
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-04-06

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 6 april 2022 kl. 13.00 - 16.30

Beslutande Carina Johansson (C), ordf. §§91-100, 106-107, jäv §§101-105
Kenneth Magnusson (C), tjänstgörande ersättare för Bengt Petersson (C)
Håkan Josefsson (C), inte närvarande §§101-107
Anton Sjödell (M), inte närvarande §§91-93, 95, jäv §§101-105
Maria Gullberg Lorentsson (M), tjänstgörande ersättare för Jonas Ericson (M)
Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L)
Mikael Kindbladh (WeP), ordf. §§101-105
Gunnel Augustsson (S), tjänstgörande ersättare för Marie Johansson (S)
Fredrik Johansson (S)
Ylva Samuelsson (S), tjänstgörande ersättare för Marie-Louise Dinäss (S)
Evangelos Varsamis (S)
Christina Lindqvist (S), tjänstgörande ersättare för Tommy Stensson (S), inte närvarande
§§101-107
Mattias Johansson (SD)
Stefan Nylén (SD), inte närvarande §§93, 95, jäv §102

Övriga deltagande Stefan Eglinger, kommundirektör
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Doris Kjellström, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §91
Åsa Dahlqvist, verksamhetschef omsorg i ordinärt boende och hälso- och sjukvård, §91
Tomas Gustavsson, utvecklingsledare, §§93, 96
Joakim Toll, avd. chef hållbar utveckling, §93
Matilda Johansson, krisberedskapssamordnare, §94

Utses att justera Fredrik Johansson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret den 6 april 2022

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 91 - 107

Yvonne Thelin Karlsson

Ordförande ………………………………………………………..............................................................................……………

Carina Johansson (C) §§91-100, 106-107 Mikael Kindbladh (WeP) §§101-105

Justerande ..........................................................................................................................................

Fredrik Johansson (S)

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-04-06 Paragrafer 91 - 107

Datum för
anslags uppsättande 2022-04-07

Datum för
anslags nedtagande 2022-04-29
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Ks §91 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Information om Nära vård

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Åsa Dahlqvist och ansvarig sjuksköterska Doris Kjellström
informerar om omställningen Nära vård och vad den nya hälso- och
sjukvårdsreformen innebär för kommunen. De redogör för hur man arbetar med
frågan och vilka nya arbetssätt och utmaningar man ser med anledning av ökade
och annorlunda behov utifrån demografi och digitala lösningar.

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

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

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

Ärendet återkommer på kommunstyrelsens sammanträde den 20 april för
beredning gällande antagande av dokumentet "Tillsammans möter vi framtidens
behov inom området främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2030".
Kommunfullmäktige behandlar ärendet i maj.
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Ks §92 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Information gällande omvärldsläget

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Det oroliga läget i världen på grund av Rysslands invasion i Ukraina gör att
kommunen behöver ha en kontinuerlig och noggrann omvärldsbevakning.
Med anledning av detta startade kommunen tillsammans med Gnosjö kommun upp
en gemensam krisledningsstab från och med den 3 mars 2022.

Frågor som bevakas av staben är till exempel möjligheten att ta emot flyktingar, it-
säkerhet och hur vi säkerställer att våra verksamheter fortsatt fungerar. Man
jobbar också mycket med kommunikationen för att säkerställa att korrekt
information förmedlas både internt och externt. De första veckorna har staben
träffats dagligen för att bygga upp verksamheten och därefter har man träffats en
gång i veckan.

Ett 60-tal platser för flyktingboende har iordningställts på Östergården i
Anderstorp, men än så länge har inga flyktingar kommit. Den 30 mars har
Migrationsverket meddelat att Gislaved inte kommer att behöva ta emot några
flyktingar från Ukraina i närtid. I nuläget prioriteras istället boenden i de delar av
landet där Migrationsverket har kontor. Antalet människor som flyr från Ukraina
till Sverige kan öka med kort varsel så Migrationsverket meddelar att det är möjligt
att de kan behöva hjälp med boendeplatser längre fram.

I förra veckan beslutades att krisledningsstaben pausas och kommer att
sammankallas vid behov.
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Ks §93 Dnr: KS.2022.28 1.3.1

Uppföljning av hållbarhetsstrategin

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Gislaved kommuns strategi för hållbar utveckling antogs våren 2021. Strategin har
sju prioriterade områden som härletts från Agenda 2030,
de nationella miljömålen, barnrättskonventionen och en kartläggning
av kommunens hållbarhet som genomfördes 2018.

I strategin fastslås att de olika områdena ska följas upp årligen med hjälp av
kommunövergripande indikatorer, där resultatet av uppföljningen sammanfattas i
en statusrapport. En djupare utvärdering genomförs var fjärde år inför framtagande
av kommunplan, med möjlighet till revidering av inriktningar och indikatorer.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en statusrapport samt en
sammanfattning, benämnt sammanfattad statusrapport, som båda bifogas som
underlag till ärendet.

Inte alla indikatorer har kunnat användas och en översyn har gjorts av de förslag
till indikatorer som presenterades i strategin. Det har även införts sakområden
inom de prioriterade områdena, vilket är en form av bredare mätinstrument som
strukturerar upp uppföljningen. Detta görs för att förenkla materialet och göra det
mer kommunicerbart.

Beslutsunderlag
Statusrapport 2022 daterad 18 mars 2022
Sammanfattad statusrapport daterad 18 mars 2022
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Ks §94 Dnr: KS.2021.232 1.8.1

Svar på revisionsrapport- Granskning av kommunens krisberedskap

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna svar på revisionsrapport - Granskning av
kommunens krisberedskap, daterat den 8 mars 2022.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC
granskat kommunens krisberedskap inför och vid kris eller extraordinära
händelser. Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen har
säkerställt att det finns tillräckligt krisberedskap i enlighet med lagstiftning och
myndigheters riktlinjer.

PwC:s samlade bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att
det finns en tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters
riktlinjer.

Revisionsfrågorna för granskningen var:
· Har kommunen en ändamålsenlig organisation för krisberedskap och

krisledning?
· Genomför kommunen risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med MSB:s

riktlinjer?
· Arbetar kommunen med samverkan utifrån ett krisberedskapsperspektiv?
· Sker kommunens arbete med krisberedskap systematiskt?

PwC har gett kommunstyrelsen tre rekommendationer.
· Säkerställ att pågående översyn av styrande och stödjande dokument

genomförs.
· Säkerställ att tillräckliga utbildning- och övningsinsatser genomförs.
· Säkerställ att planerad revidering av processen för risk- och

sårbarhetsanalysen genomförs.

Säkerställa att pågående översyn av styrande och stödjande dokument
genomförs
Handlingsprogram för samhällsskydd och säkerhet antogs av kommunfullmäktige
den 9 december 2021. Det är kommunens styrdokument för arbete med
krisberedskap. I programmet beskrivs kommunens övergripande mål, planering
och styrning av krisberedskap.

Det finns också ett handlingsprogram för krisberedskap och civilt försvar som mer
i detalj beskriver hur kommunen ska arbeta med risk- och sårbarhetsanalys.
Kommunstyrelsen antog det handlingsprogrammet den 18 oktober 2021. 20
oktober 2021 antog kommunstyrelsen Plan för hantering av samhällsstörningar
och extraordinära händelser. Som beslutsunderlag till den planen fanns även
kommunens utbildning- och övningsplan som kommundirektören antagit.

Ks §94 (forts.)

Säkerställa att tillräckliga utbildning- och övningsinsatser genomförs
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Oktober 2021 utökades enheten Säkerhet, Kunskap och Analys från en till två
krisberedskapssamordnare. Den ena tjänsten är i dagsläget en tidsbegränsad tjänst
fram till sista december 2022 och ska främst arbeta med utbildning och övning.
Mellan revisionsrapporten sammanställdes och dagens datum har
krisledningsgruppen som är kommunens tjänstemannaledning övats vid ett tillfälle.
Det har skett en uppdatering av stabsmedlemmar i krisledningsstaben.
Krisledningsstaben samt flera förvaltningar har krisledningsövningar inbokade
under året.

Säkerställa att planerad revidering av processen för risk- och
sårbarhetsanalysen genomförs
I handlingsprogram för krisberedskap och civilt försvar finns angett hur kommunen
ska arbeta med risk- och sårbarhetsanalysen. Ett arbete med kontinuitetshantering
har påbörjats. Det arbetet kommer genomföras tillsammans med
säkerhetsombuden i förvaltningar. Det finns ett metodstöd som varje förvaltning
ska använda sig av. I dagsläget innehåller metodstödet bara kontinuitetshantering
men de frågorna är också relevanta för risk-och sårbarhetsanalysen. Metodstödet
kommer på sikt utökas med ytterligare frågor för att möta kraven MSB har när
det gäller rapportering av risk- och sårbarhetsanalyser.

Uppföljning av planerad revidering av processen för risk- och
sårbarhetsanalysen genomförs i maj 2023.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport - Granskning av kommunens krisberedskap, daterad oktober
2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2022

Yrkanden
Anton Sjödell (M): Att ärendet inte ska vara beredande utan avgöras idag.

Fredrik Sveningson (L): Bifall till Anton Sjödells (M) yrkande.

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

Beslutet skickas till:
Revisionen
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Ks §95 Dnr: KS.2022.45 1.2.6

Redovisning av obesvarade motioner per den 1 mars 2022

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen
av obesvarade motioner daterad den 1 mars 2022.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 20 § ska kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras
på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade
motioner per 1 mars 2022 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen.

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från
vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2022
Redovisning av obesvarade motioner per den 1 mars 2022
Kommunstyrelsen den 23 mars 2022, §83

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks §96 Dnr: KS.2021.210 1.3.1

Riktlinjer för bostadsförsörjning, beslut om samråd

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning
på samråd under tidsperioden 8 april till 3 juni 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunen har ett lagstadgat ansvar att varje mandatperiod ta fram riktlinjer för
bostadsförsörjning i enlighet med lag (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (BFL).

Det huvudsakliga syftet för riktlinjerna för bostadsförsörjning är att utgöra grund
för kommunens planering av den framtida bostadsförsörjningen genom att utgöra
underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL). Detta innebär att vid
framtagande av ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan eller detaljplan ska
riktlinjerna för bostadsförsörjning vara utgångspunkten för frågor som rör
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet i kommunen.

I riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska även de bostadspolitiska mål och
ambitioner som kommunen har tydliggöras. Riktlinjerna beskriver på vilket sätt
kommunen ska verka för att nå sina bostadspolitiska mål och hur man vill använda
de verktyg som står till kommunens förfogande. Riktlinjer för bostadsförsörjningen
utgör också en del av kommunens strategiska planering för utveckling och tillväxt.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska samrådas med Region Jönköpings län,
Jönköpings länsstyrelse och angränsande kommuner. I detta fall har också
näringslivsrådet inkluderats som svarande i samrådet. Riktlinjerna ska även
behandlas i kommunens nämnder genom en internremiss. Ett förslag på
samrådshandling gällande riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram av
kommunstyrelseförvaltningen. Även den bostadsmarknadsanalys som utgör
underlag till riktlinjerna skickas med i samrådet. Båda bifogas som beslutsunderlag i
ärendet. Samrådstiden är planerad från 8 april till 3 juni, vilket innebär att
yttranden ska ha inkommit senast 3 juni.

Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning daterad 21 mars 2022
Bostadsmarknadsanalys daterad 21 mars 2022
Följebrev daterad 21 mars 2022
Följebrev internremiss daterad 22 mars 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 mars 2022

Beslutet skickas till:
Avd. hållbar utveckling
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Ks §97 Dnr: KS.2021.234 4.9.4

Medfinansiering av väganslutning Nöbbele industriområde i Reftele

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna medfinansieringsavtal som följer 2020 års
prisnivå, 6,2 mnkr, med marginal +/- 30 procent som belastar kommunens resultat
och upplöses under fem år, samt att kommunstyrelsen beslutar att använda de
avsatta medlen i investeringsbudgeten avseende Nöbbele för finansiering av i
avtalet ingående GC-väg under 2022/2023.

Ärendebeskrivning
Detaljplan Nöbbele 2:3 Nöbbele industriområde i Reftele antogs av
kommunfullmäktige den 31 januari 2013. För att det detaljplanerade
industriområdet skulle kunna tas i anspråk krävdes att ett medfinansieringsavtal
togs fram mellan kommunen och trafikverket. Avtalet reglerar nödvändiga
åtgärder och respektive parts ansvarsområden.

Åtgärd 1. Utbyggnad av trafikverkets väg (benämns statlig anläggning i avtalet).
Omfattar utbyggnad av vänstersvängsfält från öster på väg 153. Byggnation utförs
av trafikverket.

Åtgärd 2. Omfattar byggnation av en GC-väg på södra sidan av väg 153 in mot
Reftele. Byggnation utförs av kommunen och kostnaden uppskattas till 4,8 mnkr.

Genomförandet av åtgärd två omfattas inte av finansiering genom avtalet men är
en förutsättning för att åtgärd ett ska genomföras.

Medfinansieringsavtalet reglerar därmed enbart genomförande och finansiering av
åtgärd ett. Kostnadsansvaret för åtgärden i sin helhet vilar på kommunen.
Nuvarande avtalsförslag bygger på en prisnivå från november 2020. På grund av en
betydande kostnadsutveckling sedan dess, anser trafikverket att avtalet behöver
justeras för att möjliggöra kostnadsförändringar och på så sätt skapa bättre
förutsättningar för framdrift och genomförande. Trafikverket har presenterat två
alternativ på hur avtalet kan justeras.

Alternativ 1. Ta fram ny kalkyl med prisnivå 2022 och prognostiserad
kostnadsutveckling. På grund av hög arbetsbelastning hos trafikverket är deras
bedömning att detta blir ett mer tidskrävande alternativ.

Alternativ 2. Att skriva avtalet utifrån kalkylen daterad november 2020 och
möjliggöra för större kostnadsförändring innan möjlighet för omförhandling ges.
Detta innebär i praktiken 6,2 mnkr +/- 30 procent. Detta är i enlighet med bifogat
medfinansieringsavtal.

Beslutsunderlag
Planområdeskarta Nöbbele
Detaljplan del av Nöbbele 2:3
Förslag till medfinansieringsavtal daterat den 14 mars 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 mars 2022
Kommunstyrelsens näringsutskott den 23 mars 2022, §19

Ks §97 (forts.)
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Yrkanden
Anton Sjödell (M) med instämmande av Håkan Josefsson (C), Fredrik Sveningson
(L), Kenneth Magnusson (C), Mikael Kindbladh (WeP), Emanuel Larsson (KD),
Fredrik Johansson (S): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
Avdelningen för hållbar utveckling



GISLAVEDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
11

2022-04-06

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §98 Dnr: KS.2022.71

Möjlighet till svenskundervisning för personer som omfattas av
massflyktsdirektivet

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott har den 30 mars 2022 beslutat att
uppdra till förvaltningen att bereda ett ärende till dagens kommunstyrelse-
sammanträde gällande möjligheten till svenskundervisning för personer som
omfattas av massflyktsdirektivet.

Kommunstyrelseförvaltningen har undersökt frågan och hur närliggande
kommuner avser att göra. Kommundirektören informerar om att kommunen kan
avgöra själv, men det kan ha en signaleffekt om man skapar utbildningar till bara en
enskild grupp. Med hänvisning till detta kommer kommunen i nuläget inte anordna
någon svenskutbildning för personer som omfattas av massflyktsdirektivet utan
man följer de nationella rekommendationer som kan tänkas komma i frågan.
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Ks §99 Dnr: KS.2022.25 4.2.2

Yttrande över detaljplan för Villstads-Haghult 1:16 m.fl. Haghult-Tillbo

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslag till detaljplan för Villstad-Haghult
1:16 m.fl. Haghult-Tillbo, samt att godkänna tjänsteskrivelsen daterad 2 mars 2022
som sitt eget yttrande till bygg- och miljönämnden med tillägget att i vidare
planering uppnå ett positivt exploateringsnetto och även få en mer flexibel
användning i detaljplanen, samt att området där förskolan planeras utökas med
bokstaven B i detaljplanen.

Reservationer
Stefan Nylén (SD), Mattias Johansson (SD) och Mikael Kindbladh (WeP) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Stefan Nyléns (SD) yrkande.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för Villstad-Haghult 1:16 m.fl. Haghult-Tillbo är ute på samråd mellan
10 februari - 8 april 2022. Planförslaget är utställt i kommunhuset i Gislaved och
Torghuset i Smålandsstenar och samrådshandlingen finns tillgänglig på kommunens
webbplats.

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Smålandsstenar. Det avgränsas av
naturmark i norr och väst. I öst gränsar planområdet till befintlig industri och
bostäder. I söder gränsar området till naturmark och befintligt bostadsområde.
Områdets area är cirka 370 000 m2.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsområde och industriell verksamhet
samt att bidra till att skapa förutsättningar för att kunna bygga ut Haghultledens
södra del. Detaljplanen följer intentionerna i den gällande fördjupning av
översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult som antogs av
kommunfullmäktige 2018.

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker planförslaget och ser positivt på att det
ges möjlighet för fler bostäder och industriutveckling i Smålandsstenar samt att
planförslaget bidrar till integration inom området genom att främja olika
bebyggelseformer och skapar förutsättningar för förskola.
Kommunstyrelseförvaltningen ser också positivt på att bygg- och
miljöförvaltningen har tagit hänsyn till barnperspektivet inom detaljplanen.
Förvaltningen föreslår däremot att första stycket under avsnittet ”Samfälligheter”
på sida 53 i planbeskrivningen omformuleras enligt nedan:

"Inom planområdet finns två marksamfälligheter, VILLSTADS-HAGHULT S:1 och
VILLSTADS-HAGHULT S:2. Genom fastighetsreglering kan andelar i dessa samfälligheter
överföras till den fastighet inom vilken samfälligheterna är belägna. Det markområde
som utgör samfälligheterna läggs då till den eller de fastigheter inom vilka de är belägna.
Frågan om fastighetsreglering kan initieras av de delägande fastigheternas ägare, eller
kommunen och kostnaden för åtgärden fördelas utifrån nyttan med åtgärden".

Inför granskningsskedet ser kommunstyrelseförvaltningen gärna att
planbeskrivningen anpassas i enlighet med synpunkten som framförts i detta
yttrande.
Ks §99 (forts.)
Beslutsunderlag
Samrådremiss
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Planbeskrivning, samråd
Plankarta, samråd
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2022
Kommunstyrelsen den 23 mars 2022, §76

Yrkanden
Anton Sjödell (M): Att i vidare planering uppnå ett positivt exploateringsnetto och
även få en mer flexibel användning i detaljplanen i övrigt bifall till förslaget.

Gunnel Augustsson (S): Bifall till förslaget och till Anton Sjödells (M) yrkande.

Stefan Nylén (SD): Att yttrandet ska vara:
Haghultsleden ska dras rakt ut till Storgatan/Burserydsvägen och där anslutas på
en cirkulationsplats. Detta för att stimulera att etapp tre ska genomföras i
anslutning till att etapp två blir klar. Vidare anser Sverigedemokraterna att det är
ekonomiskt resursslöseri att bygga anslutningen mot Burserydsvägen/Bananvägen
så som förslaget visats. Om anslutningen mot Bananvägen/Burserydsvägen blir
verklighet kommer matningen med tung trafik som ska passera på Bananvägen
fungera som en barriär mot Åtterås och öka både ljudföroreningar samt
luftföroreningar för närboende och F-3 skolan som ligger i anslutning till
Bananvägen. Där utöver minskar trafiksäkerheten i anslutning till Bananvägen.

Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till Stefan Nyléns (SD) yrkande. Om det faller yrkas
att området där förskolan planeras utökas med bokstaven B i detaljplanen, samt
bifall till Antons Sjödells (M) yrkande.

Anton Sjödell (M): Bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande att området där
förskolan planeras utökas med bokstaven B i detaljplanen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stefan Nyléns (SD) yrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för Stefan Nyléns (SD) yrkande

Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst
Carina Johansson (C) Mikael Kindbladh (WeP)
Kenneth Magnusson (C) Mattias Johansson (SD)
Håkan Josefsson (C) Stefan Nylén (SD)
Anton Sjödell (M)
Maria Gullberg Lorentsson (M)
Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L)
Gunnel Augustsson (S)
Fredrik Johansson (S)
Ylva Samuelsson (S)
Evangelos Varsamis (S)
Christina Lindqvist (S)
Ks §99 (forts.)

Omröstningen utfaller med 12 JA-röster och 3 NEJ-röster. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
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Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
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Ks §100 Dnr: KS.2022.47 1.3.1

Regler för inköp och upphandling, antagande av
direktupphandlingsgränser

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta direktupphandlingsgränserna i enlighet med
förvaltningens förslag, daterat den 1 februari 2022.

Ärendebeskrivning
Den 1 februari 2022 infördes de nya förenklade bestämmelserna inom
upphandlingsområdet. Förändringarna rör det icke-direktivstyrda området vilket
innebär att det påverkar de upphandlingar som endast behöver annonseras inom
Sverige samt upphandlingar inom området för sociala tjänster och andra särskilda
tjänster. Syftet med lagändringen är bland annat att förenkla tillämpningen av
upphandlingsreglerna samt att ge upphandlande myndigheter mer flexibilitet vid
genomförandet av upphandlingar. Avsikten med regelverket är att det bara ska
innehålla de regler som är nödvändiga för att ge ramarna för de upphandlande
organisationerna och de regler som krävs för att skydda leverantörerna. För att
följa de nya upphandlingsreglerna och syftet med dessa föreslås att
direktupphandlingsgränsen ändras enligt förslag.

Beslutsunderlag
Förslag till direktupphandlingsgränser, daterat den 1 februari 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2022
Kommunstyrelsen den 23 mars 2022, §77

Beslutet skickas till:
Upphandlingsenheten
Samtliga förvaltningar
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Ks §101 Dnr: KS.2022.33 1

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gislaved Energi Koncern AB

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Gislaved Energi Koncern AB inklusive
dotterbolagen Gislaved Energi AB och Gislaved Energi Elnät AB under 2021 har
utfört sitt uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

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

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i
kommunens bolag för föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsen är skyldig att ha uppsikt över den kommunala verksamheten.
Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i bolagsform. År 2013
förstärktes kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag i och med att
bestämmelserna i 6 kap. 9-10 §§ infördes i kommunallagen som ställer krav på hur
kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppsiktsplikt över kommunala bolag.

Enligt 6 kap. 9-10 §§ kommunallagen ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag
som avses i kommunallagen 10 kap. 2 §, årligen pröva om bolagets verksamhet
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen konstaterar att ett bolag bedriver verksamhet i strid mot den
kommunala kompetensen ska kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga åtgärder
till kommunfullmäktige.

Genom bolagsordning och ägardirektiv beslutar kommunfullmäktige om vilket
kommunalt ändamål som bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala
kompetensprinciper som ska gälla för bolaget.
Kommunstyrelsen ska genom sin uppsikt över bolaget säkerställa att bolagets
verksamhet bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning och ägardirektiv.

Kommunstyrelsen har möjlighet att ta del av Gislaved Energi Koncern AB:s och
dotterbolagens egenkontroll genom bolagens årsredovisning. Utifrån
informationen i årsredovisningarna samt den uppsikt som kommunstyrelsen i
övrigt utfört under året i form av ägardialog med bolagen föreslås
kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Gislaved Energi Koncern AB och
underliggande dotterbolag, under 2021, har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och
granskningsrapport från lekmannarevisorer) - Gislaved Energi Koncern AB
Årsredovisning 2021 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och
granskningsrapport från lekmannarevisorer) - Gislaved Energi AB
Ks §101 (forts.)
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Årsredovisning 2021 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och
granskningsrapport från lekmannarevisorer) - Gislaved Energi Elnät AB
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den15 mars 2022
Kommunstyrelsen den 23 mars 2022, §78

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen
Gislaveds Kommunhus AB
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Ks §102 Dnr: KS.2022.34 1

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över AB Gislavedshus

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att AB Gislavedshus under 2021 har utfört sitt uppdrag
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

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

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i
kommunens bolag för föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsen är skyldig att ha uppsikt över den kommunala verksamheten.
Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i bolagsform. År 2013
förstärktes kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag i och med att
bestämmelserna i 6 kap. 9-10 §§ infördes i kommunallagen som ställer krav på hur
kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppsiktsplikt över kommunala bolag.

Enligt 6 kap. 9-10 §§ kommunallagen ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag
som avses i kommunallagen 10 kap. 2 §, årligen pröva om bolagets verksamhet
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen konstaterar att ett bolag bedriver verksamhet i strid mot den
kommunala kompetensen ska kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga åtgärder
till kommunfullmäktige.

Genom bolagsordning och ägardirektiv beslutar kommunfullmäktige om vilket
kommunalt ändamål som bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala
kompetensprinciper som ska gälla för bolaget.
Kommunstyrelsen ska genom sin uppsikt över bolaget säkerställa att bolagets
verksamhet bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning och ägardirektiv.

Kommunstyrelsen har möjlighet att ta del av AB Gislavedshus egenkontroll genom
bolagets årsredovisning. Utifrån informationen i årsredovisningen samt den uppsikt
som kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av ägardialog med bolaget
föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i AB Gislavedshus, under
2021, har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och
granskningsrapport från lekmannarevisorer)
Kommunstyrelsen den 23 mars 2022, §79

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen
Gislaveds Kommunhus AB
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Ks §103 Dnr: KS.2022.36 1

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gisletorp Lokaler AB

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Gisletorp Lokaler AB under 2021 utfört sitt
uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

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

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i
kommunens bolag för föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsen är skyldig att ha uppsikt över den kommunala verksamheten.
Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i bolagsform. År 2013
förstärktes kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag i och med att
bestämmelserna i 6 kap. 9-10 §§ infördes i kommunallagen som ställer krav på hur
kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppsiktsplikt över kommunala bolag.

Enligt 6 kap. 9-10 §§ kommunallagen ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag
som avses i kommunallagen 10 kap. 2 §, årligen pröva om bolagets verksamhet
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen konstaterar att ett bolag bedriver verksamhet i strid mot den
kommunala kompetensen ska kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga åtgärder
till kommunfullmäktige.

Genom bolagsordning och ägardirektiv beslutar kommunfullmäktige om vilket
kommunalt ändamål som bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala
kompetensprinciper som ska gälla för bolaget.
Kommunstyrelsen ska genom sin uppsikt över bolaget säkerställa att bolagets
verksamhet bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning och ägardirektiv.

Kommunstyrelsen har möjlighet att ta del av Gisletorp Lokaler AB:s egenkontroll
genom bolagets årsredovisning. Utifrån informationen i årsredovisningen samt den
uppsikt som kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av ägardialog med
bolaget föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Gisletorp
Lokaler AB, under 2021, har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och
granskningsrapport från lekmannarevisorer).
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2022
Kommunstyrelsen den 23 mars 2022, §80

Ks §103 (forts.)
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen
Gislaveds Kommunhus AB
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Ks §104 Dnr: KS.2022.32 1

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gislaveds Kommunhus AB

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Gislaveds Kommunhus AB under 2021 har utfört
sitt uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

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

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i
kommunens bolag för föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsen är skyldig att ha uppsikt över den kommunala verksamheten.
Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i bolagsform. År 2013
förstärktes kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag i och med att
bestämmelserna i 6 kap. 9-10 §§ infördes i kommunallagen som ställer krav på hur
kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppsiktsplikt över kommunala bolag.

Enligt 6 kap. 9-10 §§ kommunallagen ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag
som avses i kommunallagen 10 kap. 2 §, årligen pröva om bolagets verksamhet
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen konstaterar att ett bolag bedriver verksamhet i strid mot den
kommunala kompetensen ska kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga åtgärder
till kommunfullmäktige.

Genom bolagsordning och ägardirektiv beslutar kommunfullmäktige om vilket
kommunalt ändamål som bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala
kompetensprinciper som ska gälla för bolaget. Kommunstyrelsen ska genom sin
uppsikt över bolaget säkerställa att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med
gällande bolagsordning och ägardirektiv.

Kommunstyrelsen har möjlighet att ta del av Gislaveds Kommunhus AB:s
egenkontroll genom bolagets årsredovisning. Utifrån informationen i
årsredovisningen samt den uppsikt som kommunstyrelsen i övrigt utfört under
året i form av ägardialog med bolaget föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att
verksamheten i Gislaveds Kommunhus AB, under 2021, har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och
granskningsrapport från lekmannarevisorer)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2022
Kommunstyrelsen den 23 mars 2022, §82

Ks §104 (forts.)
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Beslutet skickas till:
Gislaveds Kommunhus AB
Kommunstyrelseförvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
23

2022-04-06

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §105 Dnr: KS.2022.35 1

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Enter Gislaved AB

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Enter Gislaved AB under 2021 har utfört sitt
uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

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

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i
kommunens bolag för föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsen är skyldig att ha uppsikt över den kommunala verksamheten.
Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i bolagsform. År 2013
förstärktes kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag i och med att
bestämmelserna i 6 kap. 9-10 §§ infördes i kommunallagen som ställer krav på hur
kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppsiktsplikt över kommunala bolag.

Enligt 6 kap. 9-10 §§ kommunallagen ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag
som avses i kommunallagen 10 kap. 2 §, årligen pröva om bolagets verksamhet
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen konstaterar att ett bolag bedriver verksamhet i strid mot den
kommunala kompetensen ska kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga åtgärder
till kommunfullmäktige.

Genom bolagsordning och ägardirektiv beslutar kommunfullmäktige om vilket
kommunalt ändamål som bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala
kompetensprinciper som ska gälla för bolaget.
Kommunstyrelsen ska genom sin uppsikt över bolaget säkerställa att bolagets
verksamhet bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning och ägardirektiv.

Kommunstyrelsen har möjlighet att ta del av Enter Gislaved AB:s egenkontroll
genom bolagets årsredovisning. Utifrån informationen i årsredovisningen samt den
uppsikt som kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av ägardialog med
bolaget föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Enter Gislaved
AB, under 2021, har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och
granskningsrapport från lekmannarevisorer)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2022
Kommunstyrelsen den 23 mars 2022, §81

Ks §105 (forts.)
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Ks §106 Dnr: KS.2022.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Enheten för ekonomiskt bistånd perioden mars 2022 KS.2022.80

Avdelningschef, Enhetschef
9.40 Ek bistånd avslag enl 4 kap. § SoL

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare, Socialsekreterare
9.37 Ek bistånd avslag enl. 4 kap. 1 § SoL

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare
9.51 Ek bistånd Avsluta utred enligt 11 kap 1 § SoL

Avdelningschef, Enhetschef
9.40 Ek bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare, Socialsekreterare
9.37 Ek bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare, Socialsekreterare
9.37 Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL

Bitr. kommundirektör
8.13 Styrelsens förvaltningsorganisation KS.2022.79
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Ks §107 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 22:11, Studentmedarbetaravtalet

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 22:12, Ändringar i LAS och Allmänna
bestämmelser den 1 oktober 2022

Musikskolan Gislaved
Jubileumsprogram 23-30 april 2022
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