
Gislaved 2020-12-15

Socialdemokraterna anser att Gislaveds kommun hade fått betydligt bättre möjligheter att
utveckla verksamheter både för ung och gammal om hela eller delar av vårt förslag vunnit
gehör i kommunfullmäktige den 10 december 2020. Vi reserverar oss till förmån för vårt
förslag till planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2024 enligt nedan följande texter

Det goda livet:

Ge barn och unga goda uppväxtvillkor och en Gislaveds kommun ska sträva efter att skapa
bättre psykisk hälsa genom fysisk och kulturell förutsättningar för alla barns möjlighet till goda
aktivitet uppväxtvillkor med upplevd trygghet och hälsa.

Vårt uppdrag är att möjliggöra ett samhälle för en
god hälsa med nolltolerans mot droger och
mobbning Det är viktigt att barnens och de ungas
perspektiv är i fokus i alla verksamheter. Detta gör
vi genom att utveckla mötespiatserlarenor för
olika behov, där alla är välkomna.

Genom fysisk och kulturell aktivitet, både i skolan
och på fritiden, ökar välbefinnandet hos barn och
unga. Den framtida foikhälsan förbättras genom
att barn och unga, i linje med barnkonventionen,
blir aktiva, engagerade, sedda och lyssnade till.

Fler människor skall få möjlighet till vuxen- och Ett ökat fokus på vuxenutbildning (YH, HPH, lUC,
vidareutbildning för att kunna ta de arbeten som Teknikcollege) för att kunna kompetensförsörja
finns i näringslivet och offentlig sektor. näringslivet inklusive den offentliga sektorn.
Egenförsörjning är ett viktigt mål Vi vill möta behovet av att få människor i arbete

och korta tiden till arbete men också ge möjlighet
till karriärvaxling.

Genom jämställdhet, oberoende av könsidentitet,Okad jamstalldhet a Gislaveds kommun for alla ges människor ett ökat inflytande över sina liv ochmanniskors lika varde.
det stärker demokratin.

Att aktivt kunna delta i samhället och ha inflytande
Aldres möjlighet till ett tryggt åldrande och god över sin vardag, ökar livskvalitén. Vi skall förebygga
livskvalitet ensamhet och psykisk ohälsa.

Attraktivitet och hå’lbar utveckling:

Öka antalet bostäder och byggklara tomter Vår kommun skall ha attraktiva boendemiljöer
som attraherar fler att vilja bosätta sig i
kommunen samt möjliggöra fler trygga boenden
för äldre.

En viktig del i den framtida bostadsutvecklingen är
att fokusera på att realisera visionerna “Vision
Gislaved 2040 — Mötesplatsen vid Nissan” och “Bro
till Bro” i Anderstorp genom t.ex. förtätning.

Minska andelen totalt uttagen energi och Minska klimatpåverkan och koldioxidutsläppen
den energi som används bör vara förnyelsebar. samt öka den förnybara energianvändningen, detta

utgör centrala åtgärdsområden för att uppnå ett
hållbart samhälle. Det är angeläget att öka andelen
fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel,



öka antalet installerade solceller, använda grön el
och vindkraftsenergi samt driva på utvecklingen av
andra energislag, som tar hänsyn till människa och
natur.

Klimatanpassning och hållbarhet i planering vid
byggande ska eftersträvas.

Tillgång till rent vatten Klimatsäkring och förstärkt skydd av
dricksvattenresurser och vattenanläggningar
kräver ett förebyggande arbete som ska
prioriteras.

Företagsamhet och näringslivsutveckling:

lnfrastruktur, en nyckel till näringslivsutveckling Genom att förutsättningarna for arbetspendling
inom och till kommunen förbättras kan
näringslivet enklare få tillgång till den kompetens
som efterfrågas.

Ta fram ny mark för näringsverksamhetens Kommunen måste se till att det finns
utveckling i kommunen.

detaljplanelagda områden som kan erbjudas för
utveckling- och nybyggnad av industri- och handel.
Målet är att kunna erbjuda mark där det finns
efterfrågan.

Sveriges ledande offentliga arbetsgivare:

Förbättrad arbetsmiljö och ökad delaktighet för Personalen är kommunens största och viktigaste
medarbetarna. tillgång. Våra medarbetare skall trivas på arbetet

och ha en utvecklande arbetssituation, som ger
möjlighet till både utbildning och andra
kompetenshöjande åtgärder

Att förändra kulturen i verksamheterna så att alla
känner delaktighet är en av de viktigaste
åtgärderna.

Delaktighet i arbetsmiljö och arbetsplanering
skapar tillit och stärker upp organisationen

Arbetsmiljön skall vara föremål för ständig
utveckling och ge förutsättningar för ett hållbart
arbetsliv

Faktorer för att lyckas med vårt mål är att stärka
medarbetarskapet, ledarskapet och verka för en
god samverkan med de fackliga organisationerna.

Uppdrag:

Barn- och Minska barngruppernas storlek Genom att anpassa ochleller 2023-12-31
utbildningsnämn i förskolan. öka antalet lokaler samt
den anställa fler förskolelärare och

barnskötare kan antalet barn i
barngrupperna minskas

Tekniska Fler publika Utreda möjligheter att etablera 2021-08-31
nämnden snabbladdningsstationer snabbladdningsstationer i alla
Energibolaget tätorter

4,



Kommunstyrelse Plan för att säkerställa Ta fram tidsplan och 2021 -03-3 1

n Fastighet- och framtida IT-drift och IT- kostnadskalkyler för att

servicenämnden infrastruktur säkerställa IT-drift för framtida
IT-plattform som inkluderar
välfärdsteknologi

Fastighet- och Överföra Östergården i För att möjliggöra ombyggnad 2021-1 2-3 1

servicenämnden Anderstorp till Gislaveds Hus av fastigheten till lägenheter

Gislavedshus.

Fastighet- och Utreda förutsättningar till Lokaller som är anpassad/e till 2021 -08-3 1

servicenämnden alternativa verksamhets- möjligheten att bedriva

kulturnämnden lokaler skapande konst och
utställningar i.

Fritid- och Inom området för bidrag till Föreningarna skall kunna få ett 2021-03-31

folkhälso- föreningslivet utveckla ett bidrag om man tar på sig

nämnden särskilt “städbidrag” uppdraget att städa i

Tekniska kommunen inom ett anvisat

Nämnden område en aktivitet under
begreppet “Håll Sverige rent”

Det finns behov av +70 boende 2021-08-3 1
Utreda förutsättningarna för för våra äldre i Anderstorp. En

Gislaveds Hus att bygga till äldreboendet tillbyggnad på Klockaregården
Klockaregården i Anderstorp skulle möjliggöra både
med + 70 lägenheter biståndsbedömda

trygghetsboenden och +70
boende

202 1-08-30

. Utreda LSS-kostnader för Att det genomförs en

Socialnamnden framtiden utredning och analys over LSS
kostnaderna i framtiden så att
grunduppdraget ekonomiskt
kan säkerställas

• att skattesatsen skall vara 22,13 kronor för planperioden

• att Kommunstyrelsens ram förstärks med 1 mnkr för feriearbete 2021

• att socialnämndens ram förstärks med 5 mnkr för LSS-verksamheten

• att Barn- och utbildningsnämndens ram förstärks med 7 mnkr från 2021

och långsiktigt för ökad kvalitet inom förskola och grundskola

• att Socialnämndens ram förstärks med 8 mnkr från 2021 och långsiktigt

för ökad kvalitet och bemanning.

• att de fördelade utjämningsbidragen för 2020 omfördelas enligt följande:

12 mnkr till socialnämnden, 5 mnkr till Barn- och utbildningsnämnden

samt 1 mnkr till Fritid- och folkhälsonämnden

W



Teknis Inflations Politiskt Politisk
Avtal Dem Anpassnin

beslut 18 a BudgetBudget k
- 20+2 o- g adminiNämnd, Mnkr

2020 justeri kompens mnkr beslut, 202!
1 grafi stration

ng ation övrigt

Barn- och 783,2 -12,9 2,9 -2,6 -8,0 5,0 7,0 774,6
utbildningsnämn
den

Bygg- och 14,7 0,2 -0,25 -0,2 14,5
miljönämnden

Fastighets- och -70,7 -2,7 -3,0 1,0 -75,4
servicenämnden

Fritid- och 43,1 3,5 0,5 -0,3 1,0 47,7
folkhälsonämnd

Kommunstyrelse 97,7 55,2 0,4 -0,5 -1,5 2,5 153,8

Kulturnämnden 33,2 0,05 0,25 -0,2 33,3

Räddningsnämnd 31,7 0,45 -0,05 -0,3 31,8

Socialnämnden 603,4 -34,7 2,1 4,4 12,0 13 600,2

Tekniska nämnd 34,5 0,1 0,1 -1,5 33,2

Överför:nämnd 3,4 0,02 0,08 3,5

Totalt 1 574,2 1 1,9 3,3 82,8 1,3 -15,0 18,0 23,6 1 700,0

• att investering i ny skolomorganisation i Anderstorp startar 2021 med lO
mnkr, lO mnkr 2022 samt lO mnkr 2023

Reservationen läggs av hela Socialdemokratiska gruppen genom

Marie Johansson! Gruppledare



Reservation Kommunfullmäktige 201210 Ärende Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024

Westbopartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden som vi anser hade givit Gislaveds kommun en
bättre utveckling och dess invånare en bättre framtid.
Våra yrkanden som inte vann majoritet och som vi därmed reserverar oss mot besluten var:

Mål 2.2.1.1 Det goda livet
Ge barn och unga goda uppväxtvillkor och en bättre psykisk hälsa i en trygg och drogfri miljö.
Gislaveds kommun ska sträva efter att skapa förutsättningar för alla barns möjlighet till goda
uppväxtvillkor med upplevd trygghet och hälsa i en trygg och drogfri miljö. Vårt uppdrag är att
möjliggöra ett samhälle för en god hälsa med nolltolerans mot droger och mobbning Anhöriga
involveras och tas hänsyn till som en resurs, och en del i teamet, samt får den hjälp och det stöd de
förtjänar. Det är viktigt att barnens och de ungas perspektiv är i fokus i alla verksamheter. Detta gör
vi genom att utveckla mötesplatser/arenor för olika behov, där alla är välkomna. Ökat fokus på
förebyggande arbete äx viktigt. Den framtida folkhälsan förbättras genom att barn och unga, i linje med
bamkonventionen, blir aktiva, engagerade, sedda och lyssnade till.

Mål 2.2.1.2 Attraktivitet och hållbar utveckling
Minska andelen totalt uttagen energi och den energi som används bör vara fossilfri.
Minska klimatpåverkan och koldioxidutsläppen samt öka den fossilfria energianvändningen, detta utgör
centrala åtgärdsområden för att uppnå ett hållbart samhälle. Det är angeläget att öka andelen fordon som
drivs med fossilfria drivmedel, öka antalet installerade solceller, installation ska ske i stor utsträckning
på kommunala fastigheter där det är tekniskt möjligt,

Förbättra infrastrukturen i hela kommunen
Genom att utveckla en bra digital infrastruktur i hela kommunen främjar vi levande tätorter och
landsbygd. Genom olika boendeformer i hela kommunen skapas attraktivare livsmiljöer för alla. För att
främja in- och utpendling samt boende i kommunen är det en fortsatt viktig fråga att prioritera
utveckling av all infrastruktur såsom vägar, cykelvägar, tåg, kollektivtrafik och fibeL

Underhåll
God ekonomisk hushållning innebär att kommunen underhåller sina fastigheter så de inte förfaller och
behöver rivas och att kommunala anläggning sköts och får den service som erfordras för att ge maximal
ekonomisk livslängd.

Mål 2.2.1.3 Företagsklimat och näringslivssamverkan
Öka samverkan och arbeta aktivt tillsammans med näringslivet
Genom att skapa ett näringspolitiskt program och fördjupa samverkan med näringslivet kan vi skapa
förutsättningar för företagens kompetensförsörjning både inom små och stora företag. Kommunen skall
hålla en hög och mätbar servicegrad mot näringslivet.

Mål 2.2.1.4 En bättre offentlig arbetsgivare (ändrad rubrik)
Förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna
Det är viktigt att arbetsmiljön för samtliga medarbetare ständigt förbättras. Medarbetarna skall vara
delaktiga i arbetstidsplanering och arbetsmiljöarbetet. Schemaläggning med delade turer skall tas bott.
Pedagogiska måltider skall vara kostnadsfria för personalen.

Kompetensutveckling
Kommunen skall aktivt förbättra för den enskilda medarbetaren möjligheter att kompetensutvecklas
samt uppföljning av genomförda insatser skall utvärderas och redovisas i det systematiska
kvalitetsarbetet.



2.2.2 Uppdrag

Minska frånvaron utan giltiga skäl
Frånvaron i framförallt högstadiet är väldigt hög och ska under året minskas för att uppgå till maximalt
riksgenomsnittet. Därigenom bör vi uppnå högre gymnasiebehörighet bland kommunens elever.
Skolplikten skall gälla

Stärka Fokus
Stärka fokus för att hjälpa barn med speciella behov

SSPF
Arbeta för en permanentning av det nuvarande projektet för samarbetet mellan Skola, Social, Polis och
Fältare

Outsourcing av IT
Kommunstyrelsen skall utreda möjligheten att outsourca hela IT-driften och ta fram kostnader och
förslag för detta.

Tematiskt tillägg gällande vindkraften i översiktsplanen enligt KF beslut
Ett tematiskt tillägg gällande förutsättningar för vindkraftsutbyggnad i kommunen skall skyndsamt tas
fram under våren.

Medborgarbudget
Ta fram underlag och riktlinjer för införande av medborgarbudget i kommunens mindre orter enligt
Nässj ömodellen.

Riktlinjer för att barnperspektivet tillgodoses
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma riktlinjer och
rekommendationer till samtliga nämnder och förvaltningar så att barnperspektivet tillgodoses i alla
beslut och planer.

Ta fram planeringsförutsättningar för en Sim- Badanläggning tillsammans med Stiftelsen
Isabergstoppen
Då Stiftelsen har planer på att anlägga en Sim- och Badanläggning i samband med utbyggnaden av sin
verksamhet vill vi att kommunen upptar en dialogmed Stiftelsen för att se om man kan bygga en
gemensam anläggning för att på så sätt minska kommunens investerings och kapitalkostnader samt
drift och underhållskostnader.

Multisportplaner
Ta fram investeringsplan och nödvändiga planförutsättningar för att anlägga Multisportplaner i orter med
skolor, som idag saknar sådana.

Detaljplan för LIS-området i Broaryd
Detaljplanearbete för att möjliggöra bostadsbyggande i LIS-området i Broaryd ska påbörjas med
prioritet.

Genomlysning av fastighetsförvaltningens organisation och hyressättning
En genomlysning av fastighetsförvaltningen skall göras för att möjliggöra en hyressänkning med minst
5% gentemot nämnderna.



Driftbudgetram

Driftbudgetram 2021 Westbopatiet

Inflations- Anpassrnrig Politiskt PolitiskaAvtal Demo BudgetNämnd, Mrikr
Budget Teknisk

20+21 -grafi
admini- beslut la beslut.,

2021202G justering
tion stration mnkr övrigt

Barn- och 783.2 -12,9 2.9 -2.6 -6,0 5.0 10,0 779,6
utbldningsnämnderi

Bygg- och 4.7 0,2 -0,25 -0.2 4,5
ntl1änarnridert

Fastighets- och -70.7 -2,7 -3.0 1.0 -75,4
servi cenärinden

Fritid- och 43.1 3,5 0.5 -0.3 .0 47,7
foikhalsonämnden

Komiiunstyrelsen 97.7 55.2 0.4 -0.5 -5,3 2,5 150,0

Kulrurnämnden 33.2 0,05 0.25 -0.2 33,3

R.äddningsriärnnden 31.7 0,45 -0,05 0,0 32,1

Socialnämnden 603,4 -34,7 2.1 4.4 2.0 1 1,5 598,7

Tektuska nämnden 34,5 0,1 0.1 -1.5 33,2

Öve.färmyridarnam 3.4 0.02 0,08 3,5
nden

Totalt 1 574,2 11,9 3,3 82,8 1,3 -16,5 8.0 25,1 1 700,0

Fullmäktigegruppen Westbopartiet


