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Carina Johansson (C), ordf. 
Bengt Petersson (C), deltar på distans 
Håkan Josefsson (C) 
Maria Gullberg Lorentsson (M), tjänstgörande ersättare för Anton Sjödell (M) 
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Marie-Louise Dinäss (S), deltar på distans 
Evangelos Varsamis (S) 
Tommy Stensson (S) 
Mattias Johansson (SD) 
Stefan Nylen (SD) 

Anders Johansson, kommundirektör, deltar på distans 
Eva Gardelin-Larsson, avd.chef/bitr. kommundirektör, deltar på distans 
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare 
Sandra Arvidsson, kanslichef/kommunjurist 
Susanne Härenstam, utvecklingsledare, deltar på distans, §273 
Louise Elverlind, tf ekonomichef, deltar på distans, §§275-276 
Stefan Tengberg, senior adviser, deltar på distans, §§275-276 
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Ks §273 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Information gällande tematiskt tillägg till ÖP-16, vindkraft 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2020 beslutades att 
upphäva vindkraftspolicy för Gislaveds kommun, daterad 19 mars 2008. I samband 
med detta beslutades även att det ska tas fram ett tematiskt tillägg gällande 
vindkraft som kompletterar gällande översiktsplan, ÖP-16. 

Utvecklingsledare Susanne Härenstam informerar om vad ett tematiskt tillägg är 
och beskriver vad det innebär. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §274 Dnr: KS.2020.60 5.2.1 

Coronaviruset, Covid-19 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Eva Gardelin-Larsson, avd.chef verksamhetsstöd/bitr. kommundirektör informerar 
om det senaste läget gällande smittspridningen av covid-19 i länet och i 
kommunen. I dagsläget vårdas 63 personer på sjukhus i region Jönköpings län, 
varav 13 st på intensiven. Smittspridningen i kommunen har minskat något. Mellan 
den 26 november och 2 december har 53 nya bekräftade fall av covid-19 
konstaterats i Gislaveds kommun, jämfört med I 04 fall för ca två veckor sedan. 
Antal brukare i Gislaveds kommun som har bekräftad covid 19 är i nuläget färre än 
fem. 

Den 3 november kom nya skärpta lokala allmänna råd för Jönköpings län för att 
minska smittspridningen av covid-19. Bland annat innebär dessa att man om möjligt 
ska undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med, avstå från 
att vistas i allmänna inomhusmiljöer som t.ex. köpcentrum, bibliotek, badhus och 
gym och även avstå från att delta i möten, konserter och föreställningar etc. 
Arbetsgivare bör, i de fall det är möjligt, uppmana personal att arbeta hemifrån och 
tjänsteresor och konferenser skjuts upp. De allmänna råden gällde från början till 
och med den 24 november 2020, men har förlängts till den 13 december 2020. 

Den 16 november meddelade regeringen att de skärper restriktionerna och 
begränsar allmänna sammankomster till max 8 personer. Begravningar är 
undantagna där det är tillåtet med max 20 personer. Beslutet gäller från och med 
den 24 november till den 22 december och kan komma att förlängas över jul. 
Regeringen meddelade den 3 december att landets gymnasieskolor 
rekommenderas att gå över till distansundervisning från och med måndagen den 7 
december och fram till den 6 januari 2021. 

Den 8 december kom nya nationella råd som ska gälla från och med den 14 
december 2020 och fram till den 30 juni 2021. Bland annat innefattar det fortsatt 
begränsning av allmänna och privata sammankomster till max 8 personer, vilket 
också gäller privata sammankomster vid jul- och nyårsfirande. 

Kommunens interna regler förlängs till och med den 15 januari 2021. Fysiska 
möten ska undvikas och de som kan arbeta på distans ska göra det. Kultur- och 
fritidsverksamheter har fortsatt stängt eller förändrade öppettider. Det är överlag 
lugnt i de kommunala verksamheterna. En informationsinsats är gjord till 
ungdomarna. Den lokala organisationen som är uppsatt för att hantera 
coronapandemin fortsätter sitt arbete och det finns en beredskap över jul och 
nyår. 

Ordföranden informerar om att Krishanteringsrådet i länet träffas på fredag den 
I I december. 

Under krisinformation.se finns mer samlad och uppdaterad information gällande 
coronapandemin. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://krisinformation.se
https://KS.2020.60
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Ks §275 Dnr: KS.2020.178 

Borgensförbindelse Kommuninvest 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Att Gislaveds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den I 0 
november 20 I I ("Borgensförbindelsen"), vari Gislaveds kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ)("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Gislaveds kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 
borgenärer. 

• Att Gislaveds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Gislaveds 
kommun den I 0 november 20 I I, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

• Att Gislaveds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Gislaveds 
kommun den I 0 november 20 I I, vari Gislaveds kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller. 

• att utse kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan 
2011. 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 
("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Gislaveds kommun utfärdade sin borgensförbindelse 
den I 0 november 20 I I. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid 
företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests 
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot 
långivarna. 

Ks §275 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Gislaveds kommuns 
borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att 
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och 
den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är 
det av mycket stor vikt att Gislaveds kommun innan borgensförbindelsens 
giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige, som 
bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter 
undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När 
detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal ("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 
Gislaveds kommun undertecknade Regressavtalet samt Garantiavtalet den 
IOnovember 20 I I. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga 
efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad 
som ovan angivits för borgensförbindelsen. 

Övervägande 
Förtydligande av regressavtal 
Regressavtalet reglerar det inbördes ansvaret mellan medlemmarna om 
Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon medlem 
med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. Vidare reglerar regressavtalet 
den närmare proceduren om ett krav på betalning skulle framställas gentemot en 
medlem. 
Ansvaret i regressavtalet för förfinansieringen (den del av upplåningen som ännu ej 
är utlånad) är gemensamt för alla medlemmar. Ansvaret står i relation till 
medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. När det gäller den del av 
upplåningen som använts för utlåningen är enbart de medlemmar som lånar 
ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av 
Kommuninvests totala utlåning. 

Förtydligande av garantiavtal 
För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest 
sig av derivat - ett slags försäkringsinstrument. De vanligaste derivaten är swappar, 
optioner och terminer. Beroende på räntans eller valutans utveckling kommer 
Kommuninvest att ha en skuld eller en fordran på sin motpart. 
Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart, 
medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests skuld till 
motparten. Motpartsrisken avser risken att motparten i en transaktion inte kan 
fullgöra sina åtaganden. Om inte motparten klarar av sina åtaganden kan 
Kommuninvest begära att medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt 
garantiavtalet. 

Ks §275 (forts.) 

I likhet med det grundläggande solidariska borgensåtagandet är ansvaret för 
motpartsexponeringar genom derivatkontrakt gemensamt för alla medlemmar när 
det gäller förfinansieringen (derivat kopplade till den del av upplåningen som ännu 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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ej är utlånad). Ansvaret utgörs av medlemmens andel av föreningens totala 
insatskapital. 

När det gäller de derivat som är kopplade till utlåningen är enbart de medlemmar 
som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av 
Kommuninvests totala utlåning. 

Ekonomi 
En förlängning av avtalen ger ingen ekonomisk påverkan men om förlängning inte 

görs blir det en kraftig negativ ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §276 Dnr: KS.2020.145 2.4 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk Förening 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen 
bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av 
kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal 
värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvests kreditvärdighet 
bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilket bidrar till att 
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare 
och finansiella institutioner. 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla 
för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1300 kr per invånare för 
kommuner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. 
Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt 
under de kommande fyra åren enligt följande: 

År Kapitalinsats (kr/invånare) 
2020 900 
2021 1000 
2022 1100 
2023 1200 
2024 1300 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1800 kronor per invånare för kommuner. 

Behovet av att göra en översyn av den ekonomiska föreningens stadgar grundas 
främst på förändringar avseende medlemmarnas insatskapital och Kommuninvest 
kapitalisering. 
Ks §276 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Finansinspektionen har i skrivelse till Kommuninvest bedömt att Koncernen och 
Bolaget (Kommuninvest i Sverige AB) fortsatt har ett behov av att hålla kapital 
mot risken för alltför låg bruttosoliditet och inspektionen bedömer att 
Kommuninvest har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i 
bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen. 

Övervägande 
Den beskrivna insatsökningen är en följd av det beslut som fattades på 
föreningsstämman 2020-04-16 för Kommuninvest Ekonomisk förening, 
föreningsstämma där ombud för Gislaveds kommun var representerad. 

Ekonomi 
Gislaveds kommun har i dagsläget ett insatskapital på 25,9 mnkr vilket är det 
maximala beloppet 900 kronor/invånare. 

En ökning av insatskapitalet till 1300 kronor/invånare innebär att Gislaveds 
kommun ska betala in ytterligare 13 mnkr (invånarantal 2020) fram t om år 2024. 

Denna kapitalinsats kommer att påverka kommunens likviditet och därmed 
räntekostnaden vilket med dagens genomsnittliga räntenivå, 0,5 % skulle motsvara 
en kostnad på 65 tkr/år. Denna kostnad ska ställas i relation till att det ökade 
insatskapitalet kommer att ligga till grund för utdelning från Kommuninvest till 
kommunen. Denna utdelning beräknas för 2020 till 2 % vilket skulle innebära en 
ökad utdelning med ca 250 tkr avseende ett ökat insatskapital med 13 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2020 
Kommuninvest, Information om kapitalisering 
Kommuninvest den 3 september 2020 
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån 
Bilaga I Förslag missiv och beslutformulering 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §277 Dnr: KS.2020.125 1.3.1 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens gällande 
delegationsordning den I februari 2021, att fastställa kommunstyrelsens 
delegationsordning daterad den 6 november 2020, samt att delegationsordningen 
ska börja gälla från den I februari 2021. 

Ärendebeskrivning 
Föreslagen text är markerat i enbart gult och texten som föreslås, att tas bort är 
överstruken och markerat i gult. 

Generell föreslagen förändring 
En förtydligande text om att högre chef alltid ska erhålla samma mandat som lägre 
befattning. Kommunikationschef föreslås, att erhålla mandat att besluta om 
öppettider, samt att kanslichef föreslås kunna fastställa 
informationshanteringsplaner. Då informationshanteringsbeslut omfattas av 
gallringsbeslut, och övriga typ av liknande bestämmelser som redan beslutas av 
kanslichef. 

Upphandlingsärenden 
Titel Förhandlingsstrateg föreslås, att tas bort samt; att ändra 2020 till 2021 
gällande direktupphandlingsgräns. 

Personalärenden 
Förhandlingsstrateg föreslås, att erhålla samma mandat som HR-chef. HR-konsult 
föreslås, att även erhålla förhandlingsmandat gällande §19, I I, 15, 29 MBL; samt 
kunna besluta om uppsägning av personliga skäl av övriga medarbetare som inte är 
kommundirektör. 

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskottsärenden 
Delegationspunkterna 9.25-9.27 föreslås, att tas bort eftersom dessa punkter finns 
nu under Vuxenutbildning eftersom ändringar i socialtjänstlagen har inneburit att 
"sär" bakats ihop med övrig vux. 

De övriga delegationspunkterna som föreslås, att tas bort hänvisas också till 
kapitel och ärenden som i socialtjänstlagen inte längre finns, som nu istället är 
sammankopplad med kapitel 20. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning daterad den 6 november 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://9.25-9.27
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Ks §278 Dnr: KS.2020.203 1.1.4 

Utbetalning av partistöd för 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2021 ska 
betalas ut till samtliga partier i kommunfullmäktige enligt beräkning daterad den 23 
november 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 - 31 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 27 augusti 2020 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 22 oktober 2020. 

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

Beslutsunderlag 
Regler för kommunalt partistöd fastställda av kommunfullmäktige den 25 oktober 
2018 
Beräkning av partistöd per parti för 2021 daterad den 23 november 2020 
Kommunfullmäktiges presidium den 27 augusti 2020, §9 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §279 Dnr: KS.2020.154 1.4.1 

Utblick 2022-2026, kommunen som helhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Utblick 2022 
och framåt för Gislaveds kommun. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun påverkas av omvärlden, de förutsättningar som ges från 
nationellt håll samt den lokala platsen. Utblicken syftar till att prioritera bland de 
möjligheter och utmaningar som kommer att påverka Gislaveds kommun som 
helhet i framtiden. 

Nämndernas och bolagens kunskaper och erfarenheter om verksamhetens 
utveckling utgör grunden för kommunens omvärldsanalys och strategier inför 
framtiden, tillsammans med nationella rapporter och analyser om framtidens 
utmaningar. Utblicken är första steget i planeringsprocessen inför budgetarbetet 
för 2022. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Utblick 2022 och framåt Gislaveds kommun - kommunen som helhet 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 27 november 2020 

Yrkanden 
Mattias Johansson (SD): Att under punkt 6 Trender lägga till: 
- Staten vill ta bort kommunalt självbestämmande på allt fler områden. 
- Allt lägre nivå kunskapsmässigt på den tillkommande arbetskraften. 
- Fel fokus på hållbarhetsfrågor. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Reglemente för rådet för hållbar utveckling 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta reglemente för rådet för hållbar utveckling 
daterat den 9 november 2020. Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor under 
kommunstyrelsen ska upphöra 3 I december 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2020 att anta en inriktning om att ett 
Hållbarhetsråd inrättas under kommunstyrelsen från och med den I januari 2021. 
Antagande av reglemente för Rådet för hållbar utveckling delegerades till 
kommunstyrelsen. 

Rådet för hållbar utvecklings syfte är att få ett helhetsperspektiv på 
hållbarhetsfrågorna. Rådet ska fungera som en arena för samverkan mellan olika 
parter där parterna tillsammans i bred samverkan kan sprida kunskap och skapa 
samsyn om vilka frågor, prioriteringar och inriktningar som är avgörande för en 
hållbar utveckling för kommuen som geografisk plats. Av kommunstyrelsens 
reglemente framgår under §35 Samverkansorgan att kommunstyrelsen har två 
samverkansorgan: Rådet för social hållbarhet och Referensgruppen för 
arbetsmarknadsfrågor. Samverkansorganens arbetssätt och antal ledamöter ska 
regleras i särskilda reglementen antagna av kommunfullmäktige. 

Rådet för hållbar utveckling ersätter tidigare råd för social hållbarhet och 
referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för rådet för hållbar utveckling, daterat den 9 november 2020 
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 augusti 2020, § I 03 
Kommunstyrelsen den 25 november 2020, §258 

Yrkanden 
Mattias Johansson (SD): Avslag på liggande förslag till reglemente. Det finns inget 
behov av att inrätta ett råd för hållbarhet i syfte att sträva mot hållbarhetsmålen i 
agenda 2030, detta eftersom målen för Gislaveds kommuns del redan är 
uppnådda. Ett råd som inte behövs behöver heller inget reglemente. Möjligen med 
undantag av mål nio som heter: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 
som har ett delmål 9.2. Att till 2030 avsevärt öka industrins andel av sysselsättning 
och BNP. Att genomföra målet 9.2 skulle kräva mycket drastisk minskning av den 
kommunala organisationen, därför anser jag det vara lämpligt att börja med att 
lägga ned avdelningen för hållbar utveckling samt det föreslagna rådet för hållbar 
utveckling med det föreslagna reglementet. Sammantaget är vi Sverigedemokrater 
positivt inställda till de flesta delar som finns med i Agenda 2030 och ser fram 
emot det välstånd som kommer alla världens människor till del i och med 
genomförandet av denna plan. Dock är det så att det inte kan anses att vara en 
kommunal angelägenhet att arbeta med det som redan är genomfört inom vårat 
ansvarsområde Gislaveds kommun. 

Ks §280 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens liggande förslag. 

Beslutet skickas till: 
Avd. hållbar utveckling 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §281 Dnr: KS.2016.206 

Antagande av Stadsmiljöprogram Gislaveds centrum, Anderstorp och 
Smålandsstenar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Stadsmiljöprogram för Gislaved, Anderstorp och 
Smålandsstenar, daterat den 4 november 2020. 

Ärendebeskrivning 
Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaveds tätort, antagen av 
kommunfullmäktige den 20 juni 20 I I (reviderad den 21 september 2015) ger i 
uppdrag att ett gestaltningsprogram för de centrala delarna ska tas fram. Projektet 
har delats in i två delar. Den ena delen är att ta fram ett stadsmiljöprogram och 
den andra är att ta fram ett ide- och gestaltningsprogram. Ide- och 
gestaltningsprogram för Gislaved 2040 - mötesplatsen vid Nissan, antogs av 
kommunfullmäktige den 12 december 2019. 

Ett förslag till stadsmiljöprogram för Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar har 
tagits fram i samarbete mellan kommunen, Enter Gislaved, AB Gislavedshus samt 
Gislaved Energi AB. 

I FÖP för Gislaved framkommer att ett stadsmiljöprogram ska upprättas för 
Gislaveds tätort. Under arbetets gång har arbetsgruppen valt att bredda 
programmet till att gälla de tre större orterna Gislaved, Anderstorp och 
Smålandsstenar. Delar av programmet kan också användas i de mindre tätorterna. 

Stadsmiljöprogrammet är ett dokument som ger råd och vägledning gällande 
materialval och utformning av det offentliga rummet. Syftet med 
stadsmiljöprogrammet är att skapa attraktiva stadskärnor genom att ta tillvara och 
utveckla de kvaliteer som finns idag och att samordna de insatser som görs i 
framtiden. Programmet riktar sig till alla som på något sätt är med och bidrar till 
förändringar i stadsmiljön - fastighetsägare, handlare, företagare, medborgare och 
kommunens olika förvaltningar. 

Kommunen förvaltar och ansvarar för en stor del av de centrala offentliga rummen 
och med det här programmet tydliggörs kommunens inriktning för offentliga 
platser. 

Målet är att upplevelsen i centrum ska bidra till en god helhetsverkan som ökar 
attraktiviteten och trivseln för alla som vistas i den. För att få effekt är det viktigt 
att stadsmiljöprogrammet får en bred förankring i kommunen. 
Stadsmiljöprogrammet ska bidra till att skapa en estiskt tilltalande och funktionell 
stadsmiljö där färg, form och materialval skapar harmoni och ger invånare och 
besökare ökad livskvalite. 

Under 2019-2020 arbetade kommunen fram visionsdokument för Gislaved Ide- och 
gestaltningsprogram för Gislaved 2040 - mötesplatsen vid Nissan och för Anderstorp 
Bro till bro. 

Ks §281 (forts.) 
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Stadsmiljöprogrammet ska tillsammans med dessa visioner verka för att uppnå 
målen i kommande fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp, 
som beräknas antas av kommunfullmäktige under år 2022. 

Kommunstyrelsen har den 25 november 2020 beslutat att föreslå 
kommunstyrelsen att anta Stadsmiljöprogram för Gislaved, Anderstorp och 
Smålandsstenar, daterat den 4 november 2020. 

Beslutsunderlag 
Förslag till stadsmiljöprogram för Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar, 
daterat den 4 november 2020 
Kommunstyrelsen den 25 november 2020, §257 

Yrkanden 
Stefan Nylen (SD) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Fredrik 
Sveningson (L), Jonas Ericson (M), Håkan Josefsson (C), Fredrik Johansson (S) och 
Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Avd. Hållbar utveckling 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Avyttring av bostadshus i Klo, KLO I: I I Anderstorp 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att avyttra 
bostadshuset på rot på fastigheten Klo I: I I i Stora Brännö, Anderstorp. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Klo I: I I, Stora Brännö köptes in den 6 november 2012 för 600 000 kr 
i syfte att förhindra ytterligare klagomål på motorbanan som är belägen ca 1,8 km 
fågelvägen bort. 

Fastigheten har sedan 2012 hyrts ut till en privatperson. Den årliga hyresintäkten 
är 24 000 kr, och den planerade underhållskostnaden beräknas uppgå till 374 000 
kr inom fem år. Fastigheten klassas idag som bostadsändamål, ligger utanför 
detaljplanerat område och har ett restvärde på 45 500 kr. Total areal är 2 460 
kvm. 

I samband med att fastighet- och serviceförvaltningen har gjort en översyn av det 
nuvarande fastighetsbeståndet utifrån nämndens grunduppdrag att serva 
kommunala verksamheter med lokaler, har frågan väckts om avyttring av 
fastigheten. Dialog har förts med lokalresursgruppen och strategisk 
markförsörjningsgrupp om förutsättningarna för att nyttja fastigheten till 
kommunal verksamhet. Inga förutsättningar för kommunal verksamhet bedömdes 
för fastigheten och därmed bör den fortsättningsvis inte belasta nämndens budget. 

Kommunstyrelsens näringsutskott har den 2 december behandlat ärendet och 
beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge tekniska förvaltningen i 
uppdrag att avyttra bostadshuset på rot på fastigheten Klo I: I I i Stora Brännö, 
Anderstorp. 

Beslutsunderlag 
Fastighet- och servicenämnden den 21 oktober 2020, § I 08 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I I november 2020 
Kommunstyrelsens näringsutskott den 2 december 2020, §56 

Yrkanden 
Jonas Ericson (M) med instämmande av Tommy Stensson (S), Mikael Kindbladh 
(WeP), Håkan Josefsson (C), Lennart Kastberg (KD) och Evangelos Varsam is (S): 
Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Avyttring av bostadshus i Högalid, Henja I :33 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att avyttra 
fastigheten Henja I :33 i Högalid, Gislaved. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten har minst sedan 20 I 0 använts som bostadshus av en privat hyresgäst. 
Den årliga hyresintäkten är 37 000 kr, och den planerade underhållskostnaden 
beräknas uppgå till 342 000 kr inom fem år. Fastigheten klassas idag som 
bostadsändamål, ligger utanför detaljplanerat område och har ett restvärde på 0 
kr. Total areal är I 000 kvm. 

I samband med att fastighet- och serviceförvaltningen har gjort en översyn av det 
nuvarande fastighetsbeståndet utifrån nämndens grunduppdrag att serva 
kommunala verksamheter med lokaler, har frågan väckts om avyttring av 
fastigheten. Dialog har förts med lokalresursgruppen och strategisk 
markförsörjningsgrupp om förutsättningarna för att nyttja fastigheten till 
kommunal verksamhet. Inga förutsättningar för kommunal verksamhet bedömdes 
för fastigheten och därmed bör den fortsättningsvis inte belasta nämndens budget. 

Nuvarande hyresgästen har anmält ett intresse för köp av fastigheten men först 
måste en värdering av bostadshuset utföras innan försäljning kan ske. 

Kommunstyrelsens näringsutskott har den 2 december behandlat ärendet och 
beslutat att föreslå kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att 
avyttra fastigheten Henja I :33 i Högalid, Gislaved. 

Beslutsunderlag 
Fastighet- och servicenämnden den 21 oktober 2020, § I I 0 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I I november 2020 
Kommunstyrelsens näringsutskott den 2 december 2020, §54 

Yrkanden 
Jonas Ericson (M) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Håkan Josefsson 
(C), Tommy Stensson (S): Bifall till liggande förslag. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §284 Dnr: KS.2020.152 2.2.2 

Arvoden till förtroendevalda 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet tills dess 
riksdagsmannaarvodet är fastställt, samt att tills vidare ska 2020 års arvode gälla. 

Ärendebeskrivning 
Inför 2021 föreslås att ingen uppräkning sker, då riksdagsledamöternas arvoden 
inte har förändras sedan november 2019. Det är endast kommunfullmäktige som 
kan besluta om de ekonomiska grunderna för förtroendevalda enligt 4 kap. 12 § 
KL och 5 kap. § I§ KL. Kommunstyrelsen har endast mandat att göra en 
uppräkning. 

Under pågående mandatperiod fastställer kommunstyrelsen bilaga ett (I) när 
riksdagsledamotsarvodet är fastställt enligt paragraf sju (7) punkt Kommunalråd A - i 
styrdokumentet Regler om ersättning och frånvaro för kommunalt förtroendevalda i 
Gislaveds kommun. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna Arvoden 
förtroendevalda 2021, enligt bilaga ett (I) daterad den 7 december 2020. 

Beslutsunderlag 
Bilaga ett (I) Arvoden förtroendevalda 2021 daterad den 7 december 2020. 
Regler om ersättning och frånvaro för kommunalt förtroendevalda i Gislaveds 
kommun daterad den 13 december 2018 

Mötet ajourneras mellan kl. 15.50-16.00. 

Yrkanden 
Evangelos Varsamis (S): Att ärendet återremitteras tills dess riksdagsmannaarvodet 
är fastställts, samt att tills vidare ska 2020 års arvode gälla. 

Maria Gull berg Lorentsson (M) med instämmande av Tommy Stensson (S): Bifall 
till Evangelos Varsamis (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Evangelos Varsamis (S) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet tills dess 
riksdagsmannaarvodet är fastställt, samt att tills vidare ska 2020 års arvode gälla. 

Beslutet skickas till: 
Kanslichefen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §285 Dnr: KS.2020.90 

Godkännande av redovisning av utvecklingsmedel till Näringslivsrådet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av utvecklingsmedel till 
Näringslivsrådet. 

Ärendebeskrivning 
Näringslivet i Gislaveds kommun påverkas i olika grad av konsekvenser på grund 
av Coronapandemin. För att stimulera det lokala näringslivet beslutade 
kommunstyrelsen den 13 maj 2020 att godkänna att 500 tkr betalas ut från 
kommunstyrelsens utvecklingsmedel för att stötta det lokala näringslivet, att 
godkänna de aktiviteter som Gislavedsregionens näringslivsråd föreslagit, samt att 
efter redovisad kostnad löpande betala medel till Gislavedsregionens 
näringslivsråd, efter godkänd redovisning. 

På dagens sammanträde redovisar ordföranden i Gislaveds näringslivsråd hur de 
tilldelade utvecklingsmedlen fördelats och använts. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen den 13 maj 2020, §122 

Yrkanden 
Maria Gullberg Lorentsson (M): Att godkänna redovisningen av utvecklingsmedel 
till Näringslivsrådet, samt att ärendet ska beslutas idag. 

Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Evangelos Varsamis (S), Bengt 
Petersson (C), Håkan Josefsson (C), Fredrik Sveningson (L) och Lennart Kastberg 
(KD): Bifall till Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkande. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Näringslivsrådet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Sveriges kommuner och regioner 
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA 20 

Sveriges kommuner och regioner 
Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 och Med stud 20 - med 
OFR Läkare 

Sveriges kommuner och regioner 
Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 
syofunktionär som inte har fått försäkringskydd enligt AGS-KL 

Finnvedens samordningsförbund 
Verksamhetsplan 2021 

Finnvedens samordningsförbund 
Styrelseprotokoll den 26 november 2020 

Nationella vårdkompetensrådet 
Missiv Nationella vårdkompetensrådet Pandemin och 
kompetensförsörjningen 

Nationella vårdkompetensrådet 
Pandemin och kompetensförsörjningen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §287 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

GGW-möte 
Ordföranden informerar från GGW-möte där Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och 
Värnamos kommuner ingår. Gislaved kommun har varit ordförandekommun detta 
året och Vaggeryds kommun blir ordförandekommun nästa år. Man diskuterade 
bland annat Projekt nätverk storstad som ska drivas som ett projekt inom BGR, 
Business Gnosjöregionen. Man efterfrågar hjälp med att få fram en lista på 
personer som har kopplingar till Gnosjöregionen som idag är verksamma i 
Stockholm för att hitta ambassadörer. Vidare diskuterade man kring förslaget om 
gemensam överförmyndarnämnd, organisationen kring Finsam, överklagandet på 
hastighetssänkning på rv 26 och Coronaläget i kommunerna. 

Tack för året som gått 
Då det är årets sista kommunstyrelsesammanträde tackar ordföranden för året 
som gått och önskar ledamöterna en God Jul och ett Gott Nytt År. Hon framför 
även ett stort tack till alla tjänstepersoner. Maria Gullberg Lorentsson tackar 
ordföranden på ledamöternas vägnar och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


