
För Sverigedemokraterna. 
 
Interpellation till socialnämndens ordförande angående den sent kommunicerade budgetavvikelsen 
på hela -35 000 000kr, enligt prognos framtagen i oktober månad gällande 2018. 
Mot bakgrund av den föreliggande situationen och nämndens ordförandes uttalanden i media, 
främst Värnamo Nyheter, så vill jag ställa följande frågor: 
 
 
Vem anser du bär ansvaret för socialnämndens arbete kring budget/resultatuppföljning, samt 
prognoser och kommunikation, med förslag till lämpliga åtgärder? 
 
Vilka åtgärder anser du vara lämpliga att genomföra för att utkräva detta ansvar? 
 
Hur stor är kostnaden enligt prognos innevarande år för KFs beslut den 30 augusti att bereda boende 
med personal på Moforsvillan  i enlighet med den sk gymnasielagen? 
 
Anser du att Gislaveds kommuns styrmodell fungerar på ett tillfredställande sätt? 
 
Anser du att dina uttalanden om att alla förvaltningar, även de som går med plus bör dra i 
handbromsen för att rädda resultatet är förenlig med kommunens styrmodell? 
 
Vilka är huvudorsakerna bakom problemen med prognoser och det förmodade stora underskottet? 
  
Mattias Johansson Sverigedemokraterna. 
 
 
Skickat från min iPad 
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Schablonersättning 2010:1122 - 20181120

1. Inledning

Gislaveds kommun har tidigare beslutat om en fördelningsmodell för schablonersättning till
nämnderna för den statliga ersättningen som tillfaller Gislaveds kommun enligt
förordningen 2010:1122 om statlig ersättning för personer med uppehållstillstånd.

De belopp som betalas ut grundar sig på två delar:

Grundersättning som motsvarar 5 prisbasbelopp och som tillfaller kommunen senast
utgången av april månad. (Prisbasbelopp för 2019 är 46 500 kr)

Schablonersättning för avser ersättning för mottagande och etablering. Ersättningen avser
kostnader för:

1. Mottagande och praktisk hjälp med bosättning

2. Särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan
verksamhet som avses i 25 kap skollagen

3. Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning
för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen

4. Samhällsorientering

5. Tolkning

6. Andra insatser för att underlätta etableringen

För personer som inte har fyllt 65 år ingår även viss ersättning för kostnader för ekonomiskt
bistånd och för administration av ärenden om sådant bistånd i schablonersättningen.

2. Bakgrund och principer

Gislaveds kommun har sedan tidigare en fördelningsmodell sedan 2014 och som innebär att
kommunstyrelseförvaltningen har fördelat medel till socialnämndens och barn- och
utbildningsnämndens verksamheter. Denna modell skapades innan den stora förändringen
2015 inträffade och har sedan dess inte uppdaterats. En resurstilldelning enligt en modell
som denna bör uppdateras en gång om året för att möta eventuella förändringar som händer i
form av förändring av förordningar och förändringar i omvärlden.
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Flera av kommunens verksamheter berörs i varierande grad av mottagandet. Socialnämnden
och Barn- och utbildningsnämnden är de nämnder som främst berörs, men även
Kulturnämnden och Fritidsnämnden. Kommunen arbetar med flera delar för att en
etablering ska ske så snabbt som möjligt och en samverkan kring individen är viktig.

 Fonden hanteras av Kommunstyrelsen

 Alla medel som finns på balanskonto som avser schablonersättningarna flyttas till
kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen fastställer den procentuella fördelningen av schablonersättningen i
november varje år

 Grundersättningen fördelas i 12 delar under året och ingår i det belopp som tilldelas
nämnderna

 Medel får hållas i fond av kommunstyrelseförvaltningen

 Tilldelning till nämnderna sker varje månad

 Förändring av belopp sker kvartalsvis (utbetalning till kommunen sker kvartalsvis)

 Alla nämnder som har en tilldelning av medel ska hantera bokföring av intäkter och
kostnader enligt bokföring som matchar varandra. Alla nämnder ska använda sig av
tilldelade koder för att kontroll och uppföljning ska kunna ske på ett
tillfredsställande sätt

 Om bokföring av intäkter och kostnader inte matchas återtas medel och sätts i
fonden. Avstämningar sker löpande.

 En redovisning av kostnader och effekter av verksamheten ska göras till
kommunstyrelsen en gång om året i augusti. Redovisningen ska vara samlad från de
nämnder som tilldelats medel.

 Uppdatering av den procentuella fördelningen i modellen i oktober varje år

 Eventuella förändringar av principer sker i oktober varje år

 Föreslagna nämnder ersätts genom en procentuell fördelning.

 Socialnämnden: 44%

 Barn- och utbildningsnämnden: 52%

 Kulturnämnden 2%

 Fritidsnämnden 2%

Beräkningen som ligger till grund för den procentuella fördelningen är de kostnader som
finns inrapporterade till och hämtats från de nationella mätningar som finns. Kostnaderna
har sedan viktats i förhållande till de intäkter som kommunen får in och har att fördela för
detta bidrag.

Bokföringen måste matchas kring intäkter och kostnader och göras kontinuerligt för att
dessa ska kunna kontrolleras, följas upp och finnas till grund för beräkningar.
Redovisningschef och Biträdande ekonomichef tar fram de koderna som ska användas som
nyckel för att en total uppföljning på de schabloniserade ersättningarna och kostnaderna ska
kunna göras. De verksamhetsspecifika koderna väljer verksamheterna själva. Revisionen har
tidigare påpekat svårigheten att följa de faktiska kostnaderna i förhållande till intäkterna då
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redovisningen inte hanteras korrekt. Förslaget är nu att medel ska föras tillbaka till fonden
om detta inte sker.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-11-28 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §378 Dnr: KS.2013.60 00

Fördelning av statsbidrag för flyktingverksamhet

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har tidigare beslutat om en fördelningsmodell för
schablonersättning till nämnderna för den statliga ersättningen som tillfaller
Gislaveds kommun enligt förordningen 2010:1122 om statlig ersättning för
personer med uppehållstillstånd.

Den tidigare fördelningen har varit en fördelning där 95% har tillfallit barn- och
utbildningsnämnden och 5% socialnämnden. Detta har varit en fördelning som
inte har uppdaterats i takt med att förutsättningar och förändringar i
verksamhet och omvärld har förändrats och inte därmed inte varit rättvis.
Socialnämnden har haft stora kostnader som de inte har fått bidrag till sig som
omfattats av detta bidrag och barn- och utbildningsnämnden har fått en för
stor tilldelning istället. För att en smidig övergång ska ske så behöver en
retroaktiv summa ges till socialnämnden motsvarande 10 miljoner kronor för
2018, utöver de ersättningar som har betalats ut. Ett belopp under 2019 på
5 miljoner kronor utöver de schablonersättningar som tilldelas ges till barn-
och utbildningsnämnden för att övergången ska kunna hanteras.

Förslaget innebär att en fördelning ska ske till socialnämnden med 44%, barn-
och utbildningsnämnden med 52% samt kulturnämnden och fritidsnämnden 2%
vardera.

Beslutsunderlag
Schablonersättning (2010:1122), fördelning och principer daterat den 20
november 2018
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2018
Kommunstyrelsen den 21 november 2018, § 353

Yrkande
Anton Sjödell (M): Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att införa
ytterligare en punkt i §10 punkt 4: Sådan kommunal vuxenutbildning som
särskilt anpassats för utlänningar som omfattas av 14 § förordningen
(2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att införa ytterligare en punkt i
§ 10 punkt 4: Sådan kommunal vuxenutbildning som särskilt anpassats
för utlänningar som omfattas av 14 § förordningen (2017:820) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-11-28 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 378 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att ersätta socialnämnden med 10 miljoner kronor från fonden för de ökade
kostnader som har inträffat under 2018,

att ersätta barn- och utbildningsnämnden med ett engångsbelopp på
5 miljoner kronor 2019 för att klara den omställningen som krävs i en
förändrad tilldelning,

att flytta medel rörande schablonersättning 2010:1122 från nämndernas
balanskonto till kommunstyrelsens balanskonto för hantering,

att godkänna Schablonersättning 2010:1122 - Principer och fördelning
daterad den 20 november 2018 att gälla från och med 1 januari 2019,
samt

att tidigare fördelningsprinciper upphör från och med 31 december 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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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 §
Beredningen består av en ledamot ifrån varje parti som är representerad i
kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium. Alla partier förutom de partier som
har en ledamot i kommunfullmäktiges presidium har rätt till 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
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äldste ledamoten göra detta.

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 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§

Kommundirektör, avdelningschef för verksamhetsstöd, kanslichef och andra tjänstemän som
ska föredra ärenden har rätt att delta på beredningens sammanträden.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-11-28 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §376 Dnr: KS.2018.237 1.3.1

Reglemente för Parlamentariska kommittén

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2018 att tillsätta en fast
parlamentarisk kommitté.

Parlamentariska kommittén ska leda en översyn av nämndorganisation,

arbetssätt, ledighet samt ersättningar till förtroendevalda under hela
mandatperioden. Beredningen ska också föreslå eventuella förändringar inför
kommande mandatperioder.

Reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om beredningens
uppgifter, arbetsformer samt bestämmelser om beredningens sammanträden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll daterat den 26 april 2018, §57
Reglemente för den parlamentariska kommittén daterat den 26 november
2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Parlamentariska kommitténs reglemente, daterat den 26 november
2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-11-28 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §377 Dnr: KS.2018.231

Uppdrag Parlamentariska kommittén

Ärendebeskrivning
Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn av nämndorganisationen,
arbetssätt och ersättningar till förtroendevalda. Inför mandatperioden 2019-
2022 har kommunfullmäktige fattat beslut om att inrätta en parlamentarisk
kommitté som tillträder redan första året i mandatperioden. Bakgrunden och
syftet med detta är att omgående inleda en total nämndöversyn för att
möjliggöra förändringar under kommande mandatperiod.

Denna uppdragsbeskrivning omfattar således endast denna första del av
parlamentariska kommittéens första uppdrag. Parlamentariska kommittén är
en beredning till kommunfullmäktige med uppdrag att utvärdera och föreslå
förändringar i den kommunens politiska organisation.

Uppdrag
Översynen ska inledas med en omvärldsbevakning och inhämtande av kunskap
från andra kommuner. Det är viktigt att Gislaveds kommun har en
nämndstruktur som väl kan möta de kommande utmaningar som
kommunsektorn står inför. Strukturen ska vara ändamålsenlig, effektiv och
utgå från medborgarnas behov.

Under mandatperioden 2019-2022 får parlamentariska kommittén i uppdrag
att göra en övergripande översyn av kommunens nämndsorganisation.
Översynen ska resultera i förslag till förändringar i nämndsorganisationen.
Förslaget ska innehålla förslag till förändringar avseende
• Nämndsorganisationen
• Respektive nämnds uppdrag (reglemente)
• Respektive nämndens sammansättning av ledamöter

Utgångspunkter för översynen
Översynen av den politiska organisationen ska:

· Säkerställa kommunfullmäktiges viktiga särställning
· Säkerställa att kommunstyrelsen fokuserar på sitt huvuduppdrag som

beskrivs i kommunallagen.
· Beakta fördelarna och nackdelar med de olika syften, uppdrag och

roller som såväl beredningar, nämnder och utskott kan ha.
· Vara effektiv, ändamålsenlig och professionell politisk organisation

utifrån kommunens uppdrag.
· Vara enkel och tydlig utan onödig komplexitet
· Tydligt beskriva nämndernas olika uppdrag och roller
· Möjliggöra utveckling av demokrati och medborgarinflytande
· Uppfylla såväl kommunens roll som demokrati- och samhällsutvecklare

och välfärdsleverantör.
· Säkerställa helhetssyn både vad gäller medborgaren/invånaren,

kommunen som organisation och samhällsutvecklingen.
· Möjliggöra effektiva arbetssätt för styrning och ledning utifrån

kommunens styrmodell.
· Stödja önskvärd organisationskultur.

Översynen omfattar inte förvaltningsstrukturen.

Kommundirektören utses som ansvarig tjänsteperson för parlamentariska
kommittéens arbete.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-11-28 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 377 (forts.)

Tidplan
Tidplanen för kommittén är att den börjar sitt arbete under januari 2019 och
att det ska vara klart och överlämnat för behandling i kommunfullmäktige i
december 2019. Förändringarna som föreslås i nämndsorganisationen ska
verkställas 1 januari 2021.

Yrkande
Anton Sjödell (M) med instämmande av Carina Johansson (C), Lennart
Kastberg (KD), Peter Bruhn (MP) och Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till
förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till uppdragsbeskrivning för parlamentariska kommittén,
daterad den 26 november 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-11-28 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §371 Dnr: KS.2018.179 1.6.1

Omvärldsanalys

Ärendebeskrivning
En ny omvärldsanalys har tagits fram för Gislaveds kommun. En omvärldsanalys
tas fram vart fjärde år och används som underlag för Utblick och Kommunplan.

Omvärldsanalys 2019-2029 är baserad på analysföretaget Kairos Futures
analyser. Företaget har arbetat fram tio trender som bedöms vara särskilt
prioriterade för Gislaveds kommun samt gjort en regional analys.
Utifrån den regionala analysen har slutsatser tagits fram. Slutsatserna innehåller
rekommendationer kring vad kommunen bör prioritera att arbeta med
framöver. Analysen finns med som bilaga.

I processen med att ta fram Omvärldsanalys 2019-2029 har fyra grupper
involverats på olika sätt: kommundirektörens ledningsgrupp, tjänstepersoner
från kommunstyrelseförvaltningen, avdelningen för hållbar utveckling samt
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Omvärldsanalys 2019-2029
Bilaga, Karios Futures Omvärlds- och regional analys för Gislaved
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2018
Kommunstyrelsen den 21 november 2018, § 343

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Omvärldsanalys 2019-2029.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Vi gör dagligen stora  
och små vägval
I Gislaveds kommun görs stora och små vägval i organisationer varje dag. 
Tillsammans ska vi åt samma håll för att uppnå Gislaveds kommuns  
Vision 2040: Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med 
och har en god relation till. För mig betyder detta, bland mycket annat,  
att alla som bor och verkar i kommunen ska vara stolta över platsen man 
befinner sig på. 

Att ta sig mot visionen kräver mod, flexibilitet, innovationskraft och tillit  
till varandra. Vi tar gemensamt ansvar för att förbättra och kvalitetssäkra 
välfärden och servicen för att bättre möta behov och önskemål från de  
vi finns till för. Vi har stort fokus på arbetsgivarfrågorna och tillsammans 
med invånare och företag arbetar vi aktivt med demokratifrågor och  
samhällsutveckling. 

Genom att analysera omvärlden och förstå vad som händer runtomkring, 
hjälper det oss att peka ut riktningen för vårt arbete.

/ Malin Aronsson, kommundirektör

FÖRORD
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SAMMANFATTNING

Kommunen behöver arbeta med att stärka det regionala sammanhanget 
och skapa en större arbetsmarknad. Kommunen behöver också arbeta 
med att öka kunskapskapitalet och göra kommunen mer attraktiv att bo i. 
För detta krävs både ett långsiktigt och uthålligt arbete, med ett fokus på 
att förbättra det som verkligen har betydelse för utvecklingen. 
 Omvärldsanalys 2019 – 2029 har haft Kairos Futures analyser som bas 
och innehållet har tagits fram med hjälp av fyra grupper: kommundirek
törens ledningsgrupp, delar av kommunstyrelseförvaltningen, avdelningen 
för hållbar utveckling och kommunstyrelsen.

Framtida möjligheter
Gislaveds kommun har med hjälp av Kairos Future 1, tagit fram tio trender 
som bör prioriteras under de kommande åren. Även en regional analys 
har gjorts av denna har fyra slutsatser tagits fram som beskriver vilka  
områden kommunen bör arbeta vidare med.

Här följer en sammanfattning:

1  Kairos Future är ett internationell konsult och analysföretag som arbetar med framtids
frågor.

Faktarutor. Sammanfattning av prioriterade trender i omvärlden och slutsatser av regional  
analys för Gislaveds kommun.

Omvärldsanalys: Tio trender

• Ökat fokus på hållbarhet
• Människor engagerar sig mer temporärt 

och nischat
• Högre krav och förväntningar från invånare 

och konsumenter
• Dela upplevelser på sociala medier får ökad 

betydelse
• Ökat fokus på inkludering
• Urbanisering
• Åldrande befolkning
• Arbetsplatser letar efter rätt kompetens och 

invånare behöver kompetensutvecklas
• Digitalisering och automatisering
• Omställning från produktions kapacitet till 

tankekapacitet

Regional analys: Slutsatser

• Stärk upplevelsen av tillit och 
trygghet

• Öka relationer med närliggande  
kommuner och regioner

• Stärk kunskapskapitalet och  
bredda arbetslivet

• Öka boendeattraktiviteten
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Idag påverkas människor även av trender och händelser som sker på en 
helt annan plats än den man befinner sig på. Trenderna drivs främst av  
världens fem stora förändringskrafter; globalisering, ny teknik, värderings
förändringar 2, klimatförändringar och förändrad demografi 3. De globala 
förändringskrafterna driver på mindre trender och lever samtidigt i ett  
komplext samspel med varandra. Trender är något som pågår under en 
längre tid, jämfört med händelser som är svårare att förutspå. Händelser 
kan kallas för osäkerhets faktorer och kan vara konflikter som skapar flyk
tingvågor, finanskriser som slår hårt mot arbetsmarknaden, förändrade 
politiska världslägen som förändrar debattklimatet och ny lagstiftning inom 
EU som påverkar de lokala exportföretagen. Tillsammans förändrar både 
trender och händelser förutsättningarna för människor i Gislaveds kommun.

Omvärldsanalys 2019 – 2029 ligger till grund för kommunens strategiarbete 
och används som underlag för Utblick och Kommunplan. Analysen formar 
också en gemen sam bild av framtiden och skapar bättre förutsättningar 
för att nå Vision 2040: Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar 
sig med och har en god relation till. Att ta hänsyn till omvärlden gör verk
samheten än bättre rustad för framtiden. För arbetsgivaren Gislaveds 
kommun så är det medarbetaren som vet hur de ska arbeta för att för
ändra, förbättra, effektivisera och hitta smarta lösningar tillsammans med 
invånare och brukare. Den här analysen är ett underlag för detta arbete. 
Kunskap om omvärlden gör att det går att förenkla, förbättra och förnya i 
rätt tid. 
 Omvärldsanalys 2019 – 2029 har två analyser från Kairos Future 4 som 
bas. Den första analysen är en omvärlds analys där tio trender prioriterats 
som särskilt viktiga för kommunen att ta hänsyn till. Den andra analysen 
är en regional analys där slutsatser av denna beskriver vad kommunen 
behöver arbeta med för att bli en mer framgångsrik kommun.

INLEDNING

Trender och händelser påverkar

Figur 1. Stora förändringskrafter driver mindre trender.  
Tillsammans får de effekt på Gislaveds kommun.

2  Förändring av hur människor i stort värderar exempelvis individers frihet och värnar om  
traditioner.

3  SKL. Omvärldsbevakning – trender som påverkar det kommunala uppdraget. 
4  Kairos Future är ett internationellt konsult och analysföretag som arbetar med framtids

frågor.

Globala
förändrings-

krafter

Trender

Gislaveds
kommun
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Trender påverkar människor och samhällen varje dag. Kairos Future har, 
genom tre befintliga omvärldsanalyser 5, tagit fram de tio trender som  
Gislaveds kommun behöver prioritera.
 Förutom trenderna, behöver hänsyn tas till de osäkerhetsfaktorer som 
plötsligt kan inträffar (se Inledning). Att ha en beredskap för hur man ska 
agera när något oväntat inträffar är viktigt, både utifrån ett individ och 
samhällsperspektiv.

Tio prioriterade trender

5  Gislaveds kommun, Omvärldsanalys 2013. Kairos Future, Stora flytt och boende studien 
och Kairos Future, Stora jobbstudien.

OMVÄRLDSANALYS
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Ökat fokus på hållbarhet
I allt högre utsträckning integreras ekologisk, social och ekonomisk håll
barhet i olika organisationer idag. Att arbeta med hållbarhet är en viktig 
framtidsfråga 6. Att gå mot en hållbar utveckling innebär att kunna ”tillgo
dose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlig
heter att tillgodose sina behov” 7 och är en prioriterad trend för Gislaveds 
kommun.

Social hållbarhet
En socialt hållbar kommun behöver arbeta med att skapa trygghet, tillit, 
inkludering och delaktighet för alla invånare och värna om de demokratiska 
grundbultarna i samhället. För att långsiktigt bygga ett stabilt och dyna
miskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls, behöver  
fokus vara på de värden som beskrivs i bland annat mänskliga rättigheter 
och barnkonvention. 

Ekologisk hållbarhet
En ekologiskt hållbar kommun måste arbeta med långsiktiga strategier 
som bevarar vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga. 
Detta för att minska påverkan på naturen och invånarnas hälsa 8. 

Ekonomisk hållbarhet 
En kommun som arbetar mot ett långsiktigt hållbart samhälle behöver 
skapa långsiktigt hållbara strategier för att hushålla med mänskliga och 
materiella resurser 9. 

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samspelar och stödjer varandra 
i arbetet mot en hållbar utveckling. För att hållbarbetsfrågorna ska bli en 
naturlig del i det dagliga arbetet, är det viktigt att definiera vad hållbarhets
begreppen innebär i den kommunala organisationen. FN:s globala mål, 
Agenda 2030, utgör ett viktigt ramverk för hur hållbarhetsaspekterna kan 
utvecklas både på internationell och på lokal nivå. Därför är det viktigt för 
en kommun att ha långsiktiga strategier för en hållbar utveckling och arbeta 
för att alla delar av verksamheten ska genomsyras av hållbarhetsfrågor.

Nya former för engagemang
Idag är människor engagerade i samhällsfrågor likväl som tidigare, men de 
traditionella organisationsformerna överges till förmån för ett mer tillfälligt, 
nischat och flyktigt engagemang. Trenden går mot att människor i grupp, 
snabbt och med stor styrka, kan förflytta sig från ett område för engage
mang till ett annat. Det är framförallt de unga som har ett annat sätt att 
organisera sig och kanalisera sitt engagemang än via klassiska organisa
tioner 10. I kommunen är det därför viktigt att kunna möta invånare på de 
olika arenor som de befinner sig på. Den här nya formen av engagemang 
kan uppstå i olika frågor och ske när som helst. Detta behöver en kommun 
ständigt bevaka för att snabbt kunna bemöta. Medborgardialog och digi
tala, interaktiva möten mellan kommun och invånare, är några exempel 
på arbetssätt som skapar lyhördhet för tillfälliga, lokala engagemang. 

6, 10 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
7 – 9 SKL. Centrala begrepp inom hållbarhet.

OMVÄRLDSANALYS
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Högre krav och förväntningar från invånare  
och konsumenter
”Växande välstånd och att allt blir mer direkt tillgängligt digitalt (ondemand), 
leder till högre krav från invånare och konsumenter.” 11 Högre krav ger stora 
möjligheter för en kommun att både höja kvaliteten och erbjuda välfärds 
och servicetjänster utifrån invånare och brukares önskade behov. Att öka 
innovationskraften för att erbjuda välutvecklade tjänster som är anpassade 
efter invånarnas behov är ett arbetssätt för en kommun att använda sig av 
för att möta de krav och förväntningar som ställs. 

Ökat fokus på kommunikation och upplevelser
”Förmågan att nå ut till rätt personer har blivit viktigare än någonsin när allt 
färre delar allt fler alternativa verklighetsbilder. Upplevelsenäringen som 
bransch växer och att människor delar upplevelserna på sociala medier 
är den viktigaste marknadsföringen.” 12 Att dela upplevelser på sociala 
medier är också viktigt för människor som både förstärker sitt samman
hang och sin identitet genom sociala medier. Förmågan att sprida rätt 
budskap blir alltmer viktigt för organisationer och individer. Att delge  
information om kommunens service, demokrati och samhällsutvecklings
uppdrag på ett enkelt och spridbart sätt, är en möjlighet för att stärka de 
värden som Gislaveds kommun arbetar för.  
 En kommun behöver även arbeta med att ta fram värdeskapande  
upplevelser tillsammans med invånarna. Att skapa upplevelsebaserade 
mötesplatser är ett sätt att få människor att skapa sig ett sammanhang i 
en alltmer platsobunden värld.

11 – 12 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved, s. 5.
13  – 14  Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved samt  

SCB. Sveriges framtida befolkning 2018 – 2070.

OMVÄRLDSANALYS

Ökat fokus på inkludering
Efter hösten 2015 har fokus, utifrån ett kommunalt perspektiv, övergått från 
migration till att främst handla om att inkludera nyanlända i samhället och 
på arbetsmarknaden. I framtiden förväntas befolkningsökningen, såväl i 
Sverige som i Gislaveds kommun, till större del bero på migration än på 
antalet födda 13. Att arbeta med inkludering utifrån alla människors behov 
och förutsättningar är därför en viktig del av kommunens långsiktiga upp
drag. Detta är kopplat till kommunens arbete med att motverka diskrimine
ring och öka jämlikhet och jämställdhet i samhället. Kommunen behöver 
arbeta med inkludering på olika nivåer för att skapa inkluderande strukturer 
och miljöer för alla människor i Gislaveds kommun. Det finns arbetssätt för 
detta idag och att fler tar del av dessa sprider kunskapen vidare.

Urbanisering 
Världen över flyttar människor från landsbygd till städer. Även i Sverige 
flyttar människor från mindre regioner till större och idag är det främst 
kranskommuner till storstäder, som människor flyttar till. Storstädernas 
befolkningstillväxt beror främst på invandring och höga födelsetal. 
 I Gislaveds kommun sker också en urbanisering i den bemärkelsen att 
framförallt unga (19 – 24 år) flyttar från kommunen till kommuner med större 
städer. Även invånarantalet i tätorterna har ökat, medan landsbygdens  
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Att exempelvis digitalisera utifrån människors villkor är ett sätt att möta 
den utmaning som en åldrande befolkning innebär. Ett annat sätt är att 
skapa nya möjligheter till kompetensutveckling som möter den ökade 
kompetensbristen i de yrken där utmaningarna finns. En växande grupp 
hälsosamma äldre, skapar möjligheter för en kommun att ta tillvara på de 
förmågor och kompetenser som finns i gruppen och göra dem alltmer 
aktiva i samhällsutvecklingen.

Tilltagande kompetensbrist i dubbel bemärkelse
”Å ena sidan skriker Sveriges arbetsplatser efter kompetens. Å andra sidan 
är stora delar av befolkningen i behov av ett rejält kompetenslyft för att göra 
sig gällande på arbetsmarknaden.” 20 Kompetensbehoven förändras i allt 
snabbare takt än tidigare och därför blir människors förmåga att ställa om 
och byta karriärväg allt viktigare. Arbetsgivare behöver arbeta med att 
samarbeta inom och mellan organisationer för att kunna ta del av de 
kompetenser som finns på den lokala arbetsmarknaden. Att ta tillvara på 
den åldrande befolkningens kompetens är också en möjlighet. För att  
invånare ska kunna utbilda sig och höja sin kompetens, exempelvis på 
distans, behöver det skapas plattformar där människor i kommunen kan 
mötas för att utveckla sin kompetens.

 14  Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
15 – 16 Utrikes flyttnetto = utrikes invandring  utrikes utvandring. Födelseöverskott = födda  döda. 
17 SKL. Kommungruppsindelning 2017.
18 SCB. Störst folkökning att vänta bland de äldsta.
19 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
20 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved, s. 14.Tabell 1. Prognostiserad ökning av 80+ i Gislaveds kommun.

OMVÄRLDSANALYS

invånare har minskat över tid 14. Befolkningstillväxten i kommunen har dock 
ökat de senaste åren, vilket beror på ett positivt utrikes flyttnetto 15 och på 
ett litet födelseöverskott 16.
 Urbaniseringen är en utmaning för en landsbygdskommun 17 som Gisla
ved. En möjlighet för kommunen är att göra den till en allt mer lockande 
plats att leva och verka i för människor som vill bo landsbygdsnära med 
ungefär en timmes avstånd till Jönköping, Borås, Halmstad och Växjö. 

Åldrande befolkning
Bättre hälsa och ökad hälsomedvetenhet hos befolkningen är två skäl till 
varför befolkningen beräknas bli allt äldre framöver. Inom tio år förväntas 
de som är 80 år och äldre att vara femtio procent fler i Sverige 18. Även i 
Gislaveds kommun förväntas antalet äldre att öka.

2017 Prognos 2030 Ökning 2017 – 2030

80 år och äldre ~ 1630 ~ 2370 45 %

Trenden och begreppet åldrande befolkning innebär att andelen syssel
satta minskar, samtidigt som den andel kommunen ska erbjuda tjänster 
inom välfärd och service till ökar. Detta leder till ett kostnadstryck på 
kommuner och ett ökat behov av kompetensförsörjning 19. Likt många  
andra kommuner har Gislaveds kommun en utmaning i att finansiera de 
välfärdstjänster som en ökad åldrande befolkning kommer ha behov av. 
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Digitalisering och automatisering
”Teknikrevolutionen som sveper över världen leder till en omfattande för
ändring, inte minst på arbetsmarknaden där allt fler arbetsuppgifter kan 
skötas av maskiner, robotar och algoritmer.” 21 En kommuns utveckling  
av den tekniska infrastrukturen är viktig för att öka konkurrenskraften.  
Organisationer behöver också utveckla förmågan att tillgodogöra sig  
nyttorna med digitalisering (digital mognad). För kommunen som arbets
givare är det viktigt att erbjuda invånare möjligheten till att vara digitalt  
inkluderade. Gislaveds kommun har spetskompetenser inom industri/ 
tillverkning och digitaliseringen gör det möjligt att erbjuda dessa spets
kompetenser till andra organisationer världen över. 
 Även den fysiska handeln behöver alltmer erbjuda en upplevelse för att 
vara ett alternativ till ehandeln 22. Inom dessa områden är innovationskraft 
ett viktigt ledord för att möta de utmaningar som finns. 

OMVÄRLDSANALYS

Från produktionskapacitet till tankekapacitet
Idag är produktionsvillkoren inom olika branscher alltmer lika och därför 
behöver aktörer ha förmågan att tänka nytt för att bli konkurrenskraftiga. 23 
Omställningen från produktionskapacitet till tankekapacitet innebär exem
pelvis att företag ställer om från traditionell industri till att ha mer fokus på 
informationsteknik och digitala teknologier. Detta skapar både utmaningar 
och möjligheter för alla typer av organisationer. För att kunna tänka och 
göra nytt, behöver arbetsgivare arbeta med innovation och teknologisk för
nyelse i allt större utsträckning. Detta blir viktigt för en långsiktig ekonomisk 
och hållbar utveckling i kommunen. Digitalisering kan vara ett verktyg att 
använda för att utbyta tankekapacitet inom och över kommunens gränser. 

21 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved, s. 4. 
22 – 23 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
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REGIONAL ANALYS

Det pågår ett komplext samspel av alla trender i världen. I detta samspel 
lyckas vissa regioner 24 bli mer framgångs rika än andra. Framgångsrika 
regioner (och kommuner) kommer ofta in i en positiv spiral och drar till sig 
kompetens, kapital och kreativitet. Attraktivitet föder attraktivitet. 
 Varför vissa regioner blir attraktiva och växer kan förklaras med hjälp  
av två teorier 25 som beskriver vilka faktorer som leder till framgång för  
regioner eller kommuner. Ett exempel på en framgångsfaktor är hög  
in och/eller utpendling, vilket i analysen är en del av det som kallas för 
uppkoppling. Ett annat exempel på en framgångsfaktor är yrkesspecialise
ringar i branscher som växer, vilket i analysen är en del av det som kallas 
för spets. Attraktiva och växande regioner har ofta en tydlig arbetsprofil 
eller boendeprofil och är även platser där människor känner trygghet och 
tillit 26. Den regionala analysen för Gislaveds kommun är baserad på dessa 
faktorer. Kommunen har också jämförts med olika kommungrupper.  
En utförligare beskrivning av analyserna finns i bilagan. Gislaveds kommun 
har jämförts med riket i stort och med de närliggande kommunerna Hylte, 
Tranemo, Gnosjö och Värnamo, vilka kallas för jäm förelsekommuner. 

Vägval i regionen

24 Exempel är Stockholmsregionen och regioner kring Örebro och Jönköping. 
25 – 26 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
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Trygghet och tillit

Att känna trygghet och tillit i den plats man lever på, har stor betydelse 
för en plats attraktivitet 27. Samhällen med låg social tillit kan få försämrad 
samhällsekonomi, mindre lyckliga invånare och göra det svårare för en 
kommun att upprätthålla delar av det demokratiska fundamentet 28.  
Upplevelsen av trygga platser är viktigast av en lång rad parametrar  
enligt svenskarna 29. 

I den här analysen bygger Gislaveds kommuns trygghet och tillit  
på följande: 
•  Kairos Futures mätning i människors upplevelse av att de kan  

lita på andra människor (1997 – 2018)
• SCB:s medborgarundersökning (2016)

Gislaveds kommun behöver arbeta mer med att invånare ska känna 
trygghet och tillit. Kommunen ligger sämre till än genomsnittet när det 
handlar om hur trygga medborgarna känner sig och i vilken utsträckning 
kommuninvånare upplever att de kan lita på andra människor.

62 % i Gislaved litar på folk i allmänhet jämfört med 67 % i Sverige som helhet

52 är Gislaveds betygsindex för trygghet, signifikant lägre än 57 i Sverige som helhet

REGIONAL ANALYS

Stärk upplevelsen av trygghet och tillit
Trygghet och tillit är faktorer som måste finnas i alla kommuner, särskilt i en 
mindre kommun som Gislaved. I en storstadskommun är förutsättningarna 
annorlunda och en lägre tillit och trygghet kan förväntas, men det är inte 
bra för en mindre kommun 30. Här har Gislaveds kommun ett viktigt jobb 
att göra för att invånare ska känna trygghet och tillit. Upplevelsen av 
trygghet behöver finnas med i den fysiska utformningen av kommunens 
alla olika platser. Gemensamma mötesplatser måste upplevas som trygga. 
Att öka invånares upplevelse av trygghet och tillit görs också genom 
kommunikation mellan invånare, organisationer, företag och andra grupper. 
Att arbeta mer med medborgardialoger och sprida positiva budskap i  
olika kanaler är en möjlighet för att skapa tillit och även ökad delaktighet. 
Invånare i Gislaveds kommun måste känna sig trygga oberoende av vem 
man är eller vart man befinner sig i kommunen.

Tabell 2. Andel som litar på människor i allmänhet och vilken grad av trygghet invånare  
känner i Gislaveds kommun. Jämfört med riket. Källor: Kairos Future, SCB.

27 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
28 Nordiska ministerrådet. Det nordiska guldet.
29 – 30 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
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REGIONAL ANALYS

Uppkoppling

Uppkoppling innebär att en region eller kommun är framgångsrik när  
den lyckas vara uppkopplad mot de ställen där världen växer och där 
produktionskrafterna och tillväxten finns. 

För att mäta detta analyseras exempelvis: 
•  pendlingsrelationer i arbetsmarknadsnätverket (1993 – 2016) och  

befolkningstillväxt (1983 – 2017)
• antal invånare med tillgång till bredband, 100 Mb/s (2011 – 2017)
• antal gästnätter per capita (2017)

Uppkoppling i arbetsmarknadsnätverket
I det svenska arbetsmarknadsnätverket bildar Gislaveds kommun en 
egen nod tillsammans med kommunerna Gnosjö och Värnamo (se figur). 
Noden ligger mellan flera stora framgångsrika regioner (ex. Stockholm, 
Malmö) och mindre regioner (ex. Jönköping, Halmstad). Gislaveds kommun 
är inte starkt uppkopplad mot någon av dessa.

Figur 2. Noden Gislaved – Värnamo – Gnosjö kommuner i det svenska arbetsmarknads
nätverket. Källa: Kairos Future
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Besöksuppkoppling
För vissa kommuner, som exempelvis Gislaved, kan en stark besöksnäring 
väga upp en mer perifer position i arbetsmarknadsnätverket. Turister på 
besök gör att kommuner är mer uppkopplade mot omvärlden. Här ligger 
Gislaveds kommun relativt bra till, men inte anmärkningsvärt bra.

Digital uppkopplingg
En grundförutsättning för att kunna koppla upp sig mot andra regioner,  
är att ha tillgång till snabbt bredband. Att alla invånare har möjlighet till  
digital uppkoppling är en förutsättning för utvecklingen idag. 

REGIONAL ANALYS

Figur 3. Andel invånare med bredband, minst 100 Mbit/s hastighet. Källa: Kairos Future.
Figur 4. Gästnätter per capita (hotell, stugbyar, vandrarhem och camping), 2017.  
Källa: Kairos Future.

Gislaveds kommun har snart en lika hög andel uppkopplade invånare som 
riket i snitt. Bortsett från Värnamo kommun så är Gislaveds kommun mer 
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Stärk uppkopplingen
Kairos Futures analys beskriver att Gislaveds kommuns uppkoppling är 
på en relativt låg nivå. Det geografiska läget gör att kommunen har både 
Jönköping, Halmstad, Växjö och Borås inom ungefär en timmes pendlings
avstånd. Relationerna till dessa är än så länge för svaga för att gynna 
kommunen i större utsträckning. Det positiva i sammanhanget är att noden 
med kommunerna Gnosjö och Värnamo är betydelsefull. Allt fler pendlar 
kommunerna emellan 31. 
 En nyckel för framtiden är att stärka sammanhanget i noden tillsammans 
med de andra kommunerna. Att stärka relationerna med någon av de när
liggande regionerna Jönköping, Halmstad, Växjö och Borås kan också vara 
ett alternativ, även om detta kräver stor insats. Oavsett, så krävs det att 
invånare har många goda förutsättningar för att pendla ut från kommunen 
såväl som att människor enkelt ska kunna pendla in till kommunen. Det 
måste vara attraktivt för människor att pendla. Utvecklingen av pendlings
möjligheter är en förutsättning för att relationen med närliggande kommuner 
och regioner ska ge verklig effekt. En strategisk utvecklingsplan för både 
kollektivtrafik och säkra vägar kan vara ett steg i att stärka noden och  
relationen till en närliggande region. 

En ökad attraktivitet för pendling till och från kommunen, gör också att 
tillgången på kompetenser ökar. Människor får även tillgång till ett större 
utbud av boende, handel och arbetsplatser. Detta kan i sin tur bidra till att 
stärka bilden av kommunen i sitt regionala sammanhang. I förlängningen 
kan detta leda till en än mer ökad besöksnäring. Även om besöksupp
koppling är på en god nivå idag kan den vara ett stärkande komplement 
till den låga uppkopplingen i arbetsmarknadsnätverket. Till både utökade 
pendlingsmöjligheter och ökad besöksnäring krävs god tillgång till digitalt 
bredband.

31 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
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REGIONAL ANALYS

Spetsighet

Världens tillväxt koncentreras till vissa framgångsrika platser som  
har vassa specialiseringar. En kommun behöver vara spetsig när det 
gäller kunskapskapital 32 och framgångsrika specialiseringar. Att ha ett 
högt kunskapskapital har betydelse för hur en kommun utvecklas.  
En kommun där människor har hög utbildningsnivå, genererar ofta 
goda skolresultat i grundskolan. Detta skapar bättre förutsättningar i 
hela samhället och tenderar ofta att locka till sig fler högutbildade och 
skapa en positiv spiral 33. 

Även arbetslivets sammansättning har betydelse för en kommuns  
utveckling. Är många sysselsatta inom generellt växande branscher är 
det en fördel. Ett ensidigt arbetsliv i branscher som tappar sysselsatta  
är en nackdel. I Sverige sker den största tillväxten inom branscher som 
hotell/restaurang, kulturella/personliga tjänster och företagstjänster.  
Den bransch som krymper sett till antalet förvärvsarbetande är fram
förallt tillverkning/utvinning 34. 

Kommunens spetsighet analyseras utifrån:
•  andel högutbildade (2017), andel behöriga till gymnasium 

(2016 – 2017), övergång till högskola (2015 – 2017), betygspoäng 
gymnasium (2015 – 2017)

•  andel förvärvsarbetare (2016) och tillväxt av förvärvsarbetare i olika 
branscher (2008 – 2016)

Kunskapskapital
När det gäller behörighet till gymnasiet är Gislaveds kommun bättre än 
jämförelsekommunerna (förutom Värnamo kommun), men under genom
snittet i Sverige. Även resultaten för gymnasiet är sämre än riket i stort. 
Andelen övergång till högskola är nästan i nivå med riket 35. 

Andel  
högutbildade 
(2017)

Behöriga  
till gymnasium  
(2016 – 2017)

Betygspoäng,  
gymnasium  
(2015 – 2017, 
genomsnitt)

Övergång  
till högskola  
(2015 – 2017, 
genomsnitt)

Gislaved 20 % 79 % 13,5 40 %

Gnosjö 18 % 67 % 13,6 45 %

Värnamo 27 % 85 % 14,2 48 %

Hylte 21 % 72 % 13,5 32 %

Tranemo 21 % 76 % 13,7 33 %

Riket 36 % 83 % 14,1 41 %

Tabell 3. Kunskapskapital i kommunen, jämförelsekommuner och riket. Källa: Kairos Future.

32  En kommuns andel högutbildade, behöriga till gymnasium, övergång till högskola och  
betygspoäng gymnasium.

33 – 35 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
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Specialiseringar i arbetslivet
De yrken där Gislaveds kommun har sina spetsar tillhör branschen  
tillverkning/utvinning som har en hög andel förvärvsarbetare. Men bran
schen har haft en negativ sysselsättningsutveckling när det gäller antal 
förvärvsarbetande i riket och kommunen, medan exempelvis branschen 
företagstjänster har vuxit 36. Det är främst yrket maskinoperatörer som 
sticker ut som Gislaveds kommuns spets. Även smeder/verktygsmakare 
och handpaketerare/fabriksarbetare sticker ut.  

 

36 Tillväxt av förvärvsarbetade inom olika branscher, 2008 – 2016.
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Figur 5. Andel i yrke som är verksamma i Gislaved (blå) och Värnamo (orange) samt hur 
många procent av de som arbetar i varje yrke som är högutbildad (grön). Källa: Kairos Future.
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Stärk kunskapskapitalet och bredda arbetslivet 
Kairos Future menar att Gislaveds kommuns industriella prägel med många 
industriföretag naturligtvis är en viktig tillgång för kommunen. Fler omkring
liggande kommuner har liknande industriella profiler och det är en styrka 
eftersom det kan vara lättare för företagen att rekrytera om den regionala 
arbetsmarknaden är mer homogen. Dock finns det utmaningar med att de 
spetsiga yrkena finns inom branschen tillverkning/utvinning. Branschen har 
tappat antal förvärvsarbetare över tid (åren 2017 – 2018 har ej analyserats). 
För att minska sårbarheten exempelvis mot en kommande lågkonjunktur 
måste arbetslivet breddas till verksamheter utanför industrin i större ut
sträckning. 
 Att bredda arbetslivet kan också leda till att kompetensbrist uppstår när 
nya områden utvecklas. Kompetensbristen kommer också utvecklas i takt 
med att industrin fortsätter avancera. Detta eftersom den kompetens som 
i högre grad behövs i industrin idag, såsom ingenjörer och ITspecialister, 
bor i mer urbana regioner. I detta sammanhang är det helt avgörande för 
kommunen att utveckla nätverket och skapa en så stor, diversifierad och 
stark arbetsmarknad som möjligt med nodkommunerna Värnamo och 
Gnosjö och andra närliggande kommuner. Arbetsgivare måste arbeta för 
att bli attraktiva för de människor som har de kompetenser som efterfrågas. 
Här kan exempelvis flexibla arbetsplatser och andra förmåner underlätta 
för att dra till sig kompetenser inom vissa yrkeskategorier.  

Att stärka det grundläggande kunskapskapitalet är också ett måste för 
kommunen för att skapa attraktivitet för de kompetenser som behövs.  
Att invånare har högre utbildning är en fördel i takt med att Sverige allt
mer blir en tjänste och kunskapsbaserad ekonomi 37. Att öka andelen 
högutbildade i kommunen kan göras genom att exempelvis erbjuda  
attraktiva studiemiljöer där människor kan samlas för distansstudier.  
Att öka samarbeten med lärosäten och forskning och koppla till sig  
kunskapskluster är ytterligare ett arbetssätt som kan vara till hjälp. 

37 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
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Arbetsprofil och boendeprofil

Kommuners förutsättningar påverkas även av deras specialisering mot  
arbete eller boende. Att vara specialiserad mot arbete innebär att kom
muner i hög grad styrs av hur närings och arbetslivet utvecklas efter
som många människor främst befinner sig i kommunen för att arbeta. 

En kommun som är specialiserad mot boende är beroende av att det 
upp levs som attraktivt att bo i kommunen eftersom människor gärna 
bor där men kan tänka sig att pendla till jobben i en annan kommun. 
Att vara specialiserad mot arbete eller boende är också starkt relaterat 
till hur uppkopplad kommunen är mot större regioner. Boendespecialise
rade kommuner som exempelvis Ekerö är mer framgångsrika eftersom 
de är uppkopplade mot större regioner såsom Stockholmregionen, 
jämfört med boendespecialiserade kommuner på landsbygden som 
har fler framtida utmaningar 38. 

Gislaveds kommun har analyserats utifrån:
•  kvoten mellan dagbefolkning (antal som arbetar i kommunen)  

och nattbefolkning (antal förvärvsarbetare som bor i kommunen) 

REGIONAL ANALYS

Kairos Futures analys visar att Gislaveds kommun inte har någon tydlig 
profil mot varken arbete eller boende. Arbetsprofilen är liknande den som 
finns i andra närliggande kommuner och utgörs av industri, produktion och 
teknik som konkurrerar på en global marknad. Gislaveds kommun har  
varit en arbetsorienterad kommun, men inriktningen har minskat under 
2000talet. Personer som jobbar inom kommunens gränser (dagbefolkning) 
har minskat då industrin sysselsätter färre än tidigare. Idag är det en  
utmaning att vara en mindre industrikommun, eftersom de inte tenderar 
att utvecklas i samma positiva riktning som andra kommungrupper 39.
 De senaste åren har invånarantalet i Gislaveds kommun ökat, men  
statistiskt sett 40 är det inte sannolikt att kommunen kommer ha ett positivt 
inrikes flyttnetto 41 över tid. De allra flesta kommuner av Gislaveds typ tappar 
unga människor. Att attrahera människor i barnfamiljsåldrar behövs för att 
minska utvecklingen. Fortsätter dessutom kommunens utveckling mot en 
allt mindre arbetsprofil, kan en alternativ väg vara att öka boendeattrakti
viteten, så att människor kan tänka sig att bo i kommunen men arbeta 
någon annan stans 42. 

38– 40 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
41 Inrikes flyttnetto = inrikes inflyttade – inrikes utflyttade.
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Öka boendeattraktiviteten 
Kairos Future menar att Gislaveds kommun kan stärka boendeattraktivi
teten som en alternativ strategi till att skapa en regional, diversifierad arbets
marknad som nämnts ovan. För att kunna nå exempelvis barnfamiljsåldrar 
så måste kommunen upplevas som en attraktiv boendeplats. En nyckel 
är att stärka trygghet och tillit, eftersom trygghet och låg brottslighet är 
de viktigaste egenskaperna för människor som bor på en plats. 

Gislaveds kommun måste också upplevas som nära, främst när det  
gäller närhet till olika samhällsfunktioner, sociala sammanhang och natur.  
Även bra kommunikationer är en viktig faktor att ta hänsyn till för att öka 
kommunens boendeattraktivitet. Det som Gislaveds kommun som arbets
givare mest direkt kan påverka är skolornas kvalitet. Detta är inte viktigt för 
alla, men för barnfamiljer är det avgörande 43. För att öka boendeattraktivi
teten är det lämpligt att analysera målgrupper, gemensamt marknadsföra 
regionen med närliggande kommuner och aktivt arbeta med att utveckla 
vad attraktivt boende betyder i praktiken för kommunen. 

42 – 43 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.

Figur 6. Platsens olika värden, sorterade efter vad som är viktigast (längst ner)  
och det som är minst viktigt (högst upp). ”C” i toppen står för centrum.  
Källa: Kairos Future, Stora flytt och boendestudien.
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1 Inledning 

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten vilket 

innebär att de ska sköta ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. 

 För verksamheten ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning 

 För ekonomin ska det anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning” 

 För personalfrågor ska det anges personalpolitiska mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning” 

För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen ska arbeta för att nå 

visionen utifrån vad som anges i de prioriterade målområdena. För de prioriterade områdena anges 

mål för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för verksamheten är god 

ekonomisk hushållning. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande målområden såsom operativa styrgrupper, 

nämndernas uppföljning och samhälle-, demokrati- samt arbetsgivarfrågor utgör grunden för 

kommunfullmäktiges uppföljning. 

Kommunfullmäktige följer upp planeringsdirektivet fyra gånger per år. Vid delår och årsredovisningen 

görs en mer omfattande uppföljning. 

 

1.1 Styrmodell 

Gislaveds kommun styrmodell är ett samlingsbegrepp för att tydliggöra en gemensam struktur och 

gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen som syftar till att säkerställa att de 

politiska viljeinriktningarna får genomslag i verksamheterna. Styrmodellen omfattar hela kommunens 

organisation. 

Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. Det är vad 

man fyller styrmodellen med som ska spegla rådande politiska viljeinriktningar. 

Gislaveds kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och statliga 

styrdokument verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med 
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personalpolitiska mål, finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra 

verksamheten kopplas kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer till grunduppdraget. 

Styrmodellen illustreras av nedanstående bild. 

  

 

1.2 Vision 

Visionen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. Visionen är ett redskap för 

styrning av den kommunala verksamheten. Gislaveds kommun har en vision som är en ledstjärna för 

hur kommunen önskas utvecklas. 

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till.  

Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar – vill uppnå vision 2040 genom att vi:  

 levererar en fungerande vardag för individen,  

 fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk,  

 samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning,  

 uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen.  

  

1.3 Värdegrund 

Gislaveds kommun verkar utifrån alla människors lika värde. Alla invånare ska ha samma möjligheter 

att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som tas. 

Gislaveds kommun präglas av ömsesidig respekt. Beslut fattas på en rättssäker och saklig grund. I 
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mötet med kommunens verksamheter ska alla invånare känna att de har samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter. 

Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter och vill tillvarata kommunens mångkulturella 

profil. 

Gislaveds kommun tar tillvara på barnperspektivet och arbetar för en samhällsutveckling som inte 

äventyrar möjligheterna för kommande generationer. 

2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Grunduppdrag 

2.1.1 Uppföljning - välfärd och service 

Medarbetarperspektiv 

Flera nämnder påtalar utmaningen kring att rekrytera rätt kompetenser och att det finns stora 

utmaningar i att utveckla nya arbetssätt och arbetsmiljön. 

Kommungemensamma kompetensutvecklingsinsatser har gjorts för att stärka chefernas 

kommunikativa ledarskap. Under hösten 2018 kommer ytterligare satsningar att göras inom hela 

kommunen för att stärka medarbetarskapet. 

Verksamhetsperspektiv 

Flera nämnder såsom Bygg- och miljönämnden och Fritidsnämnden fokuserar på att klargöra och 

planera för sina nya grunduppdrag. Fastighet- och servicenämnden är mitt uppe i en stor förändring 

vad gäller både arbetssätt, organisation, kultur och rekryteringar. 

Socialnämnden bedriver en omfattande verksamhet som ständigt påverkas av faktorer i omvärlden 

vilka alla inte är påverkbara. Det kräver en flexibel verksamhet som ständigt förändras utifrån 

förändrade förutsättningar utifrån invånarnas behov. Ett exempel är det är arbetet med 

flyktingmottagande och mottagandet av ensamkommande barn där förutsättningarna förändrats vid 

fler tillfällen. Socialnämnden bedriver verksamhet av hög kvalitet inom de flesta områden visar de 

kvalitetsuppföljningar som nämnden genomför. De genomförda brukarundersökningarna visar på 

mycket goda resultat och inom visa områden bland de bästa i landet. 

Socialnämnden har fokus på de ekonomiskt prognostiserade underskotten vilket är högsta prioritet 

att komma tillrätta med. Socialförvaltningen arbetar fortsatt med förbättringar och effektiviseringar 

inom ett antal olika processer och arbetsmetoder. Det handlar bland annat om digitalisering och 

teknikutveckling, förändrade och effektivare processer och arbetsmetoder inom vård- och omsorg 

framförallt avseende omsorg samt kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende, 

lokaleffektiviseringar samt effektivisering av bemanningsprocessen. Arbetet kommer fortsättningsvis 

kräva avvägningar och prioriteringar mellan olika verksamhetsområden och verksamhetens innehåll 

och omfattning. 

Målgruppens perspektiv 

Gemensamt för nämnderna är att det pågår arbete med att ständigt förbättra verksamheten och med 

att effektivisera verksamhetens processer. Flera nämnder har ett ökat fokus på att ta tillvara 

digitaliseringens möjligheter för att frigöra tid och underlätta för såväl nämndens egna medarbetare 

som övriga verksamheter i organisationen. Exempelvis så här Kulturnämnden fokus på att fler 

invånare ska ges möjlighet till digital delaktighet. De arbetar för att alla ska känna sig inkluderade och 

medskapande till kulturlivet i Gislaved. De ser resultat av sitt arbete genom att flera aktörer söker 

samarbete med nämndens verksamheter och genom att de utvecklat tillgängligheten har de idag fler 
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besökare i verksamheten. Ett annat exempel är att Barn- och utbildningsnämnden analyserar 

skolresultat och skolenkäten och skapar åtgärder utifrån detta. Viss förbättring har skett sen senaste 

mätningen. 

  

2.1.2 Uppföljning - samhälle och demokrati 

Kommunen har under 2018 arbetat med de strategiskt viktiga uppdragen gällande fördjupad 

översiktsplan för Skeppshult och Smålandsstenar samt centrumutveckling i Gislaved. Arbetet har och 

kommer fortsättningsvis att starka kopplingar till medborgardialog och andra metoder som möjliggör 

en bred delaktighet och inflytande från våra medborgare. Till andra arbetsgrupper har särskild 

inbjudan riktats till unga, i samarbete med Gislaveds gymnasium, för att säkerställa att unga är med 

och påverkar innehållet i vissa verksamheter. Ett sådant exempel är en serie workshops med ca 80 

gymnasielever kopplad till vår vision och Agenda 2030 

Från och med i år är Gislaveds kommun ett särskilt förvaltningsområde för den finska 

minoritetsbefolkningen. Det kommer att innebär en omställning för hela kommunens verksamhet för 

att tillgängliggöra information och verksamhet på minoritetsspråket finska. En särskild tjänsteperson 

har ett samordningsuppdrag i frågan, som kommer att hanteras förvaltningsövergripande med 

delaktighet från samtliga förvaltningar. 

I mars 2018 ingick Gislaveds kommun ett så kallat EU-handslag med EU och handelsministern, för att 

säkerställa att kommunen arbetar aktivt med EU-frågor. Gislaveds kommun har fullföljt eller har en 

plan för samtliga åtaganden. Arbetet kommer att följas upp och redovisas till kommunstyrelsen under 

året. 

Att säkerställa en hållbar utveckling för vår kommun är ett viktigt strategiskt område. Under 2018 

har ett omfattande arbete inletts med en uppdaterad och utökad kartläggning "Hur är läget, Gislaveds 

kommun?" som omfattar samtliga hållbarhetsperspektiv. Parallellt pågår ett arbete med att ta fram en 

strategi för hållbar utveckling för kommunkoncernen samt en översyn av uppföljningsmetoder och 

samverkansplattformar för frågorna. 

För att säkerställa kunskap om ett olika perspektiv finns inom hållbar utveckling har ett flertal 

utbildningar erbjudits under 2018. En grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter har erbjudits 

förtroendevalda i kommunfullmäktige samt samtliga nämnders presidier i samarbete med 

Länsstyrelsen i Jönköpings län. Utvärderingen visar att utbildningen var uppskattad, välbehövlig och 

mer information önskas om hur vi i kommunen arbetar för att integrera mänskligt 

rättighetsperspektiv i våra verksamheter. Därutöver har grundläggande utbildning i ekologisk 

hållbarhet samt hur vi arbetar med frågorna i kommunen erbjudits till samma målgrupp 

förtroendevalda samt kommunledningen och bolagsledningen. Övriga teman under året har varit 

minoritetsfrågor, barnkonventionen samt Agenda 2030. Kunskapsinsatser är viktiga för att 

beslutsfattare ska kunna välgrundade beslut för en hållbar samhällsutveckling. 

Från och med januari 2019 startar den nya Demokratiberedningens uppdrag, som ska arbeta med 

ökat medborgarinflytande i långsiktiga, övergripande och strategiska frågor. Under 2018 har arbetet 

pågått med att rigga stödet för den nya beredningen. 

Digitaliseringen och våra invånares digitala delaktighet är ett annat viktigt område inom 

demokratiområdet. Ett förslag till en Kommunal Digital Agenda är framtagen och innehåller avsnitt 

om bredband/fiber, välfärdsteknologi, informationssäkerhet, samverkan externt, digital mognad och 

digitala tjänster (e-tjänster och AI). Indikatorer är kopplade till varje avsnitt som ska ge underlag för 

att följa upp och analysera samt driva arbetet framåt inom digitalisering. Ett flertal 

kompetensutvecklande insatser har genomförts i kommunkoncernen inom området för 

förtroendevalda, chefer och vissa medarbetare. Arbete med digitalisering driver även på arbetet med 
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säkerhet, och därför har dessa två teman avhandlas gemensamt. 

Länets digitaliseringsråd har under 2018 genomfört en bred undersökning bland invånare i olika 

åldersgrupper och företag i länets kommuner kring vad de efterfrågar inom digitala tjänster, e-tjänster 

och service. Detta utgör framåt ett bra underlag för att arbeta med digitalisering utifrån invånarnas 

perspektiv vilket vi även behöver arbeta med på lokal nivå. 

Inom kommunkoncernens arbete med temat digitalisering har vi identifierat ett behov av att agera 

mer proaktivt, samverka och samarbeta inom koncernen för att få ut mest effekt samt digitalisera och 

automatisera våra processer i större utsträckning. Detta kommer att kräva förändrade arbetssätt 

såväl som en förändrad kultur inom organisationen i synen på digitalisering och automatisering där vi 

ständigt har fokus på de vi är till för. I november genomförs, i samarbete med alla kommuner i 

Jönköpings län, en mätning av den digitala mognaden i kommunerna som organisation.Mätningen 

finansieras av Digitaliseringsrådet i Jönköpings län och ska bidra till att förstå kommunernas förmåga 

att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. 

2.1.3 Uppföljning - arbetsgivare 

Sveriges kommuner står inför en utmaning vad gäller den strategiska personalförsörjningen. Under de 

kommande åren beräknas mer än en tiondel av Gislaveds kommuns anställda att gå i ålderspension, 

samtidigt som de årskullar som kommer in på arbetsmarknaden är betydligt mindre än de som 

lämnar den. Detta ställer stora krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare och fortsätta 

arbeta med strategiskt personalarbete. 

Första nio månaderna visar 63 fler utannonserade tjänster jämfört med 2017 års nio månader (482 

platsannonser nio första månaderna 2018). Personalomsättningen gällande avgångna 

tillsvidareanställda är något lägre första nio månaderna; 8,1 % jämfört med 8,6 % dvs något färre 

tillsvidareanställda slutar jämfört med samma period. Även personalomsättningen utifrån nya 

tillsvidareanställda är lägre jämfört med motsvarande period 2017; 5,1 % jämfört med 6,5 %, dvs vi 

nyanställer färre tillsvidareanställda jämfört med samma period. Detta betyder att fler visstidsanställda 

behov finns. 

Det har beslutats att prioritera området kompetensförsörjning inkl. kompetensutveckling. Det har 

gemensamt tillsatts en resurs som ska intensivt arbetar med det viktiga strategiska arbetet 

tillsammans med förvaltningarna. Projektledaren tillträdde september 2018 och genomför projektet 

till december 2019. Fokus är kompetensförsörjningsplaner på strategisk nivå, taktiskt nivå och 

operativ nivå. Förutom att rekrytera rätt personer med rätt kompetens handlar det även om att 

använda befintlig kompetens rätt. Rätt kompetens på rätt plats ger bäst och effektivast service. När 

verksamheterna utvecklas måste yrkesrollerna hänga med. Genom att organisera arbetet annorlunda 

kan både personal och verksamhet utvecklas och resurserna används mer effektivt. 

  

  

2.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

2.2.1 Målgrupp 

2.2.1.1 Alla kommuninvånares och företags tillgång till internet. 

Beskrivning 

För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till internet är utökad fiberutbyggnad särskilt 

kritiskt. 
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Kommentar 

I Gislaveds kommun finns en tjänsteperson som arbetar med de övergripande, strategiska frågorna 

kopplade till bredbandsfrågor. Arbete pågår med att fram aktuell information som ska bli ett 

kartunderlag för att visa allmänheten och i mer detaljerad form fungera som ett planeringsunderlag 

för utbyggnad i Gislaveds kommun. Arbetet görs i samarbete mellan kommunen och Gislaveds Energi 

som har fått i uppdrag från kommunen att till år 2025 säkerställa att 95 % av alla invånare i 

kommunen ska ha tillgång till fiber. Statistik från post- och telestyrelsen (PTS), visar att ca 72 % av 

hushållen hade tillgång per 1 oktober, 2017. Intensivt arbete med utbyggnad pågår på fler håll i 

kommunen, därför är bedömningen att denna kvalitetsfaktor är god. 

 

2.2.2 Verksamhet 

2.2.2.1 Uppdaterade detaljplaner för att snabbt tillgodose behov av mark. 

Beskrivning 

För att tillgodose invånares och företags behov av byggnation är det särskilt kritiskt att det finns 

uppdaterade detaljplaner. 

Kommentar 

Ansvar för arbetet med att ta fram detaljplaner ligger hos bygg- och miljöförvaltningen, men sker i 

samverkan med andra förvaltningar. Samverkan sker bland annat i en särskild plangrupp, där 

förvaltningsövergripande representanter på operativ nivå diskuterar de olika detaljplanerna som är 

aktuell. Därutöver sker strategisk samverkan på förvaltningsövergripande nivå i den nybildade 

strategiska markgruppen. Arbetet har bland annat möjliggör gemensamma prioriteringar i 

detaljplanarbetet men även strategiska markfrågor som för förvärv och försäljning för att snabbt 

kunna tillgodose behovet av mark. Översyn av organisationen på bygg och miljöförvaltningen pågår 

för att möjliggöra ett effektivare planarbete och nya arbetssätt håller på att landa i den strategiska 

markgruppen för att bli effektivare. Bedömningen är att denna faktor är god. 

 

2.2.2.2 Samverkan internt och externt. 

Beskrivning 

För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun är samverkan både internt som externt 

särskilt kritiskt. 

Kommentar 

Kommunstyrelsen har på uppdrag av den parlamentariska kommittén frågat kommunerna i 

Jönköpings län och angränsande kommuner i andra län om hur de ser på samverkan inom olika 

verksamhetsområden och också framfört Gislaveds kommuns positiva inställning till samverkan. 

Tillfrågade kommuner har generellt ställt sig positiva till samverkan. Kommunstyrelsen har 

överlämnat svaren till den parlamentariska kommittén för vidare hantering. 

Externt pågår redan flera olika former av samverkan. Som exempel kan nämnas 

Entreprenörsregionen och samverkan inom GGVV, regionens digitaliseringsråd, samverkan inom 

säkerhet och räddningstjänst, inom överförmynderi, upphandling, rådet för social hållbarhet, 

samverkan kring sjön Fegen, avfallsfrågor (SÅM) etc. En nystartad samverkan är med Borås och 
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Tranemo kommuner kring bland annat infrastruktur och kollektivfrågor. Nöjdheten med den externa 

samverkan har mätts i referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor och i rådet för social hållbarhet. I 

referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor anger 82 % att samverkan på nivån  mycket bra och bra 

har bidragit positivt till kommunens utveckling. I rådet för social hållbarhet är det 91 % som anger 

det. Ingen anger att det inte är så bra, ganska dåligt eller mycket dåligt. En mätning kommer också att 

göras i samband med näringslivsdialogerna senare i höst. 

Internt sker samverkan främst genom kommundirektörens ledningsgrupp, tillsatta  operativa 

styrgrupper där även bolagens VD ingår samt genom fasta beredningsgrupper. Samverkansparterna är 

i de mätningar som gjorts i hög grad nöjda med den interna samverkan i de olika organen. 

I samband med mätningarna blir det ofta också ett bra samtal och reflektion kring samverkan i 

gruppen och vad som kan förbättras och utvecklas. 

 

2.2.3 Medarbetare 

2.2.3.1 Hållbart medarbetarengagemang är en viktig förutsättning för att nå goda 

resultat. 

Beskrivning 

Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations 

förmåga att nå goda resultat. I personalintensiva verksamheter, som de inom kommuner och 

landsting, är detta särskilt tydligt. Begreppet ”hållbart” markerar att detta index för 

medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, inte endast fokuserar på själva nivån på 

engagemanget utan också på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och bygga vidare 

på detta engagemang. 

Kommentar 

Denna faktor bedöms relativt god med en viss risk. Gislaveds kommun är en stor organisation med 

sina nästan 3000 tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. Därmed finns ett varierat engagerade 

hos medarbetarna samt varierad förmåga hos cheferna och organisationen att ta tillvara på och bygga 

vidare på detta engagemang. 

SKL har arbetat fram en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i 

kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Dessa nio frågor 

innefattas i medarbetarenkäten i Gislaveds kommun. Enkätens syfte är dels att möjliggöra jämförelser 

i dessa delar och analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. 

Jämförelsemöjligheterna skapas genom att enkätsvaren redovisas i Kommun- och landstingsdatabasen 

(Kola). Där omvandlas varje frågeområdes medeltal till ett index från 0-100 och det är detta index 

som redovisas här. Totalt sett hamnar det kommunövergripande HME-indexet på 76 vilket är 

marginell lägre jämfört med föregående års resultat på 77. Förvaltningarnas resultat skiljer sig åt 

mellan 80 som högst och 62 som lägst. 

Vi är på god väg och de åtgärder som kommer att vidtas under året är bland annat: 

 fortsatt implementera nya styrmodellen och det kommunikativa ledarskapet, 

 starta upp projektet kompetensförsörjning tillsammans med förvaltningarna, 

 fokus på medarbetarskap, hur våra medarbetare blir medskapare, 

 ett nytt samverkansavtal med fokus på medarbetaren och dialog med dem, att stärka 

arbetsplatsträffarna, 

 stödja upp kring heltider med fokus på att fler ska arbeta mer utifrån god arbetsmiljö, 
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 bygga upp hela chefsutvecklingsprocessen, från aspirant till exit, 

 införande av personalportal, där alla personalförmåner finns samlat och flertal rabatter, 

 arbeta efter framtagen handlingsplan för employer branding. Årets medarbetare och årets 

chef ska genomföras första gången våren 2019. 

 

2.2.3.2 Friska medarbetare är en grundförutsättning. 

Beskrivning 

Gislaveds kommun ska ha ett lågt sjuktal. Friska medarbetare ger hållbara medarbetare och därmed 

hållbar organisation. Medarbetare blir lyssnade på och deras synpunkter tas tillvara. 

Kommentar 

Sjukfrånvaron hade ökat från 6,0 % 2016 till 6,6 % 2017. Ett lågt sjuktal inom kommuner med 

kvinnodominerade kontaktyrken bedöms vara 5,3 % eller lägre (grönt). Gul: 5,3-7 %,  röd bedöms 

vara 7 % eller högre. Ingen av kommunerna i länet landade på 5,3 % eller lägre 2017. Lägst hade 

Aneby kommun med 5,4 % och högst Eksjö kommun på 6,7 %. 

För perioden januari till september ligger sjukfrånvaron på 6,9 % och då flest antal sjuktimmar oftast 

finns under perioden januari till maj (influensa, magsjuka etc.), samt att långtidssjuka är mindre än 

föregående år är prognosen att sjukfrånvaron hamnar på 6,6 % på helåret. 

Sjukfrånvaron innebär en förlust av personal och kompetens som kraftigt försämrar kommunens 

förutsättningar att klara sina uppdrag. Under de senaste perioderna av hög sjukfrånvaro i riket är det 

de psykiska diagnoserna beträffande ohälsan, särskilt bland kvinnor, som ökat mest i riket men även 

för Gislaved som kommun. 

Friska medarbetare ger hållbara medarbetare och därmed hållbar organisation. Medarbetare blir 

lyssnade på och deras synpunkter tas tillvara. De åtgärder som planeras är: 

 fortsatt implementera nya styrmodellen och det kommunikativa ledarskapet 

 ESF projekt ”En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv” som pågår under 2018-2021 

 kommunens företagshälsovård Kommunhälsan ska mer arbeta uppsökande verksamhet och 

erbjuda insatser 

 att vara i arbete är en friskfaktor. Det är generellt sett betydligt sämre för hälsan att inte 

arbeta, även när arbetsförmågan är nedsatt. Att skapa förutsättningar för medarbetarnas 

närvaro på arbetsplatsen är en utgångspunkt för att minska sjukfrånvaron. 

 fokus på medarbetarens "känsla av sammanhang" (KASAM) är viktig för hälsotillstånd. Chefen 

och organisationen behöver göra uppdraget begripligt, resurser tillgängligt och hanterbart 

samt få medarbetarna att känna sig delaktiga. 

 

2.2.4 Ekonomi 

2.2.4.1 Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar. 

Beskrivning 

För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska resurser används är det särskilt kritiskt 

att de ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga. 
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Kommentar 

Det är av största vikt att nämndernas prognoser har en bra träffsäkerhet. Detta är ett verktyg som 

med rätt träffsäkerhet kan bidra till att verksamheten kan styras om och prioriteringar kan göras i 

rätt tid. En träffsäkerhet som missar allt för mycket kan få konsekvenser av att fel beslut tas i fel tid 

eller inte alls. För att kunna planera resurser och också att kunna prioriteras både politiskt och i de 

olika verksamheterna behöver de ekonomiska prognoserna gå hand i hand med verksamheten och 

vara synkroniserat. Det betyder att det ska kunna tas beslut om hur vi ska handla för att vid årets slut 

kunna klara vår ekonomi eller verksamhet. Vid stora planerade överskott kan en annan prioritering 

göras och vid stora underskott ska åtgärder sättas in. I första hand ska de olika över- och underskott 

hanteras i respektive nämnd. 

En bedömning görs att detta arbete pågår kontinuerligt och behöver förbättras. Det stora underskott 

som prognostiserats från socialnämnden kunde aviserats tidigare om prognossäkerheten varit bättre. 

Då detta får så stora konsekvenser för Gislaved som kommun bedöms denna faktor vara underkänd. 

Det är dessutom viktigt att vid avvikande prognoser sätta in åtgärder som ger effekt både på kort och 

lång sikt, dvs både innevarande och kommande år. 

  

  

 

2.2.4.2 God ekonomisk hushållning. 

Beskrivning 

Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser används till rätt saker och på ett effektivt sätt. 

Kommentar 

Gislaveds kommun definierar god ekonomisk hushållning i kommunfullmäktiges finansiella mål, mål 

och personalpolitiska mål. 

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. 

Begreppet innebär krav på att resurserna används rätt och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För 

att skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband 

mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och 

ändamålsenlig verksamhet. 

Då det stora underskott som aviseras från socialnämnden får så stora konsekvenser för Gislaveds 

kommun som helhet och att effektfulla åtgärder inte satts in i tid så görs bedömningen att god 

ekonomisk hushållning ej uppfylls. Det krävs ett mer flexibelt och kraftfullt angreppssätt mot 

prognostiserade underskott för att komma tillrätta med det som aviserats. Vi behöver arbeta 

långsiktigt, men aldrig det arbete som måste till för att ge den effekt som krävs på kort sikt. 
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3 Ekonomi 

3.1 Uppföljning 

3.1.1 Uppföljning drift, Gislaveds Kommun 

Mnkr Budget 
Prognos 

U1 
Utfall 31/8 

Prognos 

U2 

Prognos 

U3 
Utfall U4 

Kommunstyrelsen -95,4 1,9 -53,8 1,0 2,5  

Överförmyndarnämnde

n 
-3,4 0,0 -2,3 0,0 0,0  

Räddningsnämnden -30,6 0,0 -23,3 -0,3 0,0  

Tekniska Nämnden -36,6 0,0 -29,1 2,0 2,0  

Bygg- och 

Miljönämnden 
-13,7 0,2 -7,7 0,0 0,9  

Socialnämnden -591,8 -5,6 -438,3 -16,5 -34,3  

Fritidsnämnden -35,8 0,0 -22,5 0,2 0,4  

Barn- och 

Utbildningsnämnden 
-774,7 -1,0 -504,8 -2,7 0,0  

Kulturnämnden -33,9 -0,2 -22,1 0,0 1,0  

Fastighet- och 

Servicenämnden 
46,3 0,1 -4,9 5,0 8,8  

Summa Nämnder -1 569,6 -4,6 -1 108,8 -11,3 -18,7  

Finansförvaltningen 1 576,9 7,0 1 144,2 15,0 1,7  

Summa Finansiering 1 576,9 7,0 1 144,2 15,0 1,7  

       

ÅRETS RESULTAT 7,3 2,4 35,4 3,7 -17,0  

Ekonomisk kommentar 

Prognosen på helåret pekar på ett resultat på - 17 mnkr. Det har varit en del vakanta tjänster i 

kommunen, vilket har resulterat i att en hel del omplanering har gjorts. Flera insatser som skulle ha 

påbörjats 2019 har kunnat genomföras eller påbörjats redan 2018. Det har skapat ett utrymme att ta 

in konsulter och genomföra utbildningsinsatser utöver plan. Kommunen har i sitt anläggningsregister 

ett lågt värde av den egna marken vilket resulterar i reavinst vid försäljning. Försäljning har 

genomförts och en reavinst har uppstått. 

Den ekonomiska uppföljningen pekar på ett prognostiserat underskott för socialnämndens samlade 

verksamhet med 34,3 mnkr. 

Socialnämnden tog inför 2018 beslut om omfördelningar mellan de olika verksamhetsområdena för 

att möta de obalanser som sågs i 2017 års bokslut samt behovsutvecklingen inom framförallt 

funktionshinderområdet. Intäkter från statliga ersättningar räknades in i budgeten och ökade på det 

sättet fördelningsutrymmet. Totalt har verksamhetsområde funktionshinder och stöd förstärkts med 

10 mnkr 2018, vilket ändå inte helt täckte obalansen. 

Individ- och familjeomsorgen har en försämrad prognos med 8,5 mnkr vilket innebär en prognos på 

ett underskott på drygt 14,1 mnkr. Det handlar om ökade kostnader för flyktingmottagandet inom 

ett antal områden. Under våren sågs en minskning av antalet ensamkommande barn och beslut togs 

om att stängning av Kastanjegården som HVB-boende detta har dock inte kunnat göras utan 

överskjutande kostnader som inte kompenseras från migrationsverket. Orsaken till skillnaden mellan 
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föregående prognos och denna är att intäkterna minskat då antalet barn minskat i mycket snabbare 

takt än beräknat och med det också intäkterna från migrationsverket. Det finns idag även platser 

lediga på stödboendet i Smålandsstenar. Kostnaderna för Kastanjegården har inte kunnat minskas i 

den takt som planerats då barn som inte fyllt 16 år inte kan placeras i ett stödboende. Det innebär 

att ett mini-HVB kommer att finnas kvar på Kastanjegården till året slut. Bosättningskostnader för 

anhöriginvandrare har också ökat pga att det är svårt att få fram lägenheter. Familjer har tillfälligt fått 

bosättas på hotell. Försörjningsstöd för personer som lämnat etableringen har också ökat mer än 

tidigare prognos. 

Under de senaste åren har insatser till personer med funktionsnedsättning ökat och budgeten varit 

obalanserad. Bedömning var att 2017 års behovsnivå i princip skulle kvarstå under 2018. De senaste 

månaderna har dock dessa ökat vilket innebär en försämrad prognos inom LSS med drygt 3,1 mnkr. 

Effektiviseringar pågår för att minska kostnaderna för gruppbostäder vilket kommer kunna påverka 

kostnaderna något under hösten men framförallt från 2019 och framåt. Vid årsskiftet flyttar Lillgatans 

gruppbostad till Danska vägen för att få en effektivare verksamhet och under 2019 planeras för en 

ombyggnation av Parkgatan för att effektivisera verksamheten för barn och ungdom (LSS). 

Vård- och omsorg prognos har försämrats sedan föregående uppföljning. Verksamheten visar på ett 

underskott på 18 150 tkr vilket är en försämring med drygt 3 650 tkr sedan föregående uppföljning. 

Försämringen ses inom vård- och omsorgsboende där personalvolymen inte är anpassad efter 

budgetförutsättningarna. 6 av 9 boende enheter redovisar prognostiserade underskott och 3 av 5 

hemtjänstenheter har en försämrad prognos. Samtliga enheter inom vård- och omsorg har redovisat 

högre kostnader för sommarmånaderna än planerat. Svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor som 

medför dyra köp via bemanningsföretag under året bidrar till underskottet. 

  

  

3.1.2 Uppföljning investeringar, Gislaveds Kommun 

Mnkr Budget 
Prognos 

U1 
Utfall 31/8 

Prognos 

U2 

Prognos 

U3 
Utfall U4 

Kommunstyrelsen 1,5 0,4 0,3 0,5 0,5  

Räddningsnämnden 4,3 3,2 0,6 3,2 3,2  

Tekniska Nämnden 21,3 0,0 14,0 0,0 1,0  

Bygg- och 

Miljönämnden 
0,45 0,0 0,0 0,0 0,0  

Socialnämnden 7,1 0,0 1,7 0,0 0,0  

Fritidsnämnden 5,5 0,5 2,1 2,5 2,5  

Barn- och 

Utbildningsnämnden 
17,2 0,0 2,0 0,5 0,5  

Kulturnämnden 2,5 0,8 0,1 1,3 1,5  

Fastighet- och 

Servicenämnden 
99,7 0,0 38,4 8,0 3,6  

Summa 159,55 4,9 59,2 16,0 12,8  

Taxefinansierade 

investeringar 
20,0 0,0 13,4 0,0   

Total summa 179,55 4,9 72,6 16,0 12,8  
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Ekonomisk kommentar 

Gislaveds kommun kommer att investera 12,8 mnkr lägre än vad som var budgeterat. I och med att 

de prioriterade investeringarna får en lägre kostnad 2018 än vad som var budgeterat har en 

omplanering gjorts. Det görs fler re-investeringar än vad som var planerat samt 

hyresgästanpassningar. Kommunen har också kunnat satsa mer på energieffektiviseringsprojekt. För 

att bemanna fastighetsprojekten och klara investeringar har kompetens tillsatts externt. De 

prioriterade projekten är något försenade och kommer belasta 2018 med en avsevärt mycket lägre 

summa än budgeterat. 

Under hösten kommer införandet av meröppet på biblioteket i Anderstorp att ske. 

Investeringen med utbytet av ekonomisystem och HR-system har inletts. I kommunen pågår ett 

arbete på flera håll att automatisera processer samt att använda digitaliseringens möjligheter. 

  

  

  

3.1.2.1 Uppföljning prioriterade investeringar 

Mnkr 
Total 

budget 

Summ

a 

nedlag

d t o m 

171231 

Slut-    

progno

s 

projekt

et 

Budget 

2018 

Progno

s U1 

Progno

s U2 

Progno

s U3 

Utfall 

U4 

Åsenskolan hus C 32,0 4,0 0,0 16,3 -7,2 -4,2 -5,7  

Sporthall 

Smålandsstenar 
48,0 0,5 0,0 32,0 6,2 15,5 18,0  

Glashuset, tillbyggnad 23,5 0,3 0,0 16,3 6,8 11,3 12,3  

Centrala förskolor i 

Gislaved 
26,5 0,1 0,0 3,5 1,0 3,1 3,1  

Summa 130,0 4,9 0,0 68,1 6,8 25,7 27,7  

Kommentar prioriterade investeringar 

Utfallet som redovisas är från 2018 10-11 och läget i de olika projektet är enligt följande: 

Åsenskolan hus C: Projektet är i produktion och följer tidplanen väl. Projektet är planerat till att 

färdigställas i under mars månad 2019. 

Smålandsstenar Sporthall: Huvuddel 1, som innefattade rivning och återställning av riven 

yttervägg, är besiktigad och klar. Schaktningen är i gång för den nybyggda delen. Vissa förskjutningar 

av aktiviteter inbördes i projektet finns och som kan medföra en viss tidsförskjutning. 

Glashuset, tillbyggnad: Projekteringen är inne i slutskedet och upphandlingsprocessen för 

underentreprenörer är i gång. Månadsskiftet oktober - november är planerat byggstart för projektet. 

Central förskola i Gislaved: Förstudien av Gulsippan området på Sörgården i Gislaved pågår och 

parallellt även detaljplansprocessen. Ett nära samarbete med bygg och miljöförvaltningen och ett brett 

deltagande gör att plan och projekt får de bästa förutsättningarna. 

Samtidigt pågår planering och markanvisning för området centrum 2, där de offentliga lokalerna styrs 

till att innehålla bla. en förskola. 
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3.1.2.2 Uppföljning avslutade investeringar 

Projekt (belopp i tkr) Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

Andningsapparater 600 636 2018-05 

Bassängtäckning Hörsjöbadet 500 460 2018-07 

Minigolfbana Hörsjön  61 2018-07 

Wibit - vattenattraktion  68 2018-08 

Pumpstation marknadsplatsen 600 950 2018-07 

Vattenhjulet i Moforsdammen, Anderstorp 100 156 2018-08 

Lekplats Strandsnäs, Smålandsstenar 500 530 2018-05 

Brandstation Reftele, omklädningsrum  209 2018-04 

Ängslyckan, åtgärder WC  34 2018-04 

Töråsskolan, målning och mattor  56 2018-04 

Mariagården, tegel och papp  1 626 2018-07 

AMO-huset, takbyte  179 2018-08 

Töråsskolan, paviljonger  1 863 2018-07 

Tallens fsk, WC/tvättrum  33 2018-04 

Gullviveskolan, inbrottslarm och dörr  27 2018-04 

Lundåkerskolan, injustering och byte shuntgrupper  92 2018-02 

Klockargårdsskolan, energioptimering  74 2018-02 

Åtteråsskolan, byte lås  89 2018-06 

Hestragården, uppgradering värmesystem  114 2018-03 

Ekenskolan, energioptimering  72 2018-05 

Gullviveskolan, byte tak matsal  43 2018-09 

Vitsippan, trygghetslarm  463 2018-09 

Kommentar avslutade investeringar 

Fritidsnämnden 

Fritidsnämnden har valt att fokusera sina investeringar på anläggningen Hörsjöbadet i Smålandsstenar. 

Tekniska nämnden 

Pumpstationen vid marknadsplatsen är en av huvudpumpstationerna som har bytts ut under våren. 

Projektet har ökat p.g.a omläggning av ledningar i anslutningen till pumpstationen för att inte begränsa 

byggnation på ytan. 

Fastighet- och Servicenämnden 

I de investeringsprojekt som förgås av en förstudie är fastställande av budget för projektet i många fall 

en del av denna. När det gäller re-investeringar jobbas det utifrån en total ram och inte detaljbudget 

för varje enskild åtgärd. Detta för att ha flexibilitet för att kunna starta re-investeringsåtgärder och 

projekt av mera oförutsedd och akut karaktär. 
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3.1.3 Uppföljning nyckeltal 

Nyckeltal 
Mål/planvärd

e 2018 

Uppföljni

ng 1 

Uppföljni

ng 2 

Uppföljni

ng 3 

Uppföljni

ng 4 

Andel ekologiska livsmedel (%) 45 37.2 35,8 35,8  

Andel Sjukfrånvaro (%)  8,7 7,5 6,9  

Andelen HME-index   76   

Andel personalomsättning (%)  2,3 4,3 8,1  

Andelen av total NMI   3.98   

Andelen av NMI för ledarskapet   3,7   

      

Kommentar nyckeltal 

Andel ekologiska livsmedel baserar sig på statistik från livsmedelsleverantörerna, vilka inkommer två 

gånger per år. 35,8% avser situationen vid halvårsskiftet. 

Andelen sjukfrånvaron för första nio månaderna är 6.9 %. Det innebär en ökning med 0.1 %-enheter 

jämfört med första nio månaderna 2017 och 0,5 %-enhet jämfört med 2016. Sjukfrånvaron har 

fortsatt öka även om den stagnerat något under 2018. 

Totalt sett hamnar det kommunövergripande HME-indexet på 76, vilket mäts 1 gång/år. Tre 

förvaltningar har förbättrat sitt resultat sedan 2017; bygg- och miljöförvaltningen, fastighet- och 

serviceförvaltningen och fritidsförvaltningen. 

För januari till september är andelen avgångna tillsvidareanställda 8,1% vilket är lägre i jämförelse med 

de två tidigare åren. Detta ses som positivt utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv och med 

tanke på de prognoser som visar att kommande pensionsavgångar kommer bli en utmaning att täcka 

upp för. 

NMI-värdena för kommunen, som mäts 1 gång per år, visar på resultat där de flesta av medarbetarna 

är nöjda med sin arbetssituation men att det finns förbättringspotential inom frågeområdena. 

Resultaten på förvaltningsnivå är ganska lika, det är först på arbetsplatsnivå som skillnader i resultat, 

både positiva och negativa, märks tydligare. Högst NMI fick områdena Arbetsgivare och Ansvar och 

delaktighet vilka kan ses som kommunens framgångsfaktorer. Lägst fick områdena Arbetsbelastning och 

Ledarskap. 

Området ledarskap var bland de lägsta områden, men 3,7 är inte för lågt. Störst missnöje visas vad 

gäller huruvida den anställde upplever att chefen klarar av att skapa engagemang på arbetsplatsen, ge 

återkoppling på arbetsinsatser och föra dialog kring saker som påverkar verksamheten. Majoriteten 

av de anställda tycker sig få uppskattning för sina arbetsinsatser men det finns också många som 

önskar att chefen skulle göra detta i större omfattning. Bäst resultat i kategorin får frågan Jag upplever 

att min chef visar förtroende för mig som medarbetare, där är resultatet också något förbättrat sedan 

senaste enkäten 2017. 

  

  

4 Sammantagen bedömning av kommunens resultat och 

effekter av verksamheten 

Den sammantagna bedömningen för Gislaveds kommun är att kommunen bedriver verksamhet med 

god kvalitet och en god måluppfyllelse. Det är ett arbete med förändrat arbetssätt och nytt styrnings- 
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och ledningssätt som börjar få effekter. Det är en förflyttning som har börjat visa på resultat. Nu 

gäller det att hålla i och fortsätta för att det dels ska förflytta sig på en övergripande nivå, men också 

att spridningen ska nå hela vägen ut till medarbetarna. Kommunens skatteintäkter ökar på grund av 

att budgeten utgår från ett mindre invånarantal än vad som faktiskt bor i Gislaveds kommun just nu. 

Samtidigt ökar årets utgifter för integrations- och eller folkhälsobidrag där bidraget drar nytta av 

2016 års resultat men kostnaderna belastade dels 2017 års resultat och 2018 års resultat. 

Nämnderna visar på ett underskott som måste åtgärdas, det är inte hållbart och kommer inte att 

finnas utrymme till att nämnderna inte håller sin tilldelade ram. Kommunens ekonomiska resultat är 

såpass lågt att kommunen riskerar att hamna under balanskravet vid årets slut. Förutom underskottet 

från nämnderna (soc) så visar det också negativa förändringar av skatteunderlag och förändring i 

pensionsunderlag vilket påverkar hela kommunen och finansen. I en planering framåt kommer årets 

låga resultat behöva hämtas hem de kommande åren då kommunen släpper de höga resultaten från 

åren 2016 och 2017. Gislaveds kommun uppnår ej God ekonomisk hushållning. 

Framtida utmaningar och utveckling 

Hela Gislaveds kommun behöver arbeta för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

Det kommer att behövas ett aktivt arbete med att påverka miljön i positiv riktning och göra hållbara 

val. Förändringar i närvärld och omvärld kräver alltmer fokus på långsiktigt hållbart arbete i 

kommunen. Klimatanpassning, infrastruktur och integration är viktiga områden att arbeta vidare med. 

Gislaveds kommun behöver arbeta för att upplevas som en mer attraktiv plats att bo och arbeta på 

samt att besöka. Platsens attraktivitet kan då bli en motor för ett välmående och brett näringsliv. 

För att klara välfärden och leverera service och tjänster med rätt kvalitet kommer det bli än mer 

viktigt att ständigt utveckla verksamheten och utveckla nya arbetsmetoder. Den nya demokratiska 

spelplanen och digitaliseringen ställer nya krav på organisationen. Det kommer att behövas en 

fortsatt utveckling av medborgardialoger för att nå alla intressegrupper. Det driver också på krav att 

arbeta med säkerhetsfrågor ur flera perspektiv 

Tillsammans behöver Gislaveds kommun prioritera förebyggande och främjande arbete för barn och 

unga. Att hela kommunen tar ett gemensamt ansvar för barnens uppväxtvillkor, lyssnar till deras 

åsikter, ser till att de är delaktiga och att barnperspektivet står i fokus är viktigt utifrån ett 

samhällsperspektiv. . 

Kommunen behöver främja nybyggnation av bostäder och variationer av boendeformer för personer 

med olika behov. 

. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §370 Dnr: KS.2018.62 1.4.1

Uppföljning 3 med helårsprognos 2018, hela kommunen

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun genomför uppföljning vid fyra tillfällen per år där den tredje
är framtagen under oktober månad.

Gislaveds kommun prognostiserar ett resultat på helår med -17 mnkr.
Nämnderna står för ca - 19 mnkr och finansförvaltningen inklusive
avskrivningar för ca +2 mnkr. Det underskott som nämnderna visar beror på
socialnämndens underskott på 34,3 mnkr, och övriga nämnder visar på
överskott. Med tanke på det underskott socialnämnden visar försöker alla
övriga nämnder att öka på sitt överskott ytterligare.

Det är av största vikt att socialnämnden vidtar åtgärder som får effekt både på
kort och lång sikt för att den ram som är tilldelad från kommunfullmäktige
hålls.

Beslutsunderlag
Uppföljning 3 - kommunen som helhet 2018
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2018
Kommunstyrelsen den 21 november 2018, § 349

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Gislaveds kommuns Uppföljning 3 med helårsprognos 2018,
samt

att socialnämndens ordförande och förvaltningschef ska redovisa
åtgärdsplaner samt redovisade effekter och resultat av åtgärder för sitt
underskott på kommunstyrelsesammanträden, minst ett i månaden fram
tills dess att underskottet är åtgärdat.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Samverkansavtal för gemensam nämnd för miljö- och bygg-
nadsverksamhet i Gislaved och Tranemo kommuner 
 
Antaget av kommunfullmäktige i Tranemo  
Antaget av kommunfullmäktige i Gislaved  
 
Genom detta avtal är Gislaved och Tranemo kommuner överens om att samverka i en gemensam 
miljö- och byggnadsnämnd  enlighet 3 kap 9 § KL . Den gemensamma nämndens ändamål och verk-
samhet beskrivs enligt nedan.  
 
Nämnden skall benämnas Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo. 
Bygg- och miljöförvaltningen ska finnas till nämndens förfogande.  

§ 1 Ändamål   
Den gemensamma nämndens ska bedriva en ekonomiskt effektiv verksamhet inom miljö- och bygg-
området i enlighet med det ansvar kommunerna har enligt gällande författningar och frivilliga åtagan-
den samt samnyttja och säkra kompetens inom nämndens verksamhetsområde. Ambitionsnivån ska 
vara i enlighet med den nivå som de samverkande kommunerna uttalar i samråd om planeringsdirek-
tiv/budget eller i särskilda riktlinjer eller styrdokument. 

§ 2 Verksamhet 
Nämndens verksamhet och arbetsformer ska regleras i ett reglemente för nämnden. Reglementet ska 
antas av fullmäktige i båda samverkande kommuner enligt 6 kap. 2 §  KL.  
 
Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom miljö- och hälso-
skyddsområdet, livsmedelstillsynen, smittskyddet, plan – och byggområdet samt de övriga uppgifter 
som enligt reglemente och lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- samt plan- och 
byggområdet.  
 
Nämnden ska särskilt 
 uppmärksamt följa utvecklingen inom de samverkande kommunerna ur plan- och byggnadssyn-

punkt och i miljöskyddshänseende samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byg-
gande, fastighetsbildning och miljö samt medverka i planering där miljöfrågor berörs. 

 ansvara för bygglovsverksamheten och tillsynen av byggnadsverksamheten, 
 medverka vid den fysiska planeringen och framtagande av underlag för översiktsplaner och detalj-

planer.  
 verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö 
 samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör plan-, bygg- och 

miljöområdet.  
 informera, ge råd och upplysningar i frågor inom nämndens verksamhetsområde. 
 övervaka efterlevnaden av de speciallagar som reglerar nämndens ansvarsområde och med stöd 

av lagarna meddelade föreskrifter och beslut. 
 ta tillvara de möjligheter lagstiftningen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda och 

företag. 
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Den gemensamma nämnden har vidare till uppgift 
 att ansvara för övriga uppgifter som med stöd av lag eller annan författning överlämnas från stat-

liga myndigheter och som kommunfullmäktige i respektive samverkanskommun beslutar att dele-
gera till nämnden.  

 att ansvara för de ytterligare arbetsuppgifter som de samverkande kommunerna enligt särskilda 
beslut tillför den gemensamma nämnden. 

 
Den gemensamma nämnden svarar också för 
 att pröva frågor om undantag från den kommunala renhållningsordningen och sådana andra frågor 

som kommunfullmäktige i respektive samverkanskommun beslutar skall höra till nämnden. 
 att inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som begärs av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i någon av samverkanskommunerna. 
 att svara för den tillsyn av miljöer och lokaler som ankommer på kommunerna enligt tobakslagen.  
 att besluta i de frågor som kommunfullmäktige i samverkanskommunerna i reglemente eller an-

nan ordning delegerat till nämnden. 

§ 3 Värdkommun m m 
Bygg-och miljönämnden Gislaved- Tranemo ska inrättas av Gislaveds kommun och ingå i denna kom-
muns organisation. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen ska finnas till nämndens förfogande. Nämnden avgör själv, inom ramen 
för sin budget, hur förvaltningen skall byggas upp och förvaltas.  
 
Värdkommunen är arbetsgivare för den personal som ingår i dess förvaltning. 

§ 4 Delegation 
Nämnden svarar för att delegationsordning upprättas. Nämnden har i den rätt att delegera till ut-
skott, ledamot eller ersättare i nämnden eller till en anställd i någon av de samverkande kommuner-
na. 

§ 5 Kostnadsfördelning 
Värdkommunen ska årligen fastställa årsbudget och investeringsbudget för den gemensamma nämn-
den. Arbetsprocessen inför budget, årsredovisning/redovisningar och delårsbokslut skall fastställas 
efter samråd mellan de samverkande kommunerna. 
Kostnaderna för nämndens verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, betalas av de sam-
verkande kommunerna och baseras på respektive kommuns storlek. Verksamheten skall redovis-
ningsmässigt bokföras på separata resultatenheter för varje kommun. 
 
Värdkommunen ansvarar för att fördela kostnaderna på respektive resultatenhet utifrån god redovis-
ningssed. Gemensamma kostnader, så kallade overheadkostnader som inte specifikt kan läggas på en 
resultatenhet, ska om nämnden inte ser en mer rättvisande fördelningsgrund, fördelas efter respek-
tive kommuns procentuella andel av antalet kommuninnevånare i de samverkande kommunerna per 
den1 november verksamhetsåret. 
 
Var och en av de samverkande kommunerna ska lämna årligt bidrag för att täcka kostnaderna för den 
gemensamma nämndens och förvaltningens verksamhet med belopp motsvarande de totala faktiska 
kostnaderna minskat med de totala faktiska intäkterna. Bidraget ska fördelas efter en fastställd kost-
nadsfördelningsnyckel.  
 
 
Eventuellt framtida årliga överskott ska återgå till den samverkande kommunen i enlighet med den 
fördelning som framgår av kostnadsfördelningsnyckeln.  
 
Eventuellt framtida årliga underskott ska täckas av de samverkande kommunerna i enlighet med den 
fördelning som framgår av kostnadsfördelningsnyckeln. D.v.s. det underskott som uppkommer i den 
gemensamma delen fördelas efter andelen av befolkningen per den 1 november året före verksam-
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hetsåret och de kommunspecifika kostnaderna täcks av respektive kommun enligt utfallet i resulta-
tenheten enligt årsredovisningen. Underskottet ska vara reglerat senast den 31 maj året efter verk-
samhetsåret. Värdkommunen har rätt att debitera ränta på de likvida medel som belastar underskot-
tet från den 1 januari året efter verksamhetsåret. Räntan ska utgå efter den genomsnittliga internrän-
tesatsen i kommunerna. 
 
Värdkommunen ansvarar för utgifter och finansiering i samband med en investering samt att det finns 
ett tillräckigt försäkringsskydd. De framtida kostnaderna (avskrivning och intern ränta) för att nyttja 
investeringen ska belasta respektive nyttjande kommun i enlighet med kostnadsfördelningsnyckeln. 
 

§ 6 Medelsförvaltning, kostnadsredovisning och insyn. 
Värdkommunen förvaltar den gemensamma nämndens och förvaltningens medel. Den samverkande 
kommunen har rätt till löpande insyn i nämndens och förvaltningens arbete och redovisning. 
 
Nämnden ska regelmässigt rapportera till samverkanskommunen hur verksamheten utvecklas och om 
den ekonomiska situationen under budgetåret.  
 
Nämnden har inte rätt att fatta beslut i ärenden av särskild vikt eller principiell betydelse enligt be-
stämmelserna i kommunallagen kapitel 5 § 1. 

§ 7 Egendom/inventarier 

Den egendom som används i verksamheten ska tillhöra värdkommunen. De kartdatabaser som re-
spektive kommun upprättat ska vara kvar i dess ägo. Bygg- och miljönämnden ska ha fulla rättigheter 
att nyttja kartdatabaserna.  

§ 8 Antal ledamöter och ersättare 
Den gemensamma nämnden skall ha tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare som utses av 
respektive kommunfullmäktige enligt följande: 
  Ledamöter  Ersättare 
Gislaved  9 st  9 st 
Tranemo  4 st  4 st 
 
Nämnden skall ha en ordförande samt en förste och en andre och en tredje vice ordförande. De 
samverkande kommunernas vilja är att posten som ordförande skall utses av Gislaved. 
Nämnden ska inrätta ett arbetsutskott som består av fem (5) ledamöter. Fyra (4) ledamöter av dessa 
utses från Gislaved och en (1) ledamot från Tranemo. Nämndens presidium ska bestå av ordföranden 
och tre viceordförandena. 
 
Vad gäller nämndens övriga formalia och arbetsformer anges dessa i reglementet för den gemen-
samma nämnden. 

§ 9 Mandatperiod 
Den första mandatperioden för den gemensamma nämnden ska löpa från och med den 1 januari 2019 
till och med den 31 december 2022.  

§ 10 Revision och ansvarsfrihet 
Den gemensamma nämnden skall granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommu-
nerna.  
 
Frågan om ansvarsfrihet ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av de samverkande kommu-
nerna. 

§ 11 Arkiv 
Värdkommunen är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställs från och med den 1 
januari 2019 i den gemensamma nämndens verksamhet. 
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Arkivansvar för handlingar från tiden före den 1 januari 2019 ansvar inte nämnden för. Den gemen-
samma nämnden ska ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv. 

§ 12 Ersättningar 
Arvode till ordförande och vice ordförandena ska följa det arvode som utgår enligt arvoderingsbe-
stämmelserna i Gislaveds kommun.  
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till övriga ledamöter och ersättare i den gemensamma 
nämnden ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i den kommun 
som valt dem.  

§ 13 Omförhandling av avtalet 
Om förutsättningar för samarbete enligt detta avtal avsevärt minskar eller förändras på påtagligt sätt 
får avtalet omförhandlas. Begäran om omförhandling får ske per den 31 december varje år. Begäran 
skall vara skriftlig och skickas till värdkommunen. Nya villkor kan tidigast träda i kraft ett år därefter 
eller vid en tidigare tidpunkt om parterna är överens om detta. 

§ 14 Avtalets giltighet och uppsägning 
Detta avtal gäller från det att det godkänts av respektive kommunfullmäktige och därefter kontrasig-
nerats nedan till och med 2022-12-31. 
 
Därefter förlängs avtalet med två (2) år i taget om det inte sagts upp.  
 
Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen minst tjugofyra (24) månader före avtalstidens utgång i 
annat fall förlängs avtalet enligt ovan. 

§ 15 Tvist 
Tvist angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta avtal ska, om parterna 
inte på annat sätt kommer överens, slutligt avgöras av allmän domstol varvid tingsrätten inom vilken 
värdkommunen är belägen ska utgöra första instans.  
 
 
 
Detta avtal har upprättats i 2 likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
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Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har uttalat en inriktning om att man ska eftersträva ett utökat
samarbete med grannkommunerna.

Tranemo kommun har avbrutit ett samarbete inom bygg- och miljö med
Ulricehamns kommun och har efterhört om möjligheten finns att etablera ett
samarbete med Gislaveds kommun. Efter diskussioner med Tranemo kommun
har en utredning gjorts för att se över möjligheterna att bilda en gemensam
samverkansnämnd.

Förslaget innebär att en samverkansnämnd inrättas i Gislaved som
värdkommun som fullgör bygg- och miljöverksamheten för Gislaveds kommun
och Tranemo kommun.

Syftet är att genom en gemensam nämnd och gemensam organisation minska
sårbarheten i båda kommunerna och utveckla en effektiv verksamhet där båda
kommunernas behov kan tillgodoses. Detta medför en jämnare och tydligare
service gentemot båda kommunernas invånare och företagare. Syftet är också att
minska svårigheterna med att rekrytera kompetent personal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2018
Samverkansavtal daterat den 29 oktober 2018
Kommunstyrelsen den 21 november 2018, § 354

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Gunnel Augustsson (S),
Lennart Kastberg (KD), Carina Johansson (C), Anders Gustafsson (SD), Peter
Bruhn (MP), Anton Sjödell (M): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att Gislaveds kommun tillsammans med Tranemo kommun inrättar en
gemensam bygg- och miljönämnd från och med den 1 januari 2019,

att nämnden ska benämnas Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo,
samt

att godkänna samverkansavtalet mellan Gislaveds kommun och Tranemo
kommun daterat den 29 oktober 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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1. Nämndens uppgifter
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.Avgränsningen av nämndens uppgifter

1 § Verksamhetsområde
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 uppgifter

2 a §
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 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.
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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 § Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sina verksamhetsområden
och verka för en god tillämpning.

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt Europeiska unionens allmänna
dataskyddsförordning (EU 679/2016) för behandling av de personuppgifter som nämnden
för i sin verksamhet och förfogar över.
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.

4 § Personalresurser
För bistånd med handläggning av Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos ärenden
disponerar nämnden erforderliga personalresurser inom värdkommunens
förvaltningsorganisation.

1.3. Delegering från kommunfullmäktige i Gislaveds kommun och
kommunfullmäktige i Tranemo kommun

5 §
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo ska besluta i följande ärenden:
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• Nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som kommunfullmäktige
har bestämt

• Avvikelse från av fullmäktige fastställda taxor och avgifter, som i det enskilda fallet
kan anses påkallat med hänsyn till särskilda omständigheter

• Talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde
• Begära att tillsynsansvar enligt miljöbalken ska övertas från länsstyrelsen

1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet

6 §
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige i Gislaveds kommun och fullmäktige i Tranemo
kommun har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo ska regelmässigt till fullmäktige i Gislaveds
kommun och fullmäktige i Tranemo kommun rapportera hur verksamheten utvecklas
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

2. Nämndens arbetsformer

2.1. Sammansättning

7 §
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 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. Ledamöterna som utses till nämnden från Gislaved
kommer också att vara de som utses till Utskott Gislaved.

Ordföranden tillsätts av Gislaveds kommun. 1:e och 2:e vice ordföranden tillsätts av
Gislaveds kommun.
Nämndens presidie består av ordföranden, 1:e och 2:e vice ordföranden samt en
ledamot som tillsätts av Tranemo kommun.

2.2. Ersättarnas tjänstgöring

8 §
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 mellan dem
bestämda ordningen som fastställts av fullmäktige i respektive kommun.

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
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kommer längre ned i ordningen.

9 §
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

10 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen som kallar
ersättare. Den ersättare kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats
in. Turordningslista som fastställts av kommunfullmäktige för respektive kommun gäller.

2.4. Ersättare för ordföranden

11 §
Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden, 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 kommunstyrelsen i Gislaved utse en annan ledamot från
Gislaved att vara ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt

12 §
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid Bygg- och miljönämnden Gislaved-
Tranemos sammanträden men får inte delta i överläggningarna och inte heller i besluten.

3. Sammanträden

3.1. Tidpunkt

13 §
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo sammanträder på dag och tid som Bygg- och
miljönämnden Gislaved-Tranemo bestämmer.

3.2. Kallelse

14 §
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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 förmedlas till varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör
vara tillgänglig för ledamöterna senast fyra vardagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen ska innehålla en 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, 2:e vice ordföranden kan kalla till
sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

3.3. Ordföranden

15 §
Ordförande ansvarar för att:

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom Bygg- och
miljönämnden Gislaved-Tranemo verksamhetsområden, ekonomiska förhållanden
av betydelse för verksamheten och effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i
dessa frågor.

• främja samverkan mellan Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo och
kommunstyrelserna i de båda kommunerna samt båda de samverkande
kommunernas övriga nämnder.

• representera Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo vid uppvaktningar hos
myndigheter, konferenser och sammanträden, om inte nämnden har bestämt
annat i särskilt fall.

3.4. Justering av protokoll

16 §
Protokollet justeras av ordföranden samt av ledamot från den kommun som inte innehar
ordförandeposten vid sammanträdet.
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo kan besluta att en paragraf i protokollet ska
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

17 §
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos arbetsutskotts protokoll justeras av
ordföranden och en ledamot.

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos arbetsutskott kan besluta att en paragraf i
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan
arbetsutskottet justerar den.

3.5. Reservation
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17 §
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.

3.6. Delgivning

18 §
Delgivning med Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo sker med ordföranden, bygg-
och miljöchefen eller annan som nämnden bestämmer.

3.7. Närvarorätt

19 §
Vid Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträden får bygg- och
miljöchefen och sekreteraren vara närvarande med rätt att föredra och delta i
överläggningar i ärenden men inte i besluten. Om ordföranden begär det får andra
tjänstemän på bygg- och miljöförvaltningen vara närvarande med rätt att föredra och
delta i överläggningar i ärenden men inte i besluten. Ordföranden kan kalla in tjänstemän
från andra förvaltningar inom de båda kommunerna för att föredra ärenden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott från båda kommunerna får närvara och delta i
överläggningar men inte delta i besluten vid sammanträden i Bygg- och miljönämnden
Gislaved-Tranemo.

3.8. Undertecknande av handlingar

20 §
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av Bygg- och miljönämnden
Gislaved-Tranemo ska undertecknas av ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice
ordföranden, 2:e vice ordföranden.

4. Utskott

21 §
Inom nämnden ska finnas ett beredande arbetsutskott.

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos 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.

22 §
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
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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.

23 §
Ersättare ska närvara vid arbetsutskott och Utskott Gislaveds 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 Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo,
ska fyllnadsval snarast förrättas av den kommun där den avgående ledamoten har sin
hemvist.

24 §
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos arbetsutskott sammanträder på dag och tid
som nämnden bestämmer. Arbetsutskottet äger rätt att ändra tid/dag för
arbetsutskottets sammanträden. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser
att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.

Arbetsutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.

25 §
De ärenden som ska avgöras av Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo i dess helhet
ska beredas av arbetsutskottet om beredning behövs.

Ordföranden, bygg- och miljöchefen eller nämndsekreterare överlämnar sådana ärenden
till Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos arbetsutskott.

När ärendet beretts ska arbetsutskottet lägga fram förslag till beslut.

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo får i särskilda fall, om det anses påkallat av
omständigheterna, besluta i ett ärende utan att arbetsutskottet dessförinnan lagt fram
förslag till beslut.

5. Ersättningar

Arvoden och ekonomiska förmåner till ledamöter, ersättare, ordförande och vice
ordförandena i Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo ska bestämmas enligt de
ersättningsregler som gäller för den kommun som valt dem.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-11-28 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §374 Dnr: KS.2018.220

Reglemente för bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige kommer den 13 december 2018 att behandla frågan om
att samverka inom verksamhetsområdena bygg och miljö mellan Gislaved och
Tranemo kommuner. Med anledning av detta har bygg- och miljönämndens
reglemente setts över och reviderats.

Bygg- och miljönämnden har den 6 november 2018 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta reglemente för bygg- och miljönämnden Gislaved-
Tranemo samt att reglementet ska gälla från den 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente bygg- och miljönämnd Gislaved Tranemo
Bygg- och miljönämnden den 6 november 2018, § 182
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2018
Kommunstyrelsen den 21 november 2018, § 355

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reglemente för bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo, samt

att reglementet ska gälla från den 1 januari 2019.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-11-06     4(49) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Bm §182    Dnr: BM.2018.42   003  
 
Reglemente för bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo  
 
Ärendebeskrivning 
Reglementet för bygg- och miljönämnden fastställdes av kommunfullmäktige 
den 15 december 2016 § 196. 
 
Kommunfullmäktige kommer 2018-12-13 att behandla frågan om att samverka 
inom verksamhetsområdena bygg och miljö mellan Gislaved och Tranemo 
kommuner. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till reglementet med 
anledning av detta. 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att det även för det geografiska utskottet "Utskott 
Gislaved" ska finnas ett arbetsutskott. 
 
Bygg- och miljönämnden antar yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-10-26 - Bmau §170 
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden 
Reglemente bygg- och miljönämnd  Gislaved Tranemo samt Utskott Gislaved  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att i reglementet tillföra att det även för det geografiska utskottet "Utskott 

Gislaved" ska finnas ett arbetsutskott med de 4 ledamöter och ersättare 
från Gislaved som har utsetts till bygg- och miljönämnden Gislaved-
Tranemos arbetsutskott 

 
att föreslå att kommunfullmäktige antar reglemente för bygg- och 

miljönämnden Gislaved- Tranemo 
 
att reglementet ska gälla från den 1 januari 2019 

  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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1. Utskottets uppgifter
Utskott Gislaved fullgör de uppgifter som kommunfullmäktige i Gislaveds kommun

genom detta reglemente ålagt Utskottet Gislaved att fullgöra.

Utöver det som föreskrivs i kommunallag (2017:725) om nämnder gäller för Utskott
Gislaved de regler i speciallagstiftning som reglerar för Utskott Gislaved tilldelade
uppgifter, samt detta reglemente. För Utskott Gislaved gäller också de särskilda
styrdokument som fullmäktige beslutat ska gälla för nämnder.

1.1.Avgränsningen av Utskott Gislaveds uppgifter

1 § Verksamhetsområde
Utskott Gislaved utför inom Gislaveds kommuns geografiska område de uppgifter
kommunen har enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag samt fullgör de
uppgifter inom plan- och bygglagen som innefattar detaljplaner, områdesbestämmelser.
Utskott Gislaved fullgör också de uppgifter kommunen utför inom kart- och
mätverksamheten samt Gislaveds kommuns GIS- verksamhet.
.

1.2. Innehållet i Utskott Gislaveds uppgifter

2 §
Utskott Gislaved ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Utskott Gislaved ska följa det fullmäktige i Gislaveds kommun i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att Utskott Gislaved ska
fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och
angivna riktlinjer.

Inom verksamhetsområdena svarar Utskott Gislaved för:

• Mål och planer för verksamheten och utskott Gislaveds 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,
• Medverka i planering där frågor inom Utskott Gislaveds ansvarsområde berörs.
• Handlägga den grundläggande mät- och kartverksamheten
• Fastställa belägenhetsadresser och namn på gator, kvarter, allmänna platser,



rondeller och andra vägar
• Ajourhållning av adress-, byggnads- och lägenhetsregistret
• Ansvara för kommunens energi- och klimatrådgivning
• Ansvara för kommunens GIS- verksamhet
• Besluta i andra frågor vilka till sin art och betydelse är jämförliga med de ovan

angivna. Vidare ansvarar Utskott Gislaved också för de uppgifter som
kommunfullmäktige särskilt beslutar om.

3 § Uppdrag och verksamhet
Utskott Gislaved ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sina
verksamhetsområden och verka för en god tillämpning. Utskott Gislaved är
personuppgiftsansvarig enligt Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU
679/2016) för behandling av de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och
förfogar över.
Utskott Gislaved ska verka för en samverkan med övriga nämnder för att gemensamt nå
kommunens övergripande mål.

4 § Personalresurser
För bistånd med handläggning av Utskott Gislaveds ärenden disponerar nämnden
utskottet erforderliga personalresurser inom förvaltningsorganisationen.

1.3. Delegering från kommunfullmäktige i Gislaveds kommun

5 §
Utskott Gislaved ska besluta i följande ärenden:

 Avvikelse från av fullmäktige fastställda taxor och avgifter, som i det enskilda
fallet kan anses påkallat med hänsyn till särskilda omständigheter

 Talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde
 Begära att tillsynsansvar enligt miljöbalken ska övertas från länsstyrelsen
 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
 Utskott Gislaved har rätt att förlänga detaljplaners genomförandetid

1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet

6 §
Utskott Gislaved ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige i Gislaveds kommun har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag
eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Utskott Gislaved ska regelmässigt redovisa till fullmäktige hur verksamheten utvecklas
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.



2. Utskott Gislaveds arbetsformer

2.1. Sammansättning

7 §
Utskott Gislaved består av de 9 ledamöter och 9 ersättare som tillsatts från Gislaveds
kommun i Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo.

2.2. Ersättarnas tjänstgöring

8 §
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 mellan dem
bestämda ordningen som fastställts av fullmäktige.

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.

9 §
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

10 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen som kallar
ersättare. Den ersättare kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats
in. Turordningslista som fastställts av kommunfullmäktige.



2.4. Ersättare för ordföranden

11 §
Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden, 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 kommunstyrelsen utse en annan ledamot från Gislaved att
vara ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt

12 §
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid Utskott Gislaved sammanträden men
får inte delta i överläggningarna och inte heller i besluten.

3. Sammanträden

3.1. Tidpunkt

13 §
Utskott Gislaved sammanträder på dag och tid som Utskott Gislaved bestämmer.

3.2. Kallelse

14 §
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 förmedlas till varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör
vara tillgänglig för ledamöterna senast fyra vardagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen ska innehålla en 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, 2:e vice ordföranden kan kalla till
sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.



3.3. Ordföranden

15 §
Ordförande ansvarar för att:

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom Utskott
Gislaveds verksamhetsområden, ekonomiska förhållanden av betydelse för
verksamheten och effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor.

• främja samverkan mellan Utskott Gislaved och kommunstyrelsen samt
kommunens övriga nämnder.

• representera Utskott Gislaved vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser
och sammanträden, om inte Utskott Gislaved har bestämt annat i särskilt fall.

3.4. Justering av protokoll

16 §
Protokollet justeras av ordföranden samt av en ledamot. Utskott Gislaved kan besluta
att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt
innan Utskott Gislaved justerar den.

3.5. Reservation

17 §
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.

3.6. Delgivning

18 §
Delgivning med Utskott Gislaved sker med ordföranden, bygg- och miljöchefen eller
annan som utskottet bestämmer.



3.7. Närvarorätt

19 §
Vid Utskott Gislaveds sammanträden får bygg- och miljöchefen och sekreteraren vara
närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden men inte i besluten.
Om ordföranden begär det får andra tjänstemän på bygg- och miljöförvaltningen vara
närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden men inte i besluten.
Ordföranden kan kalla in tjänstemän från andra förvaltningar inom de båda kommunerna
för att föredra ärenden.

3.8. Undertecknande av handlingar

20 §
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av Utskott Gislaved ska
undertecknas av ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice ordföranden, 2:e vice
ordföranden.

21 §
Ersättare ska närvara vid Utskott Gislaveds 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 Utskott Gislaved, ska fyllnadsval snarast förrättas.

22 §

Utskott Gislaved får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.

23 §
De ärenden som ska avgöras av Utskott Gislaved behöver inte beredas av något
arbetsutskott.

4. Ersättningar

Arvoden och ekonomiska förmåner till ledamöter, ersättare, ordförande och vice
ordförandena i Utskott Gislaved ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för
kommunen.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-11-28 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §375 Dnr: KS.2018.235 1.3.1

Reglemente för BM Utskott Gislaved

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige kommer den 13 december 2018 att behandla frågan om
att samverka inom verksamhetsområdena bygg och miljö mellan Gislaved och
Tranemo kommuner. Med anledning av detta har bygg- och miljönämndens
reglemente setts över och reviderats.

Den nya organisationen innebär att man även inrättar ett BM Utskott Gislaved.
Ett förslag till reglemente för det nya utskottet är framtaget.

Beslutsunderlag
Reglemente för BM Utskott Gislaved
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reglemente för BM Utskott Gislaved att börja gälla från och med
den 1 januari 2019.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-11-28 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §372 Dnr: KS.2018.73 2.2.2

Regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt förtroendevalda
i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Gällande bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda antogs
av kommunfullmäktige den 15 december 2014 inför den nya mandatperioden.

Den parlamentariska kommittén har i sitt arbete behandlat
ersättningsbestämmelserna för de kommunalt förtroendevalda och tillhörande
bilaga ett (1) som anger procentfördelning/sysselsättningsgrad för de fasta
arvodena.

Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige den
25 oktober 2018 för komplettering av bilaga ett (1), som anger
procentfördelning/sysselsättningsgrad för de fasta arvodena. I föreslagna regler
har bestämmelserna förenklats och uppdaterats, samt har reglering om
frånvaro förtydligats och uppdaterats enligt gällande bestämmelser. Frågor om
tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens
allmänna utskott.

Beslutsunderlag
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds
kommun, antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 54
Förslag till regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt förtroendevalda
i Gislaveds kommun daterad den 20 augusti 2018.
Bilaga ett (1) Procentfördelning/sysselsättningsgrad för de fasta arvodena
Parlamentariska kommittén, den 13 mars 2018, § 3
Parlamentariska kommittén, den 19 april 2018, § 7
Kommunfullmäktige, den 25 oktober 2018, §144
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018
Kommunstyrelsen den 21 november 2018, § 345

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M): Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen
att ändra i ersättningsreglerna, bilaga 1 procentfördelningen och arvodesbilagan
till att nivå 2 höjs till 95 % av nivå 1, att nivå 2 ska gälla kommunstyrelsens 1:e
och 2:e vice ordförande, samt att sociala utskottets 1:e vice och 2:e vice
ordförande ska ha 5%.

Lennart Kastberg med instämmande av Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till Maria
Gullberg Lorentssons (M) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ändra i ersättningsreglerna,
bilaga 1 procentfördelningen och arvodesbilagan till att nivå 2 höjs till
95 % av nivå 1, att nivå 2 ska gälla kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice
ordföranden, samt att sociala utskottets 1:e vice och 2:e vice ordförande
ska ha 5%.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-11-28 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 372 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt
förtroendevalda i Gislaveds kommun inklusive bilaga 1 daterad den 28
november 2018 att börja gälla fr.o.m. den 1 januari 2019, samt

att gällande Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i
Gislaveds kommun inklusive bilaga 1 upphör att gälla fr.o.m. den 1
januari 2019.

Jäv
Marie Johansson (S), Anton Sjödell (M) och Carina Johansson (C) anmäler jäv
och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Parlamentariska kommittén
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-03-13

Sida
1 (8)

Plats och tid

Övriga deltagande

Utses att justera

Justeringens plats
och tid

Underskrifter

Sammanträdesrum Nissan, måndagen den 13 mars 20 18, kl. 16:00 — 18:00

Niclas Palmgren (M), ordförande
Agneta Karlsson (M)
Marie Johansson (S)
Carina Johansson (C)
Peter Bruhn (MP)
Sven Nilsson (L), närvarande vid § 3
Ulf Pou Isen (SD)
Pia Skogsberg (KD)
Erik Anderson (K), deltar ej i beslutet vid § 3
Bengt-Ove Eriksson (V)

Sandra Arvidsson, Kanslichef/kommunjurist (sekreterare)
Malm Aronsson, Kommundirektör

Pia Skogsberg (KD)

Justering i kommunhuset den 16 mars 2018

§ 3-5

Beslutande

Ordförande
Niclas Palmgren (M)

Justerande
Pia SkogsbrgØj2)

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Parlamentariska kommittén 2

Sammanträdesdatum
20 18-03-13

§ 3 Årsarvode/procentfördelning för förtroendevalda

Ärendebeskrivning
Parlamentariska kommittén granskar bilaga ett (1) tillhörande
ersättningsbestämmelserna, som innefattar ett Excel-dokument gällande
årsarvoden för förtroendevalda 2017 i procentsnivåer och i kronor.

Kommunstyrelseordförande ersättning utgör basen av årsarvoden, nivå ett (1)
av tre (3) arvodesnivåer, och det är 95 % av riksdagsledamotsarvodet.
Kommunstyrelsens andre vice ordförande får 90 % av
kommunstyrelseordförande årsarvode, nivå två (2) av tre (3) arvodesnivåer.
Övriga heltidsarvoderade får 50 % av nivå två (2). Under pågående
mandatperiod fastställer kommunstyrelsen bilaga ett (1) när
riksdagsledamotsarvodet är faststäl It.

Parlamentariska kommittén beslutar att till nästa sammanträde besluta om
årsarvoden/procentfördelning för demokratiberedningen och fasta
parlamentariska kommittén.

Yrkande
Erik Andersson (K) yrkar följande:

återgå till tidigare system i Gislaveds kommun där förtroendevaldas
ersättning ej är anslutet till riksdagsledamotsarvodet.

Lars-Ove Bengtsson (V) yrkar bifall på Erik Anderssons förslag.
Peter Bruhn (M) yrkar avslag på Erik Anderssons förslag.

Marie Johansson (S) yrkar följande:
nuvarande system med procentfördelning anslutet till
riksdagsledamotsarvodet ska kvarstå.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Marie Johansson (S) yrkande och finner att
parlamentariska kommittén har beslutat enligt förslaget.

Marie Johansson (S) yrkar följande:
socialnämndens ordförande och barn-och utbildningsnämndens
ordförande ska 55 % av nivå två (2).

Bengt-Ove Eriksson (S) yrkar följande:
att socialnämndens ordförande ska 55 % av nivå två (2) och att barn-och

utbildningsnämndens ordförande procentfördelningen ska vara
oförändrad (50 %) av nivå två (2).

Reservation
Erik Andersson (K) yrkar avslag på samtliga övriga yrkande till förmån till sitt
eget.

J usterares underskrift Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Parlamentariska kommittén 3

Sammanträdesdatum
20 18-03-13

§ 3 forts.

Agneta Karlsson (M), Carina Johansson (C), Pia Skogsberg (KD) yrkar bifall på
Marie Johanssons (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande och finner att
parlamentariska kommittén har beslutat enligt förslaget.

Marie Johansson (S) yrkar följande:
att socialnämndens 1:e och 2:e vice ordförande ska ha 15 % av nivå tre (3),

samt

att socialnämndens sociala utskott 1:e och 2:e vice ordförande inte ska ha
något fast årsarvode, samt

ge uppdrag till kanslichefen att påtala för socialförvaltningen att
socialnämnens reglemente bör förtydliga att socialnämndens 1:e och 2:e
vice ordförande även ska vara sociala utskottes 1:e och 2:e vice
ordförande, samt

barn-och utbildningsnämndens 1:e och 2:e vice ordförande ska ha 1 5 %
av nivå tre (3).

Samtliga ledmöten i parlamentariska kommittén yrkar bifall på Marie Johanssons
(S) förslag, förutom Erik Andersson (K)som yrkar avslag på samtliga övriga
yrkande till förmån till sitt eget.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande och finner att
parlamentariska kommittén har beslutat enligt förslaget.

Carina Johansson (C) yrkar följande:

bygg-och miljönämndens ordförande ska ha 35 % av nivå ett (1) samt

fastighet -och servicenämndens ordförande ska ha 30 % av nivå ett (1).

Samtliga ledmöten i parlamentariska kommittén yrkar bifall på Carina
Johanssons (C) förslag, förutom Erik Andersson (K)som yrkar avslag på
samtliga övriga yrkande till förmån till sitt eget.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande och finner
att parlamentariska kommittén har beslutat enligt förslaget.

J usterares underskrift Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Parlamentariska kommittén 4

Sammanträdesdatum
20 18-03-13

§ 3 forts.

Marie Johansson (S) yrkar följande:
överförmyndarens ordförande ska ha 25% av nivå ett (1).

Samtliga ledmöten i parlamentariska kommittén yrkar bifall till Marie Johansson
(S) förslag, förutom Erik Andersson (K) som yrkar avslag på samtliga övriga
yrkande till förmån till sitt eget.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande och finner att
parlamentariska kommittén har beslutat enligt förslaget.

Marie Johansson (S) yrkar följande:
överförmyndarens ordförande ska ha 25 % av nivå ett (1).

Samtliga ledmöten i parlamentariska kommittén yrkar bifall till Marie
Johanssons (S) förslag, förutom Erik Andersson (K) som yrkar avslag på
samtliga övriga yrkande till förmån till sitt eget.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande och finner att
parlamentariska kommittén har beslutat enligt förslaget.

Sven Nilsson (L) yrkar följande:
räddningsnämndens ordförande ska ha 15% av nivå ett (1).

Samtliga ledmöten i parlamentariska kommittén yrkar bifall till Sven Nilssons
(L) förslag, förutom Erik Andersson (K) som yrkar avslag på samtliga övriga
yrkande till förmån till sitt eget.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Sven Nilssons (L) yrkande och finner att
parlamentariska kommittén har beslutat enligt förslaget.

Pia Skogsberg (KD) yrkar följande:
att revisonens ordförande ska ha 1 5 % av nivå ett (1).

Samtliga ledmöten i parlamentariska kommittén yrkar bifall till Pia Skogsbergs
(KD) förslag, förutom Erik Andersson (K) som yrkar avslag på samtliga övriga
yrkande till förmån till sitt eget.

J usterares underskrift (\jj Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
20 18-03-13

§ 3 forts.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Pia Skogsbergs (KD) yrkande och finner att
parlamentariska kommittén har beslutat enligt förslaget.

Besi utsunderlag
Bilaga 1 tillhörande ersättningsbestämmelserna för 20 17.

Parlamentariska kommittén förslag till beslut till fullmäktige

socialnämndens ordförande och barn-och utbildningsnämndens
ordförande ska 55 % av nivå 2, samt

att socialnämndens 1:e och 2:e vice ordförande ska ha 15 % av nivå tre (3),
samt

att socialnämndens sociala utskott 1:e och 2:e vice ordförande inte ska ha
något fast årsarvode, samt

ge uppdrag till kanslichefen att påtala för socialförvaltningen att
socialnämnens reglemente förtydliga att socialnämndens 1: e och 2:e vice
ordförande även ska vara sociala utskottes 1:e och 2:e vice ordförande,
samt

barn-och utbildningsnämndens 1:e och 2:e vice ordförande ska ha 1 5 %
av nivå tre (3), samt

bygg-och miljönämndens ordförande ska ha 35 % av nivå ett (1) samt

fastighet -och servicenämndens ordförande ska ha 30 % av nivå ett (1),
samt

överförmyndarens ordförande ska ha 25 % av nivå ett (1), samt

räddningsnämndens ordförande ska ha 15% av nivå ett (1), samt

att revisonens ordförande ska ha IS % av nivå ett (1), samt

övriga årsarvoden ska vara oförändrade, samt

ge uppdrag till kanslichefen/kommunjuristen att till nästa sammanträde
besluta om procentfördelning/årsarvode för demokratiberedningen och
parlamentariska kommittén.

J usterares underskrift Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-03-13

§ 3 forts.

Expediering
Samtliga ledamöter i parlamentariska kommittén
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslichefen/kommunjuristen

J usterares underskrift Utdragsbestyrkande

\Jl



Parlamentariska kommittén
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 18-04-19

Sida
1 (5)

Plats och tid

Övriga deltagande

Utses att justera

Justeringens plats
och tid

Sammanträdesrum Nissan, torsdagen den 19 april 2018, kl.1 6:30 — 17:55

Niclas Palmgren (M), ordförande
Marie Johansson (S)
Ylva Samuelsson (S)
Carina Johansson (C)
Peter Bruhn (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Erik Anderson (K)
Bengt-Ove Eriksson (V)

Sandra Arvidsson, Kanslichef/kommunjurist (sekreterare)

Carina Johansson (C)

Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 25 april 2018

§ 7-lO

Underskrifter

Beslutande

Sekreterare
—Sandt

Carina Johai (C)

Utdragsbestyrkande
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Parlamentariska kommittén 2

Sammanträdesdatum
20 18-04-19

7

Årsarvode för kommunfullmäktiges demokratiberedning och fasta
parlamentariska kommittén

Ärendebeskrivning
Den parlamentariska kommittén har till uppdrag att se över årsarvoden!
procentfördelning för förtroendevalda inför kommande mandatperiod.

Yrkande
Niclas Palmgren (M) yrkar: att den fasta parlamentariska kommittén presidium
ska vara personunion med kommunfullmäktiges presidium, kommunfullmäktiges
presidium ordförande ska få 15 % av nivå två (2), 1:e och 2:e ska få IS % av nivå
tre (3) i årsarvode/procentfördelning, samt att demokratiberedning ordförande
ska få lO % av nivå två (2), 1:e och 2:e ska få lO % av nivå tre (3) i
årsarvode/procentfördelning.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
parlamentariska kommittén har beslutat enligt förslaget.

Parlamentariska kommitténs förslag till beslut

den fasta parlamentariska kommittén presidium ska vara personunion
med kommunfullmäktiges presidium,

att kommunfullmäktiges presidium ordförande ska få IS % av nivå två (2), 1:e
och 2:e ska få 1 5 % av nivå tre (3) i årsarvode/procentfördelning, samt

demokratiberedning ordförande ska få lO % av nivå två (2), 1:e och 2:e
ska få 1 0 % av nivå tre (3) i årsarvode/procentfördelning.

Protokollsanteckning
Erik Andersson (K) deltar inte i beslutet.

Expedieras till
Samtliga ledamöter i parlamentariska kommittén
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslichefen/kommunjuristen

J usterares underskrif1\ Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Parlamentariska kommittén 1 (3)

Sammanträdesdatum
2018-08-20

Utdragsbestyrkande

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Utses att justera

Justeringens plats
och tid

Underskrifter

Sammanträdesrum Nissan, måndagen den 20 augusti 2018, kl.16:00 – 17:30

Niclas Palmgren (M), ordförande
Agneta Karlsson (M)
Ylva Samuelsson (S)
Carina Johansson (C)
Inga-Maj Eleholt (C)
Peter Bruhn (MP)
Sven Nilsson (L)
Anders Gustafsson (SD), ersättare för Ulf Poulsen (SD)
Erik Anderson (K)
Ronny Johansson (V) ersättare för Bengt-Ove Eriksson (V)

Sandra Arvidsson, kanslichef/kommunjurist (sekreterare)
Malin Aronsson, kommundirektör
Eva Gardelin Larsson, avdelningschef för verksamhetsstöd, §§ 11-12

Carina Johansson (C)

§§ 11-13

Justering i kommunhuset den 28 augusti 2018

Sekreterare ……………………………………………………………….
Sandra Arvidsson

Ordförande ………………………………………………………………..
Niclas Palmgren (M)

Justerande………………………………………………………………………….....
Carina Johansson (C)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Parlamentariska kommittén 2

Sammanträdesdatum
2018-03-20

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande

§ 13 Regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt förtroendevalda
i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Den parlamentariska kommittén har i sitt arbete behandlat
ersättningsbestämmelserna för de kommunalt förtroendevalda och tillhörande
bilaga ett (1) som anger nivåerna på de fasta arvodena inkl. Timarvodet.

Gällande bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda antogs
av kommunfullmäktige den 15 december 2014 inför den nya mandatperioden.

Ärendehanteringsprocessen och tillhörande rutiner är en del i styrning och
ledning och har setts över under mandatperioden. Kommunstyrelsen antog nya
övergripande ärendehanteringsrutiner att gälla för kommunstyrelsen och
samtliga nämnder den 30 november 2016. Frågor om tolkning och tillämpning
av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens allmänna utskott.

I föreslagna regler har bestämmelserna förenklats och uppdatering av
pensionsbestämmelserna, samt reglering om frånvaro har förtydligats och
uppdaterats enligt gällande bestämmelser.

Bilaga ett (1) kommer att behandlas i kommunfullmäktige i höst för att
fastställa de fasta arvodena i kronor inför 2019.

De ändringar som är gjorda är markerat i grönt.

Beslutsunderlag
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds
kommun, om antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 54.
Förslag till regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt förtroendevalda
i Gislaveds kommun daterad den 23 mars 2018.

Yrkande:
Erik Andersson (K) yrkar att: lämna förslag på ersättningsbestämmelser som
inte baseras på riksdagens arvodesnämnd.

Reservation:
Erik Andersson (K) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition Erik Anderssons förslag och finner att
parlamentariska kommittén inte beslutar enligt förslaget.

Ordförande ställer proposition kommunstyrelseförvaltningens förslag och
finner att parlamentariska kommittén har beslutat enligt förslaget.

Parlamentariska kommittén beslutar

Kommunfullmäktige beslutar



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Parlamentariska kommittén 3

Sammanträdesdatum
2018-03-20

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande

fort. §13

att antaga förslag till regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt
förtroendevalda i Gislaveds kommun daterad den 20 augusti 2018 att
börja fr.o.m. den 1 januari 2019,

att gällande Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i
Gislaveds kommun inklusive bilaga 1 upphör att gälla fr.o.m. den 1
januari 2019, samt

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
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I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

A. Förtroendevalda
Nedan angivna bestämmelser om arvoden m.m. gäller följande
förtroendevalda i Gislaveds kommun:

1. kommunalråd enligt definitionen i 4 kap. 2 §§ KL
2. kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
3. ledamöter och ersättare i nämnd, styrelse, beredning, arbetsutskott, kommitté etc.

som tillsatts av fullmäktige eller efter fullmäktiges bemyndigande
4. ledamöter i kommunrevisionen
5. ledamöter och ersättare i partssammansatta organ som utsetts i egenskap av

kommunala förtroendevalda enligt definitionen i 4 kap. 1 § KL
6. ledamöter och ersättare utsedda av organisationer i intressentsammansatta råd,

som inrättas av fullmäktige eller efter fullmäktiges bemyndigande.

B. Kommunalråd
För kommunalråd gäller endast bestämmelser 7-8, 12 – 13 samt 17 - 21
§§.

C. Kommunalråd med mindre tjänstgöring än 100 %
För kommunalråd med mindre tjänstgöring än 100 % av heltid ges
ersättning för kommunfullmäktiges sammanträden inkl. förrättningar i
anslutning till fullmäktiges verksamhet, samt för kommunstyrelsens
sammanträden inkl. förrättningar i anslutning till kommunstyrelsens
verksamhet.

Kommunalråd som har 100 % tjänstgöringsgrad är kommunstyrelsens
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden m.m.

A. Ersättningsberättigade sammanträden
För att ersättning ska utgå vid nedan nämnda tillfällen ska den
förtroendevaldes deltagande ske efter kallelse till sammanträde eller
motsvarande. För att ersättning ska utgå vid övriga tillfällen krävs beslut
om deltagande av nämnd eller ordförande.

Följande tillfällen ger ersättning enligt dessa regler:
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1. sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning,
kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott och
nämndberedningar,

2. revisorernas sammanträden och förrättningar,
3. sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och

arbetsgrupper,
4. protokollsjustering, dock inte för ordförande och vice ordförandena,
5. konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,

studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som
har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget,

6. förhandling eller förberedelse inför förhandling med motpart till
kommunen, som till exempel personalorganisation,

7. överläggning med företrädare som tillhör annat kommunalt organ än det
den förtroendevalde själv tillhör,

8. sammankomst med kommunalt samrådsorgan, referensgrupp eller
intresse sammansatt organ,

9. presidieöverläggning eller presidiemöte i fullmäktige,
fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott,

10. besiktning eller inspektion,
11. överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
12. deltagande som kommunens representant eller observatör i styrelse, på

bolagsstämma eller motsvarande i organ, där kommunen genom val
utsett representant,

13. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag,
som inte ersätts av annat arvode, samt

14. utbildning och information för ej tjänstgörande ersättare vid
nämndssammanträde en gång per år eller fler tillfällen per år om
nämnderna har angett det i respektive reglemente.
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II. ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT
FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER

§ 3 Förlorad arbetsinkomst

A. Styrka förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst
med högst det belopp fullmäktige årligen beslutar enligt bilaga ett (1). En
ersättningsgrundande årsinkomst fastställs genom att den förtroendevalde
vid första ersättningsanspråk på kalenderåret lämnar uppgifter om sin
beräknade årsinkomst inkl. semesterersättningar för det kommande året.

Timersättning fastställs genom att beräknad årsinkomst divideras med 12
månader x 165 timmar. Maximalt utbetalas förlorad arbetsförtjänst med 8
timmar/dag, om inte annan arbetstid kan visas.

Den förtroendevalde ska medge att kontroller med arbetsgivare eller
motsvarande får göras för att ersättning ska kunna utgå. Dessutom ska
uppgift om hur löneavdrag görs hos arbetsgivaren lämnas. Om
arbetsinkomsten eller motsvarande ersättningar förändras ska anmälan
göras till kommunen.

B. Arbetslöshetsersättning eller föräldrapenning
I de fall den förtroendevalde erhåller arbetslöshetsersättning eller
föräldrapenning utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går
miste om på grund av sitt uppdrag. Begärt belopp styrks med intyg eller
motsvarande från ansvarig kassa.

C. Egen företagare
För de förtroendevalda som inte har förlorad arbetsinkomst i form av
löneavdrag från arbetsgivare eller kassa fastställs årsinkomsten enligt
reglerna hos Försäkringskassan för sjukpenninggrundande inkomst för egen
företagare.

D. Övrigt
Om inte något av dessa beräkningssätt är tillämpliga, får den
förtroendevalde göra särskild framställan till kommunstyrelsens allmänna
utskott om att annan beräkningsgrund ska gälla.

§ 4 Förlorad pensionsförmån

A. Ersättningsrätt för förlorad pensionsförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån.
Ersättningen beräknas enligt en schablonersättning av en pensionsavgift på
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4.5% av den förtroendevaldes ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevald som kan påvisa att denne gör en större förlust av
tjänstepension än schablonersättningen för lönedelar över 7,5
inkomstbasbelopp (IBB) ska till kommunen senast den 31 januari
efterföljande år anmäla detta. Den förtroendevala ersätts för den förlusten
med max 30 % av den ersättning som utgår för förlust av lön över 7,5 IBB.
Procentsatserna följer de kommunala avtalen.

B. Kommunens skyldighet
Genom betalning av årliga avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga
skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.

§ 5 Förlorad semesterförmån

A. Förtroendevaldas rätt till ersättning för förlust av
semesterförmån
Förtroendevald som kan påvisa annan förlust av semesterförmån än den
som ingår i förlorad arbetsinkomst får göra särskild begäran om detta. Vid
särskild begäran om förlorad semesterdagsrätt kan semesterdagsförmånen
inte ersättas med mer än 8 timmar x maximal timersättning x 89,3 %.

§ 6 Särskilda arbetsförhållanden – spilltid och restid

A. Spilltid
Rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån
och förlorad semesterförmån enligt 3-5 § §§ omfattar även nödvändig
ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda
arbetsförhållanden i övrigt. Förutsättningen är att det inte kan anses skäligt
att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt
anslutning till sammanträdet eller förrättningen (spilltid). Dock ska den
förtroendevalde om möjligt försöka omdisponera arbete och dylikt så att
spilltid inte uppkommer.

B. Restid
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar också tid för resa till och från
sammanträde och tid för praktiska förberedelser i anslutning till
sammanträde eller motsvarande (restid).
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III. ARVODEN OCH FRÅNVAROM.M.

§ 7 Kommunalråd

A. Ersättningsmodell
Kommunalråden har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige
beslutat enligt bilaga ett (1) inför varje ny mandatperiod.
Kommunstyrelsens ordförandes ersättning utgör basen, nivå 1 av tre
arvodesnivåer, och är 95 % av riksdagsledamotsarvodet.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande erhåller samma ersättning, se
bilaga ett (1). Kommunstyrelsens andre vice ordförande får 90 % av
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode, nivå två (2) av tre (3)
arvodesnivåer. Övriga kommunalråd får 55 % av nivå två (2). Under
pågående mandatperiod fastställer kommunstyrelsen bilaga 1 när
riksdagsledamotsarvodet är fastställt. Avrundning görs av årsarvodet
varje år till närmast högre hundratal kronor.

Om summan av olika ersättningar enligt 3 § och 7 och 9-10 §§ uppgår till
belopp som motsvarar det årsarvode som kommunstyrelsens
ordförande erhåller, ska arvodena maximeras (på årsbasis). I detta läge
inträder oppositionsrådets ersättningsnivå och ytterligare en
heltidsarvoderad förtroendevald med ersättning motsvarande 100 %
arbetstid har tillkommit.

B. Heltidsarvoderade kommunalråd
De heltidsengagerade kommunalråden, kommunstyrelsens ordförande,
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, ska ägna hela sin arbetstid
åt de uppgifter kommunen i instruktion eller reglementen föreskriver. I
den mån heltidsengagerat kommunalråd väljs till ordförande- eller vice
ordförandeuppdrag eller till annat uppdrag i nämnd eller styrelse är
denne skyldig att åta sig detta.

I övrigt ska kommunalråden fullgöra uppgifter som är förenade med
uppdraget och finnas tillgängliga på arbetsplatsen, om inte uppdraget
hindrar detta. I arvodet ingår all tjänstgöring och all arbetstid, som är
förenat med uppdraget. Uppdrag utanför kommunens tjänst ska fullgöras
på tillkommande ledighet eller utnyttjad ledighet med avdrag på arvodet.
Annat arvode ska då inte utgå om det inte framgår av dessa regler.

C. Semesterledighet
De heltidsarvoderade kommunalråden har rätt till semesterledighet i
samma omfattning som anställda i kommunen utan att arvodet
reduceras. I ersättningen ingår ledighet motsvarande det antal dagar som
anställda i kommunen med motsvarande ålder erhåller samt
semesterdagstillägg. Ledigheten ska förläggas på ett sådant sätt att
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uppdraget påverkas i minsta möjliga omfattning.

D. Sjukdomsfrånvaro
För heltidsarvoderade kommunalråd som på grund av sjukdom är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska arvodet reduceras på samma sätt
som för anställda i kommunen.

E. Föräldraledighet
För heltidsarvoderade kommunalråd som på grund av föräldraledighet är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska arvodet reduceras och ersättas
på samma sätt som för anställda i kommunen.

F. Övrig frånvaro
Om den heltidsarvoderade kommunalråd på annat sätt är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag ska arvodet minskas i motsvarande mån.

§ 8 Kommunal pension

A. Pension för kommunalråd
För kommunalråd finns särskilda bestämmelser om kommunal pension i
de kommunala pensionsreglementena. Kommunfullmäktige har beslutat
dels om Normalpensions-reglemente för kommunala förtroendevalda
(PRF-KL) för de som tillträtt tom 2002, dels om Bestämmelser om
pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF), som gäller
fr.o.m. 1 januari 2003.

För förtroendevalda som tillträder efter valet 2014 gäller
Bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) antagna av kommunfullmäktige.

§ 9 Årsarvoden för deltidsarvoderade förtroendevalda

A. Ersättningsmodell
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 % av heltid
har rätt till begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige
beslutat enligt bilaga ett (1). Nivå tre i arvodesnivåerna är 70 % av nivå
ett (1)(kommunstyrelsens ordförandes arvode). I bilaga ett (1) sätts
procental (%) för de olika uppdragen och arvodet i kronor blir
procentalet på nivå tre (3). Avrundning görs av årsarvodet varje år till
närmast högre 100-tal kronor.

B. Deltidsarvoderade utan fast årsarvode
Nedanstående erhåller inte fast arvode:

a. De vice ordförandena i barn- och utbildningsnämnden och
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socialnämnden erhåller inte fast ledamotsarvode från respektive
nämnd.

C. Revisonen
Arvoden till revisionens ordförande, vice ordförande och ledamöter
utgår med fast belopp som inte grundas på tid.

D. Frånvaro vid sjukdom eller övrig frånvaro
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom under längre
tid än 30 dagar är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska arvodet
reduceras med 1/30 del av månadsarvodet för varje överskjutande dag.
Om den årsarvoderade förtroendevalde av annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag ska arvodet minskas i motsvarande mån.

E. Färdtidsersättning
Vid resa utanför kommunen utgår färdtidsersättning enligt samma regler
som för anställda. Timarvode utgår inte under färdtid.

F. Avstå årsarvode vid frånvaro
Årsarvoderad förtroendevald kan avstå sitt fasta arvode till sin ersättare
om frånvaron är minst en månad. Detta ska ske skriftligt. Bedömning av
skäligheten i transport av arvode till ersättare bedöms och beslutas av
kommunstyrelsens ordförande i form av delegationsbeslut. Om
frånvaron överstiger 30 dagar kan initiativ till arvodesavdrag tas och
beslutas av kommunstyrelsens ordförande om den förtroendevalde själv
inte anmäler frånvaron. Samråd ska innan beslut ske med den
förtroendevaldes gruppledare.

G. Vid ersättning vid flera deltidsuppdrag över 40 %
Om en förtroendevald har flera deltidsuppdrag, som vart och ett
understiger 40 % av heltid men där den sammanlagda tiden inklusive
timarvoden medför ett uttag av arbetstid om 40 % eller mer, ska
kommunstyrelsen överväga om uppdraget ska omvandlas till kombinerat
heltidsuppdrag.

H. Valnämndens ersättning
Valnämnden har rätt att besluta om särskilt fast arvode enligt bilaga ett
(1) till ordförande och vice ordförande i valdistrikt under valår.

I. Reglementen för nämnder angående fast årsarvode
I reglemente för nämnd eller styrelse finns inskrivet vilka uppgifter som
åvilar ordföranden. Dessa uppgifter ska anses ingå i det fasta arvodet.
Strider nämnds reglemente mot dessa bestämmelser, gäller det som är
fastställt i nämndens reglemente.

Om således inget annat framgår av reglemente för nämnden eller
styrelsen ingår följande uppgifter i ordförandeuppdraget:
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a. Samråd med administrationens personal i alla frågor som rör
nämndens arbete och uppgifter.

b. Löpande avstämning av ärenden som ska förekomma till
behandling på styrelsens/nämndens sammanträde, förberedelser
till nämndssammanträden och inläsning av ärenden för
sammanträdet.

c. Ansvar för nämndens protokoll och ansvar för att protokoll och
delgivningar utsänds i erforderlig omfattning, även om själva
arbetet uppdragits till anställd.

d. Justering av protokoll.
e. Kontakter med massmedia.
f. Underskrift av nämndens skrivelser i den mån detta inte

uppdragits till anställd eller annan förtroendevald.
g. Beslut och handläggning av ärenden som delegerats till

ordföranden.
h. Att som ordförande leda nämndens sammanträden.
i. Att svara på förfrågningar från allmänheten i ärenden som angår

nämndens arbetsområde samt ansvara för att till nämnden
ankommande ärenden blir besvarade.

j. Att utåt svara för nämnden.
k. Budgetansvarig inom nämndens område.
l. Att i övrigt fullgöra de uppgifter som i lag eller reglemente

föreskrives.

För övriga arbetsuppgifter, som inte kan hänföras till ovanstående, utgår
arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst samt
kostnadsersättningar.

J. Ersättningsberättigade uppgifter
Exempel på ersättningsberättigade uppgifter är planerade och datumsatta
ordförandeberedningar inför nämndssammanträden enligt den
kommungemensamma ärendehanteringsrutinen, besök hos
kommunmedlem för ärende inom nämndens arbetsområde eller andra
platsbesök, som erfordras för att skaffa information om ärenden eller
åligganden; kurser, konferenser och studiebesök utanför kommunen,
representationsuppdrag för nämndens räkning, kommunstyrelsens
presidieöverläggningar och ordförande- respektive vice-
ordförandeträffar.

K. Vice ordförande
Den förste vice ordföranden i fullmäktige, nämnder och styrelser ska vid
behov ersätta ordförande på sammanträden vid frånvaro under
sammanlagt en månad per år. Förste och andre vice ordförande ska vara
tillgängliga för uppdrag inom ramen för nämndens arbetsområde i den
omfattning nämnden beslutar. För särskilda uppdrag beslutar nämnden,
liksom om ytterligare ersättning ska utgå. Vid presidieöverläggningar
utgår ordinarie förrättningsersättning och ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
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L. Fast arvode för socialnämnden och barn-och
utbildningsnämnden
Ledamöterna i kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden ska för det fasta arvodet vara tillgängliga för uppdrag
inom ramen för respektive nämnds arbetsområde i den omfattning som
respektive styrelse eller nämnd bestämmer.

M. Revisionen
Revisorerna ska utföra revision såväl av kommunens räkenskaper och
förvaltning som av kommunen förvaltade fonder, bolag, stiftelser och
kassor, såvida inte stadgar eller motsvarande medför att särskilda
revisorer utses. Övriga revisionsuppdrag som ges av kommunfullmäktige
eller kommunstyrelsen ersätts enligt särskilda regler, dvs. med
timarvode med mera.

N. Lekmannarevisorsuppdrag i kommunens aktiebolag och
stiftelser
För lekmannarevisorsuppdrag i kommunens aktiebolag och de
verksamhetsdrivande stiftelserna ersätts revisorerna och
revisorersättarna enligt de beslut om arvodering som bolagsstämma
resp. årsstämma antar. Arvodet betalas av respektive bolag eller stiftelse.

§ 10 Arvode för sammanträden m.m.

A. Grundläggande regler för arvode
Förtroendevalda i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder och övriga
organ, som inte är heltidsarvoderade, har rätt till grundarvode jämte
timarvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga
ett (1). Timarvodet räknas årligen upp med en (1) procentsats (%),
baserad på ökningen av riksdagsmannaarvodet. Avrundning görs varje år
till närmast högre helt krontal.

B. Grundarvode
Grundarvode utgår för varje protokollfört sammanträde med ett
timarvode samt första timmen som hel timma (= dubbelt timarvode).
Därefter ersätts varje påbörjad halvtimma.

För övriga förrättningar utgår inte grundarvode men däremot ersätts
varje påbörjad hel timma.

C. Timarvode för restid
Timarvode betalas också för restid inom kommunen som åtgår med
anledning av sammanträdet eller förrättningen, under förutsättning att
avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats till
platsen för sammanträdet överstiger är minst 10 km enkel resa eller
minst 20 km tur och retur. Ersättning omfattar även tid för praktiska
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förberedelser i anslutning till sammanträdet eller förrättningen.

D. Restid med bil eller annat fordon inom kommunen
Restid inom kommunen ersätts enligt följande schablon:

20 - 39 km 0,5 tim
40 - 69 km 1,0 tim
70 - 99 km 1,5 tim
100 - 129 km 2,0 tim

osv

Restidsersättning utgår inte för enkel resa under 10 km eller för resa
fram och åter under 20 km.

E. Restid med kollektivtrafik inom kommunen
Vid resa med Jönköpings Länstrafik AB eller annat kollektivtrafikföretag
ska färdtiden räknas efter avståndet mellan start- och målpunkt för resan.
Även om linjesträckningen gör att restiden och resan blir längre ska
avståndet mellan resans start- och målpunkt gälla. Samma schablon
används som för bilresa.

F. Restid utanför kommunen
Vid resa utanför kommunen utgår färdtidsersättning enligt samma regler
som för anställda. Timarvode utgår inte under färdtid.

G. Valnämnden förhöjt timarvode för röstmottagare vid helg- och
kvällstjänstgöring
Valnämnden har rätt att besluta om förhöjt timarvode med 50 % för
röstmottagare vid helg- och kvällstjänstgöring.

§ 11 Arvode till gruppledare

A. Arvode till gruppledare
De partier som är representerade i fullmäktige kan besluta om
ersättning till förtroendevald, som utsetts till gruppledare. Beslutet är
frivilligt och ska ske inom ramen för partiets partistöd. Gislaveds
kommun står efter begäran från partiet för administrationen i samband
med utbetalningen av ersättningen. Begäran ska ske till
kommunstyrelseförvaltningen senast den 15:e januari varje år av hur
stor andel av partistödet som ska avsättas till gruppledararvode.

§ 12 Olycksfallsförsäkring

A. Olycksfallsförsäkring
Förtroendevalda omfattas av olycksfallsförsäkring för resor och tid i



13

samband med kommunalt förtroendeuppdrag.
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IV. ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER

§ 13 Resekostnader och traktamenten

A. Resekostnader
Kostnader för resor till och från sammanträden och förrättningar ersätts
enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i de
kommunala reseavtalen.

För resa med egen bil ersätts den faktiska resvägen mellan bostad eller
arbetsplats och sammanträdesplatsen/förrättningsplatsen i kilometer.

För resa med Jönköpings Länstrafik AB ersätts det antal zoner enligt taxan
för kontantbiljetter för vuxen. Om resan delvis genomförs i annat län ska
biljettpriset ersättas i denna del.

B. Kommunalråd
Reseersättning till arbetsplatsen (Gislaveds kommunhus) utgår inte till
kommunalråd.

C. Traktamente
Traktamente utgår enligt det kommunala reseavtalet vid förrättning utanför
kommunen.

D. Kommunens resepolicy
Kommunens resepolicy ska följas, vilket bland annat innebär att samåkning
bör ske om möjligheten finns.

§ 14 Barntillsynskostnader

A. Ersättning för barntillsynskostnader pga. sammanträde
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård eller tillsyn av barn som vårdas i
den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12
år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.

B. Barnomsorgsverksamhet
För barn som redan är inskrivna i barnomsorgsverksamhet erbjuds förlängd
barnomsorg. För barn som inte är inskrivna i barnomsorgsverksamhet ges
ersättning för barntillsynskostnader med maximalt 10 timmar per dag.
Ersättningen per timme grundas på snittlönen för dagbarnvårdare omräknat
till timlön.

C. Ej ersättningsberättigad tillsyn
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller för
tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
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§ 15 Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller
svårt sjuk anhörig

A. Ersättning för vård och tillsyn
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande
vid sammanträden eller förrättningar för vård eller tillsyn av
funktionsnedsatt eller svårt sjuk person (anhörig) som vistas i den
förtroendevaldes bostad.

Ersättning för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk anhörig
utgår med maximalt 10 timmar/dag. Ersättning per timme och person är
lika med aktuell timersättning för anhörigvårdare enligt kommunalt avtal.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller
av annan närstående.

§ 16 Särskilda kostnader för förtroendevald med
funktionsnedsättning

A. Särskilda kostnader för förtroendevald med
funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de
särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt.
Häri ingår kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning
och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas med belopp
som är skäligt och fastställs efter ansökan i varje särskilt fall.

§17 Övriga kostnader

A. Övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i 13 - 16 §§ betalas ersättning om
den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa
kostnader. Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga
möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt
kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. Det är då
kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om ersättning ska utgå.
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V. GEMENSAMMA REGLER

§ 18 Hur begärs ersättning och periodisering av utbetalning

A. Begäran av ersättning
För att få ersättning enligt 3 - 6 § §, (förlorad arbetsförtjänst mm) 10 §
(arvode och restid/färdtid samt resor) och 13 - 17 §§ (kostnader) ska
den förtroendevalde anmäla sina förluster och kostnader, samt, där så
anges i respektive paragraf, styrka dem. Vid förlorad arbetsinkomst ska
antalet timmar uppges, vilket vid anfordran ska styrkas. Anmälan görs till
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller annan som utsetts att ta
emot uppgifterna.

B. Utbetalning av ersättning
Arvode enligt 7 och 9 §§ (fasta arvoden) betalas ut utan föregående
anmälan. Arvode enligt 11 § (gruppledararvode) betalas ut efter skriftlig
framställan från respektive parti.

§ 19 Tidsfrister för begäran
A. Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt § 3 kan framställas
för hela innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter
mandatperiodens slut.

B. Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån
Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt § 4 kan
framställas för hela innevarande mandatperiod, dock senast sex månader
efter mandatperiodens slut.

C. Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån
Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån enligt § 5 kan
framställas för hela innevarande mandatperiod, dock senast sex månader
efter mandatperiodens slut.

D. Begäran om ersättning för arvode för sammanträde eller
förrättning
Begäran om ersättning för arvode för sammanträde eller förrättning enligt §
6 kan framställas för hela innevarande mandatperiod, dock senast sex
månader efter mandatperiodens slut.

E. Begäran om reseersättning och traktamenten
Begäran om reseersättning och traktamenten enligt § 13 kan framställas för
hela innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter
mandatperiodens slut.
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F. Begäran om andra ersättningar
Begäran om andra ersättningar enligt §§ 14, 15, 16 och 17 i dessa
bestämmelser kan framställas för hela innevarande mandatperiod, dock
senast sex månader efter mandatperiodens slut.

§ 20 Tolkning och tillämplig

A. Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av
kommunstyrelsens allmänna utskott. Tillämpningsföreskrifter utfärdas av
kommunstyrelseförvaltningen.

§ 21 Utbetalning arvoden

A. Utbetalning av årsavoden och övriga arvoden
Årsarvoden utbetalas med en tolftedel per månad. Övriga arvoden och
ersättningar betalas ut en gång per månad.



Förslag för 2019 daterad den 28 november 2018

UPPDRAG

Sysselsättn.-

grad %

Heltidsarvoderade - nivå 1 

95 % av riksdagsmannaarvode

Kommunstyrelsens ordförande 100%

Summa nivå 1

Heltidsarvoderade - nivå 2

95 % av nivå 1

Kommunstyrelsens 1:e v ordf 100%

Kommunstyrelsens 2:e v ordförande 100%

Summa nivå 2

Mer än 40 % av nivå 2

Barn- och utbildn.nämnd ordf 55%

Socialnämndens ordförande 55%

Summa

Mindre än 40 % nivå 2

Kommunfullmäktiges ordförande/parlamentariska kommitten 15%

Deltidsarvoderade

70 % av nivå 1

Demokratiberedningens ordförande 15%

Valberedningens ordförande 1%

Personalutskottets ordförande 10%

Bygg- och miljönämnd ordförande 35%

Fastighet-och service nämndens ordförande 30%

Fritidsnämndens ordförande 10%

Kulturnämndens ordförande 10%

Räddningsnämndens ordförande 15%

Tekniska nämndens ordförande 20%

Valnämndens ordförande 1%

Överförmyndarnämndens ordförande 25%

Näringsutskottets ordförande 20%

Vice ordföranden % av ordf

Kommunfullmäktiges 1:e v ordf/parlamentariska kommitten 15%

Kommunfullmäktiges 2:e v ordf/parlamentariska kommitten 10%

Demokratiberedningens 1:e v. ordf 10%

Demokratiberedningens 2:e v. ordf 10%



Valberedningens vice ordf 10%

Kommunstyrelsen 1:e v ordf 10%

Personalutskottets 1:e v ordf 10%

Näringsutskottets 1:e v ordförande 10%

Barn- och utbildningsn 1:e v ordf 15%

Barn- och utbildningsn 2:e v ordf 15%

Socialnämndens 1:e v ordf 15%

Socialnämndens 2:e v ordf 15%

Socialn soc utskotts 1:e v ordf 5%

Socialn soc utskotts 2:e v ordf 5%

Bygg- och miljönämndens 1:e v ordf 10%

Bygg- och miljönämndens 2:e v ordf 10%

Tekniska nämndens 1:e v ordf 10%

Tekniska nämndens 2:e v ordf 10%

Fastighetsnämndens 1:e v ordf 10%

Fastighetsnämndens 2:e v ordf 10%

Överförmyndarnämndens vice ordförande 10%

Fritidsnämndens 1:e v ordf 10%

Fritidsnämndens 2:e v ordf 10%

Kulturnämndens 1:e v ordf 10%

Kulturnämndens 2:e v ordf 10%

Valnämndens vice ordförande 10%

Räddningsnämndens v ordf (Arvoderas av Gnosjö) 10%

Summa nivå 3

UPPDRAG

Ledamöter

Kommunstyrelsen, ledamot 5%

Kommunstyrelsen, ersättare 1%

Kommunstyrelsens AU, ledamot 1%

Kommunstyrelsens näringsutskott, ledamot 1%

Barn- och utbildningsnämnd, ledamot 3%

Barn- och utbildningsnämnd, ersättare 1%

Barn- och utbildningsnämnds AU, ledamot 1%

Socialnämndens ledamot 3%

Socialnämndens ersättare 1%

Socialnämndens AU Ledamot 1%

Socialnämndens sociala utskott 1%

Summa

Övrigt

Revisionens ordförande 15%

Revisionens vice ordförande 5%

Revisionens ledamöter 3%

Valdistrkts ordf, valår

Valdistrikts v ordf, valår



Summa

Timarvode 0,210%

Grundarvode (dubbelt)



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2018-10-25 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §144 Dnr: KS.2018.73 2.2.2

Regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt förtroendevalda
i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Den parlamentariska kommittén har i sitt arbete behandlat
ersättningsbestämmelserna för de kommunalt förtroendevalda och tillhörande
bilaga ett (1) som anger nivåerna på de fasta arvodena inkl. timarvodet.

Gällande bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda antogs
av kommunfullmäktige den 15 december 2014 inför den nya mandatperioden.

I föreslagna regler har bestämmelserna förenklats och uppdatering av
pensionsbestämmelserna, samt reglering om frånvaro har förtydligats och
uppdaterats enligt gällande bestämmelser. Frågor om tolkning och tillämpning
av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens allmänna utskott.

Bilaga ett (1) kommer att behandlas i kommunfullmäktige i höst för att
fastställa de fasta arvodena i kronor inför 2019.

Kommunstyrelsen har den 10 oktober 2018 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds
kommun, om antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 54
Förslag till regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt förtroendevalda
i Gislaveds kommun daterad den 23 mars 2018
Parlamentariska kommittén den 20 augusti 2018, § 13
Kommunstyrelsen den 10 oktober 2018, § 292

Yrkande
Marie Johansson (S): Att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att
komplettera med en bilaga med procentfördelningarna för de fasta arvodena.

Stefan Nylén (SD), Carina Johansson (C) och Anton Sjödell (M): Bifall till Marie
Johanssons (S) återremissyrkande.

Erik Anderson (K): Att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
ytterligare beredning gällande att de förtroendevaldas arvoden för innevarande
mandatperiod ska utgå från 2018 års förhöjda prisbasbelopp istället för att
relateras till riksdagsledamöternas arvoden, samt att de årliga
arvodeshöjningarna beräknas och binds till snittet för löneutvecklingen i kronor
räknat, för övriga anställda i Gislaveds kommun i inkomstskiktet 19 000 till
26 000 kr.

Anton Sjödell med instämmande av Marie Johansson (S): Avslag på Erik
Andersons (K) återremissyrkande med tillhörande motivering.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och finner att
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2018-10-25 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf § 144 (forts.)

Ordföranden ställer därefter proposition på Marie Johanssons (S)
återremissyrkande med tillhörande motivering och Erik Andersons (K)
återremissyrkande med tillhörande motivering och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Marie Johanssons (S) återremissyrkande med tillhörande motivering
Nej-röst för Erik Andersons (K) återremissyrkande med tillhörande motivering

Omröstningsresultat
Med 43 ja-röster för Marie Johanssons (S) yrkande, 2 nej-röster för Erik
Andersons (K) yrkande och 4 ledamöter som avstår från att rösta har
kommunfullmäktige beslutat att bifalla Marie Johanssons (S) yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att komplettera ärendet
med en bilaga med procentfördelningarna för de fasta arvodena.

Reservation
Erik Anderson (K) reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2016-05-26 1(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §85 Dnr: KS.2016.24

Kommunal borgen till finansiering av utbyggnad av fiber i
kommunen

Ärendebeskrivning
Pengar till stöd från Landsbygdsprogrammet för utbyggnad av fiber på
landsbygden räcker inte till alla projekt som är på gång. I Gislaveds kommun är
det en förening av fyra som fått ett positivt förhandsbesked om stöd. Får
fiberföreningarna inte stöd i den ansökningsomgång som behandlas nu riskerar
föreningarna att upplösas och utbyggnaden av fiber på landsbygden kommer att
tappa fart.

Eftersom regelverket för stöd enligt Landsbygdsprogrammet inte medger
annan offentlig finansiering är det inte möjligt för kommunen att stötta
föreningarna med kommunala bidrag. Däremot kan kommunen underlätta
föreningarnas finansiering av projekten genom att teckna borgen för de lån
föreningarna måste ta för att finansiera projekten under byggtiden eller under
längre tid om statligt stöd uteblir.

Enligt kommunens bredbandsstrategi ska minst 90 % av alla hushåll och
arbetsställen ha möjlighet att ansluta sig till höghastighetsnät senast 2020 varför
det är det angeläget att utbyggnaden av fibernät inte stannar av. Eftersom
föreningarna har svårt för att finansiera sin utbyggnad innan bidrag beviljats och
utbetalats är risken stor för att 90 %-målet för Gislaveds kommuns landsbygd
inte kommer att kunna uppfyllas.

Borgensåtaganden kan avse:

dels borgen för ”byggnadskreditiv” i avvaktan på utbetalning av beviljat
projektstöd enligt Landsbygdsprogrammet,

dels borgen för långsiktig finansiering av projekt som påbörjas utan beslut om
projektstöd eller påbörjas efter avslag på ansökan om projektstöd.

I första fallet kommer borgen att tecknas för kortare tid, ett till två år, medan
borgen för projekt som inte beviljats projektstöd tecknas för längre tid.

Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde behandlades frågan om
kommunal borgen men på grund av vissa oklarheter kring bl. a.
borgensåtagandenas längd och omfattning återremitterades ärendet till
kommunstyrelsen för ytterligare utredning och komplettering med de
ändringsyrkanden som framfördes vid fullmäktiges behandling av ärendet.
Regelverkets ”att-satser” har därför ändrats/förtydligats enligt nedanstående.

Kommunstyrelsen har den 11 maj 2016 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
besluta enligt förvaltningens förslag avseende kommunal borgen till finansiering
av utbyggnad av fiber i kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 6 april 2016, § 107
Kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 70
Pm kommunal borgen fiberföreningar, daterat den 15 februari 2016
Kommunstyrelsen den 11 maj 216, § 154

Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Staffan Sjöblom (M),
Håkan Josefsson (C) och Anders Gustafsson (SD): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2016-05-26 2(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf § 85 (forts.)

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

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa nedanstående ”regler” för tecknande av kommunal borgen för
fiberföreningar som bygger ut fibernät på landsbygden. För att kommunal
borgen ska tecknas krävs:

att föreningen är en formellt bildad och registrerad ekonomisk förening,

att föreningen ansökt om statligt bidrag med erforderliga underlag i form av
projektbeskrivningar, ekonomiska kalkyler m m,

att projektet följer Jordbruksverket och Länsstyrelsens regler för
fiberutbyggnad med projektstöd enligt Landsbygdsprogrammet,

att fibernätet beträffande kvalitet, redundans, öppenhet m m avses byggas
och drivas enligt de krav som följer av Jordbruksverkets och
länsstyrelsens föreskrifter för bidragsberättigade projekt under hela den
kredittid som den kommunala borgen avser,

att föreningen är momsregistrerad,

att summan av medlemmarnas insatskapital och anslutningsavgifter utgör
minst 40 % av föreningens totala utgiften för utbyggnaden,

att borgensåtagandet, utslaget per kontrakterad anslutning, inte överstiger
30  000 kr,

att föreningarna i avtal med kommunen förbinder sig att inte sälja
föreningens nät, överlåta, likvidera eller fusionera föreningen utan
medgivande från kommunen,

att förening som erhållit kommunal borgen årligen, till Gislaveds kommun,
överlämnar en reviderad årsredovisning,

att borgen beviljad för ”byggnadskreditiv” ska gälla från investeringens start
fram till en månad efter det att föreningen fått bidrag utbetalt och
föreningen återbetalt krediten till långivande kreditinstitut,

att borgensåtaganden för längre krediter anpassas till faktisk projektkostnad
och kreditbelopp efter projekten färdigställts och slutredovisats,

att längre krediter amorteras jämnt fördelat under max 20 år, d. v .s.
kommunal borgen tecknas för en kredittid om högst 20 år och upphör
när föreningen återbetalt krediten till långivande kreditinstitut,

att enbart bevilja kommunal borgen till fiberföreningar om det finns ett stort
allmännyttigt intresse av investeringen och om inga andra
finansieringsalternativ är möjliga, samt

att samtliga ansökningar om kommunal borgen för fiberutbyggnad i
föreningsregi ska framläggas till kommunfullmäktige för beslut.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2016-05-26 3(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf § 85 (forts.)

Jäv
Carina Johansson (C), Inga-Maj Eleholt (C), Agneta Karlsson (M) och Jonas
Andreasson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, utvecklingsenheten
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-11-28 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §369 Dnr: KS.2018.212 10.10.4

Ansökan om kommunal borgen till finansiering av utbyggnad av fiber
i kommunen, Fiber 35 ekonomisk förening

Ärendebeskrivning
Fiber 35, Ekonomisk Förening (769627-7578) har ansökt om kommunal borgen
för 1,5 miljoner kronor (1 500 000 kr) för utbyggnad av lokalt fibernät.

Enligt Gislaveds kommuns bredbandsstrategi ska minst 90 % av alla hushåll och
företag i kommunen ha tillgång till fiber år 2020. Enligt beslut i
kommunfullmäktige den 26 maj 2016 finns möjlighet för fiberföreningar att
ansöka om kommunal borgen för finansiering av utbyggnad av fiber.

Projektets kostnad beräknas till ca 3 mnkr. Finansieringen kommer till 60 % att
finansieras av respektive medlem (24 000 kr) Resterande 40 % ska täckas av
bidrag från Region Jönköping (Kanalisationsstöd) samt bidrag från Gislaveds
Energikoncern AB. Fiber 35 ansöker om borgen motsvarande 20 000 kronor
per anslutning (75 anslutningar). Då föreningen behöver ligga ute med likvida
medel behöver de kommunal borgen för detta.

Fiber 35 har ansökt om statligt bidrag via Landsbygdsprogrammet och har inte
tilldelats några medel.

Beslutsunderlag
Ansökan om kommunal borgen till finansiering av utbyggnad av fiber – Fiber
35, Ekonomisk förening
Kommunfullmäktige den 26 maj 2016, § 85

Yrkande
Carina Johansson (C): Att ärendet ska avgöras idag, samt bifall till förslaget.

Anton Sjödell (M) med instämmande av Anders Gustafsson (SD), Peter Bruhn
(MP) och Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget och till Carina Johanssons
(C) yrkande.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Fiber 35, Ekonomisk förening (769627-7578) borgen till
utbyggnad av fiber.

Jäv
Agneta Karlsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Ansökan om Kommunal borgen till finansiering av utbyggnad av fiber i kommunen

Sökande part:

Fiber 35, ekonomisk förening
do Agneta Karlsson
Åtterås Madegård 1
333 91 Smålandsstenar
Org.nr: 769627-7578

Fiber 35, ekonomisk förening ansöker om kommunal borgen för finansiering av utbyggnad av fiber till

ett belopp om 1 500 000 kronor (en miljon femhundra tusen kronor). Fiber 35, ekonomisk förening har

för avsikt att färdigställa utbyggnaden av fiber genom finansiering från medlemmarna i form av insats
och anslutningsavgift, bidrag från Gislaved Energi Koncern AB. Fiber 35, ekonomisk förening räknar

med att under byggtiden behöva ligga ute med likvida medel, dels pga. eftersläpning i återbetalning
av ingående moms av Skatteverket och dels pga. att stöd från Gislaveds Energi Koncern AB betalas ut
i två etapper. Den sista etappen (50 % av stödet) utbetalas först efter slutredovisat och godkänt
projekt.

• Fiber 35, ekonomisk förening är bildad och registrerad av Bolagsverket 2014-03-10, stadgarna
för föreningen är registrerade vid samma tidpunkt.

• Fiber 35, ekonomisk förening har ansökt om statligt bidrag från Landsbygdsprogrammet under
programperioden 2014-2020. Ansökan lämnades in våren 2015 och innehöll alla de delar som
erfcrdr2ds 1 ansökan i forma av beskrivning, kalkyl etc. 1 januari 2016 kom en första
beslutsomgång som visade att Fiber 35, ekonomisk förening ej tilldelats några medel. En andra
beslutsomgång i december 2016 fick samma utgång.

• Fiber 35, ekonomisk förening följer Jordbruksverket och Länsstyrelsens regler för
fiberutbyggnad.

• Fiber 35, ekonomisk förening har för avsikt att fibernätet skall byggas och drivas enligt de
föreskrifter som följer av Jordbruksverkets och Länsstyrelsens föreskrifter för
bidragsberättigade projekt, dvs följa “Robust Fiber” som är branschstandard.

• Fiber 35, ekonomisk förening är momsregistrerad och godkänd för F-skatt enligt beslut från
Skatteverket per den 2015-04-23.

• Fiber 35, ekonomisk förening kalkylerar med att den totala utgiften för fiberutbyggnaden
uppgår till 2 990 000 kronor (exkl. bidrag), vilket motsvarar 39 866 kronor per anslutning (75
anslutningar). Varje medlem erlägger 24 000 kronor per anslutning vilket motsvarar 60 % av
utgiften. Resterande 40 % skall täckas med bidrag från Region Jönköpings Län (ett s.k.
kanalisationsstöd) och med bidrag från Gislaved Energi Koncern AB.

• Fiber 35, ekonomisk förening ansöker om ett borgensåtagande från Gislaveds kommun för
1 500 000 kronor, vilket motsvarar 20 000 kronor per anslutning (75 anslutningar).

• Fiber 35, ekonomisk förening, kommer vid beviljade borgen acceptera att i avtal förbinda sig
att inte sälja föreningens nät, överlåta, likvidera, eller fusionera föreningen utan medgivande
från kommunen.



• Fiber 35, ekonomisk förening åtar sig att årligen överlämna en reviderad årsredovisning till
Gislaveds kommun under förutsättning att kommunal borgen beviljas.

• Kontaktperson i ärendet är Fiber 35, ekonomisk förenings ordförande;
Agneta Karlsson, mobil: 070-751 95 28

Smålandsstenar den 29 oktober 2018

/ /
För Fiber 35, ekonomisk förening

Agneta Karlsson, Ordförande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
5

Valberedningen Sammancrädesdatum
20 18-1 1-06

Vb § 4 Dnr: KS.20 18.215

Principer för inkallande av ersättare

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 6 kap 17 § besluta om ersättarnas
tjänstgöring i nämnderna och i vilken ordning de ska inkallas.
Valberedningen har konstaterat att C, M, KD, L och WeP har ingått valteknisk
samverkan och bildar majoritet. S, MP och V har ingått valteknisk samverkan inom
oppositionen. Valberedningen har med detta som utgångspunkt tagit fram förslag
på inkallelseordning. 1 förslaget till inkallelseordning är det satt i storleksordning
inom respektive valteknisk samverkan.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

följande principer ska gälla för inkallande av ersättare för tjänstgöring vid
ordinarie ledamots frånvaro i nämnder och styrelser:

1 första hand ska ersättare vara personlig, i andra hand ska ersättare kallas in
så att majoritetsförhållandet mellan partierna med utgångspunkt från de vid
valtillfället företagna valen och uttalad teknisk valsamverkan inte förändras
och i tredje hand inkalla ersättare till tjänstgöring i den ordning han eller
hon står upptagen i den paragraf som upprättats vid valtillfället.

För ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan
nedanstående partigrupp angiven partigruppsordning
C C, M, KD, L, WeP; S, MP, V; SD
M M, C, KD, L, WeP; S, MP, V; SD
KD KD, C, M, L, WeP; S, MP, V; SD
L L, C, M, KD, WeP; S, MP, V; SD
WeP WeP, C, M, KD, L; S, MP, V; SD
S S, MP, V; SD; C, M, KD, L, WeP;
MP MP, S, V; SD; C M, KD, L, WeP;
V V, 5, MP; SD; C, M, KD, L, WeP;
SD SD; 5, MP, V; C, M, KD, L, WeP;

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Just ‘rares signatur Utdragsbestyrkande



Revisionen 2019-2022 1
Personnr Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

430108-2634 Mats Andreasson C Vallmovägen 13 ledamot 333 30 Smålandsstenar polmail

430727-2676 Claesson Kjell M S:a Långgatan 9A
Tel. bost. 0371-163 45
Mobiltel. 073-44 16 345 Vice ordförande

333 30 
SMÅLANDSSTENAR kjell.claesson@pol.gislaved.se

431025-6906 Davidsson Solveig M Kållerstad Kvarnagård 4
Tel. bost. 0371-731 23
Mobiltel. 070-331 94 93 ledamot 330 21  REFTELE solveig.davidsson@pol.gislaved.se

430108-2634 Nilsson Sven L Hantverkargatan 9

Tel. bost. 0371-802 50                     
Tele arb. 0371-125 36                          
Mobiltele: 070-57 12 536 Ledamot 332 31 GISLAVED sven.nilsson@pol.gislaved.se

751109-9027 Stamenkovic Nena S Gröna vägen 11
Tel mobil .076-830 50 40                 
Tel. bost. 0371-122 07 Ordförande 332 33  Gislaved nena.stamenkovic@pol.gislaved.se

740929-2419 Patrik Thur S Torngatan 25

Tel. bost. 0371-168 67                         
Tele arb. 0371-846 50                          
Mobiltele: 073-024 24 35 Ledamot 334 25 Anderstorp patrik.thur@pol.gislaved.se

?? Urban Guldmyr SD Bygelgatan 12 Ledamot 335 71 Hestra
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Valberedningen Sammanträdesdatum
2018-1 1-21

Vb § 5 Dnr: KS.2018.189

Val av kommunrevisorer

Ärendebeskrivni ng
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 1, som skickats ut av
kommunstyrelseförvaltningens kansli.

Beslutsunderlag
Ledamötesförteckning 2019-2022, bilaga 1

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

välja kommunrevisorer och ersättare för mandatperioden 20 19-2022 enligt
bilaga 1.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

“Juerares signatur Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen 2019-2022 2

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Johansson Carina C Södra Tånghult 10

Tel. bost. 0371-157 55
Tel. arb.  0371-810 10
Mobiltel. 076-495 26 09 ordförande 334 91  ANDERSTORP carina.johansson@pol.gislaved.se

Petersson Bengt C
Sunnaryd, Strandvägen 
1

Tel. bost. 0371-711 87
Mobiltel. 070-539 11 87 ledamot 333 73  BREDARYD bengt.petersson@pol.gislaved.se

Josefsson Håkan C Väcklinge Södergård 2

Tel. bost. 0371-204 52                         
Tel.arb. 0371-204 52
Mobiltel. 070-622 04 52 ledamot

333 76 
SMÅLANDSSTENAR hakan.josefsson@pol.gislaved.se

Sjödell Anton M Grindvägen 10
Tel. bost 0371-56 63 52                       
Mobiltel. 072-083 59 09 1:e vice ordförande 333 75 Reftele anton.sjodell@pol.gislaved.se

Ericson Jonas M
Köpmangatan 1B, lgh 
1101 Mobiltel. 073-089 83 51 ledamot 332 30  GISLAVED jonas.ericson@pol.gislaved.se

Skogsberg Pia KD Arlavägen 1

 Tel. bost. 0370-33 71 11                     
Tel. arb. 0370-33 77 90                       
Mobilte. 070-952 16 01 ledamot 335 72 GNOSJÖ pia.skogsberg@pol.gislaved.se

Sveningson Fredrik L Stret

Tel. bost. 0371-187 65                Tel. 
arb. 0371-58 86 36                      
Mobiltel. 076-308 30 08 ledamot 334 91 ANDERSTORP fredrik.sveningson@pol.gislaved.se

Mikael Kindblad WeP Valdshult Eksäter Mobiltel. 070-8256369 ledamot 335 72 HESTRA Mikael.Kindbladh@pol.gislaved.se

 Johansson Marie S Torsgatan 1

Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-811 88
Mobiltel. 070-299 49 92 2:e vice ordförande 332 36  GISLAVED marie.johansson@pol.gislaved.se

 Johansson Fredrik S Fridens väg 15

Tel. bost. 0371-133 06
Mobiltel. 070-251 84 95                      
Tel. arb. 0371-845 00 Ledamot 332 30  GISLAVED fredrik.johansson@pol.gislaved.se

 Dinäss Marie-Louise S Mossarpsvägen 6 Tel. bost. 0371-126 43                       Ledamot 332 36  GISLAVED marie-louise.dinass@pol.gislaved.se

 Varsamis Evangelos S Backvägen 15
Tel. bost. 0371-173 88                         
Mobiltel. 070-7903830 Ledamot 334 32  ANDERSTORP evangelos.varsamis@pol.gislaved.se

 Stensson Tommy S Klintens väg 2
Tel. bost. 0371-505 51
Mobiltel. 070-664 49 02 Ledamot 333 77  BURSERYD tommy.stensson@pol.gislaved.se

Mattias Johansson SD Hjortronstigen 6 070-2268744 Ledamot 332 36, Gislaved mattias.johansson@pol.gislaved,se

Stefan Nylén SD Malmgatan 18 070-3256271 Ledamot 333 30, Smålandsstenar stefan.nylen@pol.gislaved.se



ERSÄTTARE

Magnussson Kenneth C Ås Andersagård 6
Tel. bost. 0371-700 93
Mobiltel. 070-583 95 45 ersättare 330 10  BREDARYD kenneth.magnusson@pol.gislaved.se

Sjöberg Magnus C Anderstorpsv 33 Mobiltel. 070-582 04 71 ersättare 330 21 REFTELE magnus.sjoberg@pol.gislaved.se

Gullberg Lorentsson Maria M Löpargatan 12 ersättare 332 31 GISLAVED
maria.gullberg.lorentsson@pol.gislave
d.se

 Palmgren Niclas M Slätteryd 22

Tel. bost. 0371-982 70
Tel. arb.  0371-811 41
Mobiltel. 070-661 01 11 ersättare 332 92  GISLAVED niclas.palmgren@pol.gislaved.se

Kastberg Lennart KD Skiftesgatan 18
Tel. arb.  0481-548 08
Mobiltel. 070-514 32 02 ersättare 332 35 GISLAVED lennart.kastberg@pol.gislaved.se

Park Lars L Lindvägen 11
Tel. bost. 0371-824 26                     
Mobiltel. 072-305 76 08 ersättare 332 33 GISLAVED lars.park@pol.gislaved.se

Emelie Kristoffersson WeP Lingonvägen 1 Mobiltel. 073-5184672 ersättare 334 33 ANDERSTORP

Kian Anderson WeP Tranbärsgatan 14 Mobiltel. 070-5397444 ersättare 332 36 GISLAVED Kian.Anderson@pol.gislaved.se

 Samuelsson Ylva S Kindvägen 20

Tel. bost. 0371-504 92
Tel. arb.  0371-375 17
Mobiltel. 070-696 84 64 ersättare 333 77  BURSERYD ylva.samuelsson@pol.gislaved.se

 Modén Rose-Mari S Torsgatan 7

Tel. bost. 0371-124 71
Tel. arb.  0370-66 70 12
Mobiltel. 070-934 51 69 ersättare 332 36  GISLAVED rose-mari.moden@pol.gislaved.se

 Töreland Tomas S Stenbrohult

Mobiltel. 070-942 18 43
Tel. arb. 0371-194 33

ersättare 334 91  ANDERSTORP tomas.toreland@pol.gislaved.se

 Augustsson Gunnel S Slättvägen 10

Tel. bost. 0371-171 68

Mobiltel. 070-361 59 35 ersättare 334 32  ANDERSTORP gunnel.augustsson@pol.gislaved.se

 Thelin Kjell S Västergatan 19
Tel. bost. 0371-312 46
Mobiltel. 072-993 86 19 ersättare

333 30  
SMÅLANDSSTENAR kjell.thelin@pol.gislaved.se

Sören Axelsson SD Gärdesvägen 11 070-5536308 Ersättare 333 93, Skeppshult Soren.Axelsson@pol.gislaved.se

Ulf Poulsen SD Apelsinvägen 7 070-6432116 Ersättare 333 33, Smålandsstenar
Kommunstyrelsen består från och med mandatperioden 2019-2022 av 13 ledamöter och 13 ersättare



Krisledningsnämnd 2019-2022 3

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Johansson Carina C Södra Tånghult 10

Tel. bost. 0371-157 55
Tel. arb.  0371-810 10
Mobiltel. 076-495 26 09 ordförande 334 91  ANDERSTORP carina.johansson@pol.gislaved.se

Sjödell Anton M Grindvägen 10
Tel. bost 0371-56 63 52                       
Mobiltel. 072-083 59 09 1:e vice ordförande 333 75 Reftele anton.sjodell@pol.gislaved.se

Skogsberg Pia KD Arlavägen 1

 Tel. bost. 0370-33 71 11                     
Tel. arb. 0370-33 77 90                       
Mobilte. 070-952 16 01 ledamot 335 72 GNOSJÖ pia.skogsberg@pol.gislaved.se

Sveningson Fredrik L Stret

Tel. bost. 0371-187 65                Tel. 
arb. 0371-58 86 36                      
Mobiltel. 076-308 30 08 ledamot 334 91 ANDERSTORP fredrik.sveningson@pol.gislaved.se

 Johansson Marie S Torsgatan 1

Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-811 88
Mobiltel. 070-299 49 92 2:e vice ordföarande 332 36  GISLAVED marie.johansson@pol.gislaved.se

 Johansson Fredrik S Fridens väg 15

Tel. bost. 0371-133 06                         
Tel. arb. 0371-845 00
Mobiltel. 070-251 84 95 Ledamot 332 30  GISLAVED fredrik.johansson@pol.gislaved.se

Mattias Johansson SD Hjortronstigen 6 070-2268744 Ledamot 332 36, Gislaved mattias.johansson@pol.gislaved,se



ERSÄTTARE

 Josefsson Håkan C Väcklinge Södergård 2

Tel. bost. 0371-204 52                         
Tel.arb. 0371-204 52
Mobiltel. 070-622 04 52 ersättare

333 76 
SMÅLANDSSTENAR hakan.josefsson@pol.gislaved.se

 Palmgren Niclas M Slätteryd 22

Tel. bost. 0371-982 70
Tel. arb.  0371-811 41
Mobiltel. 070-661 01 11 ersättare 332 92  GISLAVED niclas.palmgren@pol.gislaved.se

Kastberg Lennart KD Skiftesgatan 18
Tel. arb.  0481-548 08
Mobiltel. 070-514 32 02 ersättare 332 35 GISLAVED lennart.kastberg@pol.gislaved.se

Park Lars L Lindvägen 11
Tel. bost. 0371-824 26                     
Mobiltel. 072-305 76 08 ersättare 332 33 GISLAVED lars.park@pol.gislaved.se

 Dinäss Marie-Louise S Mossarpsvägen 6

Tel. bost. 0371-126 43
Tel. arb.  0371-139 50                         
073-0854854 ersättare 332 36  GISLAVED marie-louise.dinass@pol.gislaved.se

 Stensson Tommy S Klintens väg 2
Tel. bost. 0371-505 51
Mobiltel. 070-664 49 02 ersättare 333 77  BURSERYD tommy.stensson@pol.gislaved.se

Stefan Nylén SD Malmgatan 18 070-3256271 ersättare 333 30, Smålandsstenar stefan.nylen@pol.gislaved.se



Valnämnd 2019-2022 4

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Bengtsson Lars-Ove C Ryd Håkansgård
Tel. bost. 0371-930 14                         
Mobiltel. 070-676 30 14 ledamot 332 91 GISLAVED lars-ove.bengtsson@pol.gislaved.se

 Westlund Kim M Hallonstigen 4

Tel. bost. 0370-33 56 69
Tel. arb.  0370-33 52 80
Mobiltel. 070-623 52 80 ordförande 330 27  HESTRA kim.westlund@pol.gislaved.se

Fjellander Mattias KD Parkgatan 28

Tel. bost. 0371-173 19                    
Tel. arb. 0372-671 17           
Mobiltel. 070-392 53 57 ledamot 334 32 ANDERSTORP mattias.fjellander@pol.gislaved.se

Ing-Marie Josefsson L Brogatan 28 0371-17601 ledamot 334 33 Anderstorp

Emelie Kindbladh WeP Sjövägen 2 Mobiltel. 073-8136008 ledamot 333 77 BURSERYD

 Modén Rose-Mari S Torsgatan 7

Tel. bost. 0371-124 71
Tel. arb.  0370-66 70 12
Mobiltel. 070-934 51 69 vice ordförande 332 36  GISLAVED rose-marie.moden@pol.gislaved.se

 Stensson Tommy S Klintens väg 2
Tel. bost. 0371-505 51
Mobiltel. 070-664 49 02 Ledamot 333 77  BURSERYD tommy.stensson@pol.gislaved.se

 Dinäss Marie-Louise S Mossarpsvägen 6

Tel. bost. 0371-126 43
Tel. arb.  0371-139 50                         
073-0854854 Ledamot 332 36  GISLAVED marie-louise.dinass@pol.gislaved.se

Stefan Nylén SD Malmgatan 18 070-3256271 Ledamot 333 30, Smålandsstenar stefan.nylen@pol.gislaved.se



Olausson Joakim C Bondegatan 25 Mobiltel. 073-140 41 17 ersättare 332 35 GISLAVED joakim.olausson@pol.gislaved.se

Sjöblom Malin M Sjölid 1
Tel. arb. 0371-51 09 10                       
Mobiltel. 070-787 60 03 ersättare 332 92 GISLAVED malin.sjoblom@pol.gislaved.se

Dyeson Torbjörn KD Storgatan 46
Tel. bost. 0371-208 49              
Mobilte. 070-552 08 49 ersättare 330 21 REFTELE torbjorn.dyeson@pol.gislaved.se

Fredrik Euren L Carl-Johansg 6 767 841 308 ersättare 334 33 Anderstorp

Jonas Svanberg WeP Bondegatan 19 Mobiltel. 070-6521647 ersättare 332 32 GISLAVED

 Samuelsson Ylva S Kindvägen 20

Tel. bost. 0371-504 92
Tel. arb.  0371-375 17
Mobiltel. 070-696 84 64 ersättare 333 77  BURSERYD ylva.samuelsson@pol.gislaved.se

Oskarsson Hans S Svarvaretorpsvägen 6 
Tel. bost.  037117248-                         
Mobiltel. 076-1391128 Ersättare 334 31 ANDERSTORP hans.oskarsson@pol.gislaved.se

Fredriksson Jeanette S Vikgatan 24
Tel. arb.  070-970 10 48                      
Mobiltel. ersättare 335 71 HESTRA jeanette.fredriksson@pol.gislaved.se

Sören Axelsson SD Gärdesvägen 11 070-5536308 Ersättare 333 93, Skeppshult Soren.Axelsson@pol.gislaved.se



Räddningsnämnd 2019-2022 5

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Sjöberg Magnus C Anderstorpsv 33 ledamot 330 21 REFTELE magnus.sjoberg@pol.gislaved.se

 Palmgren Niclas M Slätteryd 22

Tel. bost. 0371-982 70
Tel. arb.  0371-811 41
Mobiltel. 070-661 01 11 ordförande 332 92  GISLAVED niclas.palmgren@pol.gislaved.se

Westerholm Gunilla S Kärringahult Haga
Tel. bost. 0371-360 48                         
Mobiltel. 070-368 68 16 Ledamot 333 92 BROARYD gunilla.westerholm@pol.gislaved.se

 Josefsson Håkan C Väcklinge Södergård 2

Tel. bost. 0371-204 52
Tel. arb.  0371-204 52
Mobiltel. 070-622 04 52 ersättare 330 21  REFTELE hakan.josefsson@pol.gislaved.se

Sjödell Anton M Grindvägen 10
Tel. bost 0371-56 63 52                       
Mobiltel. 072-083 59 09 ersättare 333 75 Reftele anton.sjodell@pol.gislaved.se

 Johansson Marie S Torsgatan 1

Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-811 88
Mobiltel. 070-299 49 92 ersättare 332 36  GISLAVED marie.johansson@pol.gislaved.se

Vice ordförande,                
Gnosjö kommun



Barn- och utbildningsnämnd 2019-2022 6

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Martinsson Anders C Öreryd Almensryd 1
Tel. bost. 0370-33 70 84
Mobiltel. 070-639 70 84 1:e vice ordförande 330 27  HESTRA anders.martinsson@pol.gislaved.se

Mona Almborg C Stjärnehult bokehill 070-3863835 ledamot 334 91 Anderstorp

Nilsson Ann C Ås Solborgen

Tel. bost. 0371-210 47
Tel. arb. 0371-810 00
Mobiltel. 073-086 67 95 ledamot 330 10 BREDARYD ann.nilsson@pol.gislaved.se

Gullberg Lorentsson Maria M Löpargatan 12

Tel. bost. 0371-108 06                         
Tel. arb. 0371-838 30                          
Mobiltel. 070-535 11 12 ordförande 332 31 GISLAVED

maria.gullberg.lorentsson@pol.gislave
d.se

 Christiansson Ulla M Forsvägen 3

Tel. bost. 0371-363 66
Tel. arb.  0371-363 66
Mobiltel. 070-836 36 12 ledamot 333 93  SKEPPSHULT ulla.christiansson@pol.gislaved.se

Lill Hege Pettersson KD Agnvägen 5 B Mobiltel.070-697 93 84 Ledamot 335 71 HESTRA lillhege.pettersson@pol.gislaved.se

Elisabeth Lindroth L Linnégatan 4 0705-955832 Ledamot 33332 Smål.Stenar

Tommy Östring WeP Bondegatan 30 Mobiltel. 076-5175239 ledamot 332 32  GISLAVED Tommy.Ostring@pol.gislaved.se

Lindqvist Christina S Trastgatan 8 Mobiltel. 073- 0526624 2:e vice ordförande 335 71  HESTRA christina.lindqvist@pol.gislaved.se

Wallentin Thomas S Norra Långgatan 119 Tel mobil. 073- 442 57 44 Ledamot
333 30  
SMÅLANDSSTENAR thomas.wallentin@pol.gislaved.se

Bahtanovic Suzana S Bondegatan 8 Mobiltel: 070-455 39 66 ledamot 332 35 GISLAVED suzana.bahtanovic@pol.gislaved.se

Dinäss Josefine S Ågatan 58 C Mobilte. 072-1945767 ledamot 334 32 ANDERSTORP josefine.dinass@pol.gislaved.se

Azizi Naile S
Västra Järnvägsgatan 17
 lägenhet 1112

Mobiltel. 073-637 85 44
Tel. bost. 0371-312 70                         Ledamot

333 31  
SMÅLANDSSTENAR naile.azizi@pol.gislaved.se

Stefan Nylén SD Malmgatan 18 070-3256271 Ledamot 333 30, Smålandsstenar stefan.nylen@pol.gislaved.se

Pierre Svanström SD Linnegatan 4a 076-8739929 Ledamot 333 32, Smålandsstenar pierre.svanstrom@pol.gislaved.se



ERSÄTTARE

Evelina Nyström C
Stora 
Hestra,Månsgården 073-8311865 ersättare 335 72 HESTRA

Andersson Elisabeth C Lövstigen 12 073-9598478 ersättare 332 31 Gislaved

 Björn Johan M Västergatan 21

Tel. bost. 0371-329 51
Tel. arb.  0371-346 11
Mobiltel. 070-330 46 11 ersättare

333 30  
SMÅLANDSSTENAR johan.bjorn@pol.gislaved.se

Filippa Lagerkvist M Krokusvägen 6 Mobil:072-3994218 ersättare 334 33 Anderstorp

Elliot Björkman M Karlavägen 3 Mobil:076-3066307 ersättare 334 31 Anderstorp

Isaac Fergusson KD Norra Hagalundsgatan 16Mob: 073‐903 09 78 ersättare 332 32 Gislaved

Park Lars L Lindvägen 11
Tel. bost. 0371-824 26
Mobiltel. 072-305 76 08 ersättare 332 33 GISLAVED lars.park@pol.gislaved.se

Emelie Kindbladh WeP Sjövägen 2 Mobiltel. 073-8136008 ersättare 333 77 BURSERYD Emelie.Kindbladh@pol.gislaved.se

 Johansson Fredrik S Fridens väg 15

Tel. bost. 0371-133 06                         
Tel. arb. 0371-845 00
Mobiltel. 070-251 84 95 ersättare 332 30  GISLAVED fredrik.johansson@pol.gislaved.se

Saras Skarphagen Charlotta S Stenvägen 2 Ersättare 334 32 ANDERSTORP lotta.saras@pol.gislaved.se

Olmos Oscarsson Veronica S Svarvaretorpsvägen 6 Mobiltel. 070-351 28 47 Ersättare 334 32 ANDERSTORP
veronica.olmosocarsson@pol.gislaved
.se

Jensen Julia S
Västergatan 16 A lgh 
1205 Ersättare 332 32 Gislaved julia.jensen@pol.gislaved.se

Holmgren Gunilla S Norra Långgatan 119 073-8276139 ersättare 333 33 Smålandsstenar gunilla.holmgren@pol.gislaved.se

Elisabeth Nilsson SD Östrabruksgatan 18 073-6299223 Ersättare 333 77, Burseryd elisabeth.nilsson@pol.gislaved.se

Tony Scammel SD Östra Ringgatan 39 072-2109424 Ersättare 332 34 Gislaved tony.scammel@pol.gislaved.se



Socialnämnd 2019-2022 7

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Eleholt Inga-Maj C Åtterås Bäckegård 1

Tel. bost. 0371-350 52
Tel. arb.  0371-811 59
Mobiltel. 073-088 11 59 ordförande

333 91  
SMÅLANDSSTENAR inga-maj.eleholt@pol.gislaved.se

Magnussson Kenneth C Ås Andersagård 6
Tel. bost. 0371-700 93
Mobiltel. 070-583 95 45 ledamot 333 73 BREDARYD kenneth.magnusson@pol.gislaved.se

Strömblad Linda C Kyrkotorp

Tel. bost. 0371-210 79                         
Tel. arb. 0370-33 13 30                       
Mobiltel. 070-386 05 11 Ledamot 333 76 REFTELE linda.stromblad@pol.gislaved.se

Christoffer Gullberg M Regeringsgatan 27 mobil:070-3322140 1:e vice ordförande 332 30 Gislaved christoffer.gullberg@pol.gislaved.se

Neumann Jörg M Aprikosgränd 8 D Mobil: 072-5657998 ledamot
333 33 
SMÅLANDSSTENAR jörg.neumann@pol.gislaved.se

Ström Charlotte KD Drottgränd 8
Tel. bost. 0371-100 02
Mobiltel. 070-554 11 54 ledamot 332 34 GISLAVED charlotte.ström@pol.gislaved.se

Andersson Tommy L Storgatan 22 0704414474 ledamot 334 22 Anderstorp

Kian Anderson WeP Tranbärsgatan 14 Mobiltel. 070-5397444 ledamot 332 36 GISLAVED Kian.Anderson@pol.gislaved.se

Thelin Kjell S Västergatan 19
Tel. bost. 0371-312 46
Mobiltel. 072-993 86 19 2:e vice ordförande

333 30  
SMÅLANDSSTENAR kjell.thelin@pol.gislaved.se

 Malmgren Flod Jessica S Violvägen 2

Tel. bost. 0371-109 28
Tel. arb.  0371-58 81 68
Mobiltel. 070-352 64 00 ledamot 334 33  ANDERSTORP

jessica.flod.malmgren@pol.gislaved.s
e

Gullberg Pelle S Granhult 3

Tel.bost. 0371-413 70
Tel. arb. 0371-810 24                          
Mobiltel. 070-384 10 24 ledamot 333 92  BROARYD pelle.gullberg@pol.gislaved.se

Olsson Kjell S Mörkebo kraftstation
Tel. bost. 0371-520 31
Mobiltel. 070-56 49 115 ledamot 333 78 BURSERYD kjell.olsson@pol.gislaved.se

Bergqvist Mona V Lyckåsvägen 23 a 072-0452644 ledamot 33431 Anderstorp mona.bergqvist@pol.gislaved.se

Mattias Johansson SD Hjortronstigen 6 070-2268744 Ledamot 332 36, Gislaved mattias.johansson@pol.gislaved,se

Gustafsson Anders SD Torggatan 10 070-356 91 16 ledamot 334 33 Anderstorp anders.gustafsson@pol.gislaved.se



ERSÄTTARE

 Hursti Jan-erick C Henjavägen 7 Mobiltel. 076- 081 64 20 ersättare 332 35 GISLAVED ann-britt.larsson@pol.gislaved.se

 Nilsson Urban C Ås Solborgen

Tel. bost. 0371-210 47
Tel. arb.  0371-58 46 23
Mobiltel. 070-342 43 38 ersättare 333 73 BREDARYD urban.nilsson@pol.gislaved.se

Jonsson Kerstin M Mogatan 7 C lgh 1204  Mobiltel. 070-575 25 10 ersättare 330 27 HESTRA kerstin.jonsson@pol.gislaved.se

Berg Gerd M Sjölid 2 Mobiltel. 070-30 80 796 ersättare 332 92 GISLAVED gerd.berg@pol.gislaved.se

Andreasson Jonas M Boda Storegård 1
Tel. bost. 0371-363 64
Mobiltel. 070-584 63 56 ersättare 333 92 BROARYD jonas.andreasson@pol.gislaved.se

Martina Liljedahl KD Granstigen 16 Mobiltel: 072-256 51 49 ersättare 333 75 REFTELE martina.liljedahl@pol.gislaved.se

Evy Olsson L Södra Storgatan 24 Mobiltel: 070-6531926 ersättare 332 33 GISLAVED ewy.olsson@pol.gislaved.se

Tomas Johansson WeP S. Nissastigen 32 Mobiltel. 073-6990907 ersättare
333 32 
SMÅLANDSTENAR Thomas.Johansson@pol.gislaved.se

 Åsberg Lena S Radhusv. 65
Tel.bost. 0371-51 12 59
Mobiltel. 070-230 12 59 Ersättare 332 33  GISLAVED lena.asberg@pol.gislaved.se

Cnattingius Marie S Björkgatan 8 073-22038915 Ersättare 333 30 Smålandsstenar marie.cnattingus@pol.gislved.se

 Varsamis Evangelos S Torggatan 8

Tel. bost. 0371-173 88
Tel. arb.  0371-896 79                         
Mobiltel. 070-790 38 30 ersättare 334 32  ANDERSTORP evangelos.varsamis@pol.gislaved.se

 Gustavsson Ove S Bergåsvägen 24
Tel. bost. 0371-10723                         
Mobiltel. 076-855 27 70 ersättare 334 32 ANDERSTORP ove.gustavsson@pol.gislaved.se

Eriksson Bengt-Ove V Villstad, Åbo 072-2303304 ersättare 33391 Smålasndstenar bengtowe_eriksson@hotmail.com

Anders Nilsson SD Plommonvägen 8 070-6817899 ersättare 333 33, Smålandsstenar anders.nilsson@pol.gislaved.se

Petersson Linda SD Klementinstigen 4B 073-031 53 12 ersättare 333 33 Smålandsstenar linda.petersson@pol.gislaved.se



Bygg- och miljönämnd 2019-2022 8

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Sjöberg Magnus C Anderstorpsvägen 33 ordförande 333 75 Reftele magnus.sjoberg@pol.gislaved.se

Gustafsson Torbjörn C Stora Hestra Kullen

Tel. bost. 0370-33 57 43                      
Tel. arb. 0370-33 99 34
Mobiltel. 076-899 00 51 Ledamot 335 72  HESTRA torbjörn.gustafsson@pol.gislaved.se

Bergman Patric M Storgatan 47 Tel. bost 070-237 54 1: vice ordf 330 26 BURSERYD patric.bergman@pol.gislaved.se

Olsson Björn L Södra Storgatan 24
Tel. bost. 0371-319 26                 
Mobiltel. 070-328 70 51 ledamot 332 33 GISLAVED bjorn.olsson@pol.gislaved.se

Nicklas Westerholm WeP Vikaholm Mobiltel. 073-3965454 ledamot
333 30 
SMÅLANDSTENAR

Josefsson Frank S Ringvägen 27
Tel. bost.0370-335764                    
Mobiltel. 070-5555263 2:e vice ordförande 330 27  HESTRA frank.josefsson@pol.gislaved.se

Wärme Johanna S Hålbäcksgatan 11 Mobiltel. 076-948 31 47 Ledamot 332 36 GISLAVED johanna.warme@pol.gislaved.se

 Eliasson Eva S Södergatan 45

Tel. bost. 0371-51 12 47
Tel. arb.  0371-815 17
Mobiltel. 070-602 37 51 ledamot 332 31  GISLAVED eva.eliasson@pol.gislaved.se

Kenneth Andersson SD Textilgatan 3 072-2140226 Ledamot 333 23, Smålandsstenar kenneth.andersson@pol.gislaved.se



ERSÄTTARE

Sven Andersson C Vä Hallagård 1 0371-23088 ersättare 333 76 Reftele

Ida Åsljung C Kyrkvägen 8 073-635314 ersättare 335 71 Hestra

Börje Eriksson M Mariannelundsgatan 6 Mobiltel- 070-321 31 25 ersättare 332 34 GISLAVED borje.eriksson@pol.gislaved.se

Petersson Simon M Sebjörnarp 32
Tel. bost. 0371-982 14
Mobiltel. 070-279 36 89 ersättare 332 92 GISLAVED simon.petersson@pol.gislaved.se

Malmborg Börje KD Kärrhult 1 
Tel. bost. 0371-360 05
Mobiltel. 070-534 60 05 ersättare 330 92   BROARYD borje.malmborg@pol.gislaved.se

Bark Pauli S Marielundsgatan 10 Mobil tel. 076-050 73 78 ersättare 332 34 Gislaved pauli.bark@pol.gislaved.se

Berggren Lennart S Mossarpsvägen 6
 
Mobiltel. 073-719 90 97 ersättare 332 36 GISLAVED lennart.berggren@pol.gislaved.se

Yassin Lukas mp Traststigen 4B Mobiltel: 0720 144294 ersättare 332 32 Gisaved lukas.yassin@pol.gislaved.se

Ulf Poulsen SD Apelsinvägen 7 070-6432116 Ersättare 333 33, Smålandsstenar Ulf.poulsen@pol.gislaved.se



Teknisk nämnd 2019-2022 9

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Josefsson Håkan C Väcklinge Södergård 2

Tel. bost. 0371-204 52
Tel. arb.  0371-204 52
Mobiltel. 070-622 04 52 ordförande 330 21  REFTELE hakan.josefsson@pol.gislaved.se

Larsson Johan C Ölmestad Månsagård
Tel. bost. 0371-209 37
Mobiltel. 070-220 09 37 ledamot 330 21 REFTELE johan.larsson@pol.gislaved.se

Lorentsson Per M Löpargatan 12

Tel. bost.                                
Tel.arb. 
Mobiltel. 070-6350070 1:e vice ordförande 332 33 GISLAVED per.lorentsson@pol.gislaved.se

Sandy Lind WeP Sjövägen 2 Mobiltel. 070-2692803 ledamot 333 77 BURSERYD

 Karlsson Jörgen S Lingonvägen 5

Tel. bost. 0371-167 98
Tel. arb.  0371-837 00
Mobiltel. 070-581 67 98 2:e vice ordförande 334 33  ANDERSTORP jorgen.karlsson@pol.gislaved.se

Saras Skarphagen Charlotta S Stenvägen 2 Ledamot 334 32 ANDERSTORP lotta.saras@pol.gislaved.se

Anders Nilsson SD Plommonvägen 8 070-6817899 Ledamot 333 33, Smålandsstenar anders.nilsson@pol.gislaved.se



ERSÄTTARE

Rehn Carl-Henrik C Norra Släthult 20
Tel. bost. 0371-370 59            
Mobiltel. 070-688 11 53 Ersättare

333 91 
SMÅLANDSSTENAR karl-henrik.rehn@pol.gislaved.se

Wåge Johansson C Båraryd Lilla 1 072-5232750 Ersättare 332 92 Gislaved

Karlsson Lars M Björkgränd 5

Tel. bost. 0371-502 60
Tel. arb.  0371-508 03
Mobiltel. 070-521 87 76 ersättare 330 26 BURSERYD lars.karlsson@pol.gislaved.se

Björkman Björn M Karlavägen 3

Tel. bost. 0371-188 08

Mobiltel. 072-221 88 08 ersättare 334 31 ANDERSTORP bjorn.bjorkman@pol.gislaved.se

 Wilander-Axelsson Ewa S Lyckhemsgatan 7 Tel. bost. 0371-139 43 ersättare 332 33  GISLAVED
ewa.wilander-
axelsson@pol.gislaved.se

Oskarsson Hans S Svarvaretorpsvägen 6 
Tel. bost.  037117248-                         
Mobiltel. 076-1391128 Ersättare 334 31 ANDERSTORP hans.oskarsson@pol.gislaved.se

Kenneth Andersson SD Textilgatan 3 072-2140226 Ersättare 333 23, Smålandsstenar kenneth.andersson@pol.gislaved.se



Fastighet- och servicenämnden 2019-2022 10

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Johansson Kenth C Södra Tånghult 10

Tel. bost.0371-157 55
Tel. arb.  0371-193 12
Mobiltel. 070-266 93 01 1:e vice ordförande 334 91 ANDERSTORP kenth.johansson@pol.gislaved.se

 Andersson Lisbeth M Hemvägen 4 D

Tel. bost. 0371-303 96
Tel. arb.  0371-815 11
Mobiltel. 070-5581 622 ordförande

333 30 
SMÅLANDSSTENAR lisbeth.andersson@pol.gislaved.se

Ernst Dennis M Linnegatan 18 070-664 49 12 ledamot 332 32 GISLAVED dennis.ernst@pol.gislaved.se

Dyeson Torbjörn KD Storgatan 46
Tel. bost. 0371-208 49              
Mobilte. 070-552 08 49 ledamot 330 21 REFTELE torbjorn.dyeson@pol.gislaved.se

Josefsson Marina S Ringvägen 27 Mobiltel. 070-6023597 2:e vice ordförande 335 71  HESTRA marina.josefsson@pol.gislaved.se

Johnsson Thomas S Bruksgatan 9

Tel. bost. 0371-361 63
Tel. arb.  0371-622 90
Mobiltel. 070-680 78 02 ledamot 333 93 Skeppshult thomas.johnsson@pol.gislaved.se

Tony Scammel SD Östra Ringgatan 39 072-2109424 Ledamot 332 34 Gislaved tony.scammel@pol.gislaved.se



ERSÄTTARE

 Nyström Lars-Erik C Hackspettsgatan 13
Tel. bost. 0370-33 50 46
Mobiltel. 070-553 50 46 ersättare 335 71  HESTRA lars-erik.nystrom@pol.gislaved.se

Bahtanovic Zuhidin M Bondegatan 8 Mobiltel. 070-9024196 ersättare 332 35 Gislaved zuhidin.bahtanovic@pol.gislaved.se

Henrik Hjelm    C Väcklinge Sörby 070 229 44 95 ersättare 33376 Reftele henrik.hjelm@pol.gislaved.se

Robert Knutsson WeP Kompassgatan 4 Mobiltel. 070-8837090 ersättare 332 31  GISLAVED Robert.Knutsson@pol.gislaved.se

 Svanberg Inga-Lill S Norra Storgatan 3B Mobiltel. 076-843 75 84 Ersättare 332 30  GISLAVED inga-lill.svanberg@pol.gislaved.se

Strömberg Katri S Hallarydsvägen 13 D Mobiltel. 070-30 22 384 Ersättare 332 31 GISLAVED katri.stromberg@pol.gislaved.se

Pierre Svanström SD Linnegatan 4a 076-8739929 Ersättare 333 32, Smålandsstenar pierre.svanstrom@pol.gislaved.se



Fritidsnämnd 2019-2022 11

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Hermansson Malin C Villstad Näset
Tel bost. 0371-36330, Mobiltel. 073-
2222673 1:e vice ordförande

333 91 
SMÅLANDSSTENAR

Ingemarsson Anders C Kyrkvägen 28
Tel. bost. 0370-370 15
Mobiltel. 070-265 62 68 ledamot 330 26  BURSERYD anders.ingemarsson@pol.gislaved.se

Sjöblom Malin M Sjölid 1
Tel. arb.  0371-51 09 10
Mobiltel. 070-787 60 03 ordförande 332 92 GISLAVED malin.sjoblom@pol.gislaved.se

Larsson Emanuel KD Loftsgården 3
Tel. bost. 0371-807 36                        
Mobiltel. 070-440 64 48 ledamot 332 91 GISLAVED emanuel.larsson@pol.gislaved.se

Bengtsdotter-Bogren Sara S Pukgränd 9
Tel. bost. 0370-226 90
Mobiltel. 073-051 84 51 2:e vice ordförande 332 31  GISLAVED

sara-
lena.bengtsdotterbogren@pol.gislaved
.se

Töreland Tomas S Stenbrohult Mobiltel: 070-942 18 43 ledamot 334 91 Anderstorp tomas.toreland@pol.gislaved.se

Simon Sowa SD Slättvägen 8 073-5747262 Ledamot 334 32, Anderstorp simon.sowa@pol.gislaved.se



ERSÄTTARE

Sven Andersson C Vä Hallagård 1 0371-23088 ersättare 333 76 Reftele

Holm Magdalena M Sörsjö 2
Tel. bost.  0371-321 15
Mobiltel. 070-222 35 58 ersättare SMÅLANDSSTENAR magdalena.holm@pol.gislaved.se

Kjellström Stefan M Norra Släthult 10 Ersättare
33391 
SMÅLANDSSTENAR

Per Hagesjö WeP Stugvägen 14 B Tel. bost. 0371-588779 ersättare 332 37 GISLAVED

Wallentin Moa S Norra långgatan 119 070-5133123 ersättare 333 33 Smålandsstenar moa.wallentin@pol.gislaved.se

Sharaffi Osamaa S Torsplan 4 b lgh 1201 076-4230203 ersättare 334 31 Anderstorp osamaa.sharaffi@pol.gislaved.se

Elisabeth Nilsson SD Östrabruksgatan 18 073-6299223 Ersättare 333 77, Burseryd elisabeth.nilsson@pol.gislaved.se



Kulturnämnd 2019-2022 12

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Nilsson Urban C Ås Solborgen

Tel. bost. 0371-210 47
Tel. arb.  0371-58 46 23
Mobiltel. 070-342 43 38 ordförande 330 10  BREDARYD urban.nilsson@pol.gislaved.se

 Hursti Jan-erick C Henjavägen 7 Mobiltel. 076- 081 64 20 ledamot 332 35 GISLAVED polmail

Lewintus Markus M Mogatan 18 Mobiltel. 073-377 07 47 1: vice ordf 330 27 HESTRA markus.lewintus@pol.gislaved.se

Olsson Björn L Södra Storgatan 24
Tel. bost. 0371-319 26                 
Mobiltel. 070-328 70 51 ledamot 332 33 GISLAVED bjorn.olsson@pol.gislaved.se

 Samuelsson Ylva S Kindvägen 20

Tel. bost. 0371-504 92
Tel. arb.  0371-375 17
Mobiltel. 070-696 84 64 2:e vice ordförande 333 77  BURSERYD ylva.samuelsson@pol.gislaved.se

Davidsson Kjell S Vätteslingan 14

Tel. bost. 0371-824 09                         
Tel. arb. 0371-897 28                          
Mobiltel. 073-810 13 38 Ledamot 332 31 GISLAVED kjell.davidsson@pol.gislaved.se

Ruokola Hannu SD Tyngelgatan 19 Tel. bost. 0371-50259 Ledamot 330 26 BURSERYD hannu.ruokola@pol.gislaved.se



ERSÄTTARE

Ulrika Gunnarsson C Reftele Loftgård Mobiltel 070 3597618 ersättare 333 76 Reftele ulrika.gunnarsson@pol.gislaved.se

Bengt Albrecht C Tulpanvägen 8 0371-18300, 070-1132468 ersättare 334 44 Anderstorp

Per Sundström M Lyckhemsgatan 18 0707226265 ersättare 33233 Gislaved per.sundström@pol.gislaved.se

Muhonen Anne M Karlavägen 3 Mobiltel. 070-237 36 34 ersättare 334 31 ANDERSTORP anne.muhonen@pol.gislaved.se

Holmbom Marcus S Torsgatan 8B
Tel.arb. 0371-846 90                           
Mobiltel. 072-730 04 94 ersättare 332 36 GISLAVED marcus.holmbom@pol.gislaved.se

 Andersson Laila S Soprangatan 6

Tel. bost. 0371-135 57
Tel. arb.  0371-895 00
Mobiltel. 070-66 55 732 Ersättare 332 31  GISLAVED laila.andersson@pol.gislaved.se

Hummel Glenn SD Duvstigen 5 Tel. mobil. 070-688 98 29 ersättare 330 21 REFTELE glenn.hummel@pol.gislaved.se



Överförmyndarnämnd 2019-2022 13

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Melin Lis M Kvarngatan 10
Mobiltel. 070-353 53 46
Tel. bost. 0371-172 03 ordförande 334 32  ANDERSTORP lis.melin@pol.gislaved.se

Ola Viktorsson L Fiskarvägen 1 0738470302 ledamot 33023 Hestra

 Andersson Thure S Soprangatan 6
Tel. bost. 0371-135 57                         
Mobiltel. 070-116 86 96 vice ordförande 332 31  GISLAVED ture.andersson@pol.gislaved.se

ERSÄTTARE

Berg Gerd M Sjölid 2 Mobiltel. 070-30 80 796 ersättare 332 92 GISLAVED gerd.berg@pol.gislaved.se

Andersson Tommy L Storgatan 22 0704414474 ersättare 334 22 Anderstorp

 Samuelsson Ylva S Kindvägen 20

Tel. bost. 0371-504 92
Tel. arb.  0371-375 17
Mobiltel. 070-696 84 64 ersättare 333 77  BURSERYD ylva.samuelsson@pol.gislaved.se



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
2

Valberedningen Sammanträdesdatum
2018-1 1-27

Vb § 25 Dnr: KS.2018.189

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande
och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och övriga nämnder

Ärendebeskrivning
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 2-1 3, som skickats ut av
kommunscyrelseförvaltningens kansli.

Beslutsunderlag
Ledamötesförteckning 2019-2022, bilaga 2-13

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

välja ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e
vice ordförande i kommunstyrelsen och övriga nämnder för
mandatperioden 2019-2022 enligt bilaga 2-13.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

//
j’userares signatf Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
3

Val beredningen Sammanträdesdatum
2018-1 1-27

Vb § 26 Dnr: KS.2018.189

Val av övriga revisorer

Ärendebeskrivning
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 14-29, som skickats ut av
kommunstyrelseförvaltningens kansli.

Beslutsunderlag
Ledamötesförteckning 2019-2022, bilaga 14-29

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

välja övriga revisorer och ersättare för mandatperioden 20 19-2022 enligt
bilaga 14-29.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Z/ ,f’
,/Juserars signatur Utdragsbestyrkande



Burseryds byggnadsförening, revisorer 2019-2022 14
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Karlsson Lars M Björkgränd 5

Tel. bost. 0371-502 60
Tel. arb.  0371-508 03
Mobiltel. 070-521 87 76 revisors ersättare 330 26 BURSERYD lars.karlsson@pol.gislaved.se

 Samuelsson Ylva S Kindvägen 20

Tel. bost. 0371-504 92
Tel. arb.  0371-375 17
Mobiltel. 070-696 84 64 revisor 333 77  BURSERYD ylva.samuelsson@pol.gislaved.se



Davidsonska donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad, revisorer 2019-2022 15
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Vanja Peterson C Påbohus 070-8950589 revisors ersättare 333 78 Burseryd

Patrik Thur S Torngatan 25

Tel. bost. 0371-168 67                         
Tele arb. 0371-58 75 00                       
Mobiltele: 073-0242435 Revisor 334 25 Anderstorp patrik.thur@pol.gislaved.se

Magnus Nilsson PwC Aukt.Revisor Obs! Utses varje år
Christina Kennethsson PwC Aukt.Revisorsersättare Obs! Utses varje år



Gisleparken, stiftelsen, revisorer 2019-2022 16
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Djerv Carl-Gunnar L Berguvsg 10
Tel. bost. 0370-33 53 56   Mobiltel. 
070-533 53 56 Revisors ersättare 330 27 HESTRA cg.djerv@telia.com opposition

Patrik Thur S Torngatan 25

Tel. bost. 0371-168 67                         
Tele arb. 0371-58 75 00                       
Mobiltele: 073-0242435 Revisor 334 25 Anderstorp patrik.thur@pol.gislaved.se

Christina Kennethsson PwC Aukt.Revisor Obs!Utses vart 4:e år
Magnus Nilsson PwC Aukt.Revisorsersättare Obs!Utses vart 4:e år



Isabergstoppen, stiftelsen, revisorer 2019-2022 17
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Stefan Manfredsson M Hackspettsgatan 4 Revisors ersättare 335 71 Hestra

Stamenkovic Nena S Gröna vägen 11
Tel mobil .076-830 50 40                 
Tel. bost. 0371-122 07 revisor 332 33  Gislaved nena.stamenkovic@gpol.gislaved.se



Reftele Hemvärnsgård, stiftelsen, revisorer 2019-2022 18
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Barbro Liljedahl C Transtigen 6 0371-20872, 070-5923333 Revisorsersättare 333 75 Reftele

Patrik Thur S Torngatan 25

Tel. bost. 0371-168 67                         
Tele arb. 0371-58 75 00                       
Mobiltele: 073-0242435 Revisor 334 25 Anderstorp patrik.thur@pol.gislaved.se



Hestra Medborgarhusförening, revisorer 2019-2022 19
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Westlund Kim M Hallonstigen 4

Tel. bost. 0370-33 56 69
Tel. arb.  0370-33 52 80
Mobiltel. 070-623 52 80 Revisorsersättare 330 27  HESTRA kim.westlund@pol.gislaved.se

Nilsson Lars S Blåbärsstigen 3 070-9210023 revisor 335 71 Hestra lars.a.nilsson@ifmetall.se



Torghuset, stiftelsen, Smålandsstenar, revisorer 2019-2022 20
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Mats Andreasson C Vallmovägen 13 Revisorsersättare Smålandsstenar

Patrik Thur S Torngatan 25

Tel. bost. 0371-168 67                         
Tele arb. 0371-58 75 00                       
Mobiltele: 073-0242435 Revisor 334 25 Anderstorp patrik.thur@pol.gislaved.se

Staffan Nevby Frejs Revisionsbyrå Aukt.Revisor Obs! Utses vart 4:e år
Stefan Andersson Frejs Revisionsbyrå Aukt.Revisorsersättare Obs! Utses vart 4:e år



Vallerstads gård, stiftelsen, revisorer 2019-2022 21
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Mats Andreasson C Vallmovägen 13 Revisorsersättare Smålandsstenar

Stamenkovic Nena S Gröna vägen 11
Tel mobil .076-830 50 40                 
Tel. bost. 0371-122 07 revisor 332 33  Gislaved nena.stamenkovic@gpol.gislaved.se



Reftele Föreningsgård, revisorer 2019-2022 22
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Mats Andreasson C Vallmovägen 13 Revisorersättare Smålandsstenar

Patrik Thur S Torngatan 25

Tel. bost. 0371-168 67                         
Tele arb. 0371-58 75 00                       
Mobiltele: 073-0242435 Revisor 334 25 Anderstorp patrik.thur@pol.gislaved.se



Västbo Skytteallians, revisorer 2019-2022 23
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Malmborg Börje KD Kärrhult 1 070-534 60 05 Revisorsersättare 333 92 Broaryd borje.malmborg@pol.gislaved.se

Stamenkovic Nena S Gröna vägen 11
Tel mobil .076-830 50 40                 
Tel. bost. 0371-122 07 revisor 332 33  Gislaved nena.stamenkovic@gpol.gislaved.se



Teaterförening Gislaved-Värnamo, revisorer 2019-2022 24
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Solveig Davidsson M Kållerstad Kvarnagård 4
Tel. bost. 0371-731 23             
Mobiltel. 070-331 94 93 Revisorserättare 330 21 Reftele solveig.davidsson@pol.gislaved.se

Bengtsdotter-Bogren Sara S Pukgränd 9
Tel. bost. 0370-226 90
Mobiltel. 073-051 84 51 revisor 332 31  GISLAVED

sara-
lena.bengtsdotterbogren@pol.gislaved
.se



25
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnr & ort E-post Anmärkning

Janson, Daniel
PwC Sverige AB             
Box 2043 036-2155274,  036-2155321 Auktoriserad revisor 550 02 Jönköping daniel.janson@se.pwc.com

26
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnr & ort E-post Anmärkning

Janson, Daniel
PwC Sverige AB             
Box 2043 036-2155274,  036-2155321 Auktoriserad revisor 550 02 Jönköping daniel.janson@se.pwc.com

27
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnr & ort E-post Anmärkning

Janson, Daniel
PwC Sverige AB             
Box 2043 036-2155274,  036-2155321 Auktoriserad revisor 550 02 Jönköping daniel.janson@se.pwc.com

28
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnr & ort E-post Anmärkning

Janson, Daniel
PwC Sverige AB             
Box 2043 036-2155274,  036-2155321 Auktoriserad revisor 550 02 Jönköping daniel.janson@se.pwc.com

29
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnr & ort E-post Anmärkning

Stamenkovic Nena S Gröna vägen 11
Tel mobil .076-830 50 40                 
Tel. bost. 0371-122 07 lekmanna revisor 332 33  Gislaved nena.stamenkovic@gpol.gislaved.se



Bolagsombud vid stämmor med kommunens hel- och delägda aktiebolag 2019-2022 31
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Bengtsson Lars-Ove C Ryd Håkansgård
Tel.Tel. bost. 0371-930 14                           
Mobiltel. 070-676 30 14 ombud 332 91 Gislaved lars-ove.bengtsson@pol.gislaved.se

Kastberg Lennart KD Skiftesgatan 18 Mobiltel. 070-514 32 02 ersättare 332 35  GISLAVED lennart.kastberg@gislaved.se

Johansson Hasse S Hallonstigen 10
Tel. bost. 0370-33 51 44
Mobiltel. 073-804 28 18 ersättare 335 71 Hestra hasse.johansson@pol.gislaved.se



Burseryds byggnadsförening, styrelse 2019-2022 32

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Bergman Patric M Storgatan 47 Tel. bost 070-237 54 ledamot 330 26 BURSERYD patric.bergman@pol.gislaved.se

 Stensson Tommy S Klintens väg 2
Tel. bost. 0371-505 51
Mobiltel. 070-664 49 02 ersättare 333 77  BURSERYD tommy.stensson@pol.gislaved.se



Skiftesgodemän vid förrättningar enl fastighetsbildningslagen, jord- och skogsbruk 2019-2022 33

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Töreland Tomas S Stenbrohult

Tel. bost. 0371-990 30                         Tel. 
arb. 0371-194 33                        Mobiltel. 
070-942 18 43 skiftesgodemän 334 91  ANDERSTORP tomas.toreland@pol.gislaved.se

 Pohl Jan-Erik M Lunden Hulu

Tel. bost. 0370-324 31
Tel. arb.  0370-828 00
Mobiltel. 070-556 89 51 skiftesgodemän 330 21  REFTELE

 Johansson Kenth C Södra Tånghult 10

Tel. bost. 0371-157 55
Tel. arb.  0371-193 12
Mobiltel. 070-266 93 01 skiftesgodemän 334 91  ANDERSTORP kenth.johansson@pol.gislaved.se

Magnusson Ingebert S Lyckhemsgatan 3

Tel. bost. 0371-123 31                               
Tel. arb. 0371-193 74                                      
Mobiltel. 070-591 39 74 ersättare 332 33 Gislaved ingebert.magnusson@pol.gislaved.se

 Andersson Lars M Lärkstigen 3

Tel. bost. 0371-209 92
Tel. arb.  0370-808 80
Mobiltel. 070-328 09 92 ersättare 330 21  REFTELE

Martinsson, Björn C Sunnaryd, Lövhagen ersättare



Skiftesgodemän vid förrättningar enl fastighetsbildningslagen, tätort 2019-2022 34

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Magnusson Ingebert S Lyckhemsgatan 3

Tel. bost. 0371-123 31                               
Tel. arb. 0371-193 74                                      
Mobiltel. 070-591 39 74 skiftesgodemän 332 33 Gislaved ingebert.magnusson@pol.gislaved.se

Lorentsson Per M Löpargatan 12

Tel. bost. 0371-301 67                             
Tel.arb. 0371-340 36
Mobiltel. 070-279 75 75 skiftesgodemän 332 33 Gislaved per.lorentsson@pol.gislaved.se

Johansson Bength-Göran C Töregatan 5

Tel. bost. 0371-174 24
Tel. arb.  0371-193 09
Mobiltel. 070-521 74 24 skiftesgodemän 334 31 ANDERSTORP

bength-
goran.johansson@pol.gislaved.se

Westerholm Gunilla S Kärringahult Haga

Tel. bost. 0371-360 48                               
Tel. arb. 0371-368 00                                     
Mobiltel. 070-368 68 16 ersättare 333 92 BROARYD gunilla.westerholm@pol.gislaved.se

Carlsson Rikard M Bosebo, Lunden 1 Mobilt. 070-529 20 74 ersättare 332 91 GISLAVED

 Westlund Kim M Hallonstigen 4

Tel. bost. 0370-33 56 69
Tel. arb.  0370-33 52 80
Mobiltel. 070-623 52 80 ersättare 330 27  HESTRA kim.westlund@pol.gislaved.se



Reftele Föreningsgård, styrelsen 2019-2022 35

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Sven Andersson C Vä Hallagård 1 0371-23088 Styrelseledamot 333 76 Reftele

Davidsson Kjell S Vätteslingan 14

Tel. bost. 0371-824 09                                  
Tel. arb. 0371-897 28                               
Mobiltel. 073-810 13 38 ersättare 332 31 GISLAVED kjell.davidsson@pol.gislaved.se



Västbo Skytteallians, styrelse 2019-2022 36

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Larsson Emanuel KD Loftsgården 3
Tel. bost. 0371-807 36                        
Mobiltel. 070-440 64 48 ledamot 332 91 GISLAVED emanuel.larsson@pol.gislaved.se

 Eliasson Eva S Södergatan 45

Tel. bost. 0371-51 12 47
Tel. arb.  0371-815 17
Mobiltel. 070-602 37 51 ersättare 332 31  GISLAVED eva.eliasson@pol.gislaved.se



Trafiksäkerhetsförbund, Jönköpings län, ombud till årsmöte 2019-2022 (inget val enligt tekniska) 37

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Karlsson Jörgen S Lingonvägen 5

Tel. bost. 0371-167 98
Tel. arb.  0371-837 00
Mobiltel. 070-581 67 98 Ombud 334 33  ANDERSTORP jorgen.karlsson@pol.gislaved.se



Ås by avlopp ekonomisk förening, ombud vid årsstämma 2019-2022 (inget val enligt fastighet) 38

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Karlsson Jörgen S Lingonvägen 5

Tel. bost. 0371-167 98
Tel. arb.  0371-837 00
Mobiltel. 070-581 67 98 ersättare 334 33  ANDERSTORP jorgen.karlsson@pol.gislaved.se



Smålands Turism AB, ombud till bolagsstämma 2019-2022 39A

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Sjödell Anton M Grindvägen 10
Tel. bost 0371-56 63 52                                 
Mobiltel.072-083 59 09 ombud 333 75 Reftele anton.sjodell@pol.gislaved.se

 Johansson Marie S Torsgatan 1

Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-811 88
Mobiltel. 070-299 49 92 Ombud 332 36  GISLAVED marie.johansson@pol.gislaved.se

Petersson Bengt C
Sunnaryd, Strandvägen 
1

Tel. bost. 0371-711 87
Mobiltel. 070-539 11 87 ersättare 333 73  BREDARYD bengt.petersson@pol.gislaved.se

 Augustsson Gunnel S Slättvägen 10

Tel. bost. 0371 171 68
Tel. arb.  0371-895 00
Mobiltel. 070-361 59 35 ersättare 334 32  ANDERSTORP gunnel.augustsson@pol.gislaved.se

 

Smålands Turism AB, förslag till styrelseledamot 2019-2022 39B

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Johansson Hasse S Hallonstigen 10
Tel. bost. 0370-33 51 44                         
Mobiltel.073-804 28 18 ledamot 335 71  HESTRA hasse.johansson@pol.gislaved.se



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
4

Valberedningen Sammanträdesdatum
2018-1 1-27

Vb § 27 Dnr: KS.20 18.189

Val av ledamöter och ersättare i föreningar och styrelser, ombud m.m.

Ärendebeskrivning
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 3 1 -39B, som skickats ut av
kommunstyrelseförvaltningens kansli.

Beslutsunderlag
Ledamötesförteckning 2019-2022, bilaga 3 1 -39B

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

välja ledamöter och ersättare i föreningar och styrelser, ombud m.m för
mandatperioden 2019-2022 enligt bilaga 3 1 -39B.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

‘2

jusrares signatur Utdragsbestyrkande



AB Gislavedshus styrelse från bolagsstämman 2019 till och med bolagsstämman 2023 40
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Martinsson Björn C Lövhagen 1 Sunnaryd
Tel. bost. 0371-208 30                         
Mobiltel.070-594 08 30 ordf 333 73 BREDARYD bjorn.martinsson@pol.gislaved.se

 Hallberg Henrik C Svanaholm Fridhäll

Tel. bost. 0371-700 96                         
Tel.arb. 
Mobiltel. 070- 239 91 50 ledamot 333 73 Bredaryd henrik.hallberg@pol.gislaved.se

 Claar Fredrik M Trädgårdsgatan 5

Tel. bost. 0371-58 51 15
Tel. arb.  0370-847 00
Mobiltel. 070-558 47 03 ledamot 332 30  GISLAVED fredrik.claar@pol.gislaved.se

 Jiretorn Ulf M Sörgårdsvägen 37

Tel. bost. 0371-134 75
Tel. arb.  0371-819 59
Mobiltel. 073-683 87 29 ledamot 332 33  GISLAVED ulf.jiretorn@pol.gislaved.se

 Svanberg Inga-Lill S Norra Storgatan 3B
Tel. bost. 0371-147 48
Mobiltel. 076-843 75 84 Vice ordförande 332 30  GISLAVED inga-lill.svanberg@pol.gislaved.se

Magnusson Ingebert S Lyckhemsgatan 3 070-5913974 ledamot 33233 Gislaved ivebert@hotmail.com

Stefan Nylén SD Malmgatan 18 070-3256271 Ledamot 333 30, Smålandsstenar stefan.nylen@pol.gislaved.se



Gislaved Energi Koncern AB styrelse från bolagsstämman 2019 till och med bolagsstämman 2023 41
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Ollhage Berit C Södra Storgatan 7 Tel. bost. 0371-51 15 60 ledamot 332 33 GISLAVED

Gustafsson Torbjörn C Stora Hestra Kullen

Tel. bost. 0370-33 57 43                      
Tel. arb. 0370-33 99 34
Mobiltel. 076-899 00 51 Ledamot 330 27  HESTRA torbjörn.gustafsson@pol.gislaved.se

Johansson Bengt-Anders M Släthult 11 070-558 11 42 Ordförande 333 91 Smålandsstenar

Pohl Jan-Eric    M Lunden Hulu
Tel. arb.  0370-828 73
Mobiltel. 070-556 89 51 ledamot 330 31 REFTELE jan.erik.pohl@pol.gislaved.se

 Svensson Sören S N Storgatan 37
Tel. bost. 0371-143 41
Tel. arb.  0371-837 00 vice ordförande 332 30  GISLAVED soren.svensson@pol.gislaved.se

Bengtsdotter- Bogren Sara  Le S Pukgränd 9 
                                Mobiltel. 073-
0518451 Ledamot 332 31 Gislaved

sara-
lena.bengtsdotter.bogren@pol.gislave
d.se

Hummel Glenn SD Duvstigen 5 Tel. mobil. 070-688 98 29 Ledamot 330 21 REFTELE glenn.hummel@pol.gislaved.se



Gislaved Energi Elnät AB styrelse från bolagsstämman 2019 till och med bolagsstämman 2023 42
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Ollhage Berit C Södra Storgatan 7 Tel. bost. 0371-51 15 60 ledamot 332 33 GISLAVED

Gustafsson Torbjörn C Stora Hestra Kullen

Tel. bost. 0370-33 57 43                      
Tel. arb. 0370-33 99 34
Mobiltel. 076-899 00 51 Ledamot 330 27  HESTRA torbjörn.gustafsson@pol.gislaved.se

Johansson Bengt-Anders M Släthult 11 070-558 11 42 Ordförande 333 91 Smålandsstenar

Pohl Jan-Eric    M Lunden Hulu
Tel. arb.  0370-828 73
Mobiltel. 070-556 89 51 ledamot 330 31 REFTELE jan.erik.pohl@pol.gislaved.se

 Svensson Sören S N Storgatan 37
Tel. bost. 0371-143 41
Tel. arb.  0371-837 00 vice ordförande 332 30  GISLAVED soren.svensson@pol.gislaved.se

Bengtsdotter- Bogren Sara  Le S Pukgränd 9 
Tel. bost. 0370-22609                          
Mobiltel. 073-0518451 Ledamot 332 31 Gislaved

sara-
lena.bengtsdotter.bogren@pol.gislave
d.se

Hummel Glenn SD Duvstigen 5 Tel. mobil. 070-688 98 29 ledamot 330 21 REFTELE glenn.hummel@pol.gislaved.se



Gislaved Energi AB styrelse från bolagsstämman 2019 till och med bolagsstämman 2023 43

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Ollhage Berit C Södra Storgatan 7 Tel. bost. 0371-51 15 60 ledamot 332 33 GISLAVED

Gustafsson Torbjörn C Stora Hestra Kullen

Tel. bost. 0370-33 57 43                      
Tel. arb. 0370-33 99 34
Mobiltel. 076-899 00 51 Ledamot 330 27  HESTRA torbjörn.gustafsson@pol.gislaved.se

Johansson Bengt-Anders M Släthult 11 070-558 11 42 Ordförande 333 91 Smålandsstenar

Pohl Jan-Eric    M Lunden Hulu
Tel. arb.  0370-828 73
Mobiltel. 070-556 89 51 ledamot 330 31 REFTELE jan.erik.pohl@pol.gislaved.se

 Svensson Sören S N Storgatan 37
Tel. bost. 0371-143 41
Tel. arb.  0371-837 00 vice ordförande 332 30  GISLAVED soren.svensson@pol.gislaved.se

Bengtsdotter- Bogren Sara  Le S Pukgränd 9 
Tel. bost. 0370-22609                          
Mobiltel. 073-0518451 Ledamot 332 31 Gislaved

sara-
lena.bengtsdotter.bogren@pol.gislave
d.se

Hummel Glenn SD Duvstigen 5 Tel. mobil. 070-688 98 29 ledamot 330 21 REFTELE glenn.hummel@pol.gislaved.se



Gisletorp Lokaler AB från bolagsstämman 2019 till och med bolagsstämman 2023 44

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Hallberg Henrik C Svanaholm Fridhäll

Tel. bost. 0371-700 96                         
Tel.arb. 
Mobiltel. 070- 239 91 50 ledamot 330 10 Bredaryd henrik.hallberg@pol.gislaved.se

 Josefsson Håkan C Väcklinge Södergård 2

Tel. bost. 0371-204 52
Tel. arb.  0371-204 52
Mobiltel. 070-622 04 52 ledamot 330 21  REFTELE hakan.josefsson@pol.gislaved.se

 Björkman Björn M Karlavägen 3

Tel. bost. 0371-188 08
Tel. arb.  
Mobiltel. 072-221 88 08 ordförande 334 31  ANDERSTORP bjorn.bjorkman@pol.gislaved.se

Ericson Martin M Marielundsgatan 22 076-855 80 18 ledamot 332 34 GISLAVED

Töreland Tomas S Stenbrohult 15

Tel. bost. 0371-990 30
Tel. arb.  0371-194 33
Mobiltel. 070-942 18 43 Vice ordförande 334 91 ANDERSTORP tomas.toreland@pol.gislaved.se

Flodström Lotten S Stavås Lönnegård

Tel. bost. 0371-351 55                         
Tel. arb. 0371-502 00 vx                     
Mobiltel. 070-563 51 56 Ledamot 333 78 BURSERYD lotten.flodstrom@pol.gislaved.se

Sören Axelsson SD Gärdesvägen 11 070-5536308 Ledamot 333 93, Skeppshult Soren.Axelsson@pol.gislaved.se



Enter Gislaved AB styrelse från bolagsstämman 2019 till och med bolagsstämman 2023 45

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Johansson Carina C Södra Tånghult 10

Tel. bost. 0371-157 55
Tel. arb.  0371-810 10
Mobiltel. 076-495 26 09 ledamot 334 91  ANDERSTORP carina.johansson@pol.gislaved.se

 Sjödell Anton M Grindvägen 10
Tel. bost. 0371-56 63 52
Tel. arb.  072-083 59 09 ledamot 333 75 REFTELE anton.sjodell@pol.gislaved.se

 Johansson Marie S Torsgatan 1

Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-811 88
Mobiltel. 070-299 49 92 ledamot 332 36  GISLAVED marie.johansson@pol.gislaved.se

Petersson Bengt C
Sunnaryd, Strandvägen 
1

Tel. bost. 0371-711 87
Mobiltel. 070-539 11 87 suppleant 333 73  BREDARYD bengt.petersson@pol.gislaved.se

Ericson Jonas M
Köpmangatan 1B, lgh 
1101 Mobiltel. 073-089 83 51 suppleant 332 30  GISLAVED jonas.ericson@pol.gislaved.se

 Stensson Tommy S Klintens väg 2

Tel. bost. 0371-505 51
Tel. arb.  
Mobiltel. 070-664 49 02 suppleant 333 77  BURSERYD tommy.stensson@pol.gislaved.se



Gisleparken, stiftelsen styrelse 2019-2022 46

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Sjöblom Staffan M Sjölid 10 D
Tel. bost. 0371-980 63
Mobiltel. 070-787 60 43 ordförande 332 92  GISLAVED staffan.sjoblom@pol.gislaved.se

Josefsson Ingrid KD Spånstorp 2 Ledamot 330 21 REFTELE ingrid.josefsson@pol.gislaved.se

 Modén Rose-Mari S Torsgatan 7

Tel. bost. 0371-124 71
Tel. arb.  0370-66 70 12
Mobiltel. 070-934 51 69 vice ordförande 332 36  GISLAVED rose-mari.moden@pol.gislaved.se

 Andersson Laila S Soprangatan 6

Tel. bost. 0371-135 57
Tel. arb.  0371-895 00
Mobiltel. 070-66 55 732 ledamot 332 31  GISLAVED laila.andersson@pol.gislaved.se

Elisabeth Carlsson M Bosebo Lunden 1 Tel. bost. 0371-920 74 suppleant 332 91 GISLAVED

Bengtsson Lars-Ove C Ryd Håkansgård
Tel. Bost. 0371-93014 Mobiltel. 070-
6763014 suppleant 332 91 GISLAVED lars-ove.bengtsson@pol.gislaved.se

Bengtsdotter- Bogren Sara  
Lena S Pukgränd 9 

Tel. bost. 0370-22609                          
Mobiltel. 073-0518451 suppleant 332 31 GISLAVED

Vrsajkovic Djuro S Havregränd 2
Tel. bost. 0371-10947                          
Mobiltel. 072-585 74 84 suppleant 332 35 GISLAVED



Isabergstoppen, stiftelsen styrelse 2019-2022 47

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Gustafsson Torbjörn C Stora Hestra Kullen

Tel. bost. 0370-33 57 43                      
Tel. arb. 0370-33 99 34
Mobiltel. 076-899 00 51 Ledamot 330 27  HESTRA torbjörn.gustafsson@pol.gislaved.se

Mona Almborg C Stjärnehult Bokehill 703 863 835 Ledamot 334 91 ANDERSTORP mona.almborg@centerpartiet.se

Anna-Karin Åsljung C Kyrkvägen 8 703 534 377 Ledamot 335 71 HESTRA annac938@gmail.com

Eriksson Mikael M Horshaga Övre Röxby Tel. bost. 0371-930 11 ordförande 333 91  GISLAVED

Claes Magnusson M Järnvägsgatan 2

Tel. bost. 0370-33 58 60             Tel. 
arb. 0370-33 97 04            Mobiltel. 
070-533 97 04 ledamot 330 27 Hestra claes.magnusson@hestragloves.se

 Johansson Hasse S Hallonstigen 10
Tel. bost. 0370-33 51 44                      
Mobiltel.073-804 28 18 Vice ordförande 335 71  HESTRA hasse.johansson@pol.gislaved.se

 Josefsson Susanne S Paradisgatan 17 E
Tel. bost. 0371-127 51
Mobiltel. 070-347 21 70 Ledamot 33231 Gislaved susanne.josefsson@pol.gislaved.se

Müller Therese   S Karl-Johansgatan 28 C Mobiltel. 076- 8500154 Ledamot 332 31 Gislaved therese.sjostrom@pol.gislaved.se

Mattias Johansson SD Hjortronstigen 6 070-2268744 Ledamot 332 36, Gislaved mattias.johansson@pol.gislaved,se



Evelina Nyström C
Stora Hestra 
Månsgården 738 311 865 ersättare 335 71 HESTRA pol adr

Carl-Johan Appelquist C Ulvestorp Övergård 0370-33 70 70, 070-5086660 ersättare 335 72 Hestra calle@toppnet.se

Kjell Eberståhl M Enevägen 2 070-626 52 50, 0370-33 58 06 ersättare 330 27 HESTRA kjell.eberstahl@live.se

Westlund Kim M Hallonstigen 4

Tel. bost. 0370-33 56 69
Tel. arb.  0370-33 52 80
Mobiltel. 070-623 52 80 ersättare 330 27  HESTRA kim.westlund@pol.gislaved.se

Svenningsson Tomas M Trattgatan 11 Mobiltel. 070-533 59 38 ersättare 330 27 HESTRA

 Stensson Tommy S Klintens väg 2
Tel. bost. 0371-505 51
Mobiltel. 070-664 49 02 ersättare 333 77  BURSERYD tommy.stensson@pol.gislaved.se

 Augustsson Gunnel S Slättvägen 10

Tel. bost. 0371-171 68

Mobiltel. 070-361 59 35 ersättare 334 32  ANDERSTORP gunnel.augustsson@pol.gislaved.se

 Åsberg Lena S Radhusv. 65
Tel. arb.  0371-51 12 59
Mobiltel. 070-230 12 59 ersättare 332 33  GISLAVED lena.asberg@pol.gislaved.se

Pierre Svanström SD Linnegatan 4a 076-8739929 ersättare 333 32, Smålandsstenar pierre.svanstrom@pol.gislaved.se



Torghuset, stiftelsen styrelse 2019-2022 48

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Annette Rehn C Släthult 761 185 650 ordförande
333 91 
SMÅLANDSSTENAR annette.rehn5@gmail.com

Hermansson Malin C Villstad Näset
Tel bost. 0371-36330, Mobiltel. 073-
2222673 ledamot

333 91 
SMÅLANDSSTENAR

 Björn Johan M Västergatan 21

Tel. bost. 0371-329 51
Tel. arb.  0371-346 11
Mobiltel. 070-330 46 11 ledamot

333 30  
SMÅLANDSSTENAR johan.bjorn@pol.gislaved.se

 Samuelsson Ylva S Kindvägen 20

Tel. bost. 0371-504 92
Tel. arb.  0371-375 17
Mobiltel. 070-696 84 64 vice ordförande 333 77  BURSERYD ylva.samuelsson@pol.gislaved.se

Frycklund Eva S
Västra Järnvägsgatan 19 
lgh 10 Mobiltel. 073-0648101 Ledamot

333 31 
SMÅLANDSSTENAR

Ing-Marie Badh C Kvarnaryd 10 0371-35000 ersättare
333 91 
SMÅLANDSSTENAR

Kjellström Stefan M Norra Släthult 10 Ersättare
33391 
SMÅLANDSSTENAR

Pauline Stenvall M Åtterås Bäckegård 4 Mobiltel. 070-210 32 61 ersättare
333 91 
SMÅLANDSSTENAR pauline.stenvall@pol.gislaved.se

Azizi Naile S
V:a Järnvägsgatan 17, 
läg 1112

Tel.bost. 0371-312 70                          
Tel. arb.                                       
Mobiltel. 073-637 85 44 ersättare

333 91 
SMÅLANDSSTENAR naile.azizi@pol.gislaved.se

Thelin Kjell S Västergatan 19
Tel. bost. 0371-312 46
Mobiltel. 072-993 86 19 ersättare

333 30  
SMÅLANDSSTENAR kjell.thelin@pol.gislaved.se

Gislaveds Kommunhus AB från bolagsstämman 2019 till bolagsstämman 2023 49

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Johansson Carina C Södra Tånghult 10

Tel. bost. 0371-157 55
Tel. arb.  0371-810 10
Mobiltel. 076-495 26 09 ordförande 334 91  ANDERSTORP carina.johansson@pol.gislaved.se



 Petersson Bengt C Sunnaryd 3
Tel. bost. 0371-711 87
Mobiltel. 070-539 11 87 ledamot 330 10  BREDARYD bengt.petersson@pol.gislaved.se



Sjödell Anton M Grindvägen 10
Tel. bost 0371-56 63 52                       
Mobiltel. 072-083 59 09 vice ordförande 333 75 Reftele anton.sjodell@pol.gislaved.se

 Johansson Marie S Torsgatan 1

Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-811 88
Mobiltel. 070-299 49 92 ledamot 332 36  GISLAVED marie.johansson@pol.gislaved.se

 Dinäss Marie-Louise S Mossarpsvägen 6
Tel. bost. 0371-126 43                       
Mobiltel. 072-74 44 854 Ledamot 332 36  GISLAVED marie-louise.dinass@pol.gislaved.se



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
5

Valberedningen Sammanträdesdatum
2018-11-27

Vb28 Dnr:KS.2018.189

Val av bolag- och stiftelsestyrelser

Ärendebeskrivning
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 40-49, som skickats ut av
kommunstyrelseförvaltningens kansli.

Beslutsunderlag
Ledamötesförteckning 2019-2022, bilaga 40-49

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

välja ledamöter och ersättare i bolag- och stiftelsestyrelser för
mandatperioden 20 19-2022 enligt bilaga 40-49.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

J usrares signatur Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Mediacenter styrelse 2019-2022 50
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Lewintus Markus M Mogatan 18 A Mobilte. 073-377 07 47 Ledamot 330 27 HESTRA markus.lewintus@pol.gislaved.se

 Johansson Fredrik S Fridens väg 15
Mobiltel. 070-251 84 95                      
Tel. arb. 0371-845 00 ersättare 332 30  GISLAVED fredrik.johansson@pol.gislaved.se

En ledamot + en ersättare väljs in



Vallerstads gård, stiftelsen styrelse 2019-2022 51

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Larsson Johan C Ölmestad Månsagård
Tel. bost. 0371-209 37
Mobiltel. 070-220 09 37 ledamot 330 21  REFTELE johan.larsson@pol.gislaved.se

 Magnusson Ingebert S Lyckhemsgatan 3

Tel. bost. 0371-123 31
Tel. arb.  0371-139 74
Mobiltel. 070-591 39 74 Ledamot 332 33  GISLAVED ingebert.magnusson@pol.gislaved.se

Valet av ledamot görs för 5 år



Södra Hestra Sparbank huvudmän från sparbanksstämma 2019 till sparbanksstämma 2023 52

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Larsson Lars C Åtterås Norrby 706384592 huvudman
333 91 
SMÅLANDSSTENAR

Wallentin Mattias C Skivebo 703 492 479 huvudman 333 78 BURSERYD

Hansen Paulsson Ing-Marie M Vipperhult 7 huvudman 333 91 Smålandsstenar

 Samuelsson Ylva S Kindvägen 20

Tel. bost. 0371-504 92
Tel. arb.  0371-375 17
Mobiltel. 070-696 84 64 huvudman 333 77 BURSERYD ylva.samuelsson@pol.gislaved.se

4 huvudmän väljs in



FINSAM - Samordningsförbundet om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, styrelse 2019-2022 53
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Eleholt Inga-Maj C Åtterås Bäckegård 1

Tel. bost. 0371-350 52
Tel. arb.  0371-811 59
Mobiltel. 073-088 11 59 ledamot

333 91  
SMÅLANDSSTENAR inga-maj.eleholt@pol.gislaved.se

Thelin Kjell S Västergatan 19
Tel. bost. 0371-312 46
Mobiltel. 072-993 86 19 ersättare

333 30  
SMÅLANDSSTENAR kjell.thelin@pol.gislaved.se
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Valberedningen Sammanträdesdatum
2018-1 1-21

Vb lO Dnr:KS.2018.189

Val till kommunalförbundet Mediacenter, Vallerstads grds stiftelse,
Södra Hestra sparbank och FINSAM (udda val)

Ärendebeskrivning
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 50-53, som skickats ut av
kommunstyrelseforvaltningens kansli.

Beslutsunderlag
Ledamötesförteckning 20 19-2022, bilaga 50-53

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att välja ledamöter och ersättare till kommunalförbundet Mediacenter,
Vallerstads gårds stiftelse, Södra Hestra sparbank och FINSAM för
mandatperioden 20 19-2022 enligt bilaga 50-53.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

/—
“J uerares signatur Utdragsbestyrkande



Davidsonska donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad, styrelse 2019-2022 54
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Martinsson Björn C Lövhagen 1 Sunnaryd
Tel. bost. 0371-208 30                         
Mobiltel.070-594 08 30 ordförande 333 73 BREDARYD bjorn.martinsson@pol.gislaved.se

 Magnusson Ingebert S Lyckhemsgatan 3

Tel. bost. 0371-123 31
Tel. arb.  0371-139 74
Mobiltel. 070-591 39 74 ledamot 332 33  GISLAVED ingebert.magnusson@pol.gislaved.se

 Sjöblom Staffan M Sjölid 10 D
Tel. bost. 0371-980 63
Mobiltel. 070-787 60 43 ersättare 332 92  GISLAVED staffan.sjoblom@pol.gislaved.se

Westerholm Gunilla S Kärringahult Haga

Tel. bost. 0371-360 48                         
Tel. arb. 0371-368 00                          
Mobiltel. 070-368 68 16 ersättare 333 92 BROARYD gunilla.westerholm@pol.gislaved.se

Davidsonska Donationen-sockenkommittéer, Anderstorp 2019-2022 55
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Töreland Tomas S Stenbrohult

Tel. bost. 0371-990 30
Tel. arb.  0371-194 33
Mobiltel. 070-942 18 43 Funktionär 334 91  ANDERSTORP tomas.töreland@pol.gislaved.se

SAMTLIGA SOCKENKOMMITTÉER
Enligt Davidssons testamente skall "inom varje socken utses av den kommunalt beslutande myndigheten för en tid av 4 år, högst 3, i jordbruk  
kunniga och erfarna personer, vilka inom sina respektive socknar mottage och fördela räntemedlen till de jordbrukare som därav gjort sig förtjänta,
varvid de ekonomiskt svagare bör äga företräde".
Antal funktionärer skall vara högst en i varje socken. Se kf §89 20150622



Davidsonska Donationen-sockenkommittéer Bosebo 56
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Carlsson Lennart M Bosebo Lunden 1 Tel. bost. 0371-920 74 Funktionär 332 91 GISLAVED lennart.carlsson@pol.gislaved.se

SAMTLIGA SOCKENKOMMITTÉER
Enligt Davidssons testamente skall "inom varje socken utses av den kommunalt beslutande myndigheten för en tid av 4 år, högst 3, i jordbruk  
kunniga och erfarna personer, vilka inom sina respektive socknar mottage och fördela räntemedlen till de jordbrukare som därav gjort sig förtjänta,
varvid de ekonomiskt svagare bör äga företräde".
Antal funktionärer skall vara högst en i varje socken. Se kf §89 20150622



Davidsonska Donationen-sockenkommittéer Burseryd-Sandvik 57
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Flodström Lotten S Stavås Lönnegård
Mobil tel. 0705-635156      Bostad. 
0371-35155 Funktionär 333 78 Burseryd lotten.flodstrom@pol.gislaved.se

SAMTLIGA SOCKENKOMMITTÉER
Enligt Davidssons testamente skall "inom varje socken utses av den kommunalt beslutande myndigheten för en tid av 4 år, högst 3, i jordbruk  
kunniga och erfarna personer, vilka inom sina respektive socknar mottage och fördela räntemedlen till de jordbrukare som därav gjort sig förtjänta,
varvid de ekonomiskt svagare bör äga företräde".
Antal funktionärer skall vara högst en i varje socken. Se kf §89 20150622



Davidsonska Donationen-sockenkommittéer Båraryd 58
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Ingelsbo Marcus M
Valdshult 
Ekebackestugan

Tel. arb. 070-09 28 006
Mobiltel. 076-806 40 05 Funktionär 330 27 HESTRA marcus.ingelsbo@pol.gislaved.se

SAMTLIGA SOCKENKOMMITTÉER
Enligt Davidssons testamente skall "inom varje socken utses av den kommunalt beslutande myndigheten för en tid av 4 år, högst 3, i jordbruk  
kunniga och erfarna personer, vilka inom sina respektive socknar mottage och fördela räntemedlen till de jordbrukare som därav gjort sig förtjänta,
varvid de ekonomiskt svagare bör äga företräde".
Antal funktionärer skall vara högst en i varje socken. Se kf §89 20150622



Davidsonska Donationen-sockenkommittéer  Gryteryd 59
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Emanuel Eriksson C Hensnäs 5 funktionär 333 92 BROARYD

SAMTLIGA SOCKENKOMMITTÉER
Enligt Davidssons testamente skall "inom varje socken utses av den kommunalt beslutande myndigheten för en tid av 4 år, högst 3, i jordbruk  
kunniga och erfarna personer, vilka inom sina respektive socknar mottage och fördela räntemedlen till de jordbrukare som därav gjort sig förtjänta,
varvid de ekonomiskt svagare bör äga företräde".
Antal funktionärer skall vara högst en i varje socken. Se kf §89 20150622



Davidsonska Donationen-sockenkommittéer  Kållerstad 60
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Eriksson, Anders C Fågelhult funktionär 333 76 REFTELE

SAMTLIGA SOCKENKOMMITTÉER
Enligt Davidssons testamente skall "inom varje socken utses av den kommunalt beslutande myndigheten för en tid av 4 år, högst 3, i jordbruk  
kunniga och erfarna personer, vilka inom sina respektive socknar mottage och fördela räntemedlen till de jordbrukare som därav gjort sig förtjänta,
varvid de ekonomiskt svagare bör äga företräde".
Antal funktionärer skall vara högst en i varje socken. Se kf §89 20150622



Davidsonska Donationen-sockenkommittéer Reftele 61
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Klang, Jan C Sonnaryd Bost 0371-20909 funktionär 333 93 SKEPPSHULT

SAMTLIGA SOCKENKOMMITTÉER
Enligt Davidssons testamente skall "inom varje socken utses av den kommunalt beslutande myndigheten för en tid av 4 år, högst 3, i jordbruk  
kunniga och erfarna personer, vilka inom sina respektive socknar mottage och fördela räntemedlen till de jordbrukare som därav gjort sig förtjänta,
varvid de ekonomiskt svagare bör äga företräde".
Antal funktionärer skall vara högst en i varje socken. Se kf §89 20150622



Davidsonska Donationen-sockenkommittéer Södra Hestra 62
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Eriksson Mats M Stora Götsbo
Mobil tel. 0706-023778       Bostad. 
0371-50778 Funktionär 330 26 Burseryd mats@bimab.se

SAMTLIGA SOCKENKOMMITTÉER
Enligt Davidssons testamente skall "inom varje socken utses av den kommunalt beslutande myndigheten för en tid av 4 år, högst 3, i jordbruk  
kunniga och erfarna personer, vilka inom sina respektive socknar mottage och fördela räntemedlen till de jordbrukare som därav gjort sig förtjänta,
varvid de ekonomiskt svagare bör äga företräde".
Antal funktionärer skall vara högst en i varje socken. Se kf §89 20150622



Davidsonska Donationen-sockenkommittéer Villstad 63
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Karlsson Agneta M Åtterås Madegård 1
Tel. bost. 0371-350 15
Mobiltel. 073-070 80 32 sammankallande

333 91  
SMÅLANDSSTENAR agneta.karlsson@pol.gislaved.se

SAMTLIGA SOCKENKOMMITTÉER
Enligt Davidssons testamente skall "inom varje socken utses av den kommunalt beslutande myndigheten för en tid av 4 år, högst 3, i jordbruk  
kunniga och erfarna personer, vilka inom sina respektive socknar mottage och fördela räntemedlen till de jordbrukare som därav gjort sig förtjänta,
varvid de ekonomiskt svagare bör äga företräde".
Antal ledamöter och ersättare i kommittéerna skall vara 3 + 2.Antal funktionärer skall vara högst en i varje socken. Se kf §89 20150622



Davidsonska Donationen-sockenkommittéer Våthult 64
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Sjöblom Malin M Sjölid 1
Tel. arb.  0371-51 09 10
Mobiltel. 070-787 60 03 funktionär 332 92 GISLAVED malin.sjoblom@pol.gislaved.se

SAMTLIGA SOCKENKOMMITTÉER
Enligt Davidssons testamente skall "inom varje socken utses av den kommunalt beslutande myndigheten för en tid av 4 år, högst 3, i jordbruk  
kunniga och erfarna personer, vilka inom sina respektive socknar mottage och fördela räntemedlen till de jordbrukare som därav gjort sig förtjänta,
varvid de ekonomiskt svagare bör äga företräde".
Antal funktionärer skall vara högst en i varje socken. Se kf §89 20150622



Davidsonska Donationen-sockenkommittér  Ås 65
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Johansson, Nils-Åke C Svanaholm, Vantakullen 0371-700 53 funktionär 333 73 BREDARYD

SAMTLIGA SOCKENKOMMITTÉER
Enligt Davidssons testamente skall "inom varje socken utses av den kommunalt beslutande myndigheten för en tid av 4 år, högst 3, i jordbruk  
kunniga och erfarna personer, vilka inom sina respektive socknar mottage och fördela räntemedlen till de jordbrukare som därav gjort sig förtjänta,
varvid de ekonomiskt svagare bör äga företräde".
Antal funktionärer skall vara högst en i varje socken. Se kf §89 20150622
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Valberedningen Sammanträdesdatum
2018-1 1-21

Vb § Il Dnr: KS.2018.l89

Val till Davidsonska donationens styrelse samt sockenkommittéer

Ärendebeskrivning
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 54-65, som skickats ut av
kommunstyrelseförvaltningens kansli.

Beslutsunderlag
Ledamötesförteckning 2019-2022, bilaga 54-65

Valberedningen förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

välja ledamöter och funktionärer till Davidsonska donationens styrelse samt
sockenkommittéer för mandatperioden 2019-2022 enligt bilaga 54-65.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

‘J ustkares signatur Utdragsbestyrkande



Fullmäktiges beredning för demokrati och samhällsutveckling 95
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ortE-post

Olausson Joakim C Bondegatan 25 Mobiltel. 073-140 41 17 ledamot
332 35 
GISLAVED joakim.olausson@pol.gislaved.se

Elin Gunnarsson C Reftele Loftsgård 768 022 458 ledamot 333 76 Reftele elinannaulrika@gmail.com

 Karlsson Agneta M Åtterås Madegård 1

Tel. bost. 0371-350 15
Tel. arb.  0371-411 25
Mobiltel. 073-070 80 32 Ordförande

333 91  
SMÅLANDSSTE
NAR agneta.karlsson@pol.gislaved.se

 Sjöblom Staffan M Sjölid 10 D
Tel. bost. 0371-980 63
Mobiltel. 070-787 60 43 ledamot

332 92  
GISLAVED staffan.sjoblom@pol.gislaved.se

Gillgard Peter KD Kyrkvägen 17  ledamot 330 27 HESTRA

Park Lars L Lindvägen 11
Tel. bost. 0371-824 26        
Mobiltel. 072-305 76 08 ledamot

332 33 
GISLAVED lars.park@pol.gislaved.se

Bengtsson Lars-Ove C Ryd Håkansgård 706 763 014 1:e vice ordförande
332 92 
GISLAVED

Tomas Johansson WeP S. Nissastigen 32 Mobiltel. 073-6990907 ledamot

333 32 
SMÅLANDSTE
NAR Thomas.Johansson@pol.gislaved.se

Fredriksson Jeanette S Vikgatan 24
Tel. arb.  070-970 10 48     
Mobiltel. 2:e vice ordförande 335 71 HESTRA jeanette.fredriksson@pol.gislaved.se

Vrasjkovic Djuro S Havregränd 6
Tel. bost. 0370-33 51 44     
Mobiltel.073-804 28 18 Ledamot 332 35 Gislaved djuro.vrasjkovic@ifmetall.se

Olmos Oscarsson Veron S Svarvaretorpsvägen 6 Mobiltel. 070-351 28 47 Ledamot
334 32 
ANDERSTORP

veronica.olmosocarsson@pol.gislave
d.se



Nilsson Lars S Blåbärsstigen 3 070-9210023 Ledamot 335 71 Hestra lars.a.nilsson@ifmetall.se

Bruhn Peter MP Töråsvägen 6 0702-223558 Ledamot
334 33 
Anderstorp peter.bruhn@pol.gislaved.se

Nilsson Lisa SD
Östra Bruksgatan 18 lgh 
1101 Ledamot 333 77 Burseryd lisa.nilsson@pol.gislaved.se

Pierre Svanström SD Linnegatan 4a 076-8739929 Ledamot
333 32, 
Smålandsstenar pierre.svanstrom@pol.gislaved.se



Anmärkning
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Valberedningen Sammanträdesdatum
2018-1 1-21

Vb 15 Dnr:KS.2018.189

Val av ledamöter till fullmäktiges beredning för demokrati och
samhällsutveckling

Ärendebeskrivning
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 95, som skickats ut av
kommunstyrelseförvaltningens kansli och som ska beslutas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Ledamötesförteckning 20 19-2022, bilaga 95

Valberedningen förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

välja ledamöter till fullmäktiges beredning för demokrati och
samhällsutveckling för mandatperioden 20 19-2022 enligt bilaga 95.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

/‘Juterares signatur Utdragsbestyrkande



Parlamentariska kommittén 2019-2022 96
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & orE-post

Bengtsson Lars-Ove C Ryd Håkansgård 706 763 014 ordförande
332 92 
GISLAVED

Johansson Carina C Södra Tånghult 10

Tel. bost. 0371-157 55
Tel. arb.  0371-810 10
Mobiltel. 076-495 26 09 ledamot

334 91  
ANDERSTORP carina.johansson@pol.gislaved.se

Kastberg Lennart KD Skiftesgatan 18
Tel. arb.  0481-548 08
Mobiltel. 070-514 32 02 Vice ordf

332 35 
GISLAVED lennart.kastberg@pol.gislaved.se

Ström Charlotte KD Drottgränd 8
Tel. bost. 0371-100 02
Mobiltel. 070-554 11 54 ledamot

332 34 
GISLAVED charlotte.ström@pol.gislaved.se

Johansson Hasse S Hallonstigen 10
Tel. bost. 0370-33 51 44 
Mobiltel. 073-804 28 18 2:e vice ordförande 330 27 HESTRA hasse.johansson@pol.gislaved.se

Johansson Marie S Torsgatan 1 702994992 Ledamot 33236 Gislaved marie.johansson@pol.gislaved.se

Sjödell Anton M Grindvägen 10
Tel. bost 0371-56 63 52      
Mobiltel. 072-083 59 09 ledamot 333 75 Reftele anton.sjodell@pol.gislaved.se

Olsson Björn L Södra Storgatan 24
Tel. bost. 0371-319 26        
Mobiltel.  070-328 70 51 ledamot

332 33 
GISLAVED bjorn.olsson@pol.gislaved.se

Sven Johansson WeP Skiftesgatan 40
Tel. arb. 0371-848 00
Mobiltel. 070-591 28 43 ledamot 332 35 Gislaved Sven.Johansson@pol.gislaved.se

Bruhn Peter MP Töråsvägen 6 0702-223558 Ledamot
334 33 
Anderstorp peter.bruhn@pol.gislaved.se



Eriksson Bengt-Ove V Villstad Åbo 072-230 33 04 ledamot
333 91 
Smålandsstenar

Hummel Glenn SD Duvstigen 5 Tel. mobil. 070-688 98 29 ledamot 330 21 REFTELE glenn.hummel@pol.gislaved.se

Anderson Erik K Apelgatan 4 070-282 27 63 ledamot 332 33 Gislaved erik.andersson@pol.gislaved.se

Gullberg Lorentsson Ma M Löpargatan 12

Tel. bost. 0371-108 06        
Tel. arb. 0371-838 30         
Mobiltel. 070-535 11 12 ersättare

332 31 
GISLAVED

maria.gullberg.lorentsson@pol.gislav
ed.se

 Brodén Bertil L Gröna vägen 15
Tel. bost. 0371-159 78
Mobiltel. 073-22 99 717 ersättare

332 33 
GISLAVED bertil.broden@pol.gislaved.se

Tommy Östring WeP Bondegatan 30 Mobiltel. 076-5175239 ersättare
332 32  
GISLAVED Tommy.Ostring@pol.gislaved.se

Yassin Lukas MP Traststigen 4B 0720-144294 Ersättare 332 32 Gislaved lukas.yassin@pol.gislaved.se

Johansson Ronny V Sofiagatan 23 072-236 61 87 ersättare 332 30 Gislaved ronny.j57@hotmail.com

Sören Axelsson SD Gärdesvägen 11 070-5536308 Ersättare
333 93, 
Skeppshult soren.axelsson@pol.gislaved.se

Vang Curt K Sörgårdsvägen 49 0371-140 26 ersättare 332 33 Gislaved curt.vang@pol.gislaved.se
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Valberedningen Sammanträdesdatum
2018-1 1-21

Vb 16 Dnr:KS.2018.189

Val av ledamöter och ersättare till parlamentariska kommittén

Äreridebeskrivning
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 96, som skickats ut av

kommunstyrelseförvaltningens kansli.

Beslutsunderlag
Ledamötesförteckning 2019-2022, bilaga 96

Valberedningen förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

välja ledamöter och ersättare till parlamentariska kommittén för
mandatperioden 20 19-2022 enligt bilaga 96.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande



Johansson Ronny V Sofiagatan 23 072-236 61 87 ersättare 332 30 Gislaved

Sören Axelsson SD Gärdesvägen 11 070-5536308 Ersättare
333 93, 
Skeppshult soren.axelsson@pol.gislaved.se

Vang Curt K Sörgårdsvägen 49 0371-140 26 ersättare 332 33 Gislaved curt.vang@pol.gislaved.se

Samverkan, Återvinning och Miljö (SÅM) 97
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & orE-post

Johansson Carina C Södra Tånghult 10

Tel. bost. 0371-157 55
Tel. arb.  0371-810 10
Mobiltel. 076-495 26 09 Ledamot

334 91  
ANDERSTORP carina.johansson@pol.gislaved.se

Johansson Marie S Torsgatan 1 Ledamot 332 36 Gislaved marie.johansson@pol.gislaved.se

Sjödell Anton M Grindvägen 10
Tel. bost 0371-56 63 52      
Mobiltel. 072-083 59 09 Ersättare 333 75 Reftele anton.sjodell@pol.gislaved.se

Dinäss Marie-Louise S Mossarpsvägen 6
Tel. bost. 0371-126 43
Mobiltel. 072-744 48 54 Ersättare

332 36 
GISLAVED marie-louise.dinass@pol.gislaved.se

Kommittén ska bestå av kf presidium samt en representant från varje parti i kommunfullmäktige och ersättare för de partier som inte har en plats i kf presi
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Valberedningen Sammanträdesdatum
20 18-1 1-27

Vb § 30 Dnr: KS.20 18.189

Val av ledamöter och ersättare till Samverkan, Återvinning och Miljö
(SAM)

Ärendebeskrivning
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 97, som skickats ut av
kommunstyrelseförvaltningens kansli.

Beslutsunderlag
Ledamötesförteckning 2019-2022, bilaga 97

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

välja ledamöter och ersättare till Samverkan, Återvinning och Miljö (SÅM)
för mandatperioden 20 19-2022 enligt bilaga 97.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

J€erares signatur Utdragsbestyrkande
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