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Ks §44 Dnr: KS.2021.41 1.4.1 

Socialnämndens redovisning av åtgärder och effekter gällande 
uppföljning och helårsprognos 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har enligt reglementet fortlöpande uppsiktsplikt över 
nämnderna. Med anledning av socialnämndens prognostiserade underskott är 
socialnämndens ordförande Inga-Maj Eleholt och socialchefen Malin Johansson 
inbjudna till dagens sammanträde för att redogöra för vidtagna åtgärder och 
effekter gällande uppföljning och helårsprognos 2021. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.41
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ks §45 Dnr: KS.2021.27 5.8.1 

Medborgarlöften 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen om medborgarlöfte för 2021 till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta 
effektivt med det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöften är en del av 
polismyndighetens nya arbetssätt och innebär att den lokala problembilden ska 
vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt. 

Med utgångspunkt i tidigare undertecknad samverkansöverenskommelse och mot 
bakgrund av lägesbilden formulerar Gislaveds kommun och polisen 
medborgarlöften, som börjar gälla från och med undertecknandet. 

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område 
upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöften 
syftar till att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 
Detta sker genom att polis och kommun genomför aktiviteter, var för sig och 
tillsammans. 

Arbetet med medborgarlöftet ska utgå från ett kunskapsbaserat arbetssätt där 
åtgärder och insatser genomförs utifrån lokala problembilder samt kunskap om 
vad som är verksamt och konkret med stöd av lokal och systematisk 
kartläggning/lägesbild, orsaksanalys, aktivitet samt uppföljning. 

Gislaveds kommun och lokalpolisområde Värnamo har efter medborgar- och 
medarbetardialoger, samt inhämtning av statistik och information från polisens 
underrättelse tjänst, tagit fram en lägesbild över kommunen. 

På grund av den nu rådande pandemin har få fysiska möten med medborgare 
kunnat ske under 2020 vilket har gjort att polisen till stor del fått belysa de 
problemområden och platser i kommunen som medborgarna uttryckt via sina 
inlägg på sociala medier. 

Lägesbilden över Gislaveds kommun har inte nämnvärt förändrats sedan 2019 
vilket gör att de fokusområden som då identifierades finns kvar även i 2020 års 
framtagna gemensamma lägesbild. Ur denna gemensamma lägesbild lyfts de 
områden som berör trygghet och narkotikabrottslighet ut som kommande 
medborgarlöften i Gislaveds kommun. Övriga fokusområden har beaktats och 
kommer att prioriteras i det vanliga polisiära linjearbetet. 

MEDBORGARLÖFTE 
Gislaveds kommun och polisen lovar att arbeta för att ytterligare förbättra 
tryggheten i kommunen. För att öka tryggheten vill vi genom en gemensam 
lägesbild öka närvaron på aktuella platser. Detta gör vi genom att: 

• öka tryggheten i centrala i Gislaved. Detta sker genom ökad polisiär närvaro 
och i samarbete med fastighetsbolag och näringsidkare. Åtgärder ska 
genomföras kring utemiljön i området i syfte att skapa trygghet och förhindra 
eller försvåra brottslig verksamhet. 

Ks §45 (forts.) 
Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.27
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

• utöka antalet områden i konceptet Effektiv samordning för trygghet (EST). 
I kommande medborgarlöfte kommer Citytorget i Gislaved att ingå i EST 
arbetet. 

• utefter den aktuella lägesbilden genomföra trygghetsrundor på aktuella 
platser (hot spets) i kommunen. 

• genomföra en trygghetsvandring i Reftele 

• fortsätta och vidareutveckla vårt arbete med SSPF, en modell där 
skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal träffas och samarbetar för 
att bättre kunna upptäcka ungdomar som befinner sig i utsatthet och riskerar 
att hamna i gängkriminalitet. En framgångsfaktor i detta arbete är att vi, när 
anledning finns, alltid gör SOL 14§ anmälningar (orosanmälningar) till 
kommunens socialförvaltning. 

Beslutsunderlag 
Förslag Medborgarlöften 2021, daterat den 16 februari 2021 
Uppföljning av Medborgarlöften 2019-2020, daterad den 16 februari 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 februari 2021 

Beslutet skickas till: 
Säkerhetschefen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §46 Dnr: KS.2019.146 1.2.6 

Svar på motion om vandrings- och kanotleden längst Nissan 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen om vandrings
och kanotleden längs Nissan ska anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Rose-Mari Moden (S), Pelle Gull berg (S) och Hasse Johansson (S) har den 
2 maj 2019 lämnat in en motion om vandrings- och kanotleden längst Nissan. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger i uppdrag att: 

• Kanotleden rensas och fräschas upp. 
• Vandringslederna rensas och fräschas upp. 
• Kontakter tas med markägarna om rastplatserna. 

Motionen har remitterats till fastighet- och servicenämnden för beredning. 
Fastighet- och servicenämnden har den 27 mars 2020 behandlat ärendet och 
svarar enligt följande: 

Fastighet- och serviceförvaltningen har i uppdrag att inför varje säsong rensa upp 
vandrings- och kanotlederna vilket sker årligen mellan april och juni. På hösten 
görs ytterligare en kontroll av lederna för att finjustera inför vintern. Synpunkter 
från kommuninvånarna på nedskräpning, skadegörelser m.m. som inrapporteras till 
kommunen, hanteras skyndsamt under högsäsongen - och snarast möjligt under 
resterande del av året. 

Med tanke på inkommen motion kommer även rastplatserna längs med Nissan att 
noggrant inventeras under april 2020 och arbetet ligga till grund för en 
handlingsplan med åtgärder att utföra och följas upp säsongsvis på samma sätt som 
för vandringslederna. Med detta arbete på gång inom fastighet- och 
serviceförvaltningen och återrapportering till kommunfullmäktige, anses motionen 
vara bifallen och slutrapporterad. 

Med hänvisning till fastighet- och servicenämndens svar konstaterar 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen om vandrings- och kanotleden längs 
Nissan är besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion om vandrings- och kanotleden längs Nissan, daterad den 2 maj 2019 
Fastighet- och servicenämnden den 27 mars 2020, §34 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2020 

Yrkanden 
Marie Johansson (S): Bifall till motionen. 

Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till Marie Johanssons (S) yrkande. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ks §47 Dnr: KS.2020.32 1.2.6 

Svar på motion gällande fler parkeringsplatser i Gislaveds centrum 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärende till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen gällande fler 
parkeringsplatser i Gislaveds centrum ska avslås. 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion, daterad den 28 januari 2020 
gällande fler parkeringsplatser i Gislaveds centrum. 

Motionärerna föreslår: 
• 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, samt 

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

Sverigedemokraterna menar att det finns en stark önskan om ett levande centrum. 
De påpekar vikten av att verksamheter som finns i centrum, samt de som 
eventuellt etablerar sig framöver, behöver få bra förutsättningar med t.ex. 
tillgängliga parkeringsplatser. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till tekniska nämnden för beredning. 
Tekniska nämnden har den 8 september 2020 behandlat ärendet och lämnar 
följande svar: 
I centrala Gislaved finns drygt I I 00 parkeringsplatser. Av dessa ägs drygt 500 av 
kommunen. Utöver dessa parkeringsplatser är det också tillåtet att parkera på 
gatumark, där inte förbud att stanna eller parkera gäller. Under 2016 gjordes en 
kartläggning över användningsgraden av centrala parkeringsplatser. Under dagtid 
visade det sig att de kommunala parkeringarna var utnyttjade till 62 % och de 
privatägda var nyttjade till 52 %. Det är troligen en något högre siffra idag, men 
parkeringsplatser finns tillgängliga inom centralorten. Ett ökat parkeringsbehov 
syns dock i centrala Gislaved, då man numera i högre utsträckning pendlar in till 
tätorten. Kollektivtrafikförbindelser är tyvärr inte alltid tillfredsställande, vilket gör 
att en del tvingas välja bil som färdmedel. Antalet parkeringsplatser i centrum får 
anses uppfylla behovet. 
I centrum finns en hel del tidsbegränsade parkeringar som är avsedda för att 
tillgängliggöra centrum. De ska inte användas för uppställning av fordon en hel dag. 
Om Gislaveds kommun skulle välja att införa kommunal parkeringsövervakning för 
att uppnå en bättre regelefterlevnad av gällande parkeringsregler, borde det 
innebära att fler parkeringsplatser blir tillgängliga 
oftare under dagarna i Gislaveds tätort. Detta skapar i sin tur ett mer attraktivt 
och tillgängligt centrum. 

Att använda parkeringsskiva kan möjligen i framtiden övervägas som ett alternativ. 
Dock skulle ett beslut om reglering med parkeringsskiva, utan införande av 
kommunal parkeringsövervakning, vara verkningslöst. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.32
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Ks §47 (forts.) 

Den del av Stortorget som inte används som parkering bör kvarstå som torgyta. 
Det ligger också i linje med det Ide och gestaltningsprogram för Gislaved 2040, 
som antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2019. 

Med hänvisning till tekniska nämndens yttrande förslår kommunstyrelse
förvaltningen att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion gällande fler parkeringsplatser i Gislaveds centrum 
Tekniska nämnden den 8 september 2020, §61 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2020 

Yrkanden 
Mattias Johansson (SD): Bifall till motionen. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ks §48 Dnr: KS.2019.244 1.2.6 

Svar på motion angående att införa mobila fritidsgårdar 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen 
angående att införa mobila fritidsgårdar. 

Ärendebeskrivning 
Westbopartiet har den I 0 december 2019 lämnat in en motion angående att 
införa mobila fritidsgårdar. Motionärerna yrkar på att fritid- och folkhälsonämnden 
får i uppdrag att på ett positivt sätt undersöka möjligheten att införa mobil 
fritidsgård enligt intentionerna i motionen. 

Motionen har den 18 december 2019 remitterats till fritid- och folkhälsonämnden 
för yttrande. Fritid- och folkhälsonämnden har den 31 mars 2020 behandlat 
ärendet och svarar enligt följande: 

Fritid- och folkhälsoförvaltningen har utrett frågan enligt uppdraget. En 
omvärldsanalys är framtagen. Den visar att ett antal kommuner i Sverige har 
verksamhet med mobila fritidsgårdar. Parallellt är förvaltningen i uppbyggnad av en 
ny fritidsgårdsverksamhet. Förvaltningen föreslår en typ av mobil fritids
gårdsverksamhet som kommer att medföra en utökning av två stycken 
medarbetare. Utöver tiden som medarbetarna lägger på den mobila fritids
gårdsverksamheten ska de jobba uppsökande och snabbt ställa om för att jobba 
med målgrupper eller områden som har behov. Förvaltningen uppskattar 
kostnaden för den här varianten av mobil fritidsgårdsverksamhet till 
I 180 tkr/år. 

Eftersom fritid- och folkhälsonämnden redan har utfört uppdraget enligt 
intentionen i motionen konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att motionen är 
bifallen. 

Beslutsunderlag 
Motion angående att införa mobila fritidsgårdar, daterad den I 0 december 2019 
Fritid- och folkhälsonämnden den 31 mars 2020, §13 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 september 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §49 Dnr: KS.2019.216 1.2.6 

Svar på motion angående brister på handikapptoaletter vid kommunala 
anläggningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen angående 
brister på handikapptoaletter vid kommunala anläggningar ska anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Tomas Johansson (WeP) har den 23 oktober 2019 lämnat in en motion angående 
brister på handikapptoaletter vid kommunala anläggningar. 

Då det framkommit brister i tillgången på handikapptoaletter som är i bruk vid 
kommunala anläggningar vill man att fullmäktige ger fastighet- och servicenämnden 
i uppdrag att genomföra en inventering av kommunens lokaler för fritid- och 
sportverksamheter och skolan, för att utröna om varje enhet har en fungerande 
handikapptoalett som även kan användas som könsneutral toalett och för ombyte. 
I kommunens arbete med allas lika värde är det viktigt att man även i handling och 
inte bara i ord visar vad man menar och vill. 
Motionären föreslår att: 

• Fastighet- och servicenämnden får i uppdrag att genomföra en inventering 
enligt ovan och att personalen på dessa anläggningar informeras om hur 
dessa utrymmen får och ska användas. 

• Fastighet- och servicenämnden återrapporterar till kommunfullmäktige då 
arbetet är genomfört och resultatet av detta. 

Motionen har remitterats till fastighet- och servicenämnden för beredning. 

Fastighet- och servicenämnden har den 27 mars 2020 behandlat ärendet och 
svarar enligt följande: 

Fastighet- och serviceförvaltningen har sedan tidigare påbörjat ett arbete med att 
tillgänglighetsinventera samtliga kommunala fastigheter inklusive kommunala 
handikapptoaletter. Inventering utförs i onlineprogrammet TD3 och resultatet 
finns idag tillgängligt på extern webbsida. Informationen kommer även göras 
tillgängligt för allmänheten via en ingång på gislaved.se. Programmet skapar en 
detaljerad rapport för att förbättra tillgängligheten som används för att skapa 
relevant åtgärdsplan på kort och lång sikt. I bilagt PM redovisas en lista över redan 
inventerade objekt samt objektlista och tidplan för resterande fastigheter. 

Med ovan arbete på gång inom fastighet- och serviceförvaltningen och 
återrapportering till kommunfullmäktige genom svar och PM, anses motionen vara 
bifallen och slutrapporterad. 

Med hänvisning till fastighet- och servicenämndens svar konstaterar 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen angående brister på handikapptoaletter 
vid kommunala anläggningar ska anses besvarad. 
Ks §49 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://gislaved.se
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Beslutsunderlag 
Motion angående brister på handikapptoaletter vid kommunala anläggningar, 
daterad den 23 oktober 20 19 
Fastighet- och servicenämnden den 27 mars 2020, §33 
PM - Handikapptoaletter vid kommunala anläggningar daterat den 28 februari 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2020 

Yrkanden 
Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Marie Johansson (S): Att motionen 
ska vara bifallen. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §50 Dnr: KS.2020.221 4.14.4 

Utökat verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Sunnaryd 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslaget 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt karta och 
fastighetsförteckning daterade den 24 november 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna 
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda människors 
hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta om 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas. 

Tidigare verksamhetsområde 
I Sunnaryd finns ett tidigare verksamhetsområde beslutat den 22 mars 2018. 

Vattentjänster 
• Spillvatten från normal hushållsanvändning (S) 

Förslag till nytt verksamhetsområde 
Verksamhetsområdet för allmänt spillvatten utökas i anslutning till redan utbyggt 
ledningsnät. Det tillkommande geografiska området finns redovisat på karta och 
fastigheter finns listade i fastighetsförteckning för Sunnaryds verksamhetsområde 
för allmänna vattentjänster. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut daterat den 8 december 2020 §I 04 
Karta Sunnaryd daterad den 24 november 2020 
Fastighetsförteckning Sunnaryd daterad den 24 november 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I februari 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §51 Dnr: KS.2020.220 4.14.4 

Utökat verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Skeppshult 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslaget 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt karta och 
fastighetsförteckning daterade den 22 oktober 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna 
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda människors 
hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta om 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas. 

Tidigare verksamhetsområde 
I Skeppshult finns ett tidigare verksamhetsområde beslutat den 20 oktober 2016. 

Vattentjänster 
Förslaget omfattar följande vattentjänster: 

• Vatten för normal hushållsanvändning (V) 
• Spillvatten från normal hushållsanvändning (S) 

Förslag till nytt verksamhetsområde 
Verksamhetsområdet för allmänt vatten och spillvatten utökas med fyra fastigheter 
i anslutning till befintligt ledningsnät. Det geografiska området finns redovisat på 
karta och tillkommande fastigheter finns listade i fastighetsförteckning för 
Skeppshults verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut daterat den 8 december 2020, §I 05 
Karta Skeppshult daterad den 22 oktober 2020 
Fastighetsförteckning Skeppshult daterad den 22 oktober 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I februari 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ks §52 Dnr: KS.2020.219 4.14.4 

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Södra Gussjön 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslaget 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt fastighetsförteckning 
daterad den 19 november 2020 och karta daterad 24 januari 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna 
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda människors 
hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta om 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas. 

Vattentjänster 
• Vatten för normal hushållsanvändning (V) 
• Spillvatten från normal hushållsanvändning (S) 

Förslag till verksamhetsområde 
Verksamhetsområdet för allmänt spillvatten bildas i anslutning till redan utbyggt 
ledningsnät. Berörda fastigheter finns listade i fastighetsförteckning för Södra 
Gussjöns verksamhetsområde för allmänna vattentjänster samt markerade på 
karta. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut daterat den 8 december 2020 §I 03 
Fastighetsförteckning Södra Gussjön daterad 19 november 2020 
Karta verksamhetsområde Södra Gussjön daterad den 24 januari 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I februari 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ks §53 Dnr: KS.2013.99 05 

Policy för inköp och upphandling 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att förtydliga policyn 
för inköp och upphandling utefter dagens diskussion bland annat gällande social 
och etisk hänsyn och att komplettera policyn med innovation och funktion, samt 
överlämnar ärendet till kommande sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till Inköps- och upphandlingspolicy har tagits fram. 

Syftet med policyn är att vara en vägledning till hur förtroendevalda och anställda 
ska agera så att det säkerställs att kommunens inköp och upphandlingar görs i 
enlighet med gällande lagstiftning inom området. 

Kommunen ska genom att ställa relevanta krav och följa kommunens övergripande 
policys och strategier i alla sina inköp sträva efter att få till bästa möjliga affär. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Policy för inköp och upphandling daterad den 22 januari 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2021 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M): Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att komplettera 
policyn med innovation och funktion. 

Marie Johansson (S): Att förtydliga policyn för inköp och upphandling utefter 
dagens diskussion bland annat gällande social och etisk hänsyn. 

Fredrik Sveningson (L): Bifall till Anton Sjödells (M) och Marie Johanssons (S) 
yrkande. 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2013.99
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ks §54 Dnr: KS.2020.225 10.10.2 

Ansökan om elitbidrag för år 2021, Gislaveds Volleybollklubb 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Gislaveds Volleybollklubb får ett 
marknadsföringsstöd på 130 000 kr för att klubben aktivt marknadsför Gislaveds 
kommun i samband med elitverksamhet, samt att klubben ska återrapportera till 
kommunen vad man genomfört efter årets slut. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds Volleybollklubb har inkommit med en ansökan om elitbidrag från 
Gislaveds kommun på 280 000 kr. Gislaveds Volleybollklubb lyfter fram att de är 
goda ambassadörer för kommunen som ger PR vid sina resor. 

På grund av Covid-19-pandemin är klubbens ekonomi hårt belastad av uteblivna 
intäkter. För att kunna fortsätta stärka sin verksamhet på elitnivå och täcka 
föreningens kostnader ansöker klubben om bidrag för elitsatsning 2021. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att bidraget inte ska beviljas 
eftersom likställigheten inte kan säkras i enlighet med kommunallagen. 

Gislaveds Volleybollklubb har till dagens sammanträde lämnat in redovisningen för 
2020 års beviljade bidrag. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om elitstöd för 2021 från Gislaved Volleybollklubb inkom 29 december 
2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2021 
Kommunstyrelsen den I 0 februari 2021, §3 I 
Redovisning av 2020 års beviljade bidrag 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Gislaveds Volleybollklubb 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ks §55 Dnr: KS.2021.43 10.10.4 

Gislaveds Motorklubb, Ansökan om arrangemangsbidrag för 
verksamhetsåret 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Gislaved Motorklubb får ett marknadsföringsstöd 
på 130 000 kr för att klubben aktivt marknadsför Gislaveds kommun i samband 
med elitverksamhet, samt att klubben ska återrapportera till kommunen vad man 
genomfört efter årets slut. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds Motorklubb har inkommit med en ansökan om arrangemangsbidrag för 
verksamhetsåret 2021 från Gislaveds kommun på totalt 130 000 kr. 

Gislaveds Motorklubb lyfter fram att klubben genom sitt representationslag 
Lejonen marknadsför Gislaved på ett omfattande och positivt sätt och är ett känt 
varumärke i kommunen. 

Förvaltningen gör bedömningen att bidraget inte ska beviljas då likställigheten inte 
kan säkras. 

Gislaveds Motorklubb har till dagens sammanträde lämnat in redovisningen för 
2020 års beviljade bidrag. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om arrangemangsbidrag för verksamhetsåret 2021 från Gislaveds 
Motorklubb 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2021 
Kommunstyrelsen den 17 februari 2021, §40 
Redovisning av 2020 års beviljade bidrag 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Gislaveds Motorklubb 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.43
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ks §56 Dnr: KS.2021.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Socialnämnden 
Protokoll den 16 februari 2021 §46 Sammanträdestider 2021 - revidering av 
tidpunkt för socialnämndens sammanträde 

Socialnämnden 
Sammanträdestider 2021 

SÅM, Samverkan, Återvinning och miljö 
Protokoll den 22 januari 2021 

SÅM, Samverkan, Återvinning och miljö 
Förstudie biokolproduktion 

SÅM, Samverkan, Återvinning och miljö 
Bilaga I. Budgetkalkyl biokolproduktion SÅM 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Beslut om skyddsobjekt 451-9316-2020-4 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Ks §57 Dnr: KS.2021.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Inspektion av Arbetsmiljöverket den 2 februari 2021 
Kommundirektören informerar om att Arbetsmiljöverket genomfört en inspektion 
i kommunen på kommunal övergripande nivå och i förskoleverksamheten. 
Resultatet från inspektionen är övervägande positivt. 

Samtal med Kronprinsessparet 
Ordföranden informerar om att hon haft ett bra digitalt möte med 
Kronprinsessparet där samtalet handlade om hur Gislaveds kommun har hanterat 
den pågående pandemin. Ordföranden lyfte bland annat arbetet med Företagsrådet 
och den goda samverkan med näringslivet. 

Yttrande gällande hastighetssänkningar på rv26 
Ordföranden informerar om att Trafikverket har besvarat överklagandet som 
Gislaveds kommun tillsammans med Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd, Tranemo och 
Hylte kommuner skickat in gällande hastighetsbegränsningarna på rv 26. 
Kommunerna kommer i en ny skrivelse svara Trafikverket att man vidhåller sitt 
yttrande. 

Avtackning av kommunjuristen 
Kommunjuristen Sandra Arvidsson arbetar idag sin sista dag och kommunstyrelsen 
tackar för ett gott arbete och önskar henne lycka till med det nya arbetet. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


