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Kf §162 Dnr: KS.2021.1 1.7.3

Fastställande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
och noterar ordförandens tillkännagivande vad gäller direktsändningen av dagens
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 3 Interpellationer,
ärende 4 Frågor och ärende 6 Information från revisionen utgår då inget finns att
behandla.

Ordföranden tillkännager följande: Detta sammanträde direktsänds. Gislaveds
kommun har beslutat att i stället för utgivaren, ska var och en som framträder i
programmet själv svara för yttrandefrihetsbrott, som personen begår. Det
meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv för
yttrandefrihetsbrott som var och en begår.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändring av dagordningen och
finner att kommunfullmäktige enhälligt antar den.
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Kf §163 Dnr: KS.2021.239 1.2.6

Motion angående möjligheten att betala med kontanter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandens åtgärd att remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Erik Anderson (K) har den 7 december 2021 lämnat in en motion angående
möjligheten att betala med kontanter.

Motionären yrkar att:

· Även om mycket av detta är en riksfråga på högre nivå än Gislaveds
kommuns lokala är undertecknads uppfattning att kommunfullmäktige bör
rekommendera det kommunfinansierade näringslivsbolaget Enter att i sina
dialoger och diskussioner med de lokala handlarna och näringsidkarna
informera om denna problematik när man helt tar bort kontanthantering.

Beslutsunderlag
Motion angående möjligheten att betala med kontanter, daterad den 7 december
2021

Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Ove Bengtsson (C) har remitterat motionen
till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Beslutet skickas till:
Erik Anderson (K)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
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Kf §164 Dnr: KS.2021.3 1.2.5

Valärenden, entledigande som ersättare i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Martina Liljedahls (KD) avsägelse som ersättare i
socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Martina Liljedahl (KD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Martina Liljedahl (KD) daterad den 19 november 2021
Valberedningens presidium den 9 december 2021, §38

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

Beslutet skickas till:
Martina Liljedahl (KD)
Socialförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
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Kf §165 Dnr: KS.2021.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval av ersättare till tekniska nämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Johanna Gullberg (M), Östra Ryd Bäckaryd, 333 91
Smålandsstenar som ersättare i tekniska nämnden.

Ärendebeskrivning
Moderaterna har nominerat Johanna Gullberg (M) som ersättare i tekniska
nämnden.

Beslutsunderlag
Nominering från Moderaterna, daterad den 7 december 2021
Valberedningens presidium den 9 december 2021, §39

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

Beslutet skickas till:
Johanna Gullberg (M)
Tekniska nämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
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Kf §166 Dnr: KS.2018.209 1.2.6

Svar på motion om väntsalar i Anderstorp och Hestra

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen om väntsalar i Anderstorp och Hestra
ska anses bifallen, att man i planeringsprocess för 2023 tar fram förslag till
finansiering av väntsalar i Anderstorp och Hestra i motionens anda, samt att man
ser över möjligheten att söka externfinansiering till investering och drift.

Ärendebeskrivning
Erik Andersson (K) har den 22 oktober 2018 lämnat in en motion om väntsalar i
Anderstorp och Hestra. I motionen framför motionären att väntsalarna i
Anderstorp och Hestra ska öppnas för kollektivtrafikresande.

Uppvärmda väntsalar ökar orters attraktivitet samt gör det lättare för resenärer
att välja att resa kollektivt. För de som inte har tillgång till bil, av ålders- eller andra
skäl, är uppvärmda väntsalar en välkommen service som kommunen kan erbjuda -
speciellt vid längre bytestider samt under vinterhalvåret.

Med hjälp av arkitekt samt genom samfinansiering med kommunen har Hestra
samhällsförening tagit fram ett förslag för centrumutveckling av Hestra torg. I
förslaget ingår en "multimöbel" som föreslås vara en väderskyddad mötesplats. Det
tidigare stationshuset är idag privatägt och kan ej nyttjas av resenärer.
"Multimöbeln" kan istället utgöra en potentiell framtida väntsal. För att möjliggöra
detta måste kommunen vara fortsatt delaktig i utvecklingen av Hestra torg, samt
avtala med samhällsföreningen om hur fördelningen av ansvar, löpande kostnader
med mera ska se ut mellan de båda parterna.

Vid Anderstorp station är det gamla stationshuset Brogatan 14, del av fastigheten
Anderstorp 8:55, i kommunal ägo. I dagsläget hyrs halva byggnaden ut till en
förening (Brogatan 14 B) och den andra halvan (Brogatan 14 A) står tom. Enligt
uppgift från fastighet och serviceförvaltningen kan Brogatan 14 A renoveras för att
passa ändamålet väntsal och därefter hyras ut till kommunstyrelseförvaltningen,
om förvaltningen så önskar. Lokalen är 35 kvadratmeter och anpassad med ramp
och HWC. För att väntsal ska kunna öppnas i Anderstorp krävs att
kommunstyrelsen avsätter medel för hyra och andra löpande kostnader.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer förutsättningen för att öppna väntsalar i
Anderstorp och Hestra som god, samt ser flertalet vinster med att erbjuda
kommuninvånarna väntsalar som en del av den kommunala servicen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att ge avdelningen
för hållbar utveckling i uppdrag att driva frågan om att väntsalar öppnas i
Anderstorp och Hestra. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motion om
väntsalar i Anderstorp och Hestra ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen har den 24 november beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att motionen om väntsalar i Anderstorp och Hestra ska anses bifallen, att
man i planeringsprocess för 2023 tar fram förslag till finansiering av väntsalar i
Anderstorp och Hestra i motionens anda, samt att man ser över möjligheten att
söka externfinansiering till investering och drift.

Kf §166 (forts.)

Beslutsunderlag
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Motion om väntsalar i Anderstorp och Hestra, daterad den 22 oktober 2018
Kommunstyrelsen den 24 november 2021, §330

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP), Anders
Gustafsson (SD), Anton Sjödell (M), Marie Johansson (S) och
Lars Larsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutet skickas till:
Erik Anderson (K)
Kvalitet- och utvecklingsenheten
Avd. hållbar utveckling
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Kf §167 Dnr: KS.2021.155 5

Handlingsprogram för samhällsskydd och säkerhet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna handlingsprogram för samhällsskydd
och säkerhet daterat 18 oktober 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska arbeta med att minska risker och hot i den kommunala
organisationen och i kommunens geografiska område. Ett aktivt arbete med de
frågorna minskar oönskade händelser och ökar tryggheten i kommunens
verksamheter. Medarbetare, förtroendevalda och andra som påverkas av
kommunens arbete ska också känna sig trygga och säkra med de rutiner och
handlingsprogram gällande samhällsskydd och säkerhet som finns i kommunens
organisation.

Det finns i dagsläget inget handlingsprogram som ger en helhetsbild över hur
kommunen arbetar med samhällsskydd och säkerhet och hur arbetet bör
utvecklas. Anledningen till detta handlingsprogram är att samla flera olika områden
i ett gemensamt övergripande program. Mål och inriktning är övergripande och
långsiktiga. Programmet ska ge vägledning för kommunens arbete med
samhällsskydd och säkerhet i hela kommunens organisation.

Handlingsprogrammet beskriver syfte, mål, ansvarsfördelning med samhällsskydd
och säkerhet och består av fem olika delar.
- Informationssäkerhet

- Krisberedskap och civilt försvar

- Internt skydd

- Brottsförebyggande

- Skydd mot olyckor

Framöver finns möjligheten att utöka så att handlingsprogrammet innehåller fler
olika delar som är relaterade till samhällsskydd och säkerhet.

Utöver det övergripande handlingsprogrammet finns handlingsprogram för
informationssäkerhet, handlingsprogram för krisberedskap och civilt försvar samt
handlingsprogram för internt skydd. De handlingsprogrammen beskriver hur
inriktningen ska uppfyllas och antas av kommunstyrelsen. Handlingsprogram för
brottsförebyggande arbete kommer i samband med ny lagstiftning 2023 och
handlingsprogram för skydd mot olyckor kommer färdigställas under 2023.

Enligt överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kommunen ha ett
styrdokument för krisberedskap. Avsnittet om krisberedskap och civilt försvar i
handlingsprogrammet för samhällsskydd och säkerhet utgör kommunens
styrdokument. Det avsnittet ersätter strategi för hantering av samhällsstörningar
antagen den 26 oktober 2017.

Programmet har skickats på remiss till kommunens förvaltningar, Gislaved Energi,
Enter Gislaved AB, Gislavedshus AB, Gnosjö kommun, Vaggeryds kommun,
Värnamo kommun, Länsstyrelsen Jönköpings län, Polismyndigheten
lokalpolisområde Värnamo.
Kf §167 (forts.)
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Från remissvaren framkom behov och vikten av samverkan mellan förvaltningarna.
Det borde finnas en grupp där alla förvaltningarna är representerade som skulle
kunna hantera övergripande styrning och uppföljning. Dessa synpunkter har
beaktas genom att beskriva säkerhetsombudens roll och funktion tydligare.
Tanken är att säkerhetsombuden som finns på varje förvaltning ska fungera som
en grupp för samverkan över förvaltningsgränserna.

Ytterligare synpunkter som inkommit var att programmet inte belyste trygghet
utifrån ett folkhälsoperspektiv. Den statistik om trygghet som användes anses inte
var tillräckligt aktuell. Det fattades också kopplingar mellan handlingsprogrammet
och kommunens arbete med social hållbarhet och målområdet ”det goda livet”.
Utifrån synpunkterna om trygghet ändrades inledningen. Även namnet på
programmet ändrades från trygghet och säkerhet till samhällsskydd och säkerhet.
Programmet återspeglar nu bättre vad handlingsprogrammet faktiskt innehåller.
Utifrån att fokus ändrades till samhällsskydd och säkerhet föll det sig naturligt att
ta bort statistik om trygghet i kommunen.

Synpunkter har inkommit om att rollfördelning och ansvar för arbetet med
informationssäkerhet skulle förtydligas. Kommunstyrelsen kan inte besluta om
vilka roller som ska finnas i nämnder och förvaltningar. Men kommunstyrelsen kan
ge ett stöd och råd så att arbetet kan ske systematiskt.

Efter remissrundan har rubrikerna lagts till om otillåten påverkan och korruption
och oegentligheter.

Det lämnades också synpunkter att en utförligare beskrivning av lagen om
kommuners arbete med brottsförebyggande arbetet borde vara med. Detta har
beaktats och finns tydligare beskrivit vad den nya lagstiftningen kan innebära för
kommunen.

Synpunkter har inkommit att suicidprevention och fallolyckor bör bedrivas
förebyggande och att handlingsprogram för samhällsskydd och säkerhet bör lyfta
in dessa områden. Den synpunkten har tagits i beaktning men mer utförligt
kommer det arbetet beskrivas i samband med handlingsprogram för skydd mot
olyckor.

Kommunstyrelsen har den 24 november beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna handlingsprogram för samhällsskydd och säkerhet daterat 18
oktober 2021.

Beslutsunderlag
Handlingsprogram för samhällsskydd och säkerhet 18 oktober 2021
Kommunstyrelsen den 3 november 2021, §296
Kommunstyrelsen den 24 november 2021, §331

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

Kf §167 (forts.)

Beslutet skickas till:
SKA-enheten
Samtliga förvaltningar
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Gislaved Energi AB
Enter Gislaved AB
AB Gislavedshus
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Kf §168 Dnr: KS.2021.166 1.3.1

Rekryteringspolicy för Gislaveds kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta rekryteringspolicy daterad den 13 oktober
2021.

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

Ärendebeskrivning
Syftet med policyn är att rekryteringsarbetet hanteras likvärdigt och med fokus på
att rätt kompetens rekryteras i förhållande till verksamhetsbehovet.

Rekryteringsarbetet ska präglas av saklighet och objektivitet. Målet är att vara en
attraktiv arbetsgivare genom att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla den
kompetens som krävs för att möta medborgarnas behov och nå verksamheternas
mål.

Samtliga sökande ska känna sig trygga med att information i deras ansökan
behandlas med största respekt. Det gäller både interna och externa sökande. Ett
professionellt agerande och förhållningssätt är viktigt för att de sökande ska få en
positiv bild av Gislaveds kommun som arbetsgivare, även om de inte får tjänsten.
Intern rörlighet hänger samman med kompetensutveckling och individuell
utveckling för personer som, oavsett anställningsform, redan är medarbetare i
Gislaveds kommun. Gislaveds kommun uppmuntrar medarbetare som vill byta
arbete och utvecklas inom organisationen.

Kommunstyrelsen har den 17 november 2021 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta rekryteringspolicy daterad den 13 oktober
2021.

Beslutsunderlag
Förslag på rekryteringspolicy daterad den 13 oktober 2021
Kommunstyrelsen den 17 november 2021, §316

Yrkande
Erik Anderson (K) med instämmande av Mattias Johansson (SD): Ärendet ska
återremitteras med motiveringen att det skrivs in i dokumentet, att står det och
väger helt jämnt mellan sökanden gällande erfarenhet, kvalifikationer och andra
meriter ska kommunen i främsta hand rekrytera den eller de sökanden som är
bosatta i närområdet för att undvika långa pendlingsavstånd för medarbetarna.

Fredrik Sveningson (L) med instämmande av Carina Johansson (C),Ylva
Samuelsson (S) och Lars Larsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Carina Johansson (C): Avslag på Erik Andersons (K) återremissyrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Erik Anderssons (K) återremissyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Kf §168 (forts.)
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag.
NEJ-röst för Erik Andersons (K) återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster, 12 NEJ-röster, 1 avstår och en ledamot
är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras
idag.

Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Förvaltningschefer
Avdelningschefer
Fackliga organisationer
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Kf §169 Dnr: KS.2021.213 2.2.2

Regler om ersättningar till förtroendevalda

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta regler om ersättningar till förtroendevalda
inklusive bilaga 1, daterade den 24 november 2021, att börja gälla från och med
den 1 januari 2023 samt att regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt
förtroendevalda i Gislaveds kommun, daterade den 13 december 2018, upphör att
gälla från och med den 1 januari 2023.

Reservationer
Mikael Kindbladh (WeP), Robert Knutsson (WeP), Thomas Johansson (WeP) och
Tommy Östring (WeP) reserverar sig till förmån för Mikael Kindbladhs (WeP)
yrkande.

Stefan Nylén (SD), Mattias Johansson (SD), Ulf Poulsen (SD), Simon Sowa (SD),
Glenn Hummel (SD), Anders Gustafsson (SD) och Hannu Ruokola (SD) reserverar
sig till förmån för Stefan Nyléns (SD) yrkande.

Erik Anderson (K) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun kommer att från och med den 1 januari 2023 att ha en ny
nämndorganisation. Inför detta har kommunfullmäktige gett parlamentariska
kommittén i uppdrag att se över och ta fram förslag på nya ersättningsregler som
är anpassade till den nya nämndorganisationen. Parlamentariska kommittén har
arbetat med ersättningsreglerna under året och har utifrån detta gett
kommunstyrelseförvaltningen ett antal direktiv på hur man vill se att reglerna
ändras.

I förslaget till nya regler används ordet viktning istället för sysselsättningsgrad för
att värdera tyngden på de olika uppdragen där fast årsarvode ges. De uppdrag som
är viktat över 40% räknas som kommunalrådsuppdrag. Beskrivningen av
kommunalrådsuppdrag har moderniserats och ligger nu även mer i linje med
kommunalrådsuppdragets flexibilitet. Tidigare beskrivningar av ordförandens och
vice ordförandens ersättningsberättigade uppgifter har tagits bort och kommer
istället att flyttas över till nämndernas/styrelsernas nya reglementen.

Förtroendevald med uppdrag som vigselförrättare har även lagts till i reglerna.
Detta uppdrag är inte politisk men då det för tillfället finns förtroendevalda med
sådana uppdrag finns ett behov av reglering av dessa.

I bilaga 1 föreslås en ny struktur där samtliga arvoden utgår som en procentsats av
riksdagsledamotsarvodet. Även timarvodet räknas nu ut som en procentsats av
riksdagsledamotsarvodet. I viktningen av de olika uppdragen så är det, utöver de
uppdrag som tillhör den nya nämnden teknik-, kultur- och fritidsnämnden, främst
bygg- och miljönämndens arvorden som föreslås att få en betydligt högre viktning.

Årsarvoden har lagts till för socialnämndens sociala utskotts ordförande,
ledamöter i bygg- och miljönämnden och teknik-, kultur- och fritidsnämnden samt
för ersättare i alla nämnder förutom valnämnden.
Kf §169 (forts.)
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Parlamentariska kommittén har berett ärendet och föreslår att anta regler om
ersättningar till förtroendevalda inklusive bilaga 1, daterade 2021-10-29, att börja
gälla från och med den1 januari 2023 samt att regler om ersättningar och frånvaro
för kommunalt förtroendevalda i Gislaveds kommun, daterad 2018-12-13, upphör
att gälla från och med den 1 januari 2023.

Kommunstyrelsen har den 24 november beslutat att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att under §2 - Ersättningsberättigade sammanträden
- ta bort punkt 15 kring vigselförrättare, samt

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta regler om ersättningar till
förtroendevalda inklusive bilaga 1, daterade 2021-10-29, att börja gälla från och
med den1 januari 2023 samt att regler om ersättningar och frånvaro för
kommunalt förtroendevalda i Gislaveds kommun, daterad 2018-12-13, upphör att
gälla från och med den 1 januari 2023.

Reglerna har efter revideringen daterats om till den 24 november 2021.

Beslutsunderlag
Regler om ersättningar till förtroendevalda, daterade den 24 november 2021
Bilaga 1, daterad den 29 oktober 2021
Parlamentariska kommittén den 9 november 2021, §34
Kommunstyrelsen den 24 november 2021, §329
Regler om ersättningar till förtroendevalda, daterade den 24 november 2021

Yrkande
Stefan Nylén (SD): Ärendet ska återremitteras med motiveringen att ersättningen
till oppositionsråd tillika 2:vice ordförande i kommunstyrelsen fördelas efter
mandatfördelningen i kommunfullmäktige, så att hela oppositionen blir arvoderade
utefter demokratiska principer och får likvärdiga förutsättningar.

Mikael Kindbladh (WeP): Att i § 7 stryka "för sina partier och för".

Erik Anderson (K): Att ärendet återremitteras för att utarbeta förslag i enlighet
med eget säryrkande på punkten Planeringsdirektiv på fullmäktiges möte den 18
november 2021. Vilket innebär att systemet med arvodering för förtroendevalda
återgår till de principer som fanns innan 2015 och som beräknades på
avtalsrörelsens utfall och inte som nu på vad riksdagens arvodesnämnd beslutar.
Besparing 1 mnkr.

Evangelos Varsamis (S) med instämmande av Anton Sjödell (M), Ylva Samuelsson
(S) och Fredrik Sveningson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Evangelos Varsamis (S) med instämmande av Anton Sjödell (M) och Fredrik
Sveningson (L): Avslag på Stefan Nyléns (SD) återremissyrkande och Erik
Anderssons (K) återremissyrkande samt Mikael Kindbladhs (WeP)
ändringsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på Stefan Nyléns (SD) återremissyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Kf §169 (forts.)
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag.
NEJ-röst för Stefan Nyléns (SD) återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster, 11 NEJ-röster, 2 avstår och en ledamot
är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras
idag.

Ordförande ställer därefter proposition på Erik Anderson (K) återremissyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet det ska avgöras idag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag.
NEJ-röst för Erik Anderssons (K) återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 36 JA-röster, 9 NEJ-röster, 3 avstår och en ledamot är
frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande ställer därefter proposition på Mikael Kindbladhs (WeP)
ändringsyrkandet mot Evangelos Varsamis (S) avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael Kindbladhs (WeP) ändringsyrkande.

Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och beredningar
Kommunstyrelseförvaltningen
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Kf §170 Dnr: KS.2019.209

Antagande av reglementen för kommunstyrelsen och för tekniska
nämnden avseende flytt av grunduppdraget mark- och exploatering

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att grunduppdraget mark- och
exploateringsverksamhet i sin helhet flyttas från tekniska nämnden till
kommunstyrelsen,

att anta förslag till reglemente för kommunstyrelsen, daterat den 26 oktober 2021,
att gälla från och med den 1 januari 2022, samt

att anta förslag till reglemente för tekniska nämnden, daterat den 26 oktober
2021, att gälla från och med den 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2021 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att ta fram underlag i form av förslag till reglemente
för kommunstyrelsen i syfte att flytta området mark- och exploatering från
tekniska nämndens grunduppdrag till kommunstyrelsens grunduppdrag.
Förändringen ska gälla från och med den 1 januari 2022.

Kommunstyrelsen beslutade också att översända förslaget till tekniska nämnden
för yttrande med anhållan om svar senast 15 oktober 2021.

Tekniska nämnden framför i sitt yttrande att de anser att det är ytterst olämpligt
att göra denna flytt av grunduppdraget under pågående
förvaltningsöversyn.Tekniska nämnden ser en risk i att beslutsvägarna blir
krångligare och försenas. Nämnden framför också att det finns ekonomiska
konsekvenser.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att förändringen avser vilken
nämnd/styrelse som ska ansvara för grunduppdraget mark- och exploatering. I
förvaltningsorganisationen görs ingen förändring vilket innebär att mark- och
exploatering även fortsättningsvis ingår i den tekniska förvaltningen vilket gör att
dialog och samarbeten fortsätter likt tidigare inom förvaltningen. Dialogen mellan
kommunstyrelseförvaltningen och tekniska förvaltningen säkerställs i ordinarie
dialoger mellan förvaltningschef och kommundirektör. I förslagen till reglementen
har kommunstyrelsens reglemente kompletterats med området mark- och
exploatering med lika upplägg så som det såg ut innan området flyttades till
tekniska nämnden från kommunstyrelsen vid årsskiftet 2016/2017.

I förslag till reglemente för tekniska nämnden är då mark- och exploatering
borttaget.Tekniska nämnden har behandlat förslag till nytt reglemente för
nämnden den 2 november 2021. Ärendet återremitterades och har lyfts till
tekniska nämnden på nytt den 23 november 2021.

När det gäller den ekonomiska hanteringen ska det finnas en exploateringsbudget
som ska vara kopplad till resultaträkning och likviditetshantering. Sådan bör
strukturen vara oavsett vilken nämnd/styrelse som ansvarar för grunduppdraget.

Kf §170 (forts.)
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Kommunstyrelsen beslutade den 24 november att föreslå kommunfullmäktige
besluta att grunduppdraget mark- och exploateringsverksamhet i sin helhet flyttas
från tekniska nämnden till kommunstyrelsen,

att anta förslag till reglemente för kommunstyrelsen, daterat den 26 oktober 2021,
att gälla från och med den 1 januari 2022, samt

att anta förslag till reglemente för tekniska nämnden, daterat den 26 oktober
2021, att gälla från och med den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen daterat den 26 oktober 2021
Förslag till reglemente för tekniska nämnden daterat den 26 oktober 2021
Tekniska nämnden den 23 november 2021, §112
Kommunstyrelsen den 11 augusti 2021, §205
Tekniska nämndens yttrande daterat den 13 oktober 2021
Kommunstyrelsen den 24 november, §328

Yrkande
Mikael Kindbladh (WeP): Avslag på kommunstyrelsens förslag i sin helhet.

Mattias Johansson (SD): Ärendet återremitteras eftersom budgetförutsättningarna
inte är klarlagda. Om ärendet avgörs idag att samtliga utskott ska bestå av 7
ledamöter och 7 ersättare, i andra hand ska det gälla näringsutskottet.

Fredrik Johansson (S) med instämmande av Anton Sjödell (M), Marie Johansson
(S), Carina Johansson (C) och Kenneth Magnusson (C): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på Mattias Johanssons (SD)
återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet det ska
avgöras idag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag.
NEJ-röst för Mattias Johanssons (SD) återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 34 JA-röster, 12 NEJ-röster, 2 avstår och en ledamot
är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras
idag.

Ordförande ställer därefter proposition på Mattias Johanssons (SD)
ändringsyrkande avseende antal ledamöter och ersättare i samtliga utskott mot
avslag. Ordförande finner att ändringsyrkandet avslås.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för att ändringsyrkandet ska avslås.
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) ändringsyrkande.

Kf §170 (forts.)

Omröstningsresultat
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Omröstningen utfaller med 34 JA-röster, 12 NEJ-röster, 2 avstår och en ledamot
är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
ändringsyrkandet.

Ordförande ställer därefter proposition på Mattias Johanssons (SD)
ändringsyrkande avseende antal ledamöter och ersättare i näringsutskottet mot
avslag. Ordförande finner att ändringsyrkandet avslås.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för att ändringsyrkandet ska avslås.
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) ändringsyrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 36 JA-röster, 12 NEJ-röster och en ledamot är
frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå ändringsyrkandet.

Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mikael
Kindbladhs (WeP) avslagsyrkande i sin helhet. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) avslagsyrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 34 JA-röster, 12 NEJ-röster, 2 ledamöter avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden
Avdelningen för verksamhetsstöd
Ekonomiavdelningen
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Kf §171 Dnr: KS.2021.1 1.7.3

Meddelanden

Utdelning av minnesgåvor till förtroendevalda
Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Ove Bengtsson (C) delar ut minnesgåvor till
Urban Nilsson (C), Ulf Jiretorn (M), Staffan Sjöblom (M), Mattias Fjellander (KD)
och Lars-Erik Nyström (C) som har varit aktiva som förtroendevalda under 25 år i
Gislaveds kommun.

Kommunfullmäktiges ordförande, Lars-Ove Bengtsson (C), tackar ledamöterna för
det gångna året och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Kommunfullmäktiges 1:e v. ordförande Lennart Kastberg (KD) tackar ordföranden
å ledamöternas vägnar och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.
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