eller mindre omfattning. 

 Kommunens ansvar för vård och omsorg kommer i allt större 

utsträckning inte enbart omfatta vård och omsorg till äldre utan det 

kommer mer vara individens hälsostatus som avgör behovet av 

insatser.  

 Äldre med invandrarbakgrund, är en målgrupp som förväntas öka. 

För att möta dessa behöver vård och omsorg i större utsträckning ta 

hänsyn till kulturella och språkliga aspekter som kan komma att 

påverka planeringen och utförandet av insatser.  

 I de generationer som nu blir äldre och som har behov av vård och 

omsorg kommer det sannolikt bli en större öppenhet kring sexuell 

läggning vilket ger en ny målgrupp att bemöta. 

 Den vårdförskjutning som sker utifrån vårdreformen ”Nära vård” 

kommer påverka kommunens vård och omsorg på olika sätt. 

Förskjutningen medför att fler personer kommer vårdas i hemmet. 

Den specialiserade vården koncentreras till slutenvården, vilket 

innebär att omvårdnad, eftervård och rehabilitering allt mer sker 

utanför sjukhusen. Förskjutningen förväntas också medföra att akuta 

och i vissa fall avancerade medicinska behov behöver omhändertas 

och prioriteras av kommunal hemsjukvård. Det riskerar att leda till 

att förebyggande arbete och vård av personer med mindre akuta 

behov prioriteras ned. För att kommunen ska kunna möta denna 

förskjutning krävs tillräckliga resurser och rätt kompetens. Det kan 

även behöva göras organisatoriska förändringar och exempelvis se 

över behov av korttidsplatser.  
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 Rehabiliterande synsätt hos baspersonal för att arbeta mer 

förebyggande för att motverka fysisk och psykisk ohälsa. Vid minskad 

bemanningstäthet nedprioriteras rehabiliterande insatser, vilket i det 

långa loppet leder till försämrad livskvalitet och självständighet samt 

tyngre belastning på vården och omsorgen. 

 Personalkontinuitet och rätt använd kompetens är mycket viktiga för 

att ge god vård och omsorg, men det kan vara utmanande att 

kombinera dessa i vissa fall.  

 Då grunduppdraget utifrån SoL och det kommunala hälso- och 

sjukvårdsansvaret inte exkluderar målgrupper kan det göra att 

personer som inte omhändertas utifrån andra lagstiftningar eller 

vårdgivare hamnar inom socialnämndens vård- och omsorgsuppdrag.  

8 Strategiska utvecklingsområden 

8.1 Förebyggande och hälsofrämjande arbete 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete medför positiva effekter för 

individen och genererar samhällsekonomiska vinster. Med förebyggande och 

hälsofrämjande arbete skapas förutsättningar för hälsosamt åldrande. 

Meningsfullhet, social samvaro, goda matvanor och fysisk aktivitet är goda 

förutsättningar för hälsosamt åldrande. 

Att stärka det friska och förebygga ohälsa är viktiga strategier för ett 

hälsosamt åldrande. Genom dessa strategier går det att påverka det framtida 

behovet av vård och omsorg. Att tidigt riskbedöma och erbjuda individuella 

åtgärder innebär att risken för såväl fysisk som psykisk ohälsa kan undvikas 

eller fördröjas. 

Socialnämndens verksamheter ska: 

 Vara drivande i arbetet med att hitta nya metoder, arbetssätt och 

samverkansformer för att kunna erbjuda mer förebyggande insatser 

till den äldre generationen i kommunen.  

 Fokusera på social samvaro i det förebyggande arbetet 

 Utöka samverkan med andra nämnder, frivilligorganisationer och 

andra aktörer 

 Utveckla träffpunkter/ aktiviteter och göra dem mer flexibla som 

exempelvis att möjliggöra digitalt deltagande 

 Främja utevistelse för målgruppen 
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8.2 Delaktighet och inflytande 

Delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för 

folkhälsa. Bristande inflytande och möjligheter att påverka den egna 

livssituationen riskerar att leda till ohälsa. 

Att kunna vara delaktig och ha inflytande i sin vardag och i de insatser 

man är berättigad till är grundläggande för ett gott välbefinnande. 

Förutsättningar för delaktighet och inflytande är att information och 

kommunikation är anpassade utifrån de äldre personernas förutsättningar 

och behov. Att få valmöjligheter och vara delaktig i beslut är också viktiga 

förutsättningar för att skapa delaktighet och inflytande för individen. Genom 

att synliggöra anhörigperspektivet kan personer som är viktiga för individen 

involveras i vården och omsorgen under förutsättning att individen önskar 

detta.  

För att individen ska kunna vara delaktig och ha inflytande finns verktyg 

såsom genomförandeplaner, vårdplaner, kontaktmannaskap och 

patientansvarig sjuksköterska. Detta är viktiga instrument för att kunna 

bemöta varje individs unika behov. Individens behov ska stå i centrum och 

arbetet ska organiseras därefter. 

Socialnämndens verksamheter ska: 

 Stärka individens delaktighet och inflytande i sin vård och omsorg. 

Alla ska vara delaktiga i upprättandet, utförandet och uppföljningen 

av sin genomförande- och vårdplan. 

 Fortsätta implementeringen av IBIC så att denna arbetsmetod blir en 

naturlig del i det dagliga arbetet.  

 Utveckla kontaktmannaskap för att skapa förutsättningar för att 

bygga relation till den personal som man möter i sin vardag. 

 Arbeta för att alla brukare ska ha en utnämnd patientansvarig 

sjuksköterska  

 Arbeta för att medborgardialoger ska vara en del i utvecklingsarbetet 

av verksamheten. 

 Ta fram lättillgänglig information om nämndens grunduppdrag och 

nuläge för att ge invånarna en tydligare bild av hur verksamheten 

fungerar och vad man kan förvänta sig. 

8.3 Omsorg, stöd och hjälp 

För att hjälpa målgruppen att känna trygghet i vardagen kan socialnämndens 

verksamheter bistå på olika sätt. Då stöd kan fås både genom 

socialtjänstlagen och genom hälso- och sjukvårdslagen innefattar det stöd 

som målgruppen kan få ett brett utbud av insatser. Då mycket av vården och 

framförallt rehabiliteringen hos patienter i allt större utsträckning görs i det 
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egna hemmet så har den kommunala hälso- och sjukvården gått mot att bli 

allt mer specialiserad och komplex. Detta påverkar hur verksamheterna 

organiserar sig och vilka arbetssätt som måste användas för att kunna möta 

dessa ökade behov. Även utifrån socialtjänstlagen behöver stöd utvecklas.  

Det finns vissa områdena som framförallt behöver utvecklas utifrån dagens 

förutsättningar. Verksamheterna måste kunna möta fler personer med 

demens och psykisk ohälsa. Korttidsvården måste hantera ett högre tryck. 

Specialiserad och avancerad vård måste ges i högre utsträckning även i det 

egna hemmet. Verksamheterna måste ha ett rehabiliterande arbetssätt. 
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Socialnämndens verksamheter ska: 

 Skapa förutsättningar för att bygga relationer mellan individen och 

personalen för att öka känslan av trygghet. 

 Säkerställa kvalitativ vård med rätt använd kompetens. 

 Arbeta uppsökande kopplat till anhörigstöd för att ge rätt stöd i rätt 

tid. 

 Utveckla stöd rörande social samvaro för att försöka minska känslan 

av ensamhet. 

 Utgå ifrån ett rehabiliterande arbetssätt.  

 Utreda om förändringar i hur verksamheterna är organiserade kan 

leda till ett högre värde för målgruppen och verksamheten.  

8.4 Äldres boende 

Äldre personer som vill och kan ska kunna bo kvar i den egna bostaden och 

få det stöd och den vård som de behöver. Det är individens behov av stöd 

och hjälp som avgör vården och omsorgens omfattning samt i vilken 

boendeform som detta kan erbjudas.  

Med en åldrande befolkning förväntas behovet av vård och omsorg att 

öka och därmed också efterfrågan på anpassade boendeformer för äldre. En 

utredning har identifierat behov av en boendeform som fyller glappet mellan 

det ordinära boendet och vård- och omsorgsboende. En anpassad 

boendeform utan biståndsbeslut kan tillgodose behovet av närhet till service 

och gemensamhetsutrymme samt skapa trygghet och bryta oönskad 

isolering. Detta i kombination med ökat användande av välfärdsteknik 

förväntas kunna påverka behovet av platser på vård- och omsorgsboende 

respektive biståndsbedömda trygghetsboenden. Det förväntas leda till att 

behovet på främst vård- och omsorgsboende minskar över tid.  

Socialnämndens verksamheter ska:  

 Bedriva kvalitativ vård, omsorg och rehabilitering där medarbetarna 

ges rätt förutsättningar för att möta varje individ. 

 Vara aktiv i kommunens arbete med samhällsplanering och 

bostadsförsörjning för att verka för äldres behov av trygghet.  

 Följa förändringar i samhällsutvecklingen rörande äldres hälsa och 

kartlägga framtida behov av boendeformer och för att kunna använda 

nämndens boendeplatser på bästa sätt. 
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8.5 Kompetensförsörjning 

Personalen är den viktigaste resursen för att säkerställa en god och säker 

vård och omsorg till äldre. Nära vård kräver allt mer avancerade 

sjukvårdsinsatser i hemmet och ställer krav på att medarbetares kompetens 

också följer med i utvecklingen. Kombinationen av en ökad andel äldre, 

pensionsavgångar och digitalisering gör att rekrytering, organisering och 

arbetssätt behöver ses över för att uppnå hållbarhet och vara tillräckliga 

utifrån behoven.  

Socialnämndens verksamheter ska:  

 Erbjuda hållbara och anpassningsbara scheman för att skapa 

förutsättningar för god arbetsmiljö i syfte att ge kvalitativ vård och 

omsorg.  

 Kontinuerligt kartlägga vilka kompetenser som behövs utifrån 

samhällsutvecklingen för att kunna säkerställa en kvalitativ vård,  

omsorg och rehabilitering. 

 Möjliggöra för vidareutbildning och kontinuerlig 

kompetensutveckling. 

 Organisera sig på ett sätt som möjliggör för att använda kompetens 

på bästa sätt. 

 Arbeta aktivt med arbetsmiljön och arbetsglädje för att minska 

sjukskrivningar. 

 Ta fram en kompetenstrappa för successiv ökad delegering för att 

möjliggöra för rätt använd kompetens. 

 Vara språkutvecklande arbetsplatser för att säkerställa god nivå på 

svenska språket, samt att kunna möta individer med andra 

modersmål.  

 Ha förutsättningar för att kunna tillämpa ett nära ledarskap 

 Arbeta aktivt med att skapa en hög känsla av delaktighet hos samtliga 

medarbetare.  

8.6 Välfärdsteknik 

Välfärdsteknik kan bidra till att stärka äldre personer genom att ge möjlighet 

till ett mer självständigt liv. Teknik ska användas som ett komplement i vård 

och omsorg i vardagen för att kunna individanpassa stödet som ges i högre 

grad. Välfärdsteknik kan också bidra till förbättrad kvalitet inom 

välfärdssektorn, ett bättre resursutnyttjande och därigenom 

samhällsekonomisk hållbarhet. Vilket är ett måste för att klara av att ta hand 

om de ökade behov som ses framöver med färre resurser både i form av 

kompetens och ekonomiska medel.  
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Socialnämndens verksamheter ska: 

 Införa välfärdsteknik som skapar ett högre värde för individen. 

 Kartlägga och utveckla sina processer för att kunna införa metoder 

som är mer värdeskapande både för individ och för organisation. 

 Utöka omvärldsbevakning och erfarenhetsutbytet med andra 

kommuner och organisationer. 

 Kontinuerligt kartlägga vad som behövs för infrastruktur för att 

kunna införa den välfärdsteknik som organisationen har behov av 

framöver. 

 Arbeta för att höja kompetensen om välfärdsteknik och dess positiva 

effekter både hos brukare och hos medarbetare. 

 Utarbeta en stödstruktur för användning av välfärdsteknik, e-tjänster 

och andra digitala lösningar i samarbete med kommunens andra 

nämnder. 

8.7 Samverkan 

Utifrån utveckling av äldres hälsa behöver socialnämnden och samhället i 

stort ge allt mer komplex vård, omsorg och rehabilitering, då det ofta rör sig 

om en sammansättning av olika behov hos individen. Samverkan mellan olika 

huvudmän, förvaltningar och verksamheter är därför ofta avgörande för att 

ge en god vård och omsorg. I samverkan med andra är det viktigt att 

ansvarsfördelning och roller är tydligt definierade, och att alla parter visar 

förståelse för allas olika förutsättningar och processer, för att kunna hitta 

lösningar som fungerar över organisatoriska gränser. Samverkan är viktigt på 

alla nivåer, både i planering av vård och omsorg samt i utförandet för den 

enskilde. 

Eftersom det finns en obalans mellan målgruppens behov framöver och 

kommunens tillgång till resurser kommer samverkan med civilsamhället 

också att vara av större vikt kommande år. Engagemang hos ideella 

föreningar och individer kan hjälpa kommunen att försöka möta behov som 

redan finns, men också för att försöka minska behoven framöver. Alla 

krafter i samhället är viktiga och till hjälp i arbetet med att försöka möta 

invånarnas behov av framförallt social samvaro och känslan av trygghet.  

Socialnämndens verksamheter ska: 

 Fortsatt samverka för att underlätta för individen vid kontakt med 

flera vårdinstanser. 

 Samverka med andra kommuner kring insatser till personer med 

mindre vanliga diagnoser. 
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 Tillsammans med kommunens övriga nämnder vara drivande i 

arbetet med att hitta nya metoder, arbetssätt och samverkansformer 

med andra aktörer för att utveckla det förebyggande arbetet. 

 Tillsammans med kommunens övriga nämnder hitta former för att ta 

till vara på civilsamhällets krafter till volontärarbete och engagemang.  

8.8 Kvalitetsarbete och resultatuppföljning  

Kvalitetsarbete och resultatuppföljning är viktigt att prioritera för att kunna 

fortsätta att utveckla verksamheternas kvalitet och effektivitet. 

Medarbetarnas och ledningens engagemang lägger grunden för detta arbete. 

Därför är det viktigt att alla ges förutsättningar att få mer kunskap om och 

möjlighet till att vara delaktiga i detta arbete. Det metoder som används och 

vad som följs upp idag behöver utvecklas, följas upp och systematiskt 

analyseras för att skapa möjligheter till kvalitetsutveckling samt ge grund för 

framtida planering. Verksamheten ska följa upp det som är relevant för att 

kunna säkra och utveckla kvaliteten i vård och omsorg som ges till 

målgruppen. Information och resultat från synpunkts- och 

klagomålshantering, avvikelseutredningar, riskanalyser, internkontroller och 

egenkontroller, brukar- och medarbetarenkäter, nationella kvalitetsregister 

och undersökningar ska användas för att säkerställa och förbättra kvaliteten. 

Både befintliga och nya rutiner som kommer till för att bidra till att säkra 

kvaliteten i verksamheterna ska vara kända hos alla berörda medarbetare.  

Socialnämndens verksamheter ska: 

 Utvärdera implementeringen av IBIC för att följa hur det har skapat 

mervärde för individen och ta lärdomar av det och använda det i den 

strategiska planeringen framöver. 

 Ta fram mer kvalitativa uppföljningsmetoder av målgruppens 

upplevelse av sin vård och omsorg för att kunna analysera och 

förbättra verksamheten.  

 Använda processkartläggning utifrån ledningssystemet i arbetet med 

ständiga förbättringar. 

 Utveckla användandet av de nationella kvalitetsregisterna exempelvis 

Senior Alert. 

 Förbättra uppföljning, utredning och analys av avvikelser, synpunkter 

och klagomål på alla nivåer, för att hitta och åtgärda organisatoriska 

brister och systemfel. 

 Använda egenkontrollen för uppföljning av kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbetet. 

 Följa utvecklingen av grunduppdraget för att kunna planera för 

kommande målgruppers behov och göra anpassningar för att kunna 

möta utvecklingen exempelvis förskjutningen av ansvar för vård. 
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 Ge alla medarbetare och chefer tillräcklig kunskap och möjlighet att 

vara delaktiga i kvalitetsarbetet.  

9 Slutsats 

Flera slutsatser kan dras utifrån framtagande av denna strategi och utifrån 

den medborgardialog som har genomförts. Det har blivit tydligt att det 

viktigaste för att socialnämndens verksamheter ska kunna klara 

grunduppdraget med att erbjuda god och säker vård och omsorg till 

invånarna krävs samverkan. Samverkan inom kommunen, med andra 

kommuner, Region Jönköpings län, andra organisationer och aktörer i 

samhället måste utvecklas. Områden där samverkan är särskilt viktigt är 

bland annat bostadsförsörjning, förebyggande arbete, social samvaro och 

digitalisering. 
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halsa-hos-aldre-personer/ 

Regional strategi Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län; 

https://utveckling.rjl.se/strategier--handlingsplaner/strategin-tillsammans-for-

jamlik-halsa-och-ett-bra-liv-i-jonkopings-lan-folkhalsa/ 

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstlagen, vård och omsorg; 

https://www.gislaved.se/download/18.7f15ae74175baa7107be6ec/160552473

6635/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20handl%C3%A4ggning%20SoL%20V%C3%A5

rd%20och%20omsorg%20fastst%C3%A4llda%20av%20socialn%C3%A4mnden

%202020-10-06%20Sn%20%C2%A7124.pdf 

Risk för brand; https://kunskapsguiden.se/omraden-och-

teman/arbetsmetoder-och-perspektiv/brandskydd-for-sarskilt-riskutsatta-

personer/ 

Samtycke; 

https://www.demenscentrum.se/sites/default/files/globalassets/arbeta_med_d

emens_pdf/nollvision/handbok_nollvision_webb.pdf 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete; https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-

riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20119-

om-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete/ 

Socialtjänstlag; https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-

453 

Våld mot äldre; https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/vald-och-

fortryck/vald-i-nara-relationer/sarskild-utsatthet/ 

Våld mot äldre; https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2014-1-4.pdf 

Välfärdsteknik; https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-

halsa/valfardsteknik/ 

Välfärdsteknik; 

https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/overenskomme

lsealdreomsorg/kompetenscentervalfardsteknik.34196.html 

Äldres hälsa; https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/aldres-halsa/ 

Äldreomsorg i Gislaveds kommun; https://www.gislaved.se/omsorg-stod-

och-hjalp/aldre 
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Bilaga 1 

9.1 Exempel på olika skeden i ett biståndsärende  

Esther är 78 år gammal och har ansökt om ett trygghetslarm via kommunens 

e-tjänst. Hon bor ensam i ett hus i centrala Anderstorp, som är i två 

våningar och har en stor trädgård.  

Biståndshandläggare gör ett hembesök ett par veckor senare och 

berättar lite om verksamheten, hemsjukvården och vad man kan tänka på 

gällande fallprevention. Esther känner sig pigg och har stöd av sin familj och 

sitt umgänge men har börjat känna en oro över att hon är ensam i sitt hus 

och det därför hade känns tryggt att få ha ett trygghetslarm. Även barnen 

anser att det är en trygghet för dem. Esther känner sig trygg och nöjd med 

trygghetslarmet som nu installerats men har funderat en del på vad 

biståndshandläggaren sa om att börja tänka på annat boende.  

Fem år senare faller Esther i hemmet. Hon bor kvar i huset och kunde 

använda sig av trygghetslarmet när hon föll. Under åren har hon även fått 

hjälp med matdistribution och städning. Esther blir inskriven på sjukhuset 

med frakturer och får där frågan om hon behöver ha hjälp från kommunen 

vid utskrivning, vilket hon anser sig behöva. Esther har fått till sig av sin 

dotter att ansöka om en korttidsplats, det känns tryggast så, då hon behöver 

en hel del hjälp.  

Under vistelsen på sjukhuset får Esther ett samtal från en 

biståndshandläggare. Hen berättar att sjukhuset nu meddelat att Esther 

behöver stöd från kommunen och att hon planeras skrivas ut inom ett par 

dagar. Esther berättar att hon helst vill ha en korttidsplats. 

Biståndshandläggaren informerar om att hen tar emot ansökan men utifrån 

det hjälpbehovet som Esther har idag på sjukhuset skulle hon kunna vara 

hemma med hemtjänst. Biståndshandläggaren har fått en bedömning från 

sjukhuset angående Esthers förmåga att förflytta sig och sköta sin personliga 

omvårdnad. Enligt den ser biståndshandläggaren att Esthers behov skulle 

kunna tillgodoses med en del hemtjänst och hjälpmedel. Eftersom sjukhuset 

meddelat kommunen att Esther är inneliggande och behöver hjälp tar även 

hemsjukvården kontakt. En arbetsterapeut ringer till Esther och ställer 

frågor om hennes hem och eventuella behov av hjälpmedel. 

Arbetsterapeuten vill gärna göra ett hembesök innan Esther skrivs ut för att 

kunna göra en bedömning kring hur det kan fungera i hemmet för henne. 

Esther behöver nu hjälp av rollator, en vårdsäng samt en duschstol. 

Biståndshandläggaren ringer till Esther dagen efter och berättar att 

arbetsterapeuten varit i Esthers hus och att de bedömer att det kan gå bra 

att komma hem och få hjälp av hemtjänst. Esther får avslag på sin ansökan 

om korttidsplats och biståndshandläggaren föreslår en del hemtjänstinsatser 

som skulle kunna hjälpa Esther. Esther känner en viss oro över att komma 
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hem till huset igen och klara sig med hemtjänst. Ett par dagar senare skrivs 

Esther ut.  

I hemmet möts hon av hemtjänstpersonal som presenterar sig, sin 

verksamhet och gör upp en daglig plan för hur hjälpen hos henne ska se ut. 

Esther ska nu även få hjälp med dusch, tvätt, social aktivering, hjälp morgon 

och kväll med att komma i och ur säng, att klä sig, toalettbesök och mat. 

Esther ska även få en tillsynskamera för nattillsyn installerad, vilket hon 

tycker känns spännande och tryggt. Esther kan då sova gott hela natten utan 

att bli väckt men känna tryggheten i att hon får en tillsyn och hjälp om något 

skulle hända. Även arbetsterapeut och sjukgymnast kommer under dagen 

med olika hjälpmedel. Biståndshandläggare och vårdsamordnare från 

vårdcentralen besöker Esther i hemmet ett par dagar efter hemkomsten för 

att följa upp hur det fungerar. Esther är väldigt nöjd med all hjälp hon får. 

Hon blir inskriven i hemsjukvården och får nu även fullt stöd med sin 

läkemedelshantering. Även denna gång påtalar biståndshandläggaren att 

Esther kan behöva se över sin boendesituation och fundera på att flytta till 

en handikappanpassad lägenhet.  

Esther är nu 87 år gammal. Hennes hjälpbehov har sedan sjukhusvistelsen 

gått upp och ner. Hemtjänsten kunde minskas en del efter sjukhusvistelsen 

men har sedan behövt ökas igen efter flera fall i hemmet och fler 

sjukhusvistelser. Esther har även varit på korttidsplats ett par gånger då hon 

tillfälligt behövt väldigt mycket hjälp. Senaste gången hon var på korttidsplats 

ville hennes barn att hon skulle stanna kvar, men biståndshandläggaren 

meddelade att hon återigen kunde gå hem med hemtjänst.  

Sedan 4 år tillbaka bor nu Esther i en seniorlägenhet i centrala 

Anderstorp. Esther tyckte det var svårt att ta steget att flytta då hon bott 

länge i huset och alla lägenheter har så hög hyra. Efter försäljningen var hon 

inte berättigad bostadstillägg men det har fungerat bra ändå.  

Esther har fått en demensdiagnos och sedan cirka ett halvår tillbaka är 

det mycket som är svårt att klara för henne i hemmet. Esther har vid ett par 

gånger inte riktigt vetat var hon är och gått ut på gatan utanför huset mitt i 

natten. Hon har fått ett GPS-larm som gör att det larmar om hon går iväg 

men hon har även svårigheter med att hålla reda på vilken tid det är på 

dygnet. Hon ringer ofta till sina barn på natten och frågar var hon är och när 

hemtjänsten kommer. Esther och hennes barn känner en stor oro och 

otrygghet och barnen hjälper henne därför med att ansöka om ett vård- och 

omsorgsboende.   

Biståndshandläggaren har tagit emot ansökan och hen kommer hem till 

Esther på hembesök för att få lite information om situationen. Hen berättar 

att hen varit i kontakt med hemtjänsten, hemsjukvården och arbetsterapeut, 

som har lämnat information om Esthers situation i hemmet. Barnen berättar 

om hur Esthers vardag ser ut, deras oro och varför de ansökt om boende. 
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Hemtjänsten meddelar att Esther oftast inte vet vad klockan är när de 

kommer och att hon inte vill att de ska gå ifrån henne när de är klara med 

insatsen. De senaste månaderna har Esther även börjar larma en hel del, 

även direkt efter att hemtjänsten lämnat henne. Biståndshandläggaren 

meddelar att en utredning nu ska skrivas och en bedömning ska göras, men 

att det är dennes chef som fattar beslut om Esther får ett vård- och 

omsorgsboende eller inte. Esther har nu hjälp morgon, förmiddag, middag, 

eftermiddag, kväll och natt med både servicedelar och personlig omvårdnad 

samt städ- och tvätthjälp, hjälp med hemhandling, social aktivering, 

promenader samt dagverksamhet 3 gånger i veckan. Hon har även två 

nattillsyner via tillsynkamera samt ett GPS-larm. Biståndshandläggaren 

skriver utredningen och kommer där fram till att Esthers behov ej längre kan 

tillgodoses med hemtjänst då hon nu har i stort sett så mycket hemtjänst 

som hon kan få. Esthers ansökan beviljas och inom 3 månader får hon ett 

erbjudande om en demensplats på vård- och omsorgsboende.  

Esther flyttar in på ett demensboende en månad senare. Hon kommer 

snabbt till ro. Barnen är nöjda med mammans hjälp och Esther verkar trivas 

med sitt nya hem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-04-21 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §39 Dnr: SN.2020.99 1.4

Äldreomsorgsplan 2022-2031

Beslut
Socialnämnden godkänner ändringarna i Strategi för äldreomsorgen 2022-2031
och översänder den till kommunfullmäktige för beslut.

Reservationer
Anders Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande då han vill införa ytterligare ändringar i dokumentet.

Ärendebeskrivning
Under året har socialförvaltningen tillsammans med socialnämnden arbetat fram
ett förslag på en äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsplanen är ett strategiskt
styrdokument där politiken fattar beslut om viktiga strategiska
utvecklingsområden som socialförvaltningen ska arbeta med under kommande
år för att utveckla stödet till målgruppen äldre.

Äldreomsorgsplanen har varit ute på remiss hos Gislaveds kommuns nämnder
och bolag, samt hos regionen. Även kommunens pensionärsföreningar har
lämnat synpunkter både nu och under arbetets gång.

Socialförvaltningen har omhändertagit alla synpunkter som har kommit in och
gjort en bedömning om äldreomsorgsplanen har behövt utvecklas utifrån
synpunkterna. Vissa delar har kommit till i dokumentet och en mening har
tagits bort. Dessa är markerade i dokumentet och diskuteras under
nämndsammanträdet. Politikerna behöver godkänna de förändringar som har
gjorts i äldreomsorgsplanen innan det skickas till kommunfullmäktige för beslut
i juni.

De förändringar som har gjorts är följande:
· Nytt namn på dokumentet, från "Äldreomsorgsplan 2022 - 2031" till

Strategi för äldreomsorgen 2022 - 2031.
· Bilden på framsidan är bytt till en bild med aktiva personer.
· Information om befolkningsstruktur har tillkommit.
· Vikten av en bra utemiljö och att ta hänsyn till målgruppen äldre vid

samhällsplanering är förtydligat.
· Ett stycke om självbestämmande och det i förhållande till anhöriga,

godman och förvaltare har tillkommit.
· Förtydligande om att även rehabilitering innefattas i det strategiska

utvecklingsområdet "bedriva kvalitativ god vård och omsorg".
· Meningen kring vem som ansvarar för seniorboende 70+ är borttaget

då det är oklart vem som ansvarar för vad i det uppdraget i dagsläget.

Beslutsunderlag
Äldreomsorgsplan 2022-2031reviderad efter remissförfarande
Sammanställning bedömning av remissvar
Protokoll och remissvar från barn- och utbildningsnämnden
Protokoll och remissvar från fritid- och folkhälsonämnden
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Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-04-21 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §39 (forts.)

Protokoll och remissvar från kommunstyrelsen
Protokoll och remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från bygg och miljönämnden
Remissvar från räddningsnämnden
Remissvar från överförmyndarnämnden
Remissvar från AB Gislavedshus
Remissvar från Region Jönköpings län
Remissvar från Kommunal utveckling
Remissvar från kommunens pensionärsföreningar

Yrkanden
Anders Gustafsson (SD): Att lägga till på sida 17 under kompetensförsörjning
att man ska kunna svenska i både tal och skrift för att bli erbjuden ett jobb i
äldrevården.

Jörg Neumann (M) med instämmande av Kjell Thelin (S): Bifall till liggande
förslag och avslag på Anders Gustafssons yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på socialnämndens arbetsutskotts förslag och
Anders Gustafssons (SD) yrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt
socialnämndens arbetsutskotts förslag.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2022-06-01 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §188 Dnr: KS.2022.96 1.3.1

Reglemente kommunstyrelsen 2023

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för
kommunstyrelsen daterat den 20 maj 2022. Reglementet börjar gälla från och
med 1 januari 2023 och i samband med beslutet upphör det tidigare
reglementet att gälla.

Ärendebeskrivning
2019 tog kommunfullmäktige beslut om att en ny nämndorganisation skulle
träda ikraft mandatperioden 2023. I det beslutet kom man fram till att
kommunen skulle slå ihop tekniska-, kultur- och fritid- och folkhälsonämnden.
Sedan dess har parlamentariska kommittén berett ärendet och gjort en
genomlysning av alla nämnders uppdrag. I denna process har man landat i att slå
ihop även nämnden BM Utskott Gislaved samt flytta delar från fastighet- och
servicenämnden, socialnämnden och barn-och utbildningsnämndens uppdrag till
den nya nämnden samhällsutvecklingsnämnden.

Kommunstyrelsens grunduppdraget är i stort samma som tidigare med
skillnaden att ett par delar från upphörande fastighet- och servicenämndens
grunduppdrag har flyttats över. Dessa delar är it-driften inklusive ansvaret för
kommunens siths-organisation (e-legitimation) och telefoni samt hela ansvaret
för kommunens interna drift och förvaltning av fastigheter samt den översiktliga
planeringen av lokalförsörjning, besluts- och prövomandat för hur investeringar
utförs.

I samband med revideringen av alla reglementen har vissa redaktionella
förändringar genomförts och vissa förtydliganden som står inskrivna i flertalet
reglementen. De olika förändringarna är följande.

 Förhållandet om vilken nämnd som är anställande myndighet och hur det

ansvaret har fördelats har förtydligats för att undvika en jävsproblematik.

 Hur initiativrätten fungerar har förtydligats genom att rutiner har tagits

fram.

 Att kommunen inte erbjuder insynsplatser i nämnderna har förtydligats.

 Nämnden får själv besluta om antalet utskott. Om ett utskott inrättas

ska det vara 7 ledamöter och 7 ersättare.

 Kontaktpolitikerverksamheten ersätts med verksamhetsbesök. Att dessa

planeras och genomförs i samråd med förvaltningschef har lyfts in i den

beskrivningen.

 Hur deltagande via distans fungerar har förtydligats. Ordförande kan

bevilja det, men det ska ske restriktivt och om särskilda skäl föreligger.

Inga ärenden som innehåller sekretess får ske på distans.

Beslutsunderlag
Parlamentariska kommitténs förslag daterat den 11 maj 2022
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen daterat 20 maj 2022



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §188 (forts.)

Kommunstyrelsen den 18 maj 2022, §167
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2022

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Reglemente för kommunstyrelsen

i Gislaveds kommun

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

i detta reglemente.

1 Kommunstyrelsens grunduppdrag

1.1 Ledningsfunktionen

1 §

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av

kommunens ekonomi och verksamheter.

2 §

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna:

 utvecklingen av den kommunala demokratin

 personalpolitiken

 den översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten

 den översiktliga planeringen av lokalförsörjning, besluts- och

prövomandat för hur investeringar utförs.

 sysselsättnings- och näringslivsfrågor inklusive besöksnäringen

 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande

markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och

samhällsbyggandet främjas

 kommunens övergripande strategiska miljö- och naturvårdspolitik

 energiplaneringen samt främja en god energihushållning

 den lokala trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande

trafikförsörjning

 arbetet med att effektivisera administrationen

 kommunens arbete med digitalisering, e-utveckling och it-strategiska

frågor samt informationssäkerhet

 den interna och externa informationen

 EU-frågor och internationellt arbete

 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
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 utvecklingen av medborgarinflytande.

 den kommunala vuxenutbildningen, arbetsmarknadsinsatser och

ekonomisk bistånd

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa övriga nämnders

verksamheter och agera för att nödvändiga åtgärder vidtas vid behov.

1.2 Styrfunktionen

3 §

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:

 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål,

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala

verksamheten, göra framställningar i målfrågor, som inte i lag är

förbehållna annan nämnd,

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för

verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande

förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,

 ha fortlöpande uppsiktsplikt över nämnderna. Se till att planering och

uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur

verksamheten utvecklas i form av mål och uppdrag och

kvalitetssäkras, samt hur den ekonomiska ställningen är under

budgetåret,

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst

vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv

men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för

kommunen,

 ansvara för samordningsträffar för nämndpresidierna och

förvaltningscheferna,

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa de krav som

anges i 10 kap. KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen

innehar aktier i,

 årligen, innan bolagstämma, i beslut pröva om den verksamhet som

bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller

annars har intresse i enligt 10 kap. KL under föregående kalenderår

har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska

delges kommunfullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister

förelegat ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om

nödvändiga åtgärder,
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 i fråga om kommunstyrelsens roll i förhållande till de helägda

kommunala aktiebolagen framgår av det generella ägardirektivet för

Gislaveds kommun,

 ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor

och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt

eller delvis äger eller annars har intresse i,

 får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra

nämnders verksamhet gällande områdena personal-, säkerhets- och

miljöområden, Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som

rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller

ärenden som i övrigt rör enskilda,

 bevaka att kommunen fullgör de uppgifter inom olika

verksamhetsområden som enligt lag åvilar kommunen.

1.3 Kommunstyrelsens övriga verksamheter

1.4 Ekonomisk förvaltning

4 §

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid

följa av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel inom den

beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt. I uppgiften ingår

också att bevaka att kommunens inkomster inkommer och att betalningar

görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna

fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning.

I denna uppgift ingår bland annat att:

 underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, som

inte uppdragits åt annan nämnd,

 pröva övertagande av lån och besluta om infriande av förlustansvar,

 tillse att riskhanteringen aktivt hanteras och att kommunens behov

av försäkringsskydd är tillgodosett,

 samordna upphandlingsverksamheten i den mån det inte uppdragits

åt annan,

 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan

nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av

den nämnden,

 handha partiell inlösen av pensionsskulden via pensionsförsäkring.
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1.5 Personalpolitiken

5 §

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland

annat att:

 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på

annat sätt reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som

arbetsgivare och dess arbetstagare,

 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om

förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14, 19 och 38 §§ lagen om

medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders

verksamhetsområden,

 besluta om stridsåtgärd,

 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som

arbetsgivare och dess arbetstagare,

 lämna uppdrag som avses enligt lag (2009:47) om vissa kommunala

befogenheter,

 utforma och utveckla kommunens personal- och lönepolitik,

 samordna kommunens personaladministration och

kommunövergripande bemanningsfrågor,

 särskilt verka för personalförsörjning, ansvara för ledarförsörjning

och ledarutveckling, personalutveckling, arbetsmiljöfrågor,

företagshälsovård, jämställdhetsfrågor och diskrimineringsfrågor ur

ett arbetsgivarperspektiv,

 ge råd och biträde i personalpolitiska frågor till förvaltningar och

verksamheter,

 är anställningsmyndighet för medarbetare inom styrelsens

grunduppdrag. Den nämnd vid vilken medarbetare har sin

övervägande del av tjänstgöringen ansvarar för medarbetaren, om

denne har en delad tjänst mellan olika nämnders uppdrag. Vid

tveksamhet kring vilken nämnd som ansvarar för en medarbetare, ska

berörda nämnder skriftligen överenskomma ansvaret mellan sig.

Till undvikande av risk för jäv ankommer det på

anställningsmyndigheten att, genom beslut om delegationsordning,

säkerställa att medarbetare inte kan komma att handlägga såväl drifts-

som tillsynsärenden avseende samma verksamhet,
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 kommunstyrelsen ska i samråd med berörd nämnd vara

anställningsmyndighet för samtliga nämnders förvaltningschefer,

 förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnds förvaltning

och verksamheter till en annans.
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1.6 Övrig förvaltning

6 §

Uppgifter enligt speciallagstiftning.

 Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd (Lag 1944:475 om

arbetslöshetsnämnd) och kristidsnämnd (Ransoneringslag 1978:268).

 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt

säkerhetsskyddslag (Säkerhetsskyddslag 2018:585).

 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt LSO (Lag

(2003:778) om skydd mot olyckor) avseende förebyggande

verksamhet för skydd mot olyckor. Räddningsnämnden svarar för

räddningstjänst enligt LSO. Kommunstyrelsen ansvarar även för

förebyggande verksamhet och vissa valda från kommunstyrelsen är

krisledningsnämnd vid fredstid enligt lag om kommuner och

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser (2006:544).

Kommunstyrelsen ansvarar också för att vidtaga åtgärder enligt lag

(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

 Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om

arkivvården finns i arkivreglemente.

 Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt

personuppgiftslagstiftningen för behandling av de personuppgifter

som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över.

 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens digitala anslagstavla.

1.7 Övrig verksamhet

7 §

Kommunstyrelsen har vidare hand om:

 mark- och exploateringsverksamhet i den mån ansvaret för

fastigheter inte överlämnats till annan nämnd eller styrelse

 bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning,

fastighetsbestämning, planläggning, byggnadsväsende med mera

 kommunens centrala informationsverksamhet

 samordning av kommunens arbete med social hållbarhet

 reformering av kommunstyrelsen regelbestånd och utformningen av

fullmäktiges handlingar

 beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda kommunens

heraldiska vapen
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 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte

uppdragits åt annan nämnd

 ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet för ungdom

och vuxna. Skolväsendet omfattar skolformerna, kommunal

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, undervisning i svenska

för invandrare enligt Skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar även

för tillämpliga delar i motsvarande fristående verksamheter

 svara för information i skollagen 20 kap. och 29 kap. § 9, gällande

”Information om icke skolpliktiga ungdomar”

 ansvarar även uppdragsutbildning inom gymnasieskolan samt

eftergymnasial utbildning såsom yrkeshögskola, högskoleprogram,

fristående högskolekurser samt därutöver uppdragsutbildning och

liknande verksamhet för den kommunala organisationens behov

 ansvarar vidare för samhällsorientering enligt lagen om

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2017:584)

 har samordningsansvar för kommunens uppgifter avseende

integrationsfrågor

 fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag

sägs om socialnämnd i socialtjänstlagen vid handläggning av

försörjningsstöd

 ska leda och samordna de arbetsmarknadsåtgärder som ligger inom

nämndens arbetsområde samt samordna samverkan med andra

nämnder så att helhetssyn erhålles i arbetsmarknadsfrågor.

 ansvarar för kommunens it-driftsorganisation inkl. telefoniansvar och

sithsorganisationen (e-legitimation).

 ansvarar för kommunens interna drift och förvaltning av fastigheter.

1.8 Delegering från kommunfullmäktige

8 §

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden.

 Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som

fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare

föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit

 Kommunens förvaltningsorganisation i sin helhet. Kommunstyrelsen

får vidaredelegera rätten till respektive nämnd för att sedan besluta

om underorganisation. Härvid ska särskilt beaktas vad som

föreskrivs i detta reglemente, vad avser nämndens ansvar att anta en

tydlig delegationsordning för dess medarbetare.
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 Utarrendera, hyra ut eller annars upplåta mark som tillhör

kommunen och som faller under kommunstyrelsens

verksamhetsområde med en upplåtelsetid om högst 10 (tio) år

 Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering eller inlösen av fastighet

eller del av fastighet inom den av kommunfullmäktige fastställd

kostnadsram och andra föreskrifter beträffande belopp och villkor

i övrigt

 Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering eller inlösen av fastighet

eller del av fastighet understigande 5 000 m2 utanför detaljplanelagt

område med stöd av den kommunomfattande översiktsplanen eller

de fördjupade översiktsplanerna eller andra kommunala beslut och

inom den av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra

föreskrifter beträffande belopp och villkor i övrigt

Ii sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen

att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa

överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå

förlikning och sluta annat avtal

 Avge yttrande enligt lagen om övervakningskameror

(Kameraövervakningslag 2013:460)

 Kommunens verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser

avseende fredstida krissituationer eller planering och förberedelser

för hantering av sådana situationer

 Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte

yttrandet är av principiell betydelse. Kommunstyrelsen får också

besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger

att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.

 Att verksamheten har en tillfredställande organisation.

 För en tid av högst femton år uthyra eller upplåta fastigheter och

lokaler som nämnden förvaltar.

 För en tid av högst femton år hyra in lokaler för att tillgodose

kommunens lokalbehov.

1.9 Ansvar och rapporteringsskyldighet

9 §

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i

lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur

verksamheten i kommunen och de bolag kommunen helt eller delvis äger
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eller annars har intresse i utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är

under budgetåret.

2 Kommunstyrelsens arbetsformer

2.1 Sammansättning

10 §

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

2.2 Ersättarnas tjänstgöring

11 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i dennes ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt

att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt

den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde

oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom

påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde

träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i ordningen.

12 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av

jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde

på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde

har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

2.3 Inkallande av ersättare

13 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett

sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare

eller någon annan anställd vid styrelsens kansli som kallar ersättare. Den

ersättare kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
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2.4 Ersättare för ordföranden

14 §

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice

ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde

fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att

fullgöra uppdraget för längre tid än en månad får styrelsen utse en annan

ledamot att vara ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

2.5 Ersättares närvaro- och yttranderätt

15 §

Ersättare som inte är tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid

nämndens sammanträden men får inte delta i överläggningarna och inte

heller i besluten.

2.6 Deltagande på distans

16 §

Ordföranden får, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträde genomförs

med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om

ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare

kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen och systemet för distansmöte

ska vara så beskaffade att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild

eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till ordföranden

och kommun-/nämndsekreteraren. Möjligheten att sammanträda på distans ska

tillämpas restriktivt. Ärenden med sekretess ska inte ske på distans.

2.7 Insynsplats

17 §
Gislaveds kommun har beslutat att inte ha insynsplatser.

2.8 Tidpunkt

18 §

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
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2.9 Kallelse

19 §

 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

 Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för

sammanträdet.

 Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och

ersättare. Kallelsen bör vara ledamöterna tillhanda senast fyra

vardagar före sammanträdesdagen.

 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer

i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på

föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

 I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

 När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice

ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste

ledamoten göra detta.

2.10 Ordföranden

20 §

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens

hela nämndförvaltning

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens

utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i

verksamheten och ta initiativ i dessa frågor

 främja samverkan mellan nämnden och kommunens

övriga nämnder

 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,

konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen har

bestämt annat i ett särskilt fall

 se till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas

utan dröjsmål

 vara tillgänglig för allmänheten, förtroendevalda och anställda.

2.11 Kommunalråd

21 §
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Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

är tillika kommunalråd. Kommunalråden får närvara och delta i

överläggningarna men inte i besluten vid sammanträden i samtliga nämnder

och styrelser. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör

myndighetsutövning mot någon enskild.

Kommunalråden ska ha en löpande dialog med delägda aktiebolag,

kommunala företag i övrigt och stiftelserna.

Kommunalråden ska utgöra presidium i styrelsen för

Gislaveds Kommunhus AB.

2.12 Justering av protokoll

22 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses

bland de ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden

tjänstgör som ordförande ska justerare utses bland dem som företräder

majoriteten. Detsamma gäller för utskottens protokoll.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras

omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

2.13 Yrkanden

23 §

När överläggningen i ett ärende är avslutat går ordförande igenom de

yrkanden som har framställts under överläggningen. Säryrkanden ska vara

skriftliga och överlämnas till ordförande när de framställs.

2.14 Reservation

24 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska

lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

2.15 Protokollsanteckning

25 §

Om en ledamot önskar lämna en protokollsanteckning i form av särskilt

uttalande eller liknande ankommer det på ordföranden, som svarar för

protokollets innehåll, att avgöra om protokollet ska innehålla denna

anteckning. Ordföranden har rätt att kräva en redovisning av innehållet

i en sådan anteckning om den ska tas med i protokollet.
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2.16 Initiativärende

26 §
Kommunstyrelsen har beslutat om en särskild rutin för initiativärenden som ska
följas.

2.17 Delgivning

27 §

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden,

kommundirektören eller annan anställd som styrelsen bestämmer.

2.18 Närvarorätt för övriga

28 §

Vid kommunstyrelsens sammanträden får, om styrelsens ordförande begär

det, kommundirektören och styrelsens förvaltningschefer, nämnder och

styrelsers presidier och dess förvaltningschefer eller annan föredragande

tjänsteman vara närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i

ärenden men inte i besluten som berör vederbörandes verksamhetsområde.

2.19 Undertecknande av handlingar

29 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen ska

undertecknas av kommunalråd, dvs. ordföranden eller vid förfall för denne

av 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden.

3 Utskott

30 §

Nämnden tar själv beslut om antal utskott som behövs för att bereda

ärenden utifrån nämndens uppdrag och delegationsordning. Om ett utskott

utses ska det bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett allmänt utskott. Utskottet består

av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och tar beslut enligt

upprättad delegationsordning i frågor som rör:

 mål och budget, bokslut och uppföljning samt ekonomisk förvaltning

(kommunstyrelsens reglemente §§ 3 och 4)

 översiktlig planering och användning av mark och vatten
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 bostadsförsörjning

 miljö- och naturvård

 energiplanering

 infrastruktur- och kommunikationer, samt

 övriga frågor som inte rör utvecklingen av den kommunala

demokratin, utveckling av medborgar- och brukarinflytandet, intern

och extern information och arbetet med att reformera det

kommunala regelbeståndet.

31 §

Inom kommunstyrelsen ska det också finnas ett näringsutskott för att

bereda strategiska frågor, se § 2, avseende näringsliv- och besöksnäring samt

för att bereda mark- och exploateringsfrågor. Utskottet består av sju

ledamöter och sju ersättare.

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen. Utskottet tar också

beslut enligt upprättad delegationsordning i frågor som rör:

 sysselsättningen samt näringslivet och besöksnäringen i kommunen

 EU-frågor och internationellt arbete

 mark- och exploateringsverksamheten

 infrastruktur med särskild koppling till näringslivet 30 §.

32 §

Inom kommunstyrelsen ska vidare finnas ett personalutskott som ska bereda

ärenden till kommunstyrelsen. Utskottet tar också beslut enligt upprättad

delegationsordning i frågor rörande personalpolitiken enligt § 5 ovan.

Utskottet består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. 31 §

33 §

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsmarknadsutskott. Utskottet

består av sju ledamöter.

Arbetsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen. Utskottet tar

också beslut enligt upprättad delegationsordning i frågor som rör:

 antagning till vuxenutbildning

 arbetsmarknadsåtgärder som ligger inom nämndens arbetsområde

 kommunens uppgifter avseende integrationsfrågor

 kommunens åtaganden avseende uppgifter inom försörjningsstöd
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34 §
Kommunstyrelsen väljer för samma tid som fullmäktige valt styrelsen bland

utskottens ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice

ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är

hindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får styrelsen utse

en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra

dennes uppgifter.

35 §

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är

förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet

bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

36 §

Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer.

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller

när minst två ledamöter begär det.

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna

är närvarande.

4 Arbetsgrupper

37 §

Kommunstyrelsen får tillsätta arbetsgrupper för nämndens arbete. I

arbetsgrupper kan både ledamöter och ersättare ingå.

5 Verksamhetsbesök

38 §

Nämnden ska hålla kontakt med verksamheten på det sätt som nämnden

finner lämpligt, och i samråd med förvaltningschef. Nämnden bestämmer

tillsammans med förvaltningschef syfte, arbetsform och genomförande för

besök i verksamheten.
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6 Samverkansorgan

39 §

Kommunstyrelsen får tillsätta samverkansorgan för styrelsens arbete.

Följande samverkansorgan finns inom styrelsens arbete:

 Rådet för hållbar utveckling

 Planeringssamråd

Samverkansorganens arbetssätt och antal ledamöter regleras i särskilda

reglementen antagna av kommunfullmäktige.
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beskrivningen.
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Inga ärenden som innehåller sekretess får ske på distans.
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Reglemente för utbildningsnämnden

i Gislaveds kommun

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

i detta reglemente.

1 Nämndens grunduppdrag

1.1 Avgränsning av nämndens grunduppdrag

1 §

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom

skolväsendet för barn, ungdom. Skolväsendet omfattar skolformerna

förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,

gymnasieskola, gymnasiesärskola och regleras i Skollagen (2010:800).

Nämnden ansvarar även för tillämpliga delar i motsvarande

fristående verksamheter.

Uppgifter som regleras i Skollagen 20-21 kap. och 29 kap. § 9 har

överförts från nämndens ansvarsområde till kommunstyrelsen (beslut

Kf 2019-06-17, §70).

Nämnden ansvarar även för omsorg kvällar, nätter och helger och

öppen förskola inom familjecentralerna.

1.2 Innehållet i nämndens grunduppdrag

2 §

Inom verksamhetsområdet som avses i § 1 är nämndens grunduppdrag att:

 besluta, verkställa och följa mål och planer för verksamheten och

dess utveckling

 besluta, verkställa och följa verksamhetens inriktning, omfattning

och kvalitet

 verksamheten bedrivs enligt beslutad budgetram

 Information om verksamheten till allmänhet, företag och

organisationer samt till myndigheter inom kommunen

 medborgardialog och brukardialog

 uppföljning och utvärdering av verksamhet och planer

 förenkling av regelbeståndet
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 att i övrigt fullgöra de övriga förvaltnings- och

verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige överlämnas till

nämnden.

3 §
Nämnden ska med uppmärksamhet följa och stimulera utvecklingen inom

sitt verksamhetsområde samt verka för en god och effektiv tillämpning.

4 §
Nämnden ska gemensamt med andra aktörer verka för att uppnå bästa

möjliga resultat och koncernnytta för kommunens målgrupp.

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens

övriga styrelser, nämnder och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som

nämnden behöver för sin verksamhet.

5 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagstiftningen för

behandling av de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och

förfogar över.

6 §

Nämnden är anställningsmyndighet för medarbetare inom nämndens

grunduppdrag. Den nämnd vid vilken medarbetare har sin övervägande del

av tjänstgöringen ansvarar för medarbetaren, om denne har en delad tjänst

mellan olika nämnders uppdrag. Vid tveksamhet kring vilken nämnd som

ansvarar för en medarbetare, ska berörda nämnder skriftligen

överenskomma ansvaret mellan sig.

Till undvikande av risk för jäv ankommer det på anställningsmyndigheten

att, genom beslut om delegationsordning, säkerställa att medarbetare inte

kan komma att handlägga såväl drifts- som tillsynsärenden avseende samma

verksamhet.

1.3 Delegering från kommunfullmäktige

7 §

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

 nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla

mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde,

 fastställande av bidragsbelopp och interkommunal ersättning

 Utdelning av medel ur donationsfonder inom nämndens

verksamhetsområde.
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1.4 Ansvar och rapporteringsskyldighet

8 §

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med det som

fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning

samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera om sin verksamhet

och särskilt ange de åtgärder som erfordras för att de uppsatta målen och

bestämmelserna i gällande lagstiftning ska kunna uppfyllas.

2 Nämndens arbetsformer

2.1 Sammansättning

9 §

Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

2.2 Ersättarnas tjänstgöring

10 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i dennes ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt

att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt

den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde

oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom

påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde

träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i ordningen.

11 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av

jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde

på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde

har påverkat styrkebalansen mellan partierna.



Gislaveds kommun 6 [11]

2.3 Inkallande av ersättare

12 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett

sammanträde, ska snarast anmäla detta till förvaltningens sekreterare eller

någon annan anställd vid staben som kallar ersättare. Den ersättare kallas in

som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare som inte tjänstgör ska vid två tillfällen per år kallas in till

nämndens sammanträde för att kunna hålla sig uppdaterad på nämndens

arbete.

2.4 Ersättare för ordföranden

13 §

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice

ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde

fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att

fullgöra uppdraget för längre tid än en månad får nämnden utse en annan

ledamot att vara ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

2.5 Ersättares närvaro- och yttranderätt

14 §

Ersättare som inte är tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid

nämndens sammanträden men får inte delta i överläggningarna och inte

heller i besluten.

2.6 Deltagande på distans

15 §

Ordföranden får, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträde

genomförs med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får

endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen

och systemet för distansmöte ska vara så beskaffade att inte obehöriga kan

ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till

ordföranden och nämndsekreteraren. Möjligheten att sammanträda på
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distans ska tillämpas restriktivt. Ärenden med sekretess ska inte ske på

distans.

2.7 Insynsplats

16 §
Gislaveds kommun har beslutat att inte ha insynsplatser.

3 Sammanträdena

3.1 Tidpunkt

17 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

3.2 Kallelse

18 §

 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

 Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för

sammanträdet.

 Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och

ersättare. Kallelsen bör vara ledamöterna tillhanda senast fyra

vardagar före sammanträdesdagen.

 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer

i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på

föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

 I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

 När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice

ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste

ledamoten göra detta.

3.3 Ordföranden

19 §

Nämndens ordförande ska:
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom

nämndens verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av

betydelse för verksamheten och effektiviteten i verksamheten samt

ta initiativ i dessa frågor.
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 främja samverkan mellan nämnden, kommunstyrelsen och

kommunens övriga nämnder.

 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter,

konferenser och sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat

i särskilt fall.

3.4 Justering av protokoll

20 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses

bland de ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden

tjänstgör som ordförande ska justerare utses bland dem som företräder

majoriteten. Detsamma gäller för utskottens protokoll.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras

omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

3.5 Yrkanden

21 §

När överläggningen i ett ärende är avslutat går ordförande igenom de

yrkanden som har framställts under överläggningen. Säryrkanden ska vara

skriftliga och överlämnas till ordförande och nämndsekreterare när de

framställs.

3.6 Reservation

22 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska

lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

3.7 Protokollsanteckning

23 §

Om en ledamot önskar lämna en protokollsanteckning i form av särskilt

uttalande eller liknande ankommer det på ordföranden, som svarar för

protokollets innehåll, att avgöra om protokollet ska innehålla denna

anteckning. Ordföranden har rätt att kräva en redovisning av innehållet

i en sådan anteckning om den ska tas med i protokollet.
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3.8 Initiativärende

24 §
Kommunstyrelsen har beslutat om en särskild rutin för initiativärenden som ska
följas.

3.9 Delgivning

25 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller annan

anställd som nämnden bestämmer.

3.10 Närvarorätt för övriga

26 §

Förvaltningschef, nämndsekreterare och andra tjänstemän som ska föredra

ärenden har rätt att delta på nämndens sammanträden. Personalföreträdare

har även närvarorätt i enlighet med bestämmelser i kommunallagen samt

kommunens ”Riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder”, fastställda av

kommunstyrelsen 2015-06-17, §238.

Kommunstyrelsens presidium får närvara och delta i överläggningarna

men inte i besluten vid sammanträden i nämnden. Närvarorätten gäller inte

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

3.11 Undertecknande av handlingar

27 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska

undertecknas av ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice ordförande

eller av 2:e vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska

underteckna handlingar.
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4 Utskott

28 §

Nämnden tar själv beslut om antal utskott som behövs för att bereda

ärenden utifrån nämndens uppdrag och delegationsordning. Om ett utskott

utses ska det bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet bereder

ärenden som ska beslutas av barn- och utbildningsnämnden. Arbetsutskottet

består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

En antagningsdelegation som bereder antagning till gymnasieskolan får vid

behov inrättas. Antagningsdelegationen ska i så fall bestå av 3 ledamöter och

3 ersättare.

29 §

Nämnden väljer för samma tid som ledamöterna invalts i nämnden bland

utskottens ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice

ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden

utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra

dennes uppgifter.

30 §

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är

förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda

ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

31 §

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller

när minst tre ledamöter i utskottet begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna

är närvarande.

32 §
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De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av

utskott om beredning behövs. Ordföranden eller sekreteraren överlämnar

sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram

förslag till beslut.

Nämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna

besluta i ett ärende utan att utskottet dessförinnan lagt lagt fram förslag till

beslut.

5 Arbetsgrupper

33 §

Nämnden får tillsätta arbetsgrupper för nämndens arbete. I arbetsgrupper

kan både ledamöter och ersättare ingå.

6 Verksamhetsbesök

34 §

Nämnden ska hålla kontakt med verksamheten på det sätt som nämnden

finner lämpligt, och i samråd med förvaltningschef. Nämnden bestämmer

tillsammans med förvaltningschef syfte, arbetsform och genomförande för

besök i verksamheten.

7 Samverkansorgan

35 §

Nämnden får tillsätta samverkansorgan för nämndens arbete.

Inom gymnasieskolan finns programråd/sektorsråd. Nämnden bestämmer

sammansättning och arbetsformer.
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Reglemente för socialnämnden

i Gislaveds kommun

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

i detta reglemente.

1 Nämndens grunduppdrag

1.1 Avgränsning av nämndens grunduppdrag

1 §

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad

som i lag sägs om socialnämnd i socialtjänstlagen. Nämnden ansvarar också

för de uppgifter som fullmäktige särskilt beslutar om.

Socialnämnden har ett ansvar för:

 handläggning av försörjningsstöd är undantaget förutom bistånd

kopplat till akuta boendefrågor och helheten i akuta ärenden som

rör våld i nära relationer, och/eller i samband med placeringar

utifrån skyddsbehov VINR,

 förebyggande och uppsökande arbete med anledning av

underrättelser om vräkning, avstängningar av el, vatten,

barnomsorg är undantaget i nämndens reglemente,

 samordningsansvar för akuta boendefrågor och sociala kontrakt

enligt socialtjänstlagen,

 kommunövergripande samordningsansvar för uppgifter avseende

mottagande och bosättning av nyanlända flyktingar enligt lagen

(2016:38),

 att fullgöra kommunens uppgifter i fråga om mottagande av

ensamkommande barn,

 bistånd enligt socialtjänstlagen till så kallad egna medelsförvaltning

(förmedlingsmedel),

 att utöva ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården

förutom läkarinsatser till personer inom målgruppen oavsett

ålder i ordinärt boende, särskilda boendeformer och daglig

verksamhet,

 att fullgöra kommunens uppgifter vad avser lagen om stöd och

service till vissa funktionshindrade, LSS med tillhörande

följdförfattningar,

 att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om skuldsanering,
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 att fullgöra kommunens uppgifter beträffande dödsboanmälningar

enligt 20 kap. 8 a § ärvdabalken. Ansvaret gäller med undantag för

ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

1.2 Innehållet i nämndens grunduppdrag

2 §

Inom verksamhetsområdet som avses i § 1 är nämndens grunduppdrag att:

 besluta, verkställa och följa mål och planer för verksamheten och

dess utveckling

 besluta, verkställa och följa verksamhetens inriktning, omfattning

och kvalitet

 verksamheten bedrivs enligt beslutad budgetram

 information om verksamheten till allmänhet, företag och

organisationer samt till myndigheter inom kommunen

medborgardialog och brukardialog

 uppföljning och utvärdering av verksamhet och planer

 förenkling av regelbeståndet

 att i övrigt fullgöra de övriga förvaltnings- och

verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige överlämnas till

nämnden.

3 §
Nämnden ska med uppmärksamhet följa och stimulera utvecklingen inom

sitt verksamhetsområde samt verka för en god och effektiv tillämpning och

för en god social service, vård och omsorg inom kommunen.

4 §
Nämnden ska gemensamt med andra aktörer verka för att uppnå bästa

möjliga resultat och koncernnytta för kommunens målgrupp.

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens

övriga styrelser, nämnder och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som

nämnden behöver för sin verksamhet.

5 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagstiftningen för

behandling av de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och

förfogar över.
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6 §

Nämnden är anställningsmyndighet för medarbetare inom nämndens

grunduppdrag. Den nämnd vid vilken medarbetare har sin övervägande del

av tjänstgöringen ansvarar för medarbetaren, om denne har en delad tjänst

mellan olika nämnders uppdrag. Vid tveksamhet kring vilken nämnd som

ansvarar för en medarbetare, ska berörda nämnder skriftligen

överenskomma ansvaret mellan sig.

Till undvikande av risk för jäv ankommer det på anställningsmyndigheten

att, genom beslut om delegationsordning, säkerställa att medarbetare inte

kan komma att handlägga såväl drifts- som tillsynsärenden avseende samma

verksamhet.

1.3 Delegering från kommunfullmäktige

7 §

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

 nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla

mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde,

 fastställande av bidragsbelopp samt vad som i övrigt finns stadgat i

SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

 tecknande av borgen till enskilda inom de regler och belopp som

fullmäktige fastställt
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1.4 Ansvar och rapporteringsskyldighet

8 §

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med det som

fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning

samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera om sin verksamhet

och särskilt ange de åtgärder som erfordras för att de uppsatta målen och

bestämmelserna i gällande lagstiftning ska kunna uppfyllas.

2 Nämndens arbetsformer

2.1 Sammansättning

9 §

Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

2.2 Ersättarnas tjänstgöring

10 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i dennes ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt

att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt

den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde

oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom

påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde

träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i ordningen.

11 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av

jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde

på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde

har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
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2.3 Inkallande av ersättare

12 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett

sammanträde, ska snarast anmäla detta till förvaltningens sekreterare eller

någon annan anställd vid staben som kallar ersättare. Den ersättare kallas in

som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare som inte tjänstgör ska vid två tillfällen per år kallas in till

nämndens sammanträde för att kunna hålla sig uppdaterad på nämndens

arbete.

2.4 Ersättare för ordföranden

13 §

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice

ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde

fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att

fullgöra uppdraget för längre tid än en månad får nämnden utse en annan

ledamot att vara ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

2.5 Ersättares närvaro- och yttranderätt

15 §

Ersättare som inte är tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid

nämndens sammanträden men får inte delta i överläggningarna och inte

heller i besluten.

2.6 Deltagande på distans

16 §

Ordföranden får, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträde

genomförs med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får

endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen

och systemet för distansmöte ska vara så beskaffade att inte obehöriga kan

ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till

ordföranden och nämndsekreteraren. Möjligheten att sammanträda på
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distans ska tillämpas restriktivt. Ärenden med sekretess ska inte ske på

distans.

2.7 Insynsplats

17 §
Gislaveds kommun har beslutat att inte ha insynsplatser.

3 Sammanträdena

3.1 Tidpunkt

18 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

3.2 Kallelse

19 §

 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

 Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för

sammanträdet.

 Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och

ersättare. Kallelsen bör vara ledamöterna tillhanda senast fyra

vardagar före sammanträdesdagen.

 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer

i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på

föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

 I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

 När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice

ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste

ledamoten göra detta.

3.3 Ordföranden

20 §

Nämndens ordförande ska:
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom

nämndens verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av

betydelse för verksamheten och effektiviteten i verksamheten samt

ta initiativ i dessa frågor,
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 främja samverkan mellan nämnden, kommunstyrelsen och

kommunens övriga nämnder,

 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter,

konferenser och sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat

i särskilt fall.

3.4 Justering av protokoll

21 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses

bland de ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden

tjänstgör som ordförande ska justerare utses bland dem som företräder

majoriteten. Detsamma gäller för utskottens protokoll.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras

omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

3.5 Yrkanden

22 §

När överläggningen i ett ärende är avslutat går ordförande igenom de

yrkanden som har framställts under överläggningen. Säryrkanden ska vara

skriftliga och överlämnas till ordförande och nämndsekreterare när de

framställs.

3.6 Reservation

23 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska

lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

3.7 Protokollsanteckning

24 §

Om en ledamot önskar lämna en protokollsanteckning i form av särskilt

uttalande eller liknande ankommer det på ordföranden, som svarar för

protokollets innehåll, att avgöra om protokollet ska innehålla denna

anteckning. Ordföranden har rätt att kräva en redovisning av innehållet

i en sådan anteckning om den ska tas med i protokollet.
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3.8 Initiativärende

25 §
Kommunstyrelsen har beslutat om en särskild rutin för initiativärenden som ska
följas.

3.9 Delgivning

26 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller annan

anställd som nämnden bestämmer.

3.10 Närvarorätt för övriga

27 §

Förvaltningschef, nämndsekreterare och andra tjänstemän som ska föredra

ärenden har rätt att delta på nämndens sammanträden. Personalföreträdare

har även närvarorätt i enlighet med bestämmelser i kommunallagen samt

kommunens ”Riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder”, fastställda av

kommunstyrelsen 2015-06-17, §238.

Kommunstyrelsens presidium får närvara och delta i överläggningarna

men inte i besluten vid sammanträden i nämnden. Närvarorätten gäller inte

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

3.11 Undertecknande av handlingar

28 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska

undertecknas av ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice ordförande

eller av 2:e vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska

underteckna handlingar.

4 Utskott

29 §

Nämnden tar själv beslut om antal utskott som behövs för att bereda

ärenden utifrån nämndens uppdrag och delegationsordning. Om ett utskott

utses ska det bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Inom nämnden ska finnas två utskott. Ett arbetsutskott och ett socialt

utskott.
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 Arbetsutskottet bereder ärenden av övergripande karaktär som ska

beslutas av socialnämnden. Utskottet består av 7 ledamöter och 7

ersättare.

 Sociala utskottet beslutar i ärenden på individnivå och där

myndighetsutövning kan förekomma. Sociala utskottet är beredande i

frågor av mer övergripande karaktär som har direkt anknytning till

individinriktade insatser och i individärenden där det råder

delegationsförbud. Utskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

30 §

Nämnden väljer för samma tid som ledamöterna invalts i nämnden bland

utskottens ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice

ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden

utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra

dennes uppgifter.

31 §

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är

förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda

ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

32 §

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller

när minst tre ledamöter i utskottet begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna

är närvarande.

33 §

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av

utskott om beredning behövs. Ordföranden eller sekreteraren överlämnar

sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram

förslag till beslut.

Nämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna

besluta i ett ärende utan att utskottet dessförinnan lagt lagt fram förslag till
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beslut.

5 Arbetsgrupper

34 §

Nämnden får tillsätta arbetsgrupper för nämndens arbete. I arbetsgrupper

kan både ledamöter och ersättare ingå.

6 Verksamhetsbesök

35 §

Nämnden ska hålla kontakt med verksamheten på det sätt som nämnden

finner lämpligt, och i samråd med förvaltningschef. Nämnden bestämmer

tillsammans med förvaltningschef syfte, arbetsform och genomförande för

besök i verksamheten.

7 Samverkansorgan

36 §

Nämnden får tillsätta samverkansorgan för nämndens arbete.

Under socialnämnden finns ett kommunalt pensionärsråd för sociala

frågor och ett kommunalt funktionshinderråd för sociala frågor.

Socialnämnden ska samråda och informera råden om verksamheten,

planerade förändringar och resultatet av olika åtgärder som har eller kan få

aktualitet för personer som representeras av råden.

Ordförande och vice ordförande i råden är socialnämndens ordförande

och1:e vice ordförande. De lokalföreningar för pensionärer respektive

personer med funktionsvariationer som bedriver en organiserad verksamhet

inom kommunen, tillhör en riksorganisation som är öppen för pensionärer

respektive personer med funktionsvariationer, äger rätt till representation i

respektive råd. Utsedda ledamöter i råden ska bo och verka i kommunen

och utses för den tid som man är vald av respektive organisation.

Socialnämnden bestämmer om rådens närmare sammansättning,

arbetsformer och uppgifter i riktlinjer.
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Reglemente samhällsutvecklingsnämnden 2023

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nytt reglemente
för samhällsutvecklingsnämnden daterat den 10 maj 2022. Reglementet börjar
gälla från och med 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
2019 tog kommunfullmäktige beslut om att en ny nämndorganisation skulle
träda ikraft mandatperioden 2023. I det beslutet kom man fram till att
kommunen skulle slå ihop tekniska-, kultur- och fritid- och folkhälsonämnden.
Sedan dess har parlamentariska kommittén berett ärendet och gjort en
genomlysning av alla nämnders uppdrag. I denna process har man landat i att slå
ihop även nämnden BM Utskott Gislaved samt flytta delar från fastighet- och
servicenämnden, socialnämnden och barn-och utbildningsnämndens uppdrag till
den nya nämnden samhällsutvecklingsnämnden.

Samhällsutvecklingsnämndens grunduppdrag är att verka för att bidra till
kommunens attraktivitet, samhällsutveckling med goda boende- och livsmiljöer.
Nämndens uppdrag är att erbjuda och skapa förutsättningar för att ge
kommuninvånarna goda förutsättningar för en god folkhälsa och en positiv och
meningsfull fritid i alla åldrar. Utbudet ska främja demokratin och göra
kommunen mer attraktiv att verka och bo i.

De befintliga nämndernas grunduppdrag som flyttas i sin helhet är nuvarande
tekniska-, kultur- och fritid och folkhälsonämnden samt BM Utskott Gislaved.

BM Utskott Gislaved behandlar kart- och mätverksamheten, detaljplaner, GIS,
energirådgivning och bostadsanpassningsbidrag. Övriga myndighetsärenden
inom bygglov och miljö hanteras fortsatt av bygg- och miljönämnden Gislaveds
och Tranemo kommuner.

Fastighet- och servicenämndens grunduppdrag delas upp mellan
samhällsutvecklingsnämnden och kommunstyrelsen där de delar som läggs in i
samhällsutvecklingsnämnden rör internserviceuppdraget i sin helhet.

Från grunduppdragen inom barn- och utbildningsnämnden finns uppdraget om
den kommunala musikskolan med i detta reglementet samt kostverksamheten.
Även kostverksamheten från socialnämnden flyttas in här och nämnden får då
det samlade uppdraget för hela kommunens kostverksamhet.

I reglementet finns det inte inskrivet vilka utskott, arbetsgrupper,
kontaktpolitikerverksamheter eller samverkansorgan som nämnden ska ha utan
den rätten ges nämnden att själva bestämma om. Det regleras däremot tydligt
hur ett utskott ska vara bemannade i det fall de upprättas. Det som är bestämt
är att nämnden ska ha ett arbetsutskott.

I samband med revideringen av alla reglementen har vissa redaktionella
förändringar genomförts och vissa förtydliganden som står inskrivna i alla
reglementen. De olika förändringarna är följande.
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· Förhållandet om vilken nämnd som är anställande myndighet och hur det
ansvaret har fördelats har förtydligats för att undvika en jävsproblematik.

· Hur initiativrätten fungerar har förtydligats genom att rutiner har tagits
fram.

· Att kommunen inte erbjuder insynsplatser i nämnderna har förtydligats.

· Kontaktpolitikerverksamheten ersätts med verksamhetsbesök. Att dessa
planeras och genomförs i samråd med förvaltningschef har lyfts in i den
beskrivningen.

· Hur deltagande via distans fungerar har förtydligats. Ordförande kan bevilja
det, men det ska ske restriktivt och om särskilda skäl föreligger. Inga
ärenden som innehåller sekretess får ske på distans.

Beslutsunderlag
Parlamentariska kommitténs förslag daterat den 11 maj 2022
BM utskott i den nya nämndorganisationen 2023
Förslag till reglemente för samhällsutvecklingsnämnden daterat 10 maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022
Kommunstyrelsen den 18 maj 2022, §172

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Reglemente för samhällsutvecklingsnämnden

i Gislaveds kommun

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

i detta reglemente.

1 Nämndens grunduppdrag

1.1 Avgränsning av nämndens grunduppdrag

1 §

Samhällsutvecklingsnämnden ska verka för att bidra till kommunens

attraktivitet, samhällsutveckling med goda boende- och livsmiljöer.

Nämndens uppdrag är att erbjuda och skapa förutsättningar för att ge

kommuninvånarna goda förutsättningar för en god folkhälsa och en positiv

och meningsfull fritid i alla åldrar. Utbudet ska främja demokratin och göra

kommunen mer attraktiv att verka och bo i.

1.2 Innehållet i nämndens grunduppdrag

2 §

Inom verksamhetsområdet som avses i § 1 är nämndens grunduppdrag att:

 besluta, verkställa och följa mål och planer för verksamheten och

dess utveckling

 besluta, verkställa och följa verksamhetens inriktning, omfattning

och kvalitet

 verksamheten bedrivs enligt beslutad budgetram

 Information om verksamheten till allmänhet, företag och

organisationer samt till myndigheter inom kommunen

 medborgardialog och brukardialog

 uppföljning och utvärdering av verksamhet och planer

 förenkling av regelbeståndet

 att i övrigt fullgöra de övriga förvaltnings- och

verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige överlämnas till

nämnden.
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Verksamhetsområde tekniska

Ansvarar för att hålla gator och andra platser framkomliga och trafiksäkra

genom gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder. Ansvara för

skyltning utomhus och upplåtelse av allmän plats.

Parker och lekplatser, naturområden och andra allmänna platser ska vara

rena, trygga och tillgängliga. Ansvar för skogsvård.

Att vara kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet med ansvar

för trafiksäkerhet, lokala trafikföreskrifter och parkeringstillstånd.

Hantera kommunens bidragsgivning till enskilda vägar. Ansvar för

belysning enligt kommunens riktlinjer för gatubelysning.

Ansvara för nedlagda kommunala deponier utifrån miljöbalkens regler om

verksamhetsutövarens ansvar för miljöskador.

Att bedriva vattenvårdsarbete genom kalkningsverksamhet och biologisk

återställning av vandringshinder.

Verksamhetsområde vatten och avlopp

På ett säkert sätt tillhandahålla ett gott och tjänligt vatten till

kommuninvånarna, på ett rationellt, korrekt och ekonomiskt sätt,

omhänderta och behandla avloppsvatten samt att miljömässigt och säkert

återföra dagvatten till naturen.

Verksamhetsområde kultur

Ansvara för kommunens biblioteksverksamhet, allmän kultur samt verka för

att behovet av lokaler för kulturell verksamhet tillgodoses. Även verka för

bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och

miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde i kommunen.

Rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads och

bebyggelseområden.

Inom ramen för beviljade anslag och av kommunfullmäktige fastställda

normer dela ut stipendium, pris samt föreningsbidrag inom området.

Bedriva musikskola.

Bistå med konsumentinformation.

Verksamhetsområde fritid

Ansvarar för att hålla ihop kommunens idrotts- och friluftsliv,

idrottsföreningar och ungdomsföreningar inom området samt bad och

bowling.

Sammanhållande av kommunens fritidsgårdar och fältverksamhet.
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Ge förslag till normer för kommunala bidrag till idrottsföreningar och

ungdomsföreningar och verka för att lokaler och anläggningar för

fritidsverksamhet tillgodoses.

Ansvarig för kommunens lotteritillstånd enligt spellagen.

Verksamhetsområde service

Kommunens samordnande organ för allmän intern- och verksamhetsservice.

Ansvara för gods och posthantering samt städ, tvätt, transporter, bilpool,

fordonsservice och drift av cafeterian i kommunhuset.

Verksamhetsområde kost

Ansvarar för kommunens samlade kostverksamhet.

Verksamhetsområde Plan, kart och mät

I enlighet med plan- och bygglagen ansvara för detaljplaner och

områdesbestämmelser, ej övergripande planering. Bostadsanpassningsbidrag,

energirådgivning samt uppgifter inom kart- och mätverksamheten och GIS.

3 §
Nämnden ska med uppmärksamhet följa och stimulera utvecklingen inom

sitt verksamhetsområde samt verka för en god och effektiv tillämpning.

4 §
Nämnden ska gemensamt med andra aktörer verka för att uppnå bästa

möjliga resultat och koncernnytta för kommunens målgrupp.

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens

övriga styrelser, nämnder och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som

nämnden behöver för sin verksamhet.

Nämnden har ett samordningsansvar för verksamheterna i Glashuset

som ligger inom området Gisle i Gislaved. Samverkan ska ske med de

nämnder som driver eller kommer att driva verksamhet i Glashuset samt

tillhörande område.

5 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagstiftningen för

behandling av de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och

förfogar över.

6 §

Nämnden är anställningsmyndighet för medarbetare inom nämndens

grunduppdrag. Den nämnd vid vilken medarbetare har sin övervägande del

av tjänstgöringen ansvarar för medarbetaren, om denne har en delad tjänst

mellan olika nämnders uppdrag.
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Vid tveksamhet kring vilken nämnd som ansvarar för en medarbetare, ska

berörda nämnder skriftligen överenskomma ansvaret mellan sig.

Till undvikande av risk för jäv ankommer det på anställningsmyndigheten

att, genom beslut om delegationsordning, säkerställa att medarbetare inte

kan komma att handlägga såväl drifts- som tillsynsärenden avseende samma

verksamhet.

1.3 Delegering från kommunfullmäktige

7 §

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

 nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla

mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde,

 avvikelser från av fullmäktige fastställda taxor och avgifter, som i

det enskilda fallet kan anses påkallat med hänsyn till särskilda

omständigheter,

 anta, ändra eller upphäva detaljplan då bestämmelserna om enkelt

planförfarande får tillämpas enligt 5 kap. plan- och bygglagen,

 anta, ändra eller upphäva detaljplan som inte är av stor vikt eller

har principiell betydelse enligt 5 kap. plan- och bygglagen,

 anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser enligt 5 kap 39 §

plan- och bygglagen,

 rätt att förlänga detaljplaners genomförandetid,

 avgifter och taxor för fritidsanläggningar inom riktlinjer som

kommunfullmäktige bestämmer,

 lånebestämmelser för biblioteken och bokbussen,

 entréavgifter för nämndens arrangemang.
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1.4 Ansvar och rapporteringsskyldighet

8 §

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med det som

fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning

samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera om sin verksamhet

och särskilt ange de åtgärder som erfordras för att de uppsatta målen och

bestämmelserna i gällande lagstiftning ska kunna uppfyllas.

2 Nämndens arbetsformer

2.1 Sammansättning

9 §

Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

2.2 Ersättarnas tjänstgöring

10 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i dennes ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt

att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt

den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde

oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom

påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde

träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i ordningen.

11 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av

jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde

på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde

har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
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2.3 Inkallande av ersättare

12 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett

sammanträde, ska snarast anmäla detta till förvaltningens sekreterare eller

någon annan anställd vid staben som kallar ersättare. Den ersättare kallas in

som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare som inte tjänstgör ska vid två tillfällen per år kallas in till

nämndens sammanträde för att kunna hålla sig uppdaterad på nämndens

arbete.

2.4 Ersättare för ordföranden

13 §

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice

ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde

fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att

fullgöra uppdraget för längre tid än en månad får nämnden utse en annan

ledamot att vara ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

2.5 Ersättares närvaro- och yttranderätt

15 §

Ersättare som inte är tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid

nämndens sammanträden men får inte delta i överläggningarna och inte

heller i besluten.

2.6 Deltagande på distans

16 §

Ordföranden får, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträde

genomförs med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får

endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen

och systemet för distansmöte ska vara så beskaffade att inte obehöriga kan

ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till

ordföranden och nämndsekreteraren. Möjligheten att sammanträda på
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distans ska tillämpas restriktivt. Ärenden med sekretess ska inte ske på

distans.

2.7 Insynsplats

17 §
Gislaveds kommun har beslutat att inte ha insynsplatser.

3 Sammanträdena

3.1 Tidpunkt

18 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

3.2 Kallelse

19 §

 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

 Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för

sammanträdet.

 Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och

ersättare. Kallelsen bör vara ledamöterna tillhanda senast fyra

vardagar före sammanträdesdagen.

 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer

i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på

föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

 I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

 När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice

ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste

ledamoten göra detta.

3.3 Ordföranden

20 §

Nämndens ordförande ska:
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom

nämndens verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av

betydelse för verksamheten och effektiviteten i verksamheten samt

ta initiativ i dessa frågor.
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 främja samverkan mellan nämnden, kommunstyrelsen och

kommunens övriga nämnder.

 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter,

konferenser och sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat

i särskilt fall.

3.4 Justering av protokoll

21 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses

bland de ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden

tjänstgör som ordförande ska justerare utses bland dem som företräder

majoriteten. Detsamma gäller för utskottens protokoll.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras

omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

3.5 Yrkanden

22 §

När överläggningen i ett ärende är avslutat går ordförande igenom de

yrkanden som har framställts under överläggningen. Säryrkanden ska vara

skriftliga och överlämnas till ordförande och nämndsekreterare när de

framställs.

3.6 Reservation

23 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska

lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

3.7 Protokollsanteckning

24 §

Om en ledamot önskar lämna en protokollsanteckning i form av särskilt

uttalande eller liknande ankommer det på ordföranden, som svarar för

protokollets innehåll, att avgöra om protokollet ska innehålla denna

anteckning. Ordföranden har rätt att kräva en redovisning av innehållet

i en sådan anteckning om den ska tas med i protokollet.
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3.8 Initiativärende

25 §
Kommunstyrelsen har beslutat om en särskild rutin för initiativärenden som ska
följas.

3.9 Delgivning

26 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller annan

anställd som nämnden bestämmer.

3.10 Närvarorätt för övriga

27 §

Förvaltningschef, nämndsekreterare och andra tjänstemän som ska föredra

ärenden har rätt att delta på nämndens sammanträden. Personalföreträdare

har även närvarorätt i enlighet med bestämmelser i kommunallagen samt

kommunens ”Riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder”, fastställda av

kommunstyrelsen 2015-06-17, §238.

Kommunstyrelsens presidium får närvara och delta i överläggningarna

men inte i besluten vid sammanträden i nämnden. Närvarorätten gäller inte

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

3.11 Undertecknande av handlingar

28 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska

undertecknas av ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice ordförande

eller av 2:e vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska

underteckna handlingar.

4 Utskott

29 §

Nämnden tar själv beslut om antal utskott som behövs för att bereda

ärenden utifrån nämndens uppdrag och delegationsordning. Om ett utskott

utses ska det bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Nämnden ska ha ett arbetsutskott.

30 §
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Nämnden väljer för samma tid som ledamöterna invalts i nämnden bland

utskottens ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice

ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden

utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra

dennes uppgifter.

31 §

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är

förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda

ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

32 §

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller

när minst tre ledamöter i utskottet begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna

är närvarande.

33 §

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av

utskott om beredning behövs. Ordföranden eller sekreteraren överlämnar

sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram

förslag till beslut.

Nämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna

besluta i ett ärende utan att utskottet dessförinnan lagt lagt fram förslag till

beslut.

5 Arbetsgrupper

34 §

Nämnden får tillsätta arbetsgrupper för nämndens arbete. I arbetsgrupper

kan både ledamöter och ersättare ingå.

Nämnden utser en arbetsgrupp om tre ledamöter och tre ersättare

bland nämndsledamöter och ersättare för konstinköp och därmed

sammanhängande frågor. Denna arbetsgrupp har till uppgift att inom ramen
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för kulturnämndens anslag och riktlinjer verkställa konstköp för konstnärlig

utsmyckning av om- och nybyggnationer, samt utplacering av konstverk på

allmän plats.

6 Verksamhetsbesök

35 §

Nämnden ska hålla kontakt med verksamheten på det sätt som nämnden

finner lämpligt, och i samråd med förvaltningschef. Nämnden bestämmer

tillsammans med förvaltningschef syfte, arbetsform och genomförande för

besök i verksamheten.

7 Samverkansorgan

36 §

Nämnden får tillsätta samverkansorgan för nämndens arbete.
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Inga ärenden som innehåller sekretess får ske på distans.
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Reglemente för bygg- och miljönämnden för

Gislaveds och Tranemo kommuner

1 Nämndens grunduppdrag

Den gemensamma nämnden fullgör de uppgifter som kommunfullmäktige i

Gislaveds kommun och kommunfullmäktige i Tranemo kommun genom

detta reglemente ålagt nämnden att fullgöra.

Utöver det som föreskrivs i kommunallag (2017:725) om nämnden gäller

för bygg- och miljönämnden Gislaved–Tranemo de regler i speciallagstiftning

som reglerar för bygg- och miljönämnden Gislaved–Tranemo tilldelade

uppgifter, samt detta reglemente. För bygg- och miljönämnden Gislaved–

Tranemo gäller också de särskilda styrdokument som värdkommunens

fullmäktige beslutat ska gälla för nämnden.

För bygg- och miljönämnden Gislaved–Tranemo är Gislaveds kommun

värdkommun och bygg- och miljönämnden Gislaved–Tranemo ingår i

Gislaved kommuns organisation.

1.1 Avgränsning av nämndens grunduppdrag

1 §

Bygg- och miljönämnden Gislaved–Tranemo utför för både Gislaveds

kommun och Tranemo kommuns räkning de uppgifter som enligt plan- och

bygglag (2010:900) eller annan lag ska fullgöras av kommunal nämnd inom

byggnadsväsendet, med undantag för planfrågor.

Bygg- och miljönämnden Gislaved–Tranemo utför också de uppgifter

som enligt miljöbalk (1998:808), livsmedelslag (2006:804), smittskyddslag

(2004:168), tobakslag (1993:581) eller annan lag ska utföras av kommunal

nämnd inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet.

Nämnden ansvarar också för de uppgifter kommunen har utifrån

alkohollag (2010:1622) samt kontrollen enligt lag (2009:730) om handel med

vissa receptfria läkemedel.

1.2 Innehållet i nämndens grunduppdrag

2 §

Bygg- och miljönämnden Gislaved–Tranemo ska inom sitt

verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Bygg-

och miljönämnden Gislaved–Tranemo ska följa det fullmäktige i Gislaveds

kommun och fullmäktige i Tranemo kommun– i reglemente, i samband med
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budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att bygg- och miljönämnden

Gislaved–Tranemo ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och

i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Inom verksamhetsområdena svarar bygg- och miljönämnden Gislaved–

Tranemo för:

 mål och planer för verksamheten och nämndens utveckling

 förslag till taxor och avgifter

 förslag till verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitét

 information om verksamheten

 medborgardialog

 uppföljning och utvärdering av verksamheten

 förenkling av regelbeståndet

 prövning och tillsyn som kommunen ansvarar för inom

verksamhetsområdet

 prövning av ansökningar om lov, tillstånd, tillåtelse, dispens eller

undantag från vad som annars gäller.

 medverka i planering där bygg-, miljö- och hälsoskyddsfrågor eller

andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs.

 bereda ärenden - utifrån nämndens ansvarsområden - till

kommunfullmäktige i Gislaved och Tranemo kommun om yttranden

om etablering av vindkraftverk enligt miljöbalkens bestämmelser

 avge yttrande i ärenden enligt begravningslagen

 avge yttrande i ärenden enligt ordningslag (1993:1617) med undantag

av 3 kap. 2 § och lokala ordningsföreskrifter

3 §

Nämnden ska med uppmärksamhet följa och stimulera utvecklingen inom

sitt verksamhetsområde samt verka för en god och effektiv tillämpning.

Nämnden ska verka för en samverkan övriga nämnder emellan, i båda

kommunerna, för att gemensamt nå kommunernas övergripande mål.

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från båda

kommunernas övriga styrelser, nämnder och tjänstemän inhämta de

upplysningar som bygg- och miljönämnden Gislaved–Tranemo behöver för

sin verksamhet.
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4 §
Nämnden ska gemensamt med andra aktörer verka för att uppnå bästa

möjliga resultat och koncernnytta för kommunens målgrupp.

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens

övriga styrelser, nämnder och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som

nämnden behöver för sin verksamhet.

5 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagstiftningen för

behandling av de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och

förfogar över.

6 §

Nämnden är anställningsmyndighet för medarbetare inom nämndens

grunduppdrag. Den nämnd vid vilken medarbetare har sin övervägande del

av tjänstgöringen ansvarar för medarbetaren, om denne har en delad tjänst

mellan olika nämnders uppdrag. Vid tveksamhet kring vilken nämnd som

ansvarar för en medarbetare, ska berörda nämnder skriftligen

överenskomma ansvaret mellan sig.

Till undvikande av risk för jäv ankommer det på anställningsmyndigheten

att, genom beslut om delegationsordning, säkerställa att medarbetare inte

kan komma att handlägga såväl drifts- som tillsynsärenden avseende samma

verksamhet.

1.3 Delegering från kommunfullmäktige i båda kommunerna

7 §

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

 nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla

mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde,

 Avvikelse från av fullmäktige fastställda taxor och avgifter, som i

det enskilda fallet kan anses påkallat med hänsyn till särskilda

omständigheter

 Begära att tillsynsansvar enligt miljöbalken ska övertas från

länsstyrelsen
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1.4 Ansvar och rapporteringsskyldighet

8 §

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med det som

fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning

samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera om sin verksamhet

och särskilt ange de åtgärder som erfordras för att de uppsatta målen och

bestämmelserna i gällande lagstiftning ska kunna uppfyllas.

2 Nämndens arbetsformer

2.1 Sammansättning

9 §

Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare, varav 9 ledamöter och 9

ersättare från Gislaveds kommun samt 4 ledamöter och 4 ersättare från

Tranemo kommun.

Ordföranden tillsätts av Gislaveds kommun. 1:e och 2:e vice ordföranden

tillsätts av Gislaveds kommun.

Nämndens presidium består av ordföranden, 1:e och 2:e vice

ordföranden samt en ledamot som tillsätts av Tranemo kommun.

2.2 Ersättarnas tjänstgöring

10 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i dennes ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt

att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt

den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde

oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom

påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde

träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i ordningen.

11 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av

jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
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En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på

grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har

påverkat styrkebalansen mellan partierna.

2.3 Inkallande av ersättare

12 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett

sammanträde, ska snarast anmäla detta till förvaltningens sekreterare eller

någon annan anställd vid staben som kallar ersättare. Den ersättare kallas in

som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare som inte tjänstgör ska vid två tillfällen per år kallas in till

nämndens sammanträde för att kunna hålla sig uppdaterad på nämndens

arbete.

2.4 Ersättare för ordföranden

13 §

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice

ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde

fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att

fullgöra uppdraget för längre tid än en månad får nämnden utse en annan

ledamot att vara ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

2.5 Ersättares närvaro- och yttranderätt

15 §

Ersättare som inte är tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid

nämndens sammanträden men får inte delta i överläggningarna och inte

heller i besluten.

2.6 Deltagande på distans

16 §

Ordföranden får, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträde

genomförs med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får

endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
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Lokalen och systemet för distansmöte ska vara så beskaffade att inte

obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till

ordföranden och nämndsekreteraren. Möjligheten att sammanträda på

distans ska tillämpas restriktivt. Ärenden med sekretess ska inte ske på

distans.

3 Sammanträdena

3.1 Tidpunkt

17 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

3.2 Kallelse

18 §

 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

 Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för

sammanträdet.

 Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och

ersättare. Kallelsen bör vara ledamöterna tillhanda senast fyra

vardagar före sammanträdesdagen.

 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer

i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på

föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

 I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

 När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice

ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste

ledamoten göra detta.

3.3 Ordföranden

19 §

Nämndens ordförande ska:
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom

nämndens verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden

av betydelse för verksamheten och effektiviteten i verksamheten

samt ta initiativ i dessa frågor.
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 främja samverkan mellan nämnden, kommunstyrelsen och

kommunernas övriga nämnder.

 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter,

konferenser och sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat

i särskilt fall.

3.4 Justering av protokoll

20 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses

bland de ledamöter som företräder Tranemo kommun. Om 2:e vice

ordföranden tjänstgör som ordförande ska justerare utses bland dem som

företräder majoriteten. Detsamma gäller för utskottens protokoll.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras

omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

3.5 Yrkanden

21 §

När överläggningen i ett ärende är avslutat går ordförande igenom de

yrkanden som har framställts under överläggningen. Säryrkanden ska vara

skriftliga och överlämnas till ordförande och nämndsekreterare när de

framställs.

3.6 Reservation

22 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska

lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

3.7 Protokollsanteckning

23 §

Om en ledamot önskar lämna en protokollsanteckning i form av särskilt

uttalande eller liknande ankommer det på ordföranden, som svarar för

protokollets innehåll, att avgöra om protokollet ska innehålla denna

anteckning. Ordföranden har rätt att kräva en redovisning av innehållet

i en sådan anteckning om den ska tas med i protokollet.
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3.8 Initiativärende

24 §
Kommunstyrelsen har beslutat om en särskild rutin för initiativärenden som ska
följas.

3.9 Delgivning

25 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller annan

anställd som nämnden bestämmer.

3.10 Närvarorätt för övriga

26 §

Förvaltningschef, nämndsekreterare och andra tjänstemän som ska föredra

ärenden har rätt att delta på nämndens sammanträden. Personalföreträdare

har även närvarorätt i enlighet med bestämmelser i kommunallagen samt

kommunens ”Riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder”, fastställda av

kommunstyrelsen 2015-06-17, §238.

Kommunstyrelsens presidium från båda kommunerna får närvara och

delta i överläggningarna men inte i besluten vid sammanträden i nämnden.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon

enskild.

3.11 Undertecknande av handlingar

27 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska

undertecknas av ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice ordförande

eller av 2:e vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska

underteckna handlingar.
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4 Utskott

28 §

Inom nämnden ska finnas ett beredande arbetsutskott.

Bygg- och miljönämnden för Gislaveds och Tranemo kommuners

arbetsutskott består av 5 ledamöter och 5 ersättare, varav 4 ledamöter och

4 ersättare ska vara från Gislaveds kommun och 1 ledamot och 1 ersättare

från Tranemo kommun.

29 §

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo utser arbetsutskott för samma

tid som ledamöterna invalts i Bygg- och miljönämnden. I arbetsutskottet ska

ingå ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och samt

ytterligare en ledamot från Gislaved och en ledamot från Tranemo.

Om ordföranden i arbetsutskottet på grund av sjukdom eller annat skäl

är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får Bygg-

och miljönämnden Gislaved-Tranemo utse en annan ledamot från Gislaved

att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

30 §

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är

förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda

ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas av den kommun för den

avgående ledamoten har sin hemvist.

31 §

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller

när minst tre ledamöter i utskottet begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna

är närvarande.

32 §

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av

utskott om beredning behövs. Ordföranden eller sekreteraren överlämnar
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sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram

förslag till beslut.

Nämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna

besluta i ett ärende utan att utskottet dessförinnan lagt lagt fram förslag till

beslut.

5 Arbetsgrupper

33 §

Nämnden får tillsätta arbetsgrupper för nämndens arbete. I arbetsgrupper

kan både ledamöter och ersättare ingå.

6 Verksamhetsbesök

34 §

Nämnden ska hålla kontakt med verksamheten på det sätt som nämnden

finner lämpligt, och i samråd med förvaltningschef. Nämnden bestämmer

tillsammans med förvaltningschef syfte, arbetsform och genomförande för

besök i verksamheten.

7 Samverkansorgan

35 §

Nämnden får tillsätta samverkansorgan för nämndens arbete.

8 Ersättning

36 §
Arvoden och ekonomiska förmåner till ledamöter, ersättare, ordförande och

vice ordförandena i bygg- och miljönämnden för Gislaveds och Tranemo

kommuner ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för den

kommun som valt dem.
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Reglemente för räddningsnämnden för

Gislaveds och Gnosjö kommuner

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

i detta reglemente.

1 Nämndens grunduppdrag

Gislaveds och Gnosjö kommuner har kommit överens om att från och med

den 1 januari 2011 inrätta en gemensam nämnd enligt kommunallagen och i

övrigt i enlighet med bestämmelserna i denna lag för sådan nämnd, kallad

Gislaveds och Gnosjö kommuners räddningsnämnd (nedan kallad nämnden),

för samverkan angående den kommunala räddningstjänsten.

Gislaveds kommun är värdkommun och nämnden ingår i Gislaveds

kommuns organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan

kommunerna ingånget avtal om samverkan för räddningsnämnden.

1.1 Avgränsning av nämndens grunduppdrag

1 §

Den gemensamma nämnden svarar för rådgivning, information,

brandförebyggande arbete, rådgivning, räddningstjänst och tillsyn enligt lag

om skydd mot olyckor.

Nämnden svarar för uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva

varor.

Nämnden fullgör också de uppgifter som enligt lag eller annan författning

ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänst.

Nämnden ska aktivt delta i de samverkande kommunernas olycks- och

skadeförebyggande arbete som inte leder till räddningstjänstinsats.

Nämnden ska också svara för de tillkommande uppgifter som kan

tilldelas denna genom tillägg till reglementet för nämnden eller genom beslut

av respektive kommun efter överenskommelse mellan kommunerna såsom

utbildning av personal eller andra uppgifter som ligger inom förvaltningens

arbetsområde.

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande

kommunerna regelbundet rapportera hur verksamheten utvecklas och hur

den ekonomiska ställningen är.

Nämnden ska samråda med berörda kommunala nämnder och med

andra myndigheter och organisationer i båda kommunerna.
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Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs

i enlighet med detta reglemente och avtal om samverkan.

Nämnden ska handha den ekonomiska förvaltningen inom sitt

förvaltningsområde inom ramen för den fastlagda budgeten för nämnden.

Nämnden ska handha frågor som rör förhållandet mellan nämnden som

arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen i Gislaved

angivna riktlinjer och har därvid bl.a. att

 förhandla på nämndens vägnar enligt § 11 – 14 och § 38 lagen om

medbestämmande i arbetslivet

 utveckla och samordna organisationen samt besluta om

organisationens struktur och innehåll.

Räddningsnämnden får vidaredelegera organisationsfrågor till

räddningschefen/förvaltnings-chefen.

I nämndens uppgifter ingår inte att träffa kollektivavtal rörande

förhållandet mellan nämnden och dess arbetstagare eller besluta om

stridsåtgärder.

1.2 Innehållet i nämndens grunduppdrag

2 §

Inom verksamhetsområdet som avses i § 1 är nämndens grunduppdrag att:

 besluta, verkställa och följa mål och planer för verksamheten och

dess utveckling

 besluta, verkställa och följa verksamhetens inriktning, omfattning

och kvalitet

 verksamheten bedrivs enligt beslutad budgetram

 Information om verksamheten till allmänhet, företag och

organisationer samt till myndigheter inom kommunen

 Medborgardialog och brukardialog

 Uppföljning och utvärdering av verksamhet och planer

 Förenkling av regelbeståndet

 verka för en likriktning i målstyrningen i de båda kommunerna

 i övrigt fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter

som av kommunfullmäktige överlämnas till nämnden.

3 §
Nämnden ska med uppmärksamhet följa och stimulera utvecklingen inom

sitt verksamhetsområde samt verka för en god och effektiv tillämpning.
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4 §
Nämnden ska gemensamt med andra aktörer verka för att uppnå bästa

möjliga resultat och koncernnytta för kommunens målgrupp.

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens

övriga styrelser, nämnder och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som

nämnden behöver för sin verksamhet.

5 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagstiftningen för

behandling av de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och

förfogar över.

6 §

Nämnden är anställningsmyndighet för medarbetare inom nämndens

grunduppdrag. Den nämnd vid vilken medarbetare har sin övervägande del

av tjänstgöringen ansvarar för medarbetaren, om denne har en delad tjänst

mellan olika nämnders uppdrag. Vid tveksamhet kring vilken nämnd som

ansvarar för en medarbetare, ska berörda nämnder skriftligen

överenskomma ansvaret mellan sig.

Till undvikande av risk för jäv ankommer det på anställningsmyndigheten

att, genom beslut om delegationsordning, säkerställa att medarbetare inte

kan komma att handlägga såväl drifts- som tillsynsärenden avseende samma

verksamhet.

1.3 Delegering från kommunfullmäktige i båda kommunerna

7 §

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

 nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla

mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde,

1.4 Ansvar och rapporteringsskyldighet

8 §

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med det som

fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning

samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera om sin verksamhet och

särskilt ange de åtgärder som erfordras för att de uppsatta målen och

bestämmelserna i gällande lagstiftning ska kunna uppfyllas.
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2 Nämndens arbetsformer

2.1 Sammansättning

9 §

Nämnden består av 6 ledamöter och 6 ersättare. 3 ledamöter och 3

ersättare utses från vardera kommunen, Gislaved och Gnosjö. Ordföranden

tillsätts från värdkommunen.

2.2 Ersättarnas tjänstgöring

10 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i dennes ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt

att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt

den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde

oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom

påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde

träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i ordningen.

11 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av

jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde

på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde

har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

2.3 Inkallande av ersättare

12 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett

sammanträde, ska snarast anmäla detta till förvaltningens sekreterare eller

någon annan anställd vid staben som kallar ersättare. Den ersättare kallas in

som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare som inte tjänstgör ska vid två tillfällen per år kallas in till

nämndens sammanträde för att kunna hålla sig uppdaterad på nämndens

arbete.
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2.4 Ersättare för ordföranden

13 §

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice

ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde

fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att

fullgöra uppdraget för längre tid än en månad får nämnden utse en annan

ledamot att vara ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

2.5 Ersättares närvaro- och yttranderätt

15 §

Ersättare som inte är tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid

nämndens sammanträden men får inte delta i överläggningarna och inte

heller i besluten.

2.6 Deltagande på distans

16 §

Ordföranden får, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträde

genomförs med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får

endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen

och systemet för distansmöte ska vara så beskaffade att inte obehöriga kan

ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till

ordföranden och nämndsekreteraren. Möjligheten att sammanträda på

distans ska tillämpas restriktivt. Ärenden med sekretess ska inte ske på

distans.

3 Sammanträdena

3.1 Tidpunkt

17 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
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3.2 Kallelse

18 §

 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

 Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för

sammanträdet.

 Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och

ersättare. Kallelsen bör vara ledamöterna tillhanda senast fyra

vardagar före sammanträdesdagen.

 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer

i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på

föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

 I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

 När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice

ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste

ledamoten göra detta.

3.3 Ordföranden

19 §

Nämndens ordförande ska:
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom

nämndens verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av

betydelse för verksamheten och effektiviteten i verksamheten samt

ta initiativ i dessa frågor.

 främja samverkan mellan nämnden, kommunstyrelsen och

kommunernas övriga nämnder.

 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter,

konferenser och sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat

i särskilt fall.

3.4 Justering av protokoll

20 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses

bland de ledamöter som företräder Gnosjö kommun. Om 2:e vice

ordföranden tjänstgör som ordförande ska justerare utses bland dem som

företräder majoriteten. Detsamma gäller för utskottens protokoll.
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Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras

omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

3.5 Yrkanden

21 §

När överläggningen i ett ärende är avslutat går ordförande igenom de

yrkanden som har framställts under överläggningen. Säryrkanden ska vara

skriftliga och överlämnas till ordförande och nämndsekreterare när de

framställs.

3.6 Reservation

22 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska

lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

3.7 Protokollsanteckning

23 §

Om en ledamot önskar lämna en protokollsanteckning i form av särskilt

uttalande eller liknande ankommer det på ordföranden, som svarar för

protokollets innehåll, att avgöra om protokollet ska innehålla denna

anteckning. Ordföranden har rätt att kräva en redovisning av innehållet

i en sådan anteckning om den ska tas med i protokollet.

3.8 Initiativärende

24 §
Kommunstyrelsen har beslutat om en särskild rutin för initiativärenden som ska
följas.

3.9 Delgivning

25 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller annan

anställd som nämnden bestämmer.

3.10 Närvarorätt för övriga

26 §
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Förvaltningschef, nämndsekreterare och andra tjänstemän som ska föredra

ärenden har rätt att delta på nämndens sammanträden. Personalföreträdare

har även närvarorätt i enlighet med bestämmelser i kommunallagen samt

kommunens ”Riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder”, fastställda av

kommunstyrelsen 2015-06-17, §238.

Kommunstyrelsens presidium från båda kommunerna får närvara och

delta i överläggningarna men inte i besluten vid sammanträden i nämnden.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon

enskild.

3.11 Undertecknande av handlingar

27 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska

undertecknas av ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice ordförande

eller av 2:e vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska

underteckna handlingar.

4 Utskott

28 §

Nämnden tar själv beslut om antal utskott som behövs för att bereda

ärenden utifrån nämndens uppdrag och delegationsordning.

29 §

Nämnden väljer för samma tid som ledamöterna invalts i nämnden bland

utskottens ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice

ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden

utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra

dennes uppgifter.

30 §

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är

förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda

ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
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31 §

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller

när minst tre ledamöter i utskottet begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna

är närvarande.

32 §

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av

utskott om beredning behövs. Ordföranden eller sekreteraren överlämnar

sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram

förslag till beslut.

Nämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna

besluta i ett ärende utan att utskottet dessförinnan lagt lagt fram förslag till

beslut.

5 Arbetsgrupper

33 §

Nämnden får tillsätta arbetsgrupper för nämndens arbete. I arbetsgrupper

kan både ledamöter och ersättare ingå.

6 Verksamhetsbesök

34 §

Nämnden ska hålla kontakt med verksamheten på det sätt som nämnden

finner lämpligt, och i samråd med förvaltningschef. Nämnden bestämmer

tillsammans med förvaltningschef syfte, arbetsform och genomförande för

besök i verksamheten.

7 Samverkansorgan

35 §

Nämnden får tillsätta samverkansorgan för nämndens arbete.

8 Ersättning

36 §
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Arvoden och ekonomiska förmåner till ledamöter, ersättare, ordförande och

vice ordförandena i nämnden ska bestämmas enligt de ersättningsregler som

gäller för den kommun som valt dem.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för
valnämnden daterat 10 maj 2022. Reglementet börjar gälla från och med 1
januari 2023 och i samband med beslutet upphör det tidigare reglementet att
gälla.

Ärendebeskrivning
2019 tog kommunfullmäktige beslut om att en ny nämndorganisation skulle
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kommunen skulle slå ihop tekniska-, kultur- och fritid- och folkhälsonämnden.
Sedan dess har parlamentariska kommittén berett ärendet och gjort en
genomlysning av alla nämnders uppdrag. I denna process har man landat i att slå
ihop även nämnden BM Utskott Gislaved samt flytta delar från fastighet- och
servicenämnden, socialnämnden och barn-och utbildningsnämndens uppdrag till
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 Att kommunen inte erbjuder insynsplatser i nämnderna har förtydligats.

 Hur deltagande via distans fungerar har förtydligats. Ordförande kan

bevilja det, men det ska ske restriktivt och om särskilda skäl föreligger.

Inga ärenden som innehåller sekretess får ske på distans.

Beslutsunderlag
Parlamentariska kommitténs förslag till beslut daterat den 11 maj 2022
Förslag till reglemente för valnämnden daterat 10 maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022
Kommunstyrelsen den 18 maj 2022, §173

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Reglemente för valnämnden i Gislaveds kommun

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

reglemente.

1 Nämndens reglemente

1.1 Avgränsningen av nämndens grunduppdrag

1§

Valnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller

annan författning. Valnämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i

samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att

valnämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i

övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

1.2 Innehållet i nämndens grunduppdrag

2 §

Inom verksamhetsområdet som avses i § 1 är nämndens grunduppdrag:

 besluta, verkställa och följa mål och planer för verksamheten och

dess utveckling under valåret,

 besluta, verkställa och följa verksamhetens inriktning, omfattning och

kvalitet under valåret,

 verksamheten bedrivs enligt beslutad budgetram från

kommunfullmäktige,

 ansvara för uppgifter som enligt vallagen och annan tillämplig

lagstiftning ska fullgöras av valnämnd. Valnämnden är lokal

valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till

landstingsfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till

Europaparlamentet samt vid eventuellt förekommande

folkomröstning, omval eller extra val,

 informera allmänheten om förestående val och folkomröstningar

samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten,

 inom sitt förvaltningsområde avge de yttranden och lämna de

upplysningar som kan begäras av fullmäktige, kommunstyrelsen och

kommunens övriga nämnder.
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3 §

Valnämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt

verksamhetsområde och verka för en god tillämpning.

4 §

Nämnden ska gemensamt med andra aktörer verka för att uppnå bästa

möjliga resultat och koncernnytta för kommunens målgrupp.

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens

övriga styrelser, nämnder och tjänstemän inhämta de upplysningar som

nämnden behöver för sin verksamhet.

5 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagstiftningen för

behandling av de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och

förfogar över.

1.3 Delegering från kommunfullmäktige

6 §

Valnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige

fastställt,

 nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla

mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde,

 information och marknadsföring av verksamheten

 uppföljning och utvärdering av verksamhet och planer

 förenkling av regelbeståndet

 att i övrigt fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter

som av kommunfullmäktige överlämnas till nämnden

1.4 Ansvar och rapporteringsskyldighet

7 §

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med det som

fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning

samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera om sin verksamhet

och särskilt ange de åtgärder som erfordras för att de uppsatta målen och

bestämmelserna i gällande lagstiftning ska kunna uppfyllas.
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2 Nämndens arbetsformer

2.1 Sammansättning

8 §

Valnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.

2.2 Ersättarnas tjänstgöring

9 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens

ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt

att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt

den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde

oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom

påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde

träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i ordningen.

10 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av

jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde

på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde

har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

2.3 Inkallande av ersättare

11 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett

sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelseförvaltningen

(kansliet) som kallar ersättare. Den ersättare kallas in som står i tur att

tjänstgöra och som inte redan kallats in.
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2.4 Ersättare för ordföranden

12 §

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden kan delta i ett helt

sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste

ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att

fullgöra uppdraget för längre tid än en månad får nämnd utse en annan

ledamot att vara ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

2.5 Ersättares närvaro- och yttranderätt

13 §

Ersättare som inte är tjänstgörande har rätt att närvara vid nämndens

sammanträden men får inte delta i överläggningarna och inte heller i

besluten.

2.6 Deltagande på distans

14 §

Ordföranden får, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträde

genomförs med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får

endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen

och systemet för distansmöte ska vara så beskaffade att inte obehöriga kan

ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till

ordföranden och nämndsekreteraren. Möjligheten att sammanträda på

distans ska tillämpas restriktivt. Ärenden med sekretess ska inte ske på

distans.

2.7 Insynsplats

15 §

Gislaveds kommun har beslutat att inte ha insynsplatser.
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Sammanträden

2.8 Tidpunkt

15 §

Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordförande

bestämmer.

2.9 Kallelse

16 §

 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

 Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för

sammanträdet.

 Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och

ersättare.

 Kallelsen bör vara ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före

sammanträdesdagen.

 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i

vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på

föredragningslista ska bifogas kallelsen.

 I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

 När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till

sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

2.10 Ordföranden

17 §

Det åligger nämndens ordförande att:

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom

nämndens verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av

betydelse för verksamheten och effektiviteten i verksamheten samt

ta initiativ i dessa frågor,

 främja samverkan mellan valnämnden och kommunstyrelsen och

kommunens övriga nämnder samt

 representera valnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter,

konferenser och sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat

i särskilt fall.
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2.11 Justering av protokoll

18 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses

bland de ledamöter som företräder oppositionen.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras

omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

2.12 Yrkanden

19 §

När överläggningen i ett ärende är avslutat går ordförande igenom de

yrkanden som har framställts under överläggningen. Säryrkanden ska vara

skriftliga och överlämnas till ordförande när de framställs.

2.13 Reservation

20 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas

före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

2.14 Protokollsanteckning

21 §

Om en ledamot önskar lämna en protokollsanteckning i form av särskilt

uttalande eller liknande ankommer det på ordföranden, som svarar för

protokollets innehåll, att avgöra om protokollet ska innehålla denna

anteckning. Ordföranden har rätt att kräva en redovisning av innehållet i en

sådan anteckning om den ska tas med i protokollet.

2.15 Initiativrätt

22 §

Kommunstyrelsen har beslutat om en särskild rutin för initiativärenden som

ska följas.

2.16 Delgivning

23 §

Delgivning med valnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen,

kanslichefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.
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2.17 Närvarorätt för övriga

24 §

Förvaltningschef, sekreteraren och andra tjänstemän som ska föredra

ärenden har rätt att delta på nämndens sammanträden.

2.18 Undertecknande av handlingar

25 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska

undertecknas av ordförande eller vid dennes förhinder vice ordföranden.

3 Presidium

26 §

Inom nämnden ska finnas ett presidium. Presidiet består av två (2)

ledamöter.

27 §

Presidiets består av ordförande och vice ordförande som utses av

fullmäktige.

28 §

Presidiet sammanträder på dag och tid som ordförande bestämmer.

29 §

De ärenden som ska avgöras av valnämnden i dess helhet ska beredas av

presidiet om beredning behövs. När ärendet beretts ska presidiet lägga fram

förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
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Ks §196 Dnr: KS.2022.102 1.3.1

Reglemente parlamentariska kommittén 2023

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för
parlamentariska kommittén, daterat 10 maj 2022. Reglementet börjar gälla från
och med 1 januari 2023 och i samband med beslutet upphör det tidigare
reglementet att gälla.

Protokollsanteckning
Mikael Kindbladh (WeP) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
2019 tog kommunfullmäktige beslut om att en ny nämndorganisation skulle
träda i kraft mandatperioden 2023. I det beslutet kom man fram till att
kommunen skulle slå ihop tekniska-, kultur- och fritid- och folkhälsonämnden.
Sedan dess har parlamentariska kommittén berett ärendet och gjort en
genomlysning av alla nämnders uppdrag. I denna process har man landat i att slå
ihop även nämnden BM Utskott Gislaved samt flytta delar från fastighet- och
servicenämnden, socialnämnden och barn-och utbildningsnämndens uppdrag till
den nya nämnden samhällsutvecklingsnämnden.

I förslag på nytt reglemente för parlamentariska kommittén finns ett par tillägg
samt redaktionella förändringar. Följande ändringar har gjorts:

· Under "Sammansättning" har texten förtydligats så att det framgår att
partier som sitter i kommunfullmäktiges presidium ska ha två stycken
ordinarie platser i kommittén.

· Rubriken "Inkallande av ersättare" har lagts till i reglementet. Principen
för inkallelse av ersättare i kommittén är annorlunda jämfört med
nämnderna. Syftet med inkallelse av ersättare i kommittén är att alla
partier ska vara representerade, medan syftet i nämnderna är att fylla
upp alla platser.

· Rubriken "ersättare för ordföranden" har lagts till för att förtydliga vem
som får rollen som ordförande om den ordinarie ordföranden är
frånvarande.

· Rubriken "Deltagande på distans" är tillagd. Detta för att även
beredningar ska ha möjligheten att sammanträda digitalt vid behov.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
reglemente för parlamentariska kommittén, daterat 10 maj 2022, samt att
reglementet börjar gälla från och med 1 januari 2023. I samband med beslutet
upphör tidigare reglemente att gälla.

Beslutsunderlag
Parlamentariska kommitténs förslag daterat den 11 maj 2022
Förslag till reglemente för parlamentariska kommittén, daterad 10 maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022
Kommunstyrelsen den 18 maj 2022, §175
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1 Beredningens uppgifter

1.1 Avgränsningen av beredningens grunduppdrag

1§

Parlamentariska kommittén är en fast beredning som ligger direkt under

kommunfullmäktige, vilket innebär att huvuduppdraget och tillkommande

uppgifter kan komma endast via kommunfullmäktige.

Parlamentariska kommittén ska leda en översyn av nämndorganisation,

arbetssätt, ledighet samt ersättningar till förtroendevalda. Parlamentariska

kommittén benämns här nedan vid beredning. Beredningen ska också föreslå

eventuella förändringar inför kommande mandatperioder.

1.2 Innehållet i beredningens grunduppdrag

2§

Beredningen har följande uppgifter:

 Bereda bestämmelser för förtroendevalda såsom ledighet och

ersättningsbestämmelser inför nya mandatperioder

 Löpande under mandatperioden bereda ärenden gällande ersättning-

och ledighetsbestämmelser för förtroendevalda

 Genomföra översyn av nämndorganisationen, nämndernas

reglementen och nämndsammansättningar inkl. utskott och presidier.

3§

Beredningen ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt område.

4 §

Beredningen ska verka för en samverkan övriga nämnderna emellan för att

gemensamt nå kommunens övergripande mål.

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får beredningen från

kommunens övriga styrelser, nämnder och tjänstemän inhämta de

upplysningar som beredningen behöver.

5 §

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt

personuppgiftslagstiftningen för behandling av de personuppgifter som

beredningen för i sin verksamhet och förfogar över.
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1.3 Rapporteringsskyldighet

6§

Beredningen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera om sin verksamhet

och särskilt ange de åtgärder som erfordras för att de uppsatta målen och

bestämmelserna i gällande lagstiftning ska kunna uppfyllas.

2 Beredningens arbetsformer

2.1 Sammansättning

7§

Samtliga partier i kommunfullmäktige ska vara representerade i beredningen.

Partierna som sitter i kommunfullmäktiges presidium ska ha två platser per

parti. Alla övriga partier i kommunfullmäktige har en plats i beredningen. Alla

partier förutom de partier som har en ledamot i kommunfullmäktiges

presidium ska ha en ersättare.

Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande är även

ordförande och vice ordförande i parlamentariska kommittén.

3 Sammanträden

3.1 Tidpunkt

8§

Beredningen sammanträder på dag och tid som beredningen bestämmer.

3.2 Kallelse

9§

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för

sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot. Kallelsen bör

vara ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i

vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslista

ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till

sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Comment [SS 1]: Har förtydligats att KF
presidium har två ordinarie platser i
beredningen.
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3.3 Ordföranden

10§

Beredningens ordförande ska:

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen

inom beredningens område, ekonomiska förhållanden av

betydelse för beredningen samt ta initiativ i dessa frågor

3.4 Justering av protokoll

11§

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses

bland de ledamöter som företräder oppositionen.

3.5 Yrkanden

12§

När överläggningen i ett ärende är avslutat går ordförande igenom de

yrkanden som har framställts under överläggningen. Säryrkanden ska vara

skriftliga och överlämnas till ordförande och nämndsekreterare när de

framställs.

3.6 Reservation

13§

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas

före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

3.7 Protokollsanteckning

14§

Om en ledamot önskar lämna en protokollsanteckning i form av särskilt

uttalande eller liknande ankommer det på ordföranden, som svarar för

protokollets innehåll, att avgöra om protokollet ska innehålla denna

anteckning. Ordföranden har rätt att kräva en redovisning av innehållet i en

sådan anteckning om den ska tas med i protokollet.

3.8 Närvarorätt för övriga

15§

Förvaltningschef på kommunstyrelseförvaltningen, kommundirektör och

andra tjänstepersoner som ska föredra ärenden har rätt att delta på

beredningens sammanträden.

Comment [SS 2]: Avd.chef för verksamhetsstöd
och kanslichef har tagits bort.
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Reglemente demokratiberedningen 2023

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för
demokratiberedningen, daterat den 10 maj 2022. Reglementet börjar gälla från
och med 1 januari 2023 och i samband med det upphör det tidigare
reglementet att gälla.

Ärendebeskrivning
2019 tog kommunfullmäktige beslut om att en ny nämndorganisation skulle
träda ikraft mandatperioden 2023. I det beslutet kom man fram till att
kommunen skulle slå ihop tekniska-, kultur- och fritid- och folkhälsonämnden.
Sedan dess har parlamentariska kommittén berett ärendet och gjort en
genomlysning av alla nämnders uppdrag. I denna process har man landat i att slå
ihop även nämnden BM Utskott Gislaved samt flytta delar från fastighet- och
servicenämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens uppdrag
till den nya nämnden samhällsutvecklingsnämnden.

I förslag på nytt reglemente för demokratiberedningen har ett antal ändringar
gjorts i beredningens grunduppdrag. Bakgrunden till detta är att
grunduppdraget har varit för omfattande samt att det tidigare funnits
oklarheter gällande fördelningen av ansvarsområden mellan
demokratiberedningen och kommunstyrelsen. Utöver detta har redaktionella
förändringar gjorts och två nya rubriker har tillkommit under kapitlet
"Beredningens arbetsformer". Följande ändringar har gjorts:

· Under "Avgränsning av beredningens grunduppdrag" har
översiktsplanering tagits bort.

· Under "Innehållet i beredningens grunduppdrag" har samtliga delar som
gäller översiktsplanering tagits bort. Vidare har uppgifter som gäller
arbetet med kommunfullmäktigevisionen, övergripande mål och
inriktningar tagits bort. Slutligen har det även tagits bort att
beredningen ska ha dialog med näringslivet.

· Under samma rubrik har det förtydligats att omvärldsbevakningen
gäller demokrati- och dialogutveckling. I övrigt har tre nya punkter lagts
till:
-Planera, genomföra och följa upp dialoger
-Använda medborgarrådets funktion i demokratiutvecklingsuppdraget
-Vara stöd åt förvaltningarna och andra politiska organ i deras arbete
med medborgardialoger.

· Under rubriken "Sammansättning" har ett förtydligats gjorts. Istället för
att ha ett fast antal ledamöter är antalet ledamöter beroende av antalet
partier i kommunfullmäktige.

· Rubriken "Ersättare för ordföranden" har lagts till för att förtydliga vem
som får rollen som ordförande om den ordinarie ordföranden är
frånvarande.
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· Rubriken "Deltagande på distans" är tillagd. Detta för att även
beredningar ska ha möjligheten att sammanträda digitalt vid behov.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
reglemente för demokratiberedningen, 10 maj 2022, samt att reglementet
börjar gälla från och med 1 januari 2023. I samband med beslutet upphör det
tidigare reglementet att gälla.

Beslutsunderlag
Parlamentariska kommitténs förslag till beslut daterat den 11 maj 2022
Förslag till reglemente för demokratiberedningen, daterad 10 maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022
Kommunstyrelsen den 18 maj 2022, §174

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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1 Beredningens uppgifter

1.1 Avgränsningen av beredningens grunduppdrag

1§

Beredningens syfte är att arbeta strategiskt och långsiktigt med demokrati-

och samhällsutveckling i Gislaveds kommun. Beredningen ska vara en politisk

resurs för omvärldsanalys, nulägesanalys, beredning och medborgardialog.

Demokratiberedningen är en fast beredning som ligger direkt under

kommunfullmäktige, vilket innebär att grunduppdraget och tillkommande

uppgifter kan komma endast via kommunfullmäktige.

1.2 Innehållet i beredningens grunduppdrag

2§

Beredningen har följande uppgifter:

•Omvärldsbevakning av demokrati- och dialogutveckling, ta fram

rapporter och analyser som underlag till kommunfullmäktige.

•Planera, genomföra och följa upp dialoger.

•Bereda ärenden på särskilt uppdrag av kommunfullmäktige.

•Använda medborgarrådets funktion i demokratiutvecklingsuppdraget.

•Vara stöd åt förvaltningar och andra politiska organ i deras arbete med

medborgardialoger.

Beredningen ska i sitt arbete särskilt beakta diskrimineringsgrunderna,

barnkonventionen och barnens perspektiv i demokrati- och

samhällsutvecklingen.

3 §

Beredningen ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt

beredningsområde och verka för en god beredning av ärenden in sitt

område.

4 §

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt

personuppgiftslagstiftningen för behandling av de personuppgifter som

beredningen för i sin verksamhet och förfogar över.

1.3 Rapporteringsskyldighet

5§

Beredningen ska kontinuerligt rapportera till kommunfullmäktige de resultat

och slutsatser som beredningen kommer fram till i sitt arbete.
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2 Beredningens arbetsformer

2.1 Sammansättning

6§

Beredningen består endast av ledamöter och har därmed inga ersättare.

Samtliga partier i kommunfullmäktige ska vara representerade i beredningen.

Partierna som sitter i kommunfullmäktiges presidium ska ha två platser per

parti. Alla övriga partier i kommunfullmäktige har en plats i beredningen.

2.2 Ersättare för ordföranden

7§

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice

ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde

fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

2.3 Deltagande på distans

8§

Ordföranden får, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträde

genomförs med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får

endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen

och systemet för distansmöte ska vara så beskaffade att inte obehöriga kan

ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till

ordföranden och kommun-/nämndsekreteraren. Möjligheten att

sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt. Ärenden med sekretess ska

inte ske på distans.

3 Sammanträden

3.1 Tidpunkt

9§

Beredningen sammanträder på dag och tid som beredningen bestämmer.

3.2 Kallelse

10§

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för

sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot. Kallelsen bör

vara ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i

vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslista

ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till

sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

3.3 Ordföranden

11§

Beredningens ordförande ska:

•med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom

beredningens verksamhetsområde och ta initiativ i dessa frågor,

•främja samverkan mellan beredningen och kommunstyrelsen.

3.4 Sammanträden

12§

Beredningen bör ha minst sex (6) planerade sammankomster per år.

Beredningen ska särskilt eftersträva nya arbetssätt där studiebesök,

utbildningar, workshops, eller liknande kunskapsbildande aktiviteter för

beredningens ledamöter kan utgöra en del.

3.5 Justering av protokoll

13§

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses

bland de ledamöter som företräder oppositionen.

3.6 Yrkanden

14§

När överläggningen i ett ärende är avslutat går ordförande igenom de

yrkanden som har framställts under överläggningen. Säryrkanden ska vara

skriftliga och överlämnas till ordförande och nämndsekreterare när de

framställs.

3.7 Reservation

15§
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Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas

före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

3.8 Protokollsanteckning

16§

Om en ledamot önskar lämna en protokollsanteckning i form av särskilt

uttalande eller liknande ankommer det på ordföranden, som svarar för

protokollets innehåll, att avgöra om protokollet ska innehålla denna

anteckning. Ordföranden har rätt att kräva en redovisning av innehållet i en

sådan anteckning om den ska tas med i protokollet.

3.9 Närvarorätt för övriga

17§

Förvaltningschef på kommunstyrelseförvaltningen, kommundirektör och

andra tjänstepersoner som ska föredra ärenden har rätt att delta på

beredningens sammanträden.
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Upphörande reglementen vid ny nämndsorganisation 2023

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva
reglementena för tekniska nämnden daterat 2021-12-09, fritid- och
folkhälsonämnden daterat 2020-04-23, kulturnämnden daterat 2020-04-23,
fastighet- och servicenämnden daterat 2020-04-23, BM Utskott Gislaved
daterat 2020-04-28, arbetsgrupp för arbetsmarknadsfrågor daterat 2015-01-23
samt rådet för social hållbarhet daterat 2017-05-09, samt att samtliga
uppräknade reglementen upphör att gälla från och med den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
I samband med att ny nämndorganisation träder i kraft 1 januari 2023 så
upphör också några befintliga reglementen att gälla. Dessa reglementen är
tekniska nämnden, fritid- och folkhälsonämnden, kulturnämnden och BM
Utskott Gislaved som alla går in i sin helhet i samhällsutvecklingsnämnden.
Fastighet- och servicenämndens reglemente upphör och delas upp mellan
kommunstyrelsen och samhällsutvecklingsnämnden. Reglementet och rådet för
social hållbarhet samt reglementet för arbetsgrupp för arbetsmarknadsfrågor
har ersatts av rådet för hållbar utveckling.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 18 maj 2022, §176

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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