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Beslutande Carina Johansson (C), ordf.
Bengt Petersson (C)
Håkan Josefsson (C)
Anton Sjödell (M)
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Ks §1 Dnr: KS.2020.60 5.2.1

Coronaviruset, Covid-19

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Eva Gardelin-Larsson, tf kommundirektör, informerar om det senaste läget
gällande smittspridningen av covid-19. Smittspridningen i länet ökar snabbt och
ligger nu på en väldigt hög nivå. Förra veckan konstaterades 3000 nya fall i länet. I
dagsläget vårdas 43 personer på sjukhus i region Jönköpings län. Av dessa är det 6
personer som vårdas på intensiven och två personer vårdas i en annan region.

Just nu ligger mycket fokus på att klara den egna bemanningen i kommunens
verksamheter. Man har återupptagit rutinen för att kunna förflytta personal mellan
förvaltningarna om behovet skulle uppstå.

Regeringen har infört nya restriktioner som gäller från och med den 12 januari.
Det som gäller är bland annat att alla som kan ska arbeta hemifrån och vuxna
rekommenderas att begränsa antalet kontakter. Krogar och restauranger med
serveringstillstånd ska stänga senast kl. 23.00 och en begränsning om högst åtta
personer per sällskap införs. Universitet och högskola kan använda sig av
distansundervisning. Man har även infört ett maxtak på 50 personer vid
sammankomster om man inte har ett vaccinbevis.

Kommunen har återinfört de interna riktlinjerna för distansarbete och möten fram
till den 31 januari, enligt de nationella rekommendationerna. Därmed kommer
också kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari att genomföras digitalt.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2020.60
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Ks §2 Dnr: KS.2021.188 1.2.1

Hyres- och operatörsavtal med Gislavedsrallarna ekonomisk förening

Beslut
Kommunstyrelsen ger fastighet- och serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra
en direktupphandling för ett nytt hyres- och operatörsavtal i kommunhusets
cafeteria.

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicenämnden har i sitt grunduppdrag ansvar för kommunhusets
cafeteria. Sedan flera år tillbaka har Gislavedsrallarna ekonomisk förening, org nr
769627-4971 skött verksamheten på fastighet- och serviceförvaltningens uppdrag.
Ett hyres- och operatörsavtal har funnits som reglerade uppdraget, men detta avtal
upphörde 2017. Därefter har verksamheten fortsatt avtalslöst, men i enlighet med
det tidigare avtalet.

Uppdraget har setts som ett prioriterat socialt arbetsmarknadsprojekt med stöd
av socialförvaltningen och har därför föregåtts utan en offentlig upphandling. Såväl
Gislavedsrallarna som fastighet- och serviceförvaltningen ser positivt på att få till
stånd en formalisering av uppdraget genom ett nytt avtal.

Uppdraget som Gislavedsrallarna har idag gäller lite olika delar men den stora
parten i avtalet är den egna försäljningen, där de säljer frukost, fika m.m. Befintligt
avtal och uppdrag är ett blandat kontrakt som rör både LOU (Lagen om offentlig
upphandling) och LUK (lag om upphandling av koncessioner). Om delar i ett
kontrakt inte kan skiljas åt objektivt talar man om ett ”odelbart blandat kontrakt”
och då ska de bestämmelser som gäller för kontraktets huvudföremål tillämpas.

För att det ska vara fråga om en tjänstekoncession är en utgångpunkt att
verksamhetsrisken (efterfrågerisk, utbudsrisk eller båda) övergår på leverantören.
Ersättningen för tjänsten får inte enbart utgå från upphandlande enhet utan
leverantören måste ha rätt att uppbära ersättning för tjänsten från tredje man.

Av tidigare avtal framgår att rallarna uppbär ersättning från gästerna och att det
inte finns någon garanterad försäljningsvolym. Det finns således en efterfrågerisk
som landar på Gislavedsrallarna. De står också för erforderliga tillstånd,
försäkringar, ledning för telefoni och datakommunikation fram till lokalernas
anslutningspunkt, samt svarar för underhåll och reparationer av utrustning som
ingår i förhyrningen av lokalerna.
Bedömning är att verksamhetsrisken övergått på Gislavedsrallarna och att det är
fråga om en tjänstekoncession varvid LUK är tillämplig.

Gränsen för direktupphandling enligt LUK ligger år 2022 på 2 799 554 kr. Att
upphandlingens totala värde (här beaktar man försäljning från tredje man,
ersättning från kommunen och avdrag för hyreskostnad) under ett år och även två
understiger detta belopp framstår ganska klart och det går då att direktupphandla.

Ks §2 (forts.)

Beslutsunderlag
Fastighet- och servicenämnden den 31 mars 2021, §30
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2021

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Marie Johansson (S): Bifall till förslaget och att ärendet ska avgöras idag.

Anton Sjödell (M) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP), Håkan Josefsson
(C) och Anders Gustafsson (SD): Bifall till förslaget och till Marie Johanssons (S)
yrkande att ärendet ska avgöras idag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande att ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Fastighet- och serviceförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §3 Dnr: KS.2021.249

Godkännande av Gislaved Energi AB:s bildande av bolag med extern
part avseende energipark

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna och överlämnar ärendet
till kommande sammanträde.

Protokollsanteckning
Mikael Kindbladh (WeP) deltar inte i hanteringen av ärendet.

Ärendebeskrivning
Gislaved Energi AB planerar att starta ett nytt aktiebolag tillsammans med en
extern näringsidkare. Ägarstrukturen blir initialt 50/50 i bolaget mellan Gislaved
Energi AB och den externa parten. Fler partners kan framöver komma att bjudas
in till delägarskap och finansiering.

Bolagets huvudsakliga verksamhet kommer att innefatta produktion av elkraft via
en solcellspark, lagring av energi i batterilager samt produktion av s.k. Grön vätgas
för vidareförsäljning.

Batterilagret är bl.a. tänkt att arbeta gentemot affärsverket Svenska Kraftnät
(systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige) och inom den nya s.k.
Frekvensmarknaden. Detta för att bidra till att stabilisera nätfrekvensen i elnätet
och vid uppkomna driftstörningar. Där utgör batterilagret en kapacitetsreserv.
Bolaget ska även arbeta med drift- och underhåll av ingående delar i energiparken.

Bildandet av produktionsbolaget utgör grunden för att kunna söka EU-stöd och
statliga bidrag. Hans Brunström, vd Gislaved Energi AB, redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Gislaved Energi AB daterad den 20 december 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §4 Dnr: KS.2021.162 1.4.1

Utblick 2023-2027, kommunen som helhet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den första meningen i andra stycket på sidan 8
stryks, samt att den andra meningen i andra stycket på sidan 8 ändras till: "i och
med digitaliseringen finns det mer möjligheter för medborgarna att skapa
opinion...."

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med dagens justeringar
godkänna Utblick 2023-2027 för kommunfullmäktige.

Reservation
Mikael Kindbladh (WeP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Utblicken är första steget i planeringsprocessen inför 2023 års budgetarbete.

Utblicken syftar till att ta fram en bild av de möjligheter och utmaningar som
kommunen förväntas möta och som påverkar hur kommunen behöver arbeta för
att möta framtiden.

Nämndernas kunskaper och erfarenheter om verksamheternas framtida utveckling
är (tillsammans med nationella rapporter och analyser) grunden för kommunens
omvärldsanalys och övriga strategier.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till utblick 2023-2027 för
kommunfullmäktige. Förslaget bygger på omvärldsanalysen och de viktigaste
trenderna, tidigare utblick, analys av målgruppens framtida behov och krav,
befolkningsutveckling samt förändringar i lagkrav och regler som kan komma att
påverka kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2021
Utblick 2023-2027 - Kommunfullmäktige, daterad den 19 november 2021, justerad
den 12 januari 2022
Kommunstyrelsen den 8 december 2021, §345

Yrkanden
Anton Sjödell (M): Att den första meningen i andra stycket på sidan 8 stryks.

Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Marie Johansson (S), Bengt
Petersson (C) och Fredrik Sveningson (L): Bifall till Anton Sjödells (M) yrkande.

Fredrik Johansson (S): Att den andra meningen i andra stycket på sidan 8 ändras
till: "i och med digitaliseringen finns det fler möjligheter för medborgarna att skapa
opinion...."

Fredrik Sveningson (L) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till
Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Ks §4 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Mikael Kindbladh (WeP): Att lägga till på sidan 13, stycke 4 befolkningsprognos:
Den ökade andelen personer 80+ innebär ett ökat behov av Säbo platser. Med
samma procentuella antal boende på Säbo som idag kommer det ökade behovet
2030 vara ca 65 platser ytterligare.

Anton Sjödell (M) med instämmande av Emanuel Larsson (KD), Fredrik
Sveningson (L) och Mattias Johansson (SD): Avslag på Mikael Kindbladhs (WeP)
yrkande.

Bengt Petersson (C): Bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

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

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johanssons (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande
NEJ-röst för bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande

Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst
Carina Johansson (C) Mikael Kindbladh (WeP)
Håkan Josefsson (C) Bengt Petersson (C)
Anton Sjödell (M) Evangelos Varsamis (S)
Jonas Ericson (M) Tommy Stensson (S)
Emanuel Larsson (KD) Fredrik Johansson (S)
Fredrik Sveningson (L) Marie-Louise Dinäss (S)
Mattias Johansson (SD)
Anders Gustafsson (SD)

Omröstningen utfaller med 8 JA-röster, 6 NEJ-röster. En ledamot är frånvarande.
Därmed har kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §5 Dnr: KS.2016.92

Svar på motion om kollektivavtalskrav

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen om
kollektivavtalskrav, daterad den 27 april 2016, ska anses vara besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunistiska partiets gruppledare inkom den 27 april 2016 med en motion om:
"att påbörja en utredning kring att vid kommunala upphandlingar kräva att svenska
kollektivavtal finns hos firmor och företag som levererar varor och tjänster till
Gislaveds kommun"

I den beredning av ärendet som utförts av kommunstyrelseförvaltningen
framkommer att det inte är förenligt med de grundläggande principerna i EU-
direktiven att ställa krav på att anbudsgivare ska vara ansluten till kollektivavtal.

För att så långt det är möjligt inom upphandlingsområdet ändå kunna möta viktiga
sociala hänsynstaganden har i den av fullmäktige antagna Policy för inköp och
upphandling gjorts följande formulering och ställningstagande:

"att det ska ställas relevanta sociala och etiska krav vid alla inköp. Särskild hänsyn
ska tas till ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
samt FN:s barnkonvention och svensk lagstiftning".

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att genom policyn tar kommunen i sitt
upphandlingsarbete hänsyn till motionärens önskan så långt det är möjligt.
Motionen föreslås därmed vara besvarad.

Beslutsunderlag
Motion om kollektivavtalskrav daterad den 27 april 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2021
Policy för inköp och upphandling antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2021
Kommunstyrelsen den 8 december 2021, §343

Yrkanden
Fredrik Johansson (S): Bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Fredrik Johanssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för kommunstyrelsens liggande förslag.
NEJ-röst för Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Ks §5 (forts.)

Omröstningsresultat

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2016.92
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JA-röst NEJ-röst Avstår
Carina Johansson (C) Fredrik Johansson (S) Mattias Johansson (SD)
Bengt Petersson (C) Marie-Louise Dinäss (S) Anders Gustafsson (SD)
Håkan Josefsson (C) Evangelos Varsamis (S)
Anton Sjödell (M) Tommy Stensson (S)
Jonas Ericson (M)
Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L)
Mikael Kindbladh (WeP)

Omröstningen utfaller med 8 JA-röster, 4 NEJ-röster och 2 ledamöter som avstår.
En ledamot är frånvarande. Därmed har kommunstyrelsen beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §6 Dnr: KS.2020.181 1.2.6

Svar på motion gällande Översyn och stärkande av rutiner för att full
och korrekt avsättning till pension skall ges till alla förtroendevalda

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen gällande
översyn och stärkande av rutiner för att full och korrekt avsättning till pension ska
ges till alla förtroendevalda ska anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Gislaveds Kommun följer ”Regler för ersättning till förtroendevalda” samt antagen
pensionspolicy med tillhörande anvisningar som redogör för att korrekt avsättning
gällande pension ges till alla förtroendevalda. I kommunens regelverk för ersättning
till förtroendevalda samt pensionspolicy och anvisningar finner man även rutiner
och beslut gällande sakfrågan.
Se utdrag ur ”Regler för ersättning till förtroendevalda” §4 A och B samt §8
gällande Pension för kommunalråd.
§4 A. Förlorad pensionsförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen
beräknas enligt en schablonersättning av en pensionsavgift på 4.5% av den
förtroendevaldes ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevald som kan
visa att hen gör en större förlust av tjänstepension än schablonersättningen för
lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) ska anmäla detta till kommunen
senast den 31 januari efterföljande år. Den förtroendevalda ersätts för den
förlusten med max 30 % av den ersättning som ges för förlust av lön över 7,5
IBB. Procentsatserna följer de kommunala avtalen.

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

§ 8 Pension för kommunalråd
För kommunalråd finns särskilda bestämmelser om kommunal pension i de
kommunala pensionsreglementena. Kommunfullmäktige har beslutat dels om
Normalpensions-reglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL) för de som
tillträtt tom 2002, dels om Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda (PBF), som gäller fr.o.m. 1 januari 2003. För förtroendevalda som
tillträder efter valet 2014 gäller Bestämmelserna om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL) antagna av kommunfullmäktige.

Enligt pensionsanvisningar och antagen pensionspolicy har kommunen antagit PBF
(Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) att gälla
från och med 2003-01-01. Pensionsbestämmelserna omfattar förtroendevalda på
heltid och deltid. Med deltid avses förtroendevalda som har arvode motsvarande
minst 40 procent av arvodet för kommunstyrelsens ordförande.

Förvärvsinkomster upp till 2 prisbasbelopp per år undantas från samordning
genom att förvärvsinkomsten minskas med 1/12 per månad innan samordning. I
övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt PBFs
regler.

Ks §6 (forts.)

Kommunen har 2013-10-20 även antagit OPF-KL och därefter OPF-KL 18 den
2017-09-25 att gälla för alla förtroendevalda som väljs första gången i samband

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
11

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-01-12

med valet 2014 eller senare samt för de som ej omfattats av PBF eller äldre avtal
tidigare. Förtroendevald som tidigare har omfattats av PBF eller äldre reglementen
kvarstår i detta system.

OPF-KL innehåller dels ett omställningsstöd dels pension. Omställningsstödet
gäller för förtroendevald på heltidsuppdrag eller minst 40 %. Omställningsstödet är
ett ekonomiskt tidsbegränsat stöd kombinerat med aktiva omställningsinsatser.

Pensionen gäller oavsett omfattning. Pensionsförmånerna avser avgiftsbestämd
ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Pensionsavgift
sätts av på de årliga kontanta ersättningarna. Vid små pensionsavgifter utbetalas
detta kontant istället för att avsättas som pension. Pensionsavsättningen gäller
både för nyvalda samt för omvalda fritidspolitiker.

Pensionsavgifterna inbetalas till den pensionsförvaltare som kommunen vid var
tidpunkt har avtal med. Pensionsavsättningen gäller både för nyvalda samt för
omvalda fritidspolitiker. Pensionsavsättningen kan som längst pågå till 75 års ålder.
En förutsättning är att uppdraget har påbörjats innan 67 års ålder.

Beslutsunderlag
Motion gällande Översyn och stärkande av rutiner för att full och korrekt
avsättning till pension skall ges till alla förtroendevalda, daterad den 21 oktober
2020
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 november 2021
Kommunstyrelsen den 8 december 2021, §344

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §7 Dnr: KS.2020.117 4.2.1

Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp, beslut om
samråd

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved
och Anderstorp – samrådshandling, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och
kartor, daterade den 21 december 2021, för samråd.

Ärendebeskrivning
I samband med kommunfullmäktiges fastställande av Planeringsdirektiv 2020 med
plan 2021-2023 den 21 november 2019 (§145) gavs kommunstyrelsen i uppdrag
att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och Anderstorp
för att möjliggöra en samplanering av orterna. Kommunstyrelseförvaltningen,
avdelningen för hållbar utveckling, ansvarar för FÖP-processen.

Projektgruppen, bestående av ett trettiotal tjänstepersoner från samtliga
förvaltningar och bolag samt en representant från SÅM, har tagit fram ett förslag
på samrådshandling med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och kartor,
daterade den 21 december 2021. De synpunkter som kom in under de tidiga
dialogerna, som anordnades hösten 2020, har använts som inspiration och
underlag till FÖP:en.

Bilagda handlingar som nu går upp för beslut om samråd i kommunstyrelsen är inte
helt färdiga. Inför samrådsutställningen kommer vissa språkliga och layoutmässiga
ändringar att göras. Sakinnehållet förblir dock detsamma. Därav föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att direktbeslut om samråd tas i kommunstyrelsen
den 12 januari 2022 för att tidplanen ska kunna följas.

Samråd för FÖP Gislaved och Anderstorp är planerat att genomföras under mars-
april 2022. Detta är en försening på cirka en månad jämfört med den ursprungliga
tidplanen. Ändringen beror på brist på personella resurser som kan ta över när
projektledaren slutar i januari.

Beslutsunderlag
Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp – Samrådshandling,
daterad den 21 december 2021
FÖP för Gislaved - Anderstorp, kartverktyg daterat den 21 december 2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2021

Yrkanden
Marie Johansson (S) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Jonas Ericson
(M), Håkan Josefsson (C), Emanuel Larsson (KD) och Mikael Kindbladh (WeP):
Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Avdelningen för hållbar utveckling
Samtliga nämnder och bolag

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://gisportalen.gislaved.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f5463ab7406243c0ad6894879d1bae4a
https://gisportalen.gislaved.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f5463ab7406243c0ad6894879d1bae4a
https://gisportalen.gislaved.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f5463ab7406243c0ad6894879d1bae4a
https://gisportalen.gislaved.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f5463ab7406243c0ad6894879d1bae4a
https://gisportalen.gislaved.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f5463ab7406243c0ad6894879d1bae4a
https://gisportalen.gislaved.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f5463ab7406243c0ad6894879d1bae4a
https://gisportalen.gislaved.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f5463ab7406243c0ad6894879d1bae4a
https://gisportalen.gislaved.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f5463ab7406243c0ad6894879d1bae4a
https://gisportalen.gislaved.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f5463ab7406243c0ad6894879d1bae4a
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2022-01-12

Ks §8 Dnr: KS.2021.236 4.3.3

Försäljning del av Fållinge 7:6

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad överenskommelse om
fastighetsreglering, daterad den 30 november 2021.

Ärendebeskrivning
Köparna arrenderar idag del av Fållinge 7:6, varpå en mindre och mycket förfallen
förrådsbyggnad är belägen. Då denna byggnad ligger i anslutning till köparnas
fastighet och de ser densamma var dag, har de länge tänkt att den skulle behöva
renoveras och bevaras. Detta kan då köparna tänka sig att göra men då vill man
äga byggnaden och den mark den står på samt mindre område runtom för att
komma åt för framida underhåll.

Markområdet med byggnad ligger utanför detaljplanerat område men inom
sammanhållen bebyggelse.

Kommunen har efter undersökning, inget eget intresse i byggnaden för någon
verksamhet. Det finns inte heller intresse av att renovera densamma.

Beslutsunderlag
Överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2021-11-30
Kartbilaga, daterad 2021-05-06
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 12 januari 2021, §1

Yrkanden
Fredrik Johansson (S) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Emanuel
Larsson (KD) och Bengt Petersson (C): Bifall till liggande förslag.

Beslutet skickas till:
Mark- och exploateringsenheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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2022-01-12

Ks §9 Dnr: KS.2021.201 1.8.1

Svar på revisionsrapport- Granskning ägarstyrning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar på Revisionsrapport -
Granskning ägarstyrning, daterat den 22 november 2021, som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Kommunens förtroendevalda revisorer i Gislaveds kommun och
lekmannarevisorerna i kommunens bolag har lämnat uppdrag till PWC att granska
ägarstyrningen av de kommunala bolagen. Granskningens syfte har varit att
bedöma om styrning, kontroll och följsamhet avseende kommunala bolag sker på
ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Denna granskning finns redovisad i separat revisionsrapport.
I skrivelse daterad den 18 oktober har kommunens revisorer överlämnat
revisionsrapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast 22 januari 2022.

Granskningens samlade bedömning är att kommunstyrelsens ägarstyrning av
bolagen inte helt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Revisionens kommentar till denna bedömning:
”Den samlade bedömningen grundar vi bland annat på att bolagsordningen för Gisletorp
Lokaler inte är i enlighet med kommunallagen samt att det saknas avkastningskrav för
Gislavedshus. Vidare har vi inte kunnat se att kommunstyrelsen bedriver någon aktiv
styrning över bolagen kopplat till kommunens vision eller följer upp hur bolagen planerar
att bidra till visionens förverkligande. Bedömningen baseras också på att bolagen inte är
en naturlig del i processen för översyn och justering av ägardirektiv vilket vi anser inte
överensstämmer målsättningen att ägarstyrningen ska genomsyras av öppenhet och
förtroende mellan ägaren och bolagsstyrelser.”

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förskag till svar på granskningen av
ägarstyrningen. I svaret konstateras bland annat att genom den översyn som gjorts
av årshjulet, som i stora delar beskriver ägarstyrningen, har stora delar av de
synpunkter som framförs i granskningen omhändertagits.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 22 november 2021
PM - Förslag till svar Revisionsrapport - Granskning ägarstyrning, daterat 22
november 2021
Årshjul för Gislaveds Kommunhus AB (GKHAB)
Kommunstyrelsen den 8 december 2021, §346

Beslutet skickas till:
Kommunens revisorer
Kommundirektör/VD Gislaveds Kommunhus AB
Ekonomichef

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-01-12

Ks §10 Dnr: KS.2021.227 1.3.1

Regler för kravverksamhet för Gislaveds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta Regler för kravverksamhet för Gislaveds kommun
daterade den 20 december 2021.

Reservation
Mikael Kindbladh (WeP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till Regler för kravverksamhet för Gislaveds kommun har tagits fram.
Syftet med regelverket är att skapa enhetliga regler för kommunens fakturerings-
och kravhantering. Detta för att säkerställa att kommuninvånarna behandlas
likvärdigt och att kommunen följer de lagar och förordningar som gäller för
verksamheten. Genom regelverket uppnås även effektiva kravhanteringsrutiner
som leder till reglering av fordringar.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kravhanteringen.
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning hanterar det praktiska arbetet
och följer upp att reglerna efterlevs. Uppdrag att handlägga delar av
kravhanteringen kan överföras genom fullmakt på annan, till exempel ett
inkassobolag.

Regler för kravverksamheten omfattar enbart kommunen och inte de helägda
bolagen.

Varje förvaltning ansvarar för att reglerna följs. Den förvaltning som levererar en
vara eller tjänst ansvarar för att faktura ställs ut och ansvarar även för den
framställda fakturan. Samtliga utställda fakturor bokförs i det centrala
ekonomisystemet direkt eller via överföring från verksamhetssystem.

Regelverket omfattar villkor och regler för fakturering och kravverksamhet samt
ansvarsfördelning om fordran ej regleras och leder till sanktioner.

När ärendet bereddes på kommunstyrelsens sammanträde den 8 december
diskuterades frågan om påminnelseavgift. Gislaved är en av få kommuner som inte
tar ut påminnelseavgift vid missade betalningar och man beslutade att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med underlag till dagens
sammanträde för att kunna införa påminnelseavgift. Efter revideringen har reglerna
daterats om till den 20 december 2021.

Beslutsunderlag
Förslag till Regler för kravverksamhet för Gislaveds kommun daterad den 23
november 2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 november 2021
Kommunstyrelsen den 8 december 2021, §342
Förslag till Regler för kravverksamhet för Gislaveds kommun daterad den 20
december 2021

Ks §10 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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2022-01-12

Yrkanden
Jonas Ericson (M): Bifall till liggande förslag.

Mikael Kindbladh (WeP): Avslag på liggande förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och på Mikael Kindbladhs
(WeP) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag.

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-01-12

Ks §11 Dnr: KS.2021.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Avd. Chef verksamhetsstöd KS.2021.244
1.23 Beslut om att årligen fastställa de fasta arvodena för förtroendevalda

Enheten för ekonomiskt bistånd perioden september 2021 KS.2021.66

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

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

Avdelningschef, Enhetschef
9.42 Ek bistånd avslag enl. 4 kap. 2 § SoL

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

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

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott
9.28 Ek bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

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

Enheten för ekonomiskt bistånd perioden oktober 2021 KS.2021.66

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

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare
9.51 En 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

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott
9.28 Ek bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

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

Ks §11 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2021.66
https://KS.2021.66
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2022-01-12

Enheten för ekonomiskt bistånd perioden november 2021 KS.2021.66

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

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

Enheten för ekonomiskt bistånd perioden december 2021 KS.2021.66

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

Centrum för livslångt lärande 13 december 2021 KS.2021.66
Rektor
Avslag 9.5 enligt. 20 kap 21§ SL

Centrum för livslångt lärande 13 december 2021 KS.2021.66
Rektor
Avslag 9.5 enligt. 20 kap 21§ SL

Centrum för livslångt lärande 21 november 2021 KS.2021.66
Rektor
Avslag 9.5 enligt 20 kap 21§ SL

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2021.66
https://KS.2021.66
https://KS.2021.66
https://KS.2021.66
https://KS.2021.66
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-01-12

Ks §12 Dnr: KS.2021.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 21;46 Omsorgsprisindex (OPI) för 2022

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 21;48 Värdesäkring av ersättning som betalas till
lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått
försäkringsskydd enligt AGS-KL

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 21;49, Budgetförutsättningar för åren 2021-2024

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär, 21:51, Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning
2022 m.m

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 21:52, Slutligt utfall av 2020 års kommunala
fastighetsavgift samt prognos för åren 2021. 2022 och 2023

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 21:55, Huvudöverenskommelse om län och allmänna
anställningsvillkor m.m

Gislavedshus AB
Protokoll den 16 december 2021

Revisionen
Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
Gislaveds kommun 2021

Kommunstyrelsens näringsutskott
Protokoll den 8 december 2021

Sveriges Kommuner och Regioner
Meddelande från styrelsen- Överenskommelse mellan SKR
och regeringen kring säker digital kommunikation

Samverkan, Återvinning, Miljö, SÅM
Protokoll den 17 december 2021

Gislaveds Kommunhus AB
Protokoll den 30 november 2021

Gislaveds Kommunhus AB
Protokoll den 21 december 2021

Ks §12 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 22:01, Ändringar i socialförsäkringsbalken from 1
januari och 1 februari 2022

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §13 Dnr: KS.2021.2 1.7.3

Övrig fråga

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Bengt Petersson (C) ställer en fråga som gäller kommunstyrelsens uppsiktsplikt
och undrar om inte hela kommunstyrelsen bör få en genomgång av vad som
händer i socialnämndens verksamhet. Ordföranden redogör för hur
uppsiktsplikten tas om hand bland annat genom de ordinarie strukturer som finns
för uppföljningstillfällen. Behövs det ytterligare information till kommunstyrelsen är
det möjligt att ordna.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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2022-01-12

Ks §14 Dnr: KS.2022.12 1.7.3

Övriga frågor 2022, initiativärenden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera intiativärendet gällande höga elpriser och
initiativärendet gällande krav på vaccinpass inom vården till
kommunstyrelseförvaltningen för beredning för att sedan ta upp ärendena för
behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 26 januari 2022.

Ärendebeskrivning
Mattias Johansson (SD) lyfter två initiativärenden. Enligt rutin för hantering av
initiativärenden remitteras dessa till förvaltningen för beredning och tas upp på
kommande sammanträde för hantering. Ärendena beskrivs enligt följande:

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

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

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

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

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

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

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen, HR avd. och avd. för hållbar utveckling

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.12

	Protokoll Ks 2022-01-12 §(1-14)
	Sid:2 Ks §1 KS.2020.60
	Sid:3 Ks §2 KS.2021.188
	Sid:5 Ks §3 KS.2021.249
	Sid:6 Ks §4 KS.2021.162
	Sid:8 Ks §5 KS.2016.92
	Sid:10 Ks §6 KS.2020.181
	Sid:12 Ks §7 KS.2020.117
	Sid:13 Ks §8 KS.2021.236
	Sid:14 Ks §9 KS.2021.201
	Sid:15 Ks §10 KS.2021.227
	Sid:17 Ks §11 KS.2021.4
	Sid:19 Ks §12 KS.2021.1
	Sid:21 Ks §13 KS.2021.2
	Sid:22 Ks §14 KS.2022.12

