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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Kf §1 Dnr: KS.2020.1 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 5 frågor och ärende 
15 information från revisionen utgår då inget finns att behandla. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändring av dagordningen och 
finner att kommunfullmäktige enhälligt antar den. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Kf§2 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Information kring minoritetslagstiftningen 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Lennart Rohdin, minoritetssakkunnig, informerar om minoritetslagstiftningen och 
historiken kring Sveriges minoriteter. Lennart gjorde utredningen kring 
minoritetslagstiftningen åt regeringen inför lagändringen som trädde i kraft den I 
janauri 2019. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Kf §3 Dnr: KS.2020.32 1.2.6 

Motion gällande fler parkeringsplatser i Gislaveds centrum 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandens åtgärd att i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har den 28 januari 2020 lämnat in en motion angående fler 
parkeringsplatser i Gislaved centrum, motionären yrkar på 

-Att kommunen gör parkering av hela den hårdgjorda ytan utanför kommunhuset. 

-Att en inventering görs i samråd med övriga verksamhetsutövare i Gislaveds 
centrum för att få en överblick över det totala parkeringsbehovet. 

-Att införa att parkering i attraktiva centrumnära lägen ska vara under en 
begränsad tid med t. ex. p-skiva. 

Beslutsunderlag 
Motion gällande fler parkeringsplatser i Gislaved centrum daterat den 28 januari 
2020 

Mattias Johansson (SD) redogör för motionen. 

Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Ove Bengtsson har i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning remitterat motionen till kommunstyrelsen 
för fortsatt beredning. 

Beslutet skickas till: 
Mattias Johansson (SD) 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.32
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Kf§4 Dnr: KS.2020.5 1.2.6 

Interpellation gällande Avdelningen för arbete och utbildning 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas samt att 
interpellationen ska besvaras på kommunfullmäktiges kommande sammanträde 
den 27 februari 2020. 

Ärendebeskrivning 
Mattias Johansson (SD) har den 27 januari 2020 lämnat in en interpellation 
angående Avdelningen för arbete och utbildning. Interpellationen är ställd till 
ordföranden i kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott, Anton Sjödell (M). 

När kommer ni att presentera en seriös plan för hur denna nya verksamhet ska 
fungera, vad avser ekonomisk ram och mätbara mål? 

-Idag bedrivs SFI tre timmar om dagen. Varför endast tre timmar, när lärarna är 
anställda på heltid? Vad gör SFl-personalen resterande del av sin arbetstid? 

Hur ska BUN och SOC kunna bedriva en verksamhet inom sin budgetram, när 
ramen fastslås i efterhand? 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Mattias Johansson (SD), daterad den 27 januari 2020 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att 
kommunfullmäktige godkänner den. 

Beslutet skickas till: 
Anton Sjödell (M) 
Mattias Johansson (SD) 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Kf§S Dnr: KS.2020.5 1.2.6 

Interpellation gällande Fastighet och serviceförvaltningen 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas samt att 
interpellationen ska besvaras på kommunfullmäktiges kommande sammanträde 
den 27 februari 2020. 

Ärendebeskrivning 
Mattias Johansson (SD) har den 28 januari 2020 lämnat in en interpellation 
angående fastighet och serviceförvaltningen. Interpellationen är ställd till 
kommunstyrelsens ordförande, Carina Johansson (C). 

Hur bestäms vilka interndebiteringar som skall ske mellan fastighet- och 
serviceförvaltningen och andra förvaltningar? 

Hur löses eventuella tvister, eller delade meningar kring vad det skall kosta 
respektive vad som skall ingå i hyran och hur dokumenteras detta? 

Anser ni att nuvarande riktlinjer är tillfredsställande i hur vi utnyttjar kommunens 
lokaler, samt att vi gör detta med bästa möjliga ekonomiska utfall på kort 
respektive lång sikt? 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Mattias Johansson (SD), daterad den 28 januari 2020 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att 
kommunfullmäktige godkänner den. 

Beslutet skickas till: 
Carina Johansson (C) 
Mattias Johansson (SD) 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Kf§6 Dnr: KS.2020.5 1.2.6 

Interpellation gällande kameraövervakning inom äldreomsorgen 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas samt att 
interpellationen ska besvaras på kommunfullmäktiges kommande sammanträde 
den 27 februari 2020. 

Ärendebeskrivning 
Erik Anderson (K) har den 28 januari 2020 lämnat in en interpellation gällande 
kameraövervakning inom äldreomsorgen. Interpellationen är ställd till 
socialnämndens ordförande, Inga-Maj Eleholt (C). 

Frågan lyder hur hon ser på för- och nackdelar med införandet av 
kameraövervakning inom äldreomsorgen? 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Erik Anderson (K), daterad den 28 januari 2020 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att 
kommunfullmäktige godkänner den. 

Beslutet skickas till: 
Inga-Maj Eleholt (C) 
Erik Anderson (K) 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Kf§7 Dnr: KS.2019.3 1.2.5 

Valärende, nämndemän till Jönköpings Tingsrätt 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Suzana Bahtanovic (S) Bondegatan 8, 332 35 Gislaved 
och Lennart Berggren (S) Mossarpsvägen 6, 332 36 Gislaved som nämndemän till 
Jönköpings Tingsrätt. 

Ärendebeskrivning 
Dejan Stamenkovic(S) har begärt entledigande från uppdraget som nämndeman i 
Jönköpings Tingsrätt. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2019 att godkänna Dejan 
Stamenkovic (S) begäran om entledigande från uppdraget som nämndeman i 
Jönköpings Tingsrätt 

Ver6nica Olmos Oscarsson (S) har begärt entledigande från uppdraget som 
nämndeman i Jönköpings Tingsrätt. 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 att godkänna Ver6nica 
Olmos Oscarsson (S) begäran om entledigande från uppdraget som nämndeman i 
Jönköpings Tingsrätt. 

Socialdemokraterna har nominerat Suzana Bahtanovic (S) Bondegatan 8, 332 35 
Gislaved och Lennart Berggren (S) Mossarpsvägen 6, 332 36 Gislaved som 
nämndemän till Jönköpings Tingsrätt daterat den 13 december 2019. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens presidium den 27 januari 2020 
Nominering från Marie Johansson (S) daterat den 13 december 2019 
Protokoll från kommunfullmäktige daterat den 21 november 2019 
Protokoll från kommunfullmäktige daterat den 12 december 2019 

Beslutet skickas till: 
Suzana Bahtanovic (S) 
Lennart Berggren (S) 
Jönköpings Tingsrätt 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Kf§S Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, entledigande som ersättare i Kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Curt Vangs (K) begäran om entledigande från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och begär hos Länsstyrelsen att en 
ny ledamot till kommunfullmäktige utses. 

Ärendebeskrivning 
Curt Vang (K) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige den 5 januari 2020. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Curt Vang (K) daterat den 5 januari 2020 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
Curt Vang 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Kf§9 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, val av ledamöter till demokratiberedningen 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Kent Heijel (K) som ordinarie ledamot i 
Demokratiberedningen för Kommunistiska Partiet. 

Kommunfullmäktige väljer Sven-Erik Järnkvist M som ordinarie ledamot i 
Demokratiberedningen för Vänsterpartiet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 att under innevarande 
mandatperiod adjungera in en ledamot från vänsterpartiet och en ledamot från 
kommunistiska partiet i demokratiberedningen så att alla partier i 
kommunfullmäktige är representerade. Demokratiberedningen har då 17 
ledamöter återstoden av mandatperioden. 

Kommunistiska partiet har nominerat Kent Heijel (K) som ordinarie ledamot i 
Demokratiberedningen. 

Vänsterpartiet har nominerat Sven-Erik Järnkvist M som ordinarie ledamot i 
Demokratiberedningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 12 december 2019 § 166 
Valberedningens presidium den 27 januari 2020 
Nominering från Kommunistiska Partiet daterat den 3 januari 2020 
Nominering från Vänsterpartiet daterat den 16 januari 2020 

Beslutet skickas till: 
Kent Heijel (K) 
Sven-Erik Järnkvist (V) 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Kf §10 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, entledigande som ersättare i bygg- och miljönämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Ida Åsljungs (C) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i bygg- och miljönämnden. 

Ärendebeskrivning 
Ida Åsljung (C) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
bygg- och miljönämnden den 6 januari 2020. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Ida Åsljung daterad den 6 januari 2020 
Valberedningens presidium den 27 januari 2020 

Beslutet skickas till: 
Ida Åsljung (C) 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Kf §11 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, entledigande samt val av styrelseledamot i stiftelsen 
lsabergstoppen 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Anna Carin Åsljung (C) avsägelse från uppdraget 
som styrelseledamot i stiftelsen lsabergstoppen, samt väljer Calle Appelquist (C) 
som ny styrelseledamot i stiftelsen lsabergstoppen. 

Ärendebeskrivning 
Anna Carin Åsljung (C) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som 
styrelseledamot i stiftelsen lsabergstoppen den 6 januari 2020. 

Centerpartiet har nominerat Calle Appelquist (C) som styrelseledamot i stiftelsen 
lsabergstoppen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Anna Carin Åsljung (C) daterat den 6 januari 2020 
Nominering från Centerpartiet daterad den 25 januari 2020 
Valberedningens presidium den 27 januari 2020 

Beslutet skickas till: 
Anna Carin Åsljung (C) 
Calle Appelquist (C) 
Stiftelsen lsabergstoppen 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Kf §12 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, entledigande samt val av ersättare i stiftelsen 
lsabergstoppen 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Calle Appelquist (C) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i stiftelsen lsabergstoppen, samt väljer Anna Carin Åsljung (C) till ny 
ersättare i stiftelsen lsabergstoppen. 

Ärendebeskrivning 
Calle Appelquist (C) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ersättare 
i stiftelsen lsabergstoppen den 6 januari 2020. 

Centerpartiet har nominerat Anna Carin Åsljung (C) till ersättare i stiftelsen 
lsabergstoppen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Calle Appelquist (C) daterat den 6 januari 2020 
Nominering från Centerpartiet daterad den 25 januari 2020 
Valberedningens presidium den 27 januari 2020 

Beslutet skickas till: 
Calle Appelquist (C) 
Anna Carin Åsljung (C) 
Stiftelsen lsabergstoppen 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Kf §13 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, entledigande samt val av ersättare i fastighet- och 
servicenämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Zuhidin Bahtanovic (M) avsägelse från uppdraget 
som ersättare i fastighet- och servicenämnden, samt väljer Fredrik Claar (M) som 
ny ersättare i fastighet- och servicenämnden. 

Jäv 
Fredrik Claar (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Zuhidin Bahtanovic (M) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som 
ersättare i fastighet- och servicenämnden den 13 januari 2020. 

Moderaterna har nominerat Fredrik Claar (M) som ny ersättare i fastighet- och 
servicenämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Zuhidin Bahtanovic (M) daterad den 13 januari 2020 
Nominering från Moderaterna daterad den 27 januari 2020 
Valberedningens presidium den 27 januari 2020 

Beslutet skickas till: 
Zuhidin Bahtanovic (M) 
Fredrik Claar (M) 
Fastighet- och servicenämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Kf §14 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, entledigande av ordförande i fritids- och folkhälsonämnden, 
ersättare i valnämnden, granskare i Davidsonska donationen, samt 
ordförande för fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott. 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Malin Sjöbloms (M) avsägelse från den I april 2020 
från uppdragen som ordförande i fritids- och folkhälsonämnden, ersättare i 
valnämnden, granskare i Davidsonska donationen, samt ordförande i fritid- och 
folkhälsonämndens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 
Malin Sjöblom (M) har inkommit med en avsägelse från alla sina uppdrag från och 
med den I april 2020: ordförande i fritids- och folkhälsonämnden, ersättare i 
valnämnden, granskare i Davidsonska donationen, samt ordförande i fritid- och 
folkhälsonämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Malin Sjöblom (M) daterad den 16 januari 2020 
Valberedningens presidium den 27 januari 2020 

Beslutet skickas till: 
Malin Sjöblom (M) 
Fritid- och folkhälsonämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Kf§IS Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, entledigande som ledamot i socialnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Charlotte Ströms (KD) avsägelse från uppdraget 
som ledamot i socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Charlotte Ström (KD) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som 
ledamot i socialnämnden den 17 januari 2020. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Charlotte Ström (KD) daterad den 30 december 2019 
Valberedningens presidium den 27 januari 2020 

Beslutet skickas till: 
Charlotte Ström (KD) 
Socialnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Kf §16 Dnr: KS.2019.173 1.1.4 

Utbetalning av partistöd 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2020 ska betalas ut till samtliga 
partier i kommunfullmäktige enligt beräkning daterad den 7 januari 2020. 

Ärendebeskrivning 
Inför mandatperioden 2019-2022 gjordes en revidering av reglerna för partistöd. 
Dessa antogs av kommunfullmäktige den 25 oktober 2018. Partistödet betalas ut 
årligen i förskott vid två tillfällen varje år. Utbetalning sker i februari och augusti. 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om utbetalningen. 

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 
Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och hur stort det ska vara. 
Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. 
Partistödet får bara betalas ut till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det 
innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot 
stödet. 

Enligt reglerna för partistödet ska partierna senast den 30 juni redovisat hur 
partistödet har använts. Redovisningen ska avse perioden I januari - 3 I december. 
Om ett parti inte lämnar in en redovisning och granskningsrapport inom 
föreskriven tid betalas inget stöd ut för nästkommande år. 

Kommunfullmäktiges presidium behandlade den 29 augusti 2019 de redovisningar 
som hade lämnats in från partierna och kunde konstatera att samtliga partier i 
fullmäktige har lämnat in en redovisning enligt reglerna för partistödet. Detta 
meddelades fullmäktige den 26 september 2019. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett underlag för utbetalning av 
partistöd för 2020. Samtliga partiers mandat i kommunfullmäktige är idag besatta. 

Kommunstyrelsen har den 15 januari 2020 föreslagit kommunfullmäktige besluta 
att partistöd för 2020 ska betalas ut till samtliga partier i kommunfullmäktige enligt 
beräkning daterad den 7 januari 2020. 

Beslutsunderlag 
Partistöd 2020 
Regler för kommunalt partistöd, daterade den 28 augusti 2018 
Kommunstyrelsen den 15 januari 2020, §6 

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

Beslutet skickas till: 
Samtliga partier 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
18 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Kf§17 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden 

2019-12-17, § 160 Avgifter för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, 
omsorg kvällar, nätter och helger från I januari 2020 

Barn- och utbildningsnämnden 
2019-12-17, § 165 Skolchef enligt Skollagen 2 kap. §Sa 

Socialnämnden 
2019-12-17, § 163 Ej verkställda beslut kvartal 3, 2019 

Socialnämnden 
Sammanställning av ej verkställda beslut 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


