
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2023-03-22

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 22 mars 2022, kl. 13.00 - 15.10

Beslutande Marie Johansson (S), ordf. jäv §§68-69
Ylva Samuelsson (S)
Evagelos Varsamis (S), närvarande §§59-62, 70
Gunnel Augustsson (S), tjänstgörande ersättare för Evagelos Varsamis (S), §§63-69, 71-76
Anton Sjödell (M), jäv §§68-69
Jonas Ericson (M), jäv §68
Maria Gullberg Lorentsson (M)
Sandy Lind (WeP)
Charlotte Ström (WeP)
Kenneth Magnusson (C)
Fredrik Sveningson (L)
Ruth Johannesson (MiG)
Bo Eriksson (MiG)
Curt Vang (MiG)
Stefan Nylén (SD), ordf. §§68-69, jäv §66, inte närvarande §§72-73
Peter Gustavsson (SD)

Övriga deltagande Stefan Eglinger, kommundirektör
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Jenny Axelsson, förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen, §§59-62, 70
Dan Seger, teknisk chef, AB Gislavedshus, §59
Josefin Leijon, kommunikatör, §59
Anders Olsson, ekonomichef, §§59-70
Pierre Schmidt, avd. chef fritidsverksamheter, §§59-60
Tomas Gustavsson, utvecklingsledare, §61
Helena Hansen, utvecklingsledare, §71

Utses att justera Peter Gustavsson (SD)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret den 23 mars 2023

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

Paragrafer 59 - 76

Yvonne Thelin Karlsson

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

Marie Johansson (S), §§59-67, 70-76 Stefan Nylén (SD), §§68-69

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

Peter Gustavsson (SD)

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2023-03-22 Paragrafer 59 - 76

Datum för
anslags uppsättande 2023-03-23

Datum för
anslags nedtagande 2023-04-14

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Ks §59 Dnr: KSFA.2023.4 4.3

Information om projekt simhall Gisle

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Samhällsutvecklingschef Jenny Axelsson och projektledare Dan Seger redogör för
projektet gällande ny simhall på Gisleområdet i Gislaved. De informerar om
projektets omfattning, aktuellt arbete, tidplan och kostnader.
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Ks §60 Dnr: KS.2023.26 3.10.1

Ansökan om bidrag, Hestra skid- och sportklubb

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja bidrag till Hestra skid- och sportklubb
gällande elstöd för ökade elkostnader.

Ärendebeskrivning
Hestra skid- och sportklubb har inkommit med en bidragsansökan gällande elstöd
för ökade elkostnader för Isamon sporthall i Hestra.

Föreningen beskriver en ökad kostnad under december 2022 med 64 864 kronor.

Anläggningen som föreningen driftar är kommunägd och föreningen får kommunalt
driftbidrag för detta. Driftbidraget som utbetalas täcker inte föreningens ökade
elkostnader.

Avdelning fritid- och folkhälsa har i samråd med avdelning fastighet haft dialog med
föreningen kring deras ökade kostnader. Olika mindre åtgärder kan göras för att
minska elförbrukningen och därmed kostnaden, men inte till den nivå som det
ökade elpriset motsvarar. Möjligheten att till kommande avtal som reglerar
fastighetskostnader även inkludera elavtal ses nu över.

Regeringen har presenterat övergripande information om elstöd till företag och
föreningar. Avdelningens uppfattning är att elstöd via staten kommer att kunna
sökas av föreningen och att de är berättigade till det stödet.

Föreningen ansöker om bidrag hos fritid- och folkhälsonämndens förfogande.
Bidragsarten har ingen norm och avdelningen ger inget förslag till beslut.
Föreningen ansöker om 74 018 kronor.

Förvaltningen gör bedömningen att bidraget inte ska beviljas då likställigheten inte
kan säkras.

Beslutsunderlag
Hestra skid- och sportklubb, ansökan om bidrag, daterad den 27 januari 2023
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2023

Yrkanden
Anton Sjödell (M): Att ärendet inte ska vara beredande utan avgöras idag, samt
bifall till förvaltningens förslag.

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

Ordföranden ställer därefter proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Hestra skid- och sportklubb
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Ks §61 Dnr: KS.2023.12

Utredning bolagisering av fastigheter

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tidsplanen för utredningsarbetet med sikte
på att kommunfullmäktige i september 2023 ska kunna ta ställning i frågan,

att inleda samarbete med Kommunhus AB för gemensam beredning av ärendet,

att arbeta in erforderliga aktiviteter och kostnadsposter i årshjul och
planeringsunderlag för att möjliggöra effektuerande av kommunfullmäktiges beslut
vid årsskiftet 2023/2024,

att inleda arbetet med en översyn och utveckling av kommunens
lokalförsörjningsprocess och ekonomistyrningsprinciper, samt

att uppdra till kommundirektören att genomföra processerna enligt ovan
beskrivning.

Ärendebeskrivning
Kommunhus AB tog i september 2022 beslut om att utreda ett bildande av
fastighetsbolag. Uppdraget redovisades till styrelsen för Kommunhus AB i februari
2023. Kommunhus AB beslutade att föreslå till kommunstyrelsen att fastställa
tidsplanen för utredningsarbetet med sikte på att kommunfullmäktige i september
2023 ska kunna ta ställning i frågan samt att en gemensam beredning av ärendet
ska genomföras.

I beslutet ber Kommunhus AB också kommunstyrelsen att arbeta in erforderliga
aktiviteter och kostnadsposter i årshjul och planeringsunderlag för att möjliggöra
effektuerande av kommunfullmäktiges beslut vid årsskiftet 2023/2024 samt att
inleda arbete med en översyn och utveckling av kommunens
lokalförsörjningsprocess och ekonomistyrningsprinciper.

Beslutsunderlag
KGHAB § 14. Utredning om bildande av fastighetsbolag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 24 februari

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

4(22)



GISLAVEDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
5

2023-03-22

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §62 Dnr: KS.2022.204

Avsteg från Policyn för handläggning av elenergi i fysisk andelsportfölj

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande avsteg från kommunens elhandelspolicy
som gäller till och med 30 april 2023 förlängs till och med 31december 2023, samt
konstaterar att en översyn av nuvarande elhandelspolicy så att den är anpassad
efter dagens elmarknad kommer att göras så att reviderad elhandelspolicy kan
beslutas senast i utgången av 2023.

Ärendebeskrivning
Avsteg från nuvarande elhandelspolicy avser att prissäkring av nordiskt systempris
och Elektricity Price Area Differentials (EPAD) inte behöver göras samtidigt.

Priset på el kan variera av olika orsaker. Nederbörd, konjunktur, kraftverkshaveri
och temperatur är några exempel. Aktörernas gemensamma förväntningar på
framtida priser påverkar i hög grad och dessutom kan en samsyn bland några få
dominerande aktörer kortsiktigt påverka priset. Allmänt anses elmarknaden vara
mycket rörlig. Långsiktiga prissäkringar syftar till att minska riskerna för Gislaveds
kommun. Riskerna blir lägre om mindre volymer säkras vid fler tillfällen jämfört
med ett fastprisavtal för hela elförbrukningen.

I kommunens policy för elhandel måste både systempriset och EPAD-priset
säkras. Priserna mellan nordiskt systempris och priserna för elområde 3 och 4 kan
variera i mycket hög grad dvs. det finns en stor prisrisk att hantera. Idag köps både
systempris och EPAD samtidigt enligt kommunens elhandelspolicy. I dagsläget är
marknaden i elområde 4 inte likvid (inga säljare finns) vilket innebär att elhandlaren
tar risken åt Gislaveds kommun. Riskpremien för detta är mycket hög.

Bedömningen är att elområdespremien till viss del i SE3 är för högt prissatt men
framförallt för SE4 är priset för högt prissatt för närvarande och förväntan är att
priset kommer att gå ner. Genom att under resterande del av 2023 besluta om
fortsatt möjlighet att vid behov enbart terminssäkra det nordiska systempriset är
bedömningen att kostnaden för el blir betydligt lägre för Gislaveds kommun än om
beslutad elhandelspolicy från 2011 tillämpas.

En översyn av nuvarande elhandelspolicy kommer att göras under 2023.
Elhandelspolicyn ses över utifrån ansvarsfördelningen vilket är en redaktionell
förändring. Vidare behöver elhandelspolicyn även ses över utifrån att nuvarande
elmarknaden ser helt annorlunda ut än när policyn beslutades 2011.

Elhandelspolicyn ses över för att ge möjlighet till en flexibel och optimal
terminssäkring av elpriset vilket innebär betydligt lägre kostnaderna för
kommunen jämfört med om nuvarande policy tillämpas efter den 30 april 2023.

Beslutsunderlag
Elhandelspolicy daterad den 24 oktober 2011
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 27 februari 2023

Ks §62 (forts.)

Yrkanden
Fredrik Sveningson (L): Att ärendet inte ska vara beredande utan avgöras idag.
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Anton Sjödell (M) med instämmande av Sandy Lind (WeP), Bo Eriksson (MiG),
Charlotte Ström (WeP), Kenneth Magnusson (C), Ylva Samuelsson (S) och Peter
Gustavsson (SD): Bifall till Fredrik Sveningsons (L) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningsons (L) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
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Ks §63 Dnr: KS.2023.31 1

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gislaved Energi Koncern AB

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att Gislaved Energi Koncern AB under 2022 har utfört
sitt uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

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
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 Gislaved Energi Koncern AB, under 2022, har varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2022 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och
granskningsrapport från lekmannarevisorer)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2023

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §64 Dnr: KS.2023.43 1

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gislaved Energi AB

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att Gislaved Energi AB under 2022 har utfört sitt
uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

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 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 Gislaved Energi
AB, under 2022, har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2022 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och
granskningsrapport från lekmannarevisorer)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2023

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §65 Dnr: KS.2023.44 1

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gislaved Energi elnät AB

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att Gislaved Energi elnät AB under 2022 har utfört sitt
uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

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 elnät 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 Gislaved Energi elnät AB, under 2022, har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2022 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och
granskningsrapport från lekmannarevisorer)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2023

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §66 Dnr: KS.2023.32 1

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över AB Gislavedshus

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att AB Gislavedshus under 2022 har utfört sitt uppdrag
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Jäv
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
2022, har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2022 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och
granskningsrapport från lekmannarevisorer)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2023

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §67 Dnr: KS.2023.34 1

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gisletorp Lokaler AB

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att Gisletorp Lokaler AB under 2022 har utfört sitt
uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

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 ABs 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 2022, har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2022 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och
granskningsrapport från lekmannarevisorer)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2023

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §68 Dnr: KS.2023.33 1

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Enter Gislaved AB

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att Enter Gislaved AB under 2022 har utfört sitt
uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

Jäv
Marie Johansson (S), Anton Sjödell (M) och Jonas Ericsson (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 2022, har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2022 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och
granskningsrapport från lekmannarevisorer)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2023
Ks § 68 (forts.)
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §69 Dnr: KS.2023.30 1

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gislaveds Kommunhus AB

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att Gislaveds Kommunhus AB under 2022 har utfört
sitt uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

Jäv
Marie Johansson (S) 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 Gislaved Kommunhus AB, under 2022, har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Ks §69 (forts.)
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Beslutsunderlag
Årsredovisning 2022 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och
granskningsrapport från lekmannarevisorer)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2023

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §70 Dnr: KS.2023.25 1.2.6

Redovisning av obesvarade motioner per den 1 mars 2023

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
redovisningen av obesvarade motioner daterad den 1 mars 2023

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 2023 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
Redovisning av obesvarade motioner per 1 mars 2023
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §71 Dnr: KS.2023.22 1.9.1

Svar på remiss - Översiktsplan för Tranemo kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta remissvar daterat den 24 februari 2023 som
sitt eget.

Ärendebeskrivning
Tranemo kommun har ett förslag på ny översiktsplan ute på samråd. Syftet med
den nya översiktsplanen är att skapa ett hållbart samhälle och möjliggöra för en
tillväxt till 14 000 invånare i kommunen. Planen ska ge riktlinjer för var utveckling
kan ske utan negativ miljöpåverkan och lägga grunderna för ett långsiktigt arbete
mot ett gemensamt mål.

Översiktsplan Tranemo kommun 2040 ersätter efter antagande den tidigare
översiktsplanen (2009), Vindbruksplanen. LIS-planen och Bevarande-, utvecklings-
och LIS-plan för Torpa/Hofsnäs.

Kommunens utvecklingsinriktning är grunden för vilka strategiska mål kommunen
har och hur man långsiktigt ska uppnå dessa. Detta beskrivs i planen genom ett
antal utvecklingsstrategier: attraktiv samhällsutveckling, goda kommunikationer och
väl utbyggd infrastruktur, naturskön landsbygd som andas livskvalitet, meningsfull
fritid, kreativitet och hälsa samt resurseffektivt och klimatanpassat samhälle. Till
dessa hör utvecklingsinriktning för bebyggelse, kommunikation samt natur och
friluftsliv. Här beskrivs var kommunen vill utveckla, förädla och bevara i stora
penseldrag.

Samhällsutvecklingsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Tranemo kommun Översiktsplan samrådshandling
Bilaga 1 Fördjupning kartmaterial Utvecklingsinriktning
Bilaga 2 Fördjupning kartmaterial Tätorter
Bilaga 3 Fördjupning kartmaterial LIS
Remissvar daterat den 24 februari 2023

Yrkanden
Anton Sjödell (M) med instämmande av Ruth Johannesson (MiG), Gunnel
Augustsson (S), Sandy Lind (WeP), Fredrik Sveningson (L), Stefan Nylén (SD),
Kenneth Magnusson (C) och Peter Gustavsson (SD): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Tranemo kommun
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Ks §72 Dnr: KS.2022.134 1.3.1

Kommunstyrelsens delegationsordning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa delegationsordningen för
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sett över del 2 i delegationsordningen gällande
upphandlingsärenden. Det är nivåerna som har ändrats för att ligga i linje med de
interna riktlinjerna för upphandling som antogs under 2022.

Beslutsunderlag
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen daterad 17 februari 2023
Kommunstyrelsen den 8 mars 2023, §50

Beslutet skickas till:
Nämnd- och ärendeenheten
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Ks §73 Dnr: KS.2022.233 1.8.1

Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling och inköp,
Gislaveds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som svar till revisionen framföra att de
rekommendationer som har lämnats i granskningen kommer att verkställas under
2023 enligt svar i PM-granskning av Gislaveds kommuns upphandling- och
inköpsprocess.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaved kommun
genomfört en granskning av upphandling och inköp. Granskningens syfte är att
bedöma om kommunstyrelsen hanterar upphandling och inköp ändamålsenligt och
med tillräcklig intern kontroll. Utifrån genomförd granskning är revisionens
samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt hanterar upphandling och inköp
ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.

Nedanstående rekommendationer har lämnat av revisionen:

· Kommunstyrelsen rekommenderas att genomföra utbildning eller
informationsinsats gällande dokumentation av direktupphandlingar mellan
75 000 kr och 100 000 kr

· Kommunstyrelsen rekommenderas att tillse att beställarutbildningar
genomförs för samtliga som har beställarrätt

· Kommunstyrelsen rekommenderas att tillse att beloppsgränser framgår av
attestförteckningarna

· Kommunstyrelsen rekommenderas att ta fram en blankett eller mall för
dokumentation av direktupphandlingar över 100 000 kr.

· Kommunstyrelsen rekommenderas att utveckla den interna kontrollen
genom att avtalsområden följs upp vad avser avtalstrohet, samt att det
även finns en kontroll av att avtalsvillkor och dokumentationskrav
efterlevs.

Svar på ovanstående rekommendationer finns i PM-granskning av Gislaveds
kommuns upphandling- och inköpsprocess. Revisorerna önskar ta del av de
åtgärder som kommunstyrelsen avser att vidta. Skriftligt svar önskas senast den 14
mars 2023. Revisionen vill inom ett år ta del av att beslutade/genomförda åtgärder
har vidtagits.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2023
PM - granskning av Gislaveds kommuns upphandling- och inköpsprocess
Revisionsrapport Gislaveds kommun Granskning av upphandling och inköp
Missiv Granskning av upphandling och inköp Gislaveds kommun
Kommunstyrelsen den 8 mars 2023, §49

Beslutet skickas till:
Revisionen
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Ks §74 Dnr: KS.2023.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Biträdande kommundirektör
9.16 Anställning av Hr-chef (avdelningschef kommunstyrelseförvaltningen).
KS.2023.37

Mark- och exploateringshandläggare
6.19 Erinran gällande möjlighet till yttrande gällande bygglov för tillbyggnad av
industribyggnad samt rivningslov för befintlig carport (del av befintlig
industribyggnad). KSMEX.2023.35

Teknisk handläggare
6.11 Tillfälliga nyttjanderätter gällande ansökan om tillstånd för speedwaytävling i
Gislaved 2023
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Ks §75 Dnr: KS.2023.1 1.2.7

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Kommunstyrelsens personalutskott
Protokoll från den 14 mars 2023

Kommunstyrelsens näringsutskott
Protokoll från den 22 februari 2023

Ätrans vattenråd, Älvgruppen
Minnesanteckningar från den 21 februari 2023

Region Jönköpings län
Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor
Resultat, diagram Hälsa på lika villkor 2022
Resultat, tabeller Hälsa på lika villkor 2022

Primärkommunalt samverkansorgan
Kallelse till sammanträde den 23 mars 2023

Gislaveds kommunhus AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2022

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 23:11Hantering av anställningar när undersköterska blir en skyddad
yrkestitel

Samverkan, Återvinning, Miljö - SÅM
Protokoll från den 9 mars 2023 förbundsdirektionen SÅM

Revisionen
Missiv Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings
län
Granskning samverkan i hemsjukvården Region Jönköpings län
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Ks §76 Dnr: KS.2023.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Utredningsuppdrag gällande arbetskläder
Anton Sjödell (M) informerar om att personalutskottet den 14 mars 2023 har gett
uppdrag till förvaltningen att följa upp tidigare beslut gällande arbetskläder i
förskolan, samt att utreda förutsättningarna att erbjuda arbetsskor till exempelvis
vård- och omsorgspersonal i kommunen. De gav även i uppdrag till förvaltningen
att se över riktlinjerna för skyddskläder, arbetskläder och profilkläder i sin helhet.
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