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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-09-21

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 21 september 2022, kl. 12.30 - 15.50

Beslutande Carina Johansson (C), ordf.
Kenneth Magnusson (C), tjänstgörande ersättare för Bengt Petersson (C)
Håkan Josefsson (C)
Anton Sjödell (M)
Jonas Ericson (M)
Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L)
Mikael Kindbladh (WeP)
Marie Johansson (S)
Ola Hagelin (S), tjänstgörande ersättare för Fredrik Johansson (S)
Rose-Mari Modén (S)
Evangelos Varsamis (S)
Gunnel Augustsson (S)
Maria Gullberg Lorentsson (M), tjänstgörande ersättare för Peter Gustavsson (SD)
Stefan Nylén (SD)

Stefan Eglinger, kommundirektörÖvriga deltagande
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Anders Olsson, ekonomichef, §§256-257, 259-260

Utses att justera Marie Johansson (S)

Justeringens Kommunstyrelsekontoret den 22 september 2022
plats och tid

Under- Paragrafer 255 - 263
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Yvonne Thelin Karlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Carina Johansson (C)

Justerande ..........................................................................................................................................

Marie Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Paragrafer 255 - 263Sammanträdesdatum 2022-09-21

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2022-09-23 anslags nedtagande 2022-10-17

Förvaringsplats Kommunstyrelseförvaltningen
för protokollet
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-21

Ks §255 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Vision 2040, rundvandring i Gislaved

Kommunstyrelsens ledamöter inleder sammanträdet med att tillsammans med
tjänstepersoner från olika delar av den kommunala organisationen göra en
rundvandring i Gislaved tätort genom visionsområdet "Gislaved 2040 -
Mötesplatsen vid Nissan. ”.

Fokus ligger på att visa olika inslag i visionsdokumentet samt försöka ge en inblick i
de möjligheter som finns för platsens utveckling. Under vandringen kommer också
platsens förutsättningar att belysas samt vilka utmaningar det kan medföra för att
förverkliga visionen.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-21

Ks §256 Dnr: KS.2021.248 1.4.1

Process kring planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Anders Olsson och bitr. kommundirektör Eva Gardelin Larsson
beskriver den tänkta processen framåt för planeringsdirektiv 2023 med plan för
2024-2026.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-21

Ks §257 Dnr: KS.2022.162

Finnvedens samordningsförbund, fråga om medlemsbidrag 2023

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde för beslut.

Ärendebeskrivning
Enligt preliminär fördelning av Finsam-medel för 2023 erbjuder staten förbundet
maximalt 2.470 tkr. Tilldelningen 2022 var 2.535 tkr och 2021 2.579 tkr.
Minskningen beror på att fler kommuner gått med i samordningsförbund utan att
statens medel ökat.

Det är andra året i rad som budgetutrymmet för förbundet minskar. Samtidigt är
det tydligt för alla parter att förbundets målgrupp med behov av samordnad
rehabilitering ökar.

Medlemssamrådet har vid flera tillfällen uttalat att det är viktigt att medel finns
både till långsiktig verksamhet och till att utveckla nya arbetssätt. En ny
programperiod för Europeiska Socialfonden ESF+ har också börjat. Om förbundet
ska öka sitt stöd till medlemmarna att ta vara på ESF-medlen behövs utrymme för
medfinansiering och administrativt stöd.

Om ingen idé om ny verksamhet kommer under hösten, eller annat händer som
påverkar utfallet kommande årsskifte, så kommer ett utrymme för ny verksamhet
att finnas med ca 1,1 milj kr, om medlemsbidragen stannar på nivån som föreslagits
från Försäkringskassan. Om medlemsbidragen ökar enligt styrelsens förslag så
ökar utrymmet för ny verksamhet under 2023 till ca 1,8 milj kr.

Beslutsunderlag
Förfrågan från Finnvedens samordningsförbund om ökat medlemsbidrag daterad
den 29 augusti 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-21

Ks §258 Dnr: KS.2022.45 1.2.6

Redovisning av obesvarade motioner per den 1 september 2022

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen
av obesvarade motioner daterad den 1 september 2022.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 20 § ska kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras
på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade
motioner per 1 september 2022 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen.

Enligt 5 kap. 35§ kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från
vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Redovisning av obesvarade motioner per 1 september 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.45
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-21

Ks §259 Dnr: KS.2022.63 1.4.1

Delårsbokslut med helårsprognos 2022, kommunstyrelsens egna

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att målet: Vara en attraktiv arbetsgivare genom en
utvecklad arbetsmiljö och en ökad delaktighet för medarbetarna ska ändras från grön
till gul markering, att målet: Erbjuda kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens
behov ska ändras från grön till gul markering, samt i övrigt godkänna delårsbokslut
med helårsprognos 2022, kommunstyrelsens egna.

Ärendebeskrivning
Den sammantagna bedömningen är att kommunstyrelsen under året bedriver
verksamhet med god kvalitet och måluppfyllelse. Kommunstyrelsen strävar efter
att ha god kvalitet inom särskilt viktiga områden för att uppfylla leveransen av
grunduppdraget och majoriteten av dessa områden har bedömts ha god, eller
relativt god kvalitet.

Prognos för kommunstyrelsens utfall per den sista december är en positiv
avvikelse mot budget på 1 000 tkr. Avvikelsen beror till största delen på
prognostiserade personalkostnader som är lägre än budgeterade, vilket främst är
kopplat till vakanta tjänster i flertalet verksamheter.

Investeringsbudgeten omfattar 17 mnkr varav 15 mnkr är avsedda för
samhällsutveckling och med avsikt att omfördelas under året utifrån beslut av
kommunstyrelsen. I dagsläget kommer 5,2 mnkr belasta år 2022, men det finns
även tänkta förvärv i storleksordningen 8,5 mnkr och 11-12 mnkr, där dialog med
berörda fastighetsägare pågår och förvärv kan bli aktuellt under året eller under
nästa år. Den sistnämnda fastigheten bedöms däremot förvärvas genom
Kommunhus AB, då fastighetsägaren avser att avyttra fastigheten genom
bolagsförsäljning. Prognos för kommunstyrelsens resterande 2 mnkr i
investeringsanslag är ett överskott på 300 tkr som inte beräknas användas under
2022.

Arbetet med översynen av förvaltningsorganisationen pågår och kommunstyrelsen
beslutade i våras om en ny förvaltningsorganisation. Den nya
förvaltningsorganisationen kommer att få genomslag från 1 januari 2023 och som
en del av översynen ska även förbättrade arbetssätt etableras. De tjänster som
vakanshållits, främst chefstjänster, i avvaktan på beslutet om ny
förvaltningsorganisation är flera av dessa rekryteringar igång. Detta är mycket
positivt för verksamheten men det kommer naturligtvis också påverkas av att flera
introduktioner kommer pågå parallellt under en period framåt.

Inom mark- och exploatering har en anbudsförfrågan genomförts för att utveckla
området Vitsippan i Gislaved. Det fanns flera anbudsgivare vilket visar på ett ökat
intresse hos exploatörer för att utveckla bostäder i kommunen. Tilldelningen är
klar vilket innebär att drygt 100 nya bostäder kommer att byggas men även att de
nya kommunala taxorna nu har etablerats på marknaden.

Beslut om tilldelning av markanvisning Bastuberget fattades på kommunstyrelsens
näringsutskott den 24 augusti. Det vinnande förslaget innehåller cirka 100
lägenheter där ungefär hälften planeras bli trygghetsboenden och den andra hälften
bli familjelägenheter.
Ks §259 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.63
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-21

Lägenheternas storlek planeras bli från 1 rum och kök till 5 rum och kök.
Markanvisningen av Bastuberget är ett startskott för att förverkliga visionen ”Bro
till bro”.

Samråd har genomförts gällande fördjupningen av översiktsplanen för Gislaved och
Anderstorp. De synpunkter och remissvar som har kommit in håller just nu på att
inarbetas för att färdigställa samrådsredogörelsen.

Byte av verksamhetssystem för hr och införandet av HRM har påverkat
arbetssituationen för många medarbetare under året, främst på hr-avdelningen.
Det har även påverkat och varit utmanande för chefer, administratörer och
medarbetare i organisationen, främst utifrån nytt arbetssätt och nya verktyg. Den
ökande arbetsbelastningen som varit under en period efter införandet börjar avta
allt eftersom kunskapen når ut i organisationen. Bytet av verksamhetssystem
skapar också förutsättningar till förändrade arbetssätt som på längre sikt kommer
bidra med resurseffektivitet.

En särskild informationssatsning på arbetsmarknadsenheten och SFI har gjorts inför
valet för att säkerställa att målgruppen har fått ta del av information om valet och
hur de kan gå tillväga för att rösta.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2022, kommunstyrelsen, daterad den 14 september 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 14 september 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 7 september 2022, §38

Yrkanden
Marie Johansson (S): Att målet: Vara en attraktiv arbetsgivare genom en utvecklad
arbetsmiljö och en ökad delaktighet för medarbetarna ska ändras från grön till gul
markering, i övrigt bifall till förslaget.

Anton Sjödell (M): Att målet: Erbjuda kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens
behov ska ändras från grön till gul markering, i övrigt bifall till förslaget.

Fredrik Sveningson (L) med instämmande av Emanuel Larsson (KD), Håkan
Josefsson (C), Mikael Kindbladh (WeP) och Stefan Nylén (SD): Bifall till Marie
Johanssons (S) och Anton Sjödells (M) yrkanden och till förslaget i övrigt.

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

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

Ordföranden ställer på proposition på förslaget i övrigt och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Ksf avdelningschefer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-21

Ks §260 Dnr: KS.2022.152

Utblick 2024-2028, kommunstyrelsens egna

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens utblick 2024-2028.

Ärendebeskrivning
Utblicken är första steget i planeringsprocessen inför 2024 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 2024-2028 för
kommunstyrelsen. 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 påverkar.

Exempel på områden som lyfts fram i utblicken är omvärldsläget, både ur
ekonomisk- och säkerhetssynpunkt, kompetensförsörjning samt demokrati– och
samhällsutveckling.

Beslutsunderlag
Utblick 2024-2028, kommunstyrelsen, daterad den 31 augusti 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 31 augusti 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 7 september 2022, §39

Beslutet skickas till:
Ksf avdelningschefer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
9

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-21

Ks §261 Dnr: KS.2022.113 1.9.1

Svar på remiss - Åtgärdsprogram Hälsans miljömål

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag till
yttrande daterat den 19 augusti 2022 som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelserna har i uppdrag att genomföra de nationella miljömålen på regional
nivå. I Jönköpings län sker detta genom att regionala åtgärdsprogram som omfattar
grupper av miljömål tas fram. Ett förslag till regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen Giftfri miljö, Frisk luft, God bebyggd miljö, Skyddande ozonskikt och
Säker strålmiljö, kallat Hälsans miljömål, har tagits fram i samverkan med
representanter från kommuner och andra aktörer i länet. Programmet är indelat i
fyra fokusområden: Giftfri miljö, Hållbar produktion och konsumtion, Livsmiljöer
för god hälsa och Hållbara städer och samhällen med totalt 28 åtgärder.
Åtgärderna är riktade till flera aktörer i länet men alla berör på något sätt
kommunerna, antingen som huvudansvariga för åtgärden eller delaktiga i någon
del. Övriga huvudaktörer är länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Avsikten är
att de olika utpekade aktörerna ska göra åtaganden för vilka åtgärder som man
förbinder sig att genomföra under programperioden 2023-2027.

De föreslagna åtgärderna berör flera olika nämnders ansvarsområden och därför
har åtgärdsprogrammet varit remitterat till nämnder och bolag i Gislaveds
kommun för att få deras synpunkter på åtgärderna och vad man avser att
genomföra av förslagen. Yttranden har inkommit från barn- och
utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, fastighet- och servicenämnden,
fritid- och folkhälsonämnden, kulturnämnden, socialnämnden och tekniska
nämnden. Synpunkter har också lämnats från AB Gislavedshus och Enter Gislaved
AB.

Utifrån inkomna yttrande har kommunstyrelseförvaltningen utarbetat ett förslag
till yttrande med ställningstaganden över alla åtgärder. Förslaget till yttrande
innebär att kommunen åtar sig 20 av de föreslagna åtgärderna, sex ytterligare
åtgärder åtar sig kommunen med vissa förbehåll. Två åtgärder deltar kommunen
inte i.

Beslutsunderlag
Remiss Åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2023-2027. Länsstyrelsen i Jönköpings
län 4 maj 2022
Barn- och utbildningsnämndens beslut §67 daterat den 14 juni 2022
Bygg- och miljönämnden utskott Gislaveds beslut daterat §25 den 21 juni 2022
Fastighet- och servicenämndens beslut §61 daterat den 15 juni 2022
Fritid- och folkhälsonämndens beslut §34 daterat den 22 juni 2022
Kulturnämndens beslut §27 daterat den 20 juni 2022
Socialnämndens beslut §77 daterat den 21 juni 2022
Tekniska nämndens beslut §40 daterat den 14 juni 2022
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande över Hälsans miljömål daterat
den 19 augusti 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2022
Kommunstyrelsen den 7 september 2022, §244

Ks §261 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-21

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-21

Ks §262 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 22:29 Ändringar i anställningsskyddslagen och Allmänna
bestämmelser den 1 oktober 2022

Cirkulär 22:30 Ändring i föräldraledighetslagen från och med de 2 augusti
2022

Fastighet- och servicenämnden
Protokoll 14 september 2022, §73 Förlängning och utökning av
tjänstebilsutmaningen från Fossilfritt Sverige

Kommunstyrelsens personalutskott
Protokoll den 14 september 2022

Samverkan, Återvinning och Miljö, SÅM
Protokoll den 30 augusti 2022

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-21

Ks §263 Dnr: KS.2022.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Avdelningschef, Enhetschef
9.40 Ek bistånd avslag enl. 4 kap. 1 § SoL, 2 st

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare, Socialsekreterare
9.37 Ek Bistånd avslag enl. 4 kap. 1 § SoL, 93 st

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare
9.51 Ek bistånd Avsluta utred enligt 11 kap 1 § SoL, 2 st

Avdelningschef, Gruppledare, Socialsekreterare
9.37 Ek Bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL, 160 st

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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