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Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 26 januari 2022, kl. 13.00 - 16.15

Beslutande Carina Johansson (C), ordf.
Bengt Petersson (C)
Håkan Josefsson (C)
Anton Sjödell (M)
Jonas Ericson (M)
Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L)
Mikael Kindbladh (WeP)
Ylva Samuelsson (S), tjänstgörande ersättare för Marie Johansson (S)
Rose-Mari Modén (S), tjänstgörande ersättare för Fredrik Johansson (S)
Marie-Louise Dinäss (S)
Evangelos Varsamis (S)
Tommy Stensson (S)
Mattias Johansson (SD)
Stefan Nylén (SD)

Övriga deltagande Stefan Eglinger, kommundirektör
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Anders Olsson, ekonomichef
Joakim Sverker, utvecklingsledare, §16
Bengt-Göran Ericsson, utvecklingsledare, §§17-20
Eva Djupfors, konsult Vatten och samhällsteknik AB, §18
Klara Lindegren, utvecklingsledare, §§21-22
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Mirja Bäckström, kommunhälsochef, §24
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Ks §15 Dnr: KS.2020.60 5.2.1

Coronaviruset, Covid-19

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör, informerar om det senaste läget
gällande smittspridningen av covid-19. Smittspridningen i länet ökar relativt snabbt
och ligger fortfarande på en väldigt hög nivå. I dagsläget vårdas 45 personer på
sjukhus i region Jönköpings län. Av dessa är det 2 personer som vårdas på
intensiven.

Regeringen har hållit presskonferens under dagen där man meddelat att nuvarande
restriktioner förlängs två veckor. Med anledning av detta kommer kommunen
rekommendera distansarbete och digitala möten februari månad ut.

Personalbemanningen är en utmaning just nu för kommunen, där man ser att det
är mest ansträngt inom förskola, grundskola och särskola. Hittills har man löst
bemanningen inom förvaltningen och med hjälp av bemanningsenheten. Det kan bli
aktuellt att flytta personal internt inom organisationen.

Regionen framför vikten av att vaccinera sig.
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Ks §16 Dnr: KS.2021.248 1.4.1

Upplägg för planeringsdagar kopplade till Planeringsdirektiv 2023 med
plan för 2024-2026

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utvecklingsledare Joakim Sverker redogör för det planerade upplägget för
kommunstyrelsens planeringsdagar kopplade till Planeringsdirektiv 2023 med plan
för 2024-2026.
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Ks §17 Dnr: KS.2019.68 1.2.6

Svar på motion om klimatväxling och revidering av resepolicy

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till
redan genomförda åtgärder och pågående utvecklingsarbete anse motionen
besvarad.

Ärendebeskrivning
Peter Bruhn (MP) har lämnat in en motion om klimatväxling och revidering av
resepolicy. Motionären föreslår:

· Att Gislaveds kommuns resepolicy revideras i syfte att utsläppen från
resorna minskar till hållbara nivåer, i enlighet med 1.5 grader i Paris
avtalet.

· Att ersättning för tjänsteresor med egen bil görs mer restriktivt.
· Att en klimatväxling för resor utreds, likt principen bonus-malus, där det

som är bra för klimatet premieras och det som skadar klimatet motverkas

De övergripande inriktningarna och mål för Gislaveds kommuns klimatarbete finns
i den strategi för hållbar utveckling som antogs av kommunfullmäktige den 14 juni
2021. Dessa övergripande mål är i paritet med Parisavtalets 1,5 gradersmål. För att
uppnå strategins mål behöver transportsektorns utsläpp reduceras årligen i
storleksordningen 7 till 15 procent. Gislaveds kommun som organisation har ett
omfattande resande och dessa siffror kan också användas som mått på
reduktionsbehovet för den kommunala organisationen.

Gislaveds kommuns resepolicy med tillhörande regelverk har reviderats under
2021 som en del av kommunens åtagande i projekt Hela Resan. Reseregelverket
sätter inga utsläppsnivåer men understödjer att det kommunala resandets utsläpp
ska kunna minska i enlighet med kommunens klimatmål. I regelverket finns
exempelvis tydliga prioriteringar vid val av resesätt. Samtidigt är inte resepolicyn
det enda interna regelverk som påverkar möjligheten till utsläppsminskningar utan
också kommunens riktlinjer för fordon påverkar utsläppssituationen för
tjänsteresor. Arbetspendlingen ingår inte i tjänsteresorna men där kommunala
regelverk för distansarbete påverkar mängden resor. Totalt sett så bör befintliga
regelverk ge goda möjligheter att verka för minskade utsläpp från resande i den
kommunala organisationen. I dagsläget har också resmönstret förändrats kraftigt
för en del verksamheter där digitala möten numera är dominerande. Fokus framåt
bör vara på att aktivt implementera och tillämpa detta regelverk.

Att använda egen bil regleras kraftig i reseregelverket. Egen bil ska användas endast
i undantagsfall och efter överenskommelse med närmaste chef. Resan ska
godkännas av närmaste chef för att ersättning ska utgå. Ersättning regleras genom
centrala kollektivavtal. Samtidigt så finns det i kommunala verksamheter
situationer där enda alternativet är användning av egen bil. I dagsläget bedöms
ytterligare restriktivitet när det gäller ersättning inte vara aktuellt. Däremot

Ks §17 (forts.)
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behöver ytterligare arbete göras för att skapa möjligheter att använda andra
resesätt än egen bil.

Klimatväxling är ett verktyg som kan användas för att minska resandet genom att
internt avgiftsbelägga koldioxidutsläpp eller vissa typer av resor, exempelvis
flygresor och användning av egen bil. Inkomna medel används till att minska
klimatpåverkan. Konceptet används i en del kommuner och regioner.
Huruvida klimatväxling är lämpligt i Gislaveds kommuns organisation beror bland
annat på syftet med växlingen, vilka typer av resor som är målet för växlingen och
frågan om det finns möjligheter att agera rätt. Åtgärden behöver också värderas
gentemot andra sätt att minska klimatpåverkan från kommunala tjänsteresor. Att
bedöma frågan i ett helhetsperspektiv ligger inom ramen för kommunens
långsiktiga klimatutvecklingsarbete som pågår utifrån kommunens strategi för
hållbar utveckling.

Med hänvisning till ovanstående genomförda revidering av kommunens
reseregelverk och till pågående utvecklingsarbete inom klimatsektorn bedöms
därför motionens syfte vara tillgodosett. Motionen bör därför anses besvarad.

Beslutsunderlag
Motion om klimatväxling och revidering av resepolicy, daterad den 28 februari
2019
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §18 Dnr: KS.2021.169 4.2.1

Riktlinjer och skyddsavstånd för planeringsunderlag för vindbruk

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta
fram ett kommuntäckande planeringsunderlag för vindbruk med de
buffringsavstånd och ställningstaganden som anges i bifogade tabell Riktlinjer för
framtagande av planeringsunderlag för vindbruk i Gislaveds kommun.

Protokollsanteckning
Westbopartiet återkommer med yrkanden i ärendet till kommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2021 hur ett underlag för vindbruk
till en ny översiktsplan skulle tas fram. I ett första steg skulle en workshop med
ledamöterna i kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden
genomföras samt en avstämning med länsstyrelsen göras. Syftet var att fram de
grundläggande riktlinjerna för ett vindbruksunderlag i form av vilka typer av
skyddsvärda områden och bebyggelse som underlaget ska ta hänsyn till och vilka
eventuella buffringsavstånd som ska användas till olika typer av områden. I ett
andra steg ska dessa riktlinjer användas för att ta fram ett vindbruksunderlag i
form av en känslighetsanalys som ger vägledning i hur lämpligheten för vindbruk är
i olika delar av kommunen. Arbetet genomförs med konsultstöd från Vatten och
Samhällsteknik AB.

En dialog genomfördes med länsstyrelsen den 22 november 2021 och en
workshop med 14 ledamöter ur kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden
den 6 december 2021. Där diskuterades vilka typer av områden som ska tas med i
känslighetsanalysen och vilka eventuella buffringsavstånd som ska användas.
Materialet har därefter bearbetats av kommunens konsultstöd i samverkan med
kommunstyrelseförvaltningen och resulterat i bifogade förslag till Riktlinjer för
framtagande av planeringsunderlag för vindbruk i Gislaveds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 3 november 2021, §309
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 december 2021
Förslag till riktlinjer för framtagande av planeringsunderlag för vindbruk i Gislaveds
kommun daterat den 16 december 2021

Yrkanden
Mattias Johansson (SD): Att det ska finnas ett buffringsavstånd på 3000 meter till
all form av bebyggelse i hela kommunen vid etablering av vindkraft.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §19 Dnr: KS.2021.255 4.2.2

Svar på remiss - Detaljplan för Isabergsområdet del av fastigheten Vik
1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. i Isaberg, Hestra

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänsteskrivelse daterad den 11 januari
2022 som sitt eget yttrande till bygg och miljönämnden.

Protokollsanteckning
Mikael Kindbladh (WeP) deltar inte i beslutet utan meddelar att partiet avser att
komma in med eget yttrande till bygg- och miljönämnden.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan har tagits fram på uppdrag av Stiftelsen Isabergstoppen för
att möjliggöra utveckling av stiftelsens verksamhet i området. Planområdet
omfattar cirka 30 hektar som idag består både av ianspråktagen mark och av orörd
skogsmark. Delar av planområdet är beläget inom Isabergs naturreservat.

Förslaget till detaljplan ger möjlighet till utökning av befintliga anläggningar med ca
50- 60 ytterligare stugor, ett hotell i maximalt fem våningar och utökning av
restaurang Höganloft. Vidare så medger förslaget en byggnation av ett sportcenter
som ska inrymma personallokaler, servicefunktioner och tillfälligt boende för
besökare. En utökning av camping samt fler ställplatser för husbilar ingår också i
planförslaget. Nya avfartslösningar för att förbättra trafiksäkerheten och
tillgängligheten in- och ut ifrån området föreslås. Nya parkeringar för att lösa
dagens parkeringsbrist och framtida behov kommer att anläggas öster om
huvudparkeringen. Området kring utsiktstornet på Isaberg planläggs där tornet
skyddas med varsamhetsbestämmelser samtidigt som planförslaget medger
byggnation av en serveringslokal. Strandskyddet som råder utmed Algustorpasjön
kommer att upphävas i de delar som ligger inom planområdet. All mark inom
planområdet planläggs som kvartersmark och som allmän platsmark med enskilt
huvudmannaskap.

Planförslaget ger möjlighet att fortsätta utveckla Isabergsområdet till en
åretruntdestination och centrum för besöksnäringen i Gislaveds kommun. Detta är
i enlighet med den övergripande utvecklingsinriktningen i den kommunomfattande
översiktsplanen, ÖP16. Föreslagna utvecklingsåtgärder har också stöd i den
fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet.. Samtidigt sker utvecklingen i och
i närheten av känsliga naturmiljöer med naturreservat både för naturvård och för
det rörliga friluftslivet vilket kräver hänsynstaganden och försiktighetsåtgärder. Till
planförslaget hör ett omfattande utredningsarbete och planförslaget bedöms
tillgodose hänsynsbehoven. Några mindre kompletteringar och klarlägganden
behöver göras när det gäller vissa vattenfrågor.

En omfattande dagvattenutredning har genomförts vilken föreskriver att dagvatten
ska tas om hand i svackdiken bland annat längs väg 26. Det är något oklart om
detta ryms i anslutning till vägområdet. Vidare sägs det att inga innestängda
områden som kan orsaka problem vid skyfallsregn finns i området.
Ks §19 (forts.)
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Samtidigt visar skyfallsanalysen på vattenansamlingar längs väg 26 vilket skulle
kunna utgöra en risk för vägen.

I avsnittet om miljökvalitetsnormer för vatten bör också påverkan när det gäller
grundvattenförekomsten Gislaved-Alabo tas upp.

Kommunstyreförvaltningen tillstyrker i övrigt planförslaget.

Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan för Isabergsområdet del av fastigheten VIk 1:97 och Bjärsved
5:40 mfl i Hestra, samrådshandling
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §20 Dnr: KS.2021.256 4.2.2

Svar på remiss - Upphävande av del av gällande detaljplan H28 -
Detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m fl
fastigheter i Hestra, Gislaveds kommun, Jönköpings län. Isabergstoppen

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att inget erinra mot att del av gällande detaljplan H28
för fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 mfl fastigheter upphävs.

Ärendebeskrivning
Bygg och miljönämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för
Isabergsområdet. I detta område finns idag två gällande detaljplaner som är aktuella
eller begränsande. Den nya planen ersätter den ena helt medan den andra
detaljplanen, H28, i vissa delar ska upphävas. Denna detaljplan har en
genomförandetid på 15 år och går ut 2026. Vid ett upphävande av en detaljplan där
genomförandetiden inte gått ut har berörd fastighetsägare eventuell rätt till
ersättning för utebliven möjlighet att nyttja sin byggrätt. Berörd fastighetsägare i
detta fall är Stiftelsen Isabergstoppen. H28 är en detaljplan som togs fram för att
möjliggöra en skidome, en byggnation som aldrig genomfördes och kommer enligt
fastighetsägaren inte att genomföras i framtiden. Den nya detaljplanen tas fram på
beställning av fastighetsägaren för att möjliggöra den önskade utvecklingen. I och
med att kommunen upphäver gällande detaljplan i samtycke med fastighetsägaren
ska fastighetsägaren inte kräva ersättning av kommunen. Upphävandet av planen
ska ske i en separat process med ett förfarande som om en ny detaljplan hade
tagits fram.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot att delar av detaljplan H28
upphävs.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämndens förslag till detaljplan för Isabergsområdet del av
fastigheten Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 mfl i Hestra, samrådshandling
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 januari 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §21 Dnr: KS.2021.246 4.2.2

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

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna den avvikelse
från Fördjupning av översiktsplanen för Hestra, antagen den 26 februari 1998, som
detaljplan Norra Hestra Kyrkobol 1:27, Solliden i Hestra medför i och med att
markanvändningen ändras från industri till att möjliggöra för bostäder, centrum,
detaljhandel, kontor, tillfällig vistelse samt vuxenutbildning.

Ärendebeskrivning
Belägen i centrala Hestra är fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27 i dagsläget
den enda cetralt belägna fastigheten där det är möjligt, enligt plan, att bedriva
industriell verksamhet. I Fördjupning av översiktsplanen för Hestra (FÖP:en) är
nämligen fastigheten utpekad som Befintligt verksamhetsområde. Detaljplanen som
nu är under framtagande föreslår istället att möjliggöra för bostäder, centrum,
detaljhandel, kontor, tillfällig vistelse och vuxenutbildning på fastigheten, med syfte
att stärka Hestras centrumkaraktär. Kommunstyrelseförvaltningen anser att
detaljplanen medför en positiv förändring, i linje med en naturlig utveckling av
samhällsstrukturen i Hestra.

I samrådshandlingen har för platsen aktuella miljöaspekter undersökts. Då
fastigheten är belägen cirka 60 meter från järnvägen kommer fastigheten att
påverkas av järnvägsbuller, men inom godkända nivåer om instruktionerna som ger
i samrådshandlingen efterföljs.

På grund av att detaljplanen innehåller avvikelse från Fördjupning av
översiktsplanen för Hestra, antagen den 26 februari 1998, samt att planen har ett
allmänt intresse i samhället, ska detaljplanen hanteras som utökat planförfarande.

Utökat planförfarande har inte följts i detta fall. För att säkerställa en demokratisk
hantering av ärenden där korrekt instans fattar beslut är det viktigt att gällande
förfaranden och processer följs, även för små detaljplaner.

Beslutsunderlag
Remiss Detaljplan för fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27, Solliden i Hestra
Samrådshandling och planbeskrivning daterad december 2021
Yttrande över detaljplan för fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27, Solliden i
Hestra
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen



GISLAVEDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
11

2022-01-26

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §22 Dnr: KS.2021.241 4.9.4

Svar på remiss - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022-2033

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att lägga
till en skrivning i yttrandet om vikten av att rusta upp och bevara HNJ-banan både
för gods- och persontrafik, att i yttrandet justera skrivningen kring medfinansiering
gällande gång- och cykelväg, samt att överlämna ärendet till kommande
sammanträde för beslut.

Ärendebeskrivning
Trafikverket har ansvar för att ta fram en nationell transportinfrastrukturplan med
utgångspunkt i de klimat- och transportpolitiska målen, regeringens proposition
Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige och regeringens direktiv
inklusive ekonomiska ramar. Den nationella planen för transportinfrastrukturen
beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen
omfattar i huvudsak:

· drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
· investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar
· åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan
· stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)
· medel till forskning och innovation.

Den statliga planeringsramen för åtgärder uppgår till 799 miljarder kronor för
perioden 2022-2033 och anges i 2021 års prisnivå. Medlen ska fördelas enligt
följande:
· 165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och

reinvesteringar) av statliga järnvägar;

· 197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive

bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar;

· 437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet. Av

dessa anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till nya

stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna.

Planförslaget innebär ett begränsat utrymme för nya investeringar och den nu
gällande planen ska fullföljas. Utrymmet inom utvecklingsanslaget är i hög grad
redan intecknat av den gällande planen, eftersom många av investeringarna har
genomförandetider som sträcker sig bortom planperioden 2018-2029.
Kostnaderna för investeringarna i gällande plan har även ökat sedan planens
fastställelse. Detta innebär bland annat att vissa investeringar i den gällande planen
behöver förskjutas i tid.

Planförslaget remitteras från och med den 30 november 2021 till berörda
remissinstanser, som har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Remissvar
lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari
2022.

Ks §22 (forts.)
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- att ombyggnaden av Riksväg 26 Smålandsstenar - Gislaved antas som en
namngiven åtgärd i nationell plan. Detta för att säkerställa en långsiktigt hållbar
transportled även för oskyddade trafikanter, där prioritet, framkomlighet och
trafiksäkerhet kan garanteras.
- att även vägar med vägklass 4-5 underhålls under kommande planperiod. Många
företag på landsbygden, exempelvis de med koppling till jordbruks-, skogsbruks-,
och fiskeribranscherna, är beroende av det finmaskiga vägnätet och kommer att
påverkas negativt av en försämrad framkomlighet.

Beslutsunderlag
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
Svar på remiss - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033,
daterat den 15 december 2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 december 2021

Yrkanden
Bengt Petersson (C): Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att lägga till en
skrivning i yttrandet om vikten av att rusta upp och bevara HNJ-banan både för
gods- och persontrafik.

Emanuel Larsson (KD) med instämmande av Anton Sjödell (M), Mikael Kinbladh
(WeP), Stefan Nylén (SD) och Fredrik Sveningson (L): Bifall till Bengt Peterssons
(C) yrkande.

Mikael Kindbladh (WeP): Att i yttrandet justera skrivningen kring medfinansiering
gällande gång- och cykelväg.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §23 Dnr: KS.2022.13 1.2.6

Initiativärende gällande höga elkostnader

Beslut
Kommunstyrelsen lägger svaret på initiativärendet gällande höga elkostnader till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2022 lyfte Mattias Johansson
(SD) ett initiativärende gällande höga elkostnader. Ärendet remitterades till
kommunstyrelseförvaltningen för beredning och återkommer till dagens
sammanträde för hantering.

Ärendet beskrivs enligt följande:

Konsekvenserna av den förda rikspolitiken på energiområdet drabbar våra
kommuninvånare på ett sätt som många tycks ha haft svårt att förutse.
Många fastighetsägare som bor i helt vanliga villor har fått en elräkning för
december månad på över 10 000kr. Andra fastighetsägare som har bundet avtal
har inte drabbats alls. Att regeringen har aviserat någon typ av allmosa på
2000 kr skulle bara påverka på marginalen och löser inte problemet på långa vägar.
Så vi vill lyfta den enorma ökning av elkostnader för vissa hushåll till diskussion i
hopp om att komma till ett konkret förslag i närtid till hur vi som kommun kan
hjälpa de kommuninvånare som hamnar i akuta problem med att klara detta
ekonomiskt, med t.ex. möjlighet att få ekonomiskt bistånd med krav på
återbetalning.

Therese Larsson, avd.chef arbete och utbildning, svarar enligt följande:

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på
annat sätt har rätt till bistånd av kommunstyrelsen för sin försörjning och för sin
livsföring i övrigt. Rätten till ekonomiskt bistånd bygger på att alla andra
möjligheter är uttömda vilket innebär att var och en i första hand är skyldig att
själv försörja sig och sin familj och att den enskilde måste utnyttja alla de
möjligheter som står honom eller henne till buds innan rätten till bistånd träder in.

Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät och skälig levnadsnivå betyder
att det endast är de mest grundläggande behoven som ska täckas. Det ekonomiska
biståndet består dels av en riksnorm som alltid är lika stor samt en kostnadspost
som kan variera i storlek. Huvudregler för vad som kan anses vara en skälig
levnadsnivå utöver riksnormen anges i socialtjänstlagen och i rättspraxis. Det
gäller såväl kostnader inom ramen för försörjningsstödet som kostnader för
livsföringen i övrigt. En individuell bedömning ska alltid göras utifrån aktuell
situation.

För att beslut avseende ansökan om ekonomiskt bistånd ska kunna fattas måste
ansökan utredas utifrån den enskildes ekonomiska och sociala situation. Det är
rimligt att en person, i största möjliga mån, planerar sin ekonomi så att han eller
hon inte behöver ansöka om ekonomiskt bistånd. Det kan till exempel innebära
att man binder sitt elavtal eller sitt huslån för att säkerställa att man inte får
oförutsedda utgifter som man inte kan hantera med den ekonomiska förmåga man
har. Det kan till exempel också innebära att man kontaktar sitt
Ks §23 (forts.)
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elbolag för att undersöka om det går att göra en avbetalningsplan eller sin bank för
att se om det går att pausa sin amortering vid en akut situation där man i övrigt
inte har behov av ekonomiskt bistånd.
Vad gäller möjligheten till återkrav så är bistånd som lämnas med stöd av SoL 4
kap. 1§ inte den enskilde i princip inte skyldig att betala tillbaka. Undantag för
denna huvudregel är när ekonomiskt bistånd lämnats:
1. som förskott på en förmån eller ersättning
2. till den som är indragen i arbetskonflikt, eller
3. till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över
hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar.

4 kap. 1 § reglerar kommunens skyldighet att ge enskilda bistånd enligt
Socialtjänstlagen. Kommunen har möjlighet att ge bistånd utöver detta, till
exempel genom att avstå från att beakta enskildas ekonomiska förhållanden vid
prövning av behovet av bistånd. Detta regleras i 4 kap. 2 §.

Det innebär att den som inte bedöms ha rätt till ekonomiskt bistånd vid en
sedvanlig prövning enligt 4 kap. 1 § kan beviljas ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 2
§. Ekonomiskt bistånd som lämnas enligt 4 kap 2§ får återkrävas enligt 9 kap. 2§
om biståndet har getts under villkor om återbetalning.
Det kan inte anses rimligt att personer som inte bedöms ha rätt till ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap. 1 § blir beviljade ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 § mot
återkrav enligt 9 kap. 2 § annat än under mycket speciella situationer och då alla
andra möjligheter redan har provats.

Beslutsunderlag
Sverigedemokraternas initiativärende gällande höga elkostnader
Svar på initiativärende gällande höga elkostnader

Beslutet skickas till:
Mattias Johansson (SD)
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Ks §24 Dnr: KS.2022.14 1.2.6

Initiativärende gällande krav på vaccinpass inom vården

Beslut
Kommunstyrelsen lägger svaret gällande krav på vaccinpass inom vården till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2022 lyfte Mattias Johansson
(SD) ett initiativärende gällande krav på vaccinpass inom vården. Ärendet
remitterades till kommunstyrelseförvaltningen för beredning och återkommer till
dagens sammanträde för hantering.

Ärendet beskrivs enligt följande:

På socialnämndens decembermöte fick vi veta att socialförvaltningen endast
anställer personal, åtminstone i brukarnära arbetsuppgifter, som kan uppvisa
vaccinpass. Då både såväl vaccinerade som ovaccinerade sprider smitta och kan
insjukna kan man ha fog att ifrågasätta vilket stöd det finns för ett sådant
förfarande i lagar och förordningar.
Det vi vill veta är:

Hur har detta beslutet tagits, är det avstämt med kommunens HR-avdelning?

Hur ser det ut juridiskt, är det lagligt att fatta denna sortens beslut och vilken
vetenskaplig grund finns?

Hur stor är risken för domstolsprocesser p.g.a. att det kan ses som
diskriminerande?

Hur påverkas bemanningen av att denna typ av beslut fattas på tjänstemannanivå,
då vi vet att det redan idag är svårt att få kompetent personal att välja vårdande
yrken?

Hur slår detta mot kommunens arbete med att öka sysselsättningsgraden hos
utrikesfödda kommuninvånare?

Hr-chef Linda Andersson svarar skriftligt att beslutet är avstämt med såväl
kommunens hr-avdelning som i socialchefsnätverket i länet för att få en likvärdig
bedömning och enhetligt beslut i frågan. Vaccinationen skyddar från att bli allvarligt
sjuk och minskar också risken att föra smittan vidare. Det bidrar till att minska
smittspridningen i hela samhället på sikt. De vacciner som är godkända mot covid-
19, skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom. Utifrån arbetsrätten är det ett
kvalifikationskrav för att arbeta inom nära vård och omsorg.
Om det finns risk för domstolsprocesser vet vi inte i dagsläget. Det finns ännu
inget provat rättsfall. Våra sju diskrimineringsgrunder är kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Att kunna visa upp ett vaccinpass
ser vi som en del i de kompetenskrav vi ställer vid nyanställning av medarbetare
som ska arbeta inom nära vård och omsorg.

Ks §24 (forts.)
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Som det ser ut just nu har vi inte sagt nej till sökande för att de inte kunnat visa
upp vaccinpass och vår bedömning just nu är att vi inte heller sagt nej till att
anställa medarbetare med utländsk härkomst för att de inte kunnat visa upp
vaccinpass.

Beslutsunderlag
Sverigedemokraternas initiativärende gällande krav på vaccinpass inom vården
Svar på initiativärende gällande krav på vaccinpass inom vården

Beslutet skickas till:
Mattias Johansson (SD)
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Ks §25 Dnr: KS.2021.243 3.1.2

Vigselförrättare i Gislaveds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ett arvode betalas ut till politiker som genomför
borgerlig vigsel på uppdrag av kommunen och som inte är heltidsarvoderade.
Arvodet följer nivån på timarvodet i enlighet med kommunens
ersättningsbestämmelser. Förutom arvodet betalas ersättning ut för förlorad
arbetstid, restid och antal körda mil eller ersättning för biljetter i kollektivtrafik.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har under lång tid haft en organisation för att erbjuda en
service till sina kommuninvånare och andra genom att administrera och genomföra
borgerliga vigslar. Det kan vara i kommunhuset, i en annan lokal eller plats i
kommunen.

Det är länsstyrelsen som utser vigselförrättare och ansvarar för helheten. De
betalar även ut ett mindre arvode för detta uppdrag.

Internt i organisationen sköts administrationen av vigslarna av
kommunstyrelseförvaltningen. Själva ceremonin genomförs i första hand av
heltidsarvoderade kommunalråd. En ambition att ett par tjänstemän med placering
i kommunhuset också ska kunna genomföra vigslar på arbetstid är önskvärt. Detta
för att ha större kapacitet samt för att kunna erbjuda en politiskt oberoende
person. I de fall en tolk behövs står kommunen för den extra kostnad som det
innebär.

I enlighet med gällande ersättningsbestämmelser §20 får kommunstyrelsen utfärda
tillämpningsregler. Då uppdraget kring borgelig vigsel inte är ett kommunalt
grunduppdrag regleras inte heller arvode m.m. i kommunens
ersättningsbestämmelser i sin helhet, utan beslutet lyfts utifrån tillämpningsregeln.

I de fall då inte våra heltidsarvoderade kommunalråd eller tjänstemän räcker till,
eller har möjlighet att genomföra en vigsel beställd genom kommunen, kan andra
av länsstyrelsen utsedda politiker anlitas för uppdraget. Bokning och
administration görs då av kommunstyrelseförvaltningen och ett arvode för själva
genomförandet betalas ut. Detta arvode ligger i linje med timarvodet i enlighet
med kommunens ersättningsbestämmelser. Förutom arvodet betalas ersättning ut
för förlorad arbetstid, restid och antal körda mil eller ersättning för biljetter i
kollektivtrafik.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2021
Kommustyrelsens allmänna utskott den 12 januari 2022, §2

Beslutet skickas till:
Avd. chef verksamhetsstöd
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Ks §26 Dnr: KS.2021.250 3.1.2

Förslag till förordnande av borgerlig vigselförrättare

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Anton Sjödell, Grindvägen 10, 333 75 Reftele
förordnas som borgerlig vigselförrättare i Gislaveds kommun under resterande
mandatperiod under 2022.

Ärendebeskrivning
Borgerlig vigsel förrättas av särskilt utsedda vigselförrättare. Det är länsstyrelsen
som utser vigselförrättare efter förslag av kommunstyrelsen.

Hans Henriksson, Niclas Palmgren och Carina Johansson har idag ett förordnande
av Länsstyrelsen i Jönköpings län som borgerlig vigselförrättare. Niclas och Carinas
förordnande sträcker sig hela mandatperioden ut och Hans förordnande är
tillsvidare.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att även Anton Sjödell utses av
länsstyrelsen som borgerlig vigselförättare. Anton Sjödell är en lämplig person som
idag är kommunalråd i Gislaveds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2021
Kommunstyrlsens allmänna utskott den 12 januari 2022, §3

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
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Ks §27 Dnr: KS.2022.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Mark-och exploateringshandläggare TMEX.2022.2
6.18 Yttrande angående fastighetsbildning och bygglov i egenskap av markägare

Kommundirektören KS.2021.257
6.11 Köp, byte och försäljning av övrig mark och fastigheter inom detaljplan,
inlösen med stöd av plan- och bygglagen eller i samband med fastighetsbildning,
upp till och med 5 basbelopp.

Mark-och exploateringshandläggare TMFS.2021.14
6.13 Försäljning av detaljplanerade småhustomter samt undertecknande av
dispositionsrätter för (bokningar av) småhustomter.

Mark-och exploateringshandläggare TMEX.2022.3
6.16 Yttrande över bygglov
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Ks §28 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Gislavedshus AB
Protokoll den 16 december 2021

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 22:03, Överenskommelse om ändringar i Allmänna
bestämmelser
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Ks §29 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Rekrytering socialchef
Kommundirektören informerar om den pågående rekryteringen av ny socialchef.

Ny ekonomichef
Anders Olsson började som ny ekonomichef i kommunen den 19 januari. Anders
välkomnas av kommunstyrelsen och han presenterar sig för ledamöterna.
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