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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-08-24

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 24 augusti 2022, kl. 13.00-14.10

Beslutande Carina Johansson (C), inte närvarande
Bengt Petersson (C)
Håkan Josefsson (C)
Anton Sjödell (M), ordf
Jonas Ericson (M)
Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L)
Mikael Kindbladh (WeP)
Marie Johansson (S), jäv §240
Fredrik Johansson (S)
Rose-Mari Modén (S)
Evangelos Varsamis (S)
Gunnel Augustsson (S), tjänstgörande ersättare för Tommy Stensson (S)
Peter Gustavsson (SD)
Anders Gustafsson (SD), tjänstgörande ersättare för Stefan Nylén (SD)

Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektörÖvriga deltagande
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Tomas Gustavsson, utvecklingsledare, §236
Anders Olsson, ekonomichef, §237
Joakim Toll, avd.chef hållbar utveckling, §240
Emma Hansson, utvecklingsledare, §240

Utses att justera Fredrik Johansson (S)

Justeringens Kommunstyrelsekontoret den 24 augusti 2022
plats och tid

Under- Paragrafer 236 - 243
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Yvonne Thelin Karlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Anton Sjödell (M)

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

Fredrik Johansson (S)

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

Organ Kommunstyrelsen

Paragrafer 236 - 243Sammanträdesdatum 2022-08-24

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2022-08-25 anslags nedtagande 2022-09-16

Förvaringsplats Kommunstyrelseförvaltningen
för protokollet

Utdragsbestyrkande

https://13.00-14.10
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Ks §236 Dnr: KS.2022.90

Utredningsuppdrag gällande införande av "Bostad först" i Gislaveds
kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i
samråd med berörda förvaltningar och bolag utreda om ett införande av modellen
bostad först är lämpligt för Gislaveds kommun. Utredningen ska utgå från vilket
behov av modellen som finns i kommunen, vilket sätt den antas bidra till bättre
effekt i arbetet med målgruppen samt vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga
konsekvenser ett införande antas innebära.

Ärendebeskrivning
På socialnämnden den 14 december 2021 väcktes ett initiativärende gällande
införande av "bostad först" i Gislaveds kommun. Bostad först är en modell som
syftar till att nå och erbjuda en långsiktig boendelösning till hemlösa personer som
i många fall även har psykiska sjukdomar eller andra problem i form av beroende
eller missbruk. Socialnämnden beslutade att remittera ärendet till
socialförvaltningen för beredning.

Socialförvaltningen upprättade ett beredningsdokument, vilket bifogas ärendet,
som bland annat innehåller vilka insatser som finns tillgängliga i kommunen idag
och deras perspektiv på ett införande av boende först. De anser att ett eventuellt
införande måste beslutas av kommunfullmäktige, då det berör flera delar av
kommunkoncernen utöver socialnämnden och dess verksamheter. Socialnämnden
beslutade att anta socialförvaltningens svar som sitt eget och översända underlaget
till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Kommunstyrelsen mottog ärendet och på sitt sammanträde den 15 juni gavs
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att definiera vad som bör ingå i en
utredning om eventuellt införande av boende först i Gislaveds kommun. Förslag på
uppdragsbeskrivning redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 24 augusti
2022.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till uppdragsbeskrivning
vilket kan utläsas i förslag till beslut ovan. Huruvida ett införande av bostad först är
lämpligt för Gislaveds kommun bör analyseras utifrån vilket behov av modellen
som finns i kommunen, vilket sätt den antas bidra till bättre effekt i arbetet med
målgruppen samt vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser ett
införande antas innebära.

Det är särskilt viktigt att också definiera vad bostad först innebär och hur den kan
anpassas till Gislaveds kommun. Detta eftersom bostad först egentligen inte är en
modell, utan ett antal bärande principer. Det är också av stor vikt att arbetet sker
i samråd med relevanta delar av förvaltningen och kommunens bolag, då områdena
för bostad först berör stora delar av kommunkoncernen.

En ytterligare viktig aspekt att hantera är att det i juni månad 2022 fattats ett
beslut om en ny förordning som ger socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till
kommuner för att kunna starta bostad först och också utveckla och förbättra
befintlig verksamhet. Statsbidraget kan sökas från och med 31 augusti 2022.

Ks §236 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.90
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 15 juni 2022, §219
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 augusti 2022

Yrkanden
Fredrik Sveningson (L): Att ärendet inte ska vara beredande utan beslutas idag,
samt bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Marie Johansson (S) med instämmande av Anders Gustafsson (SD), Emanuel
Larson (KD), Mikael Kindbladh (WeP), Håkan Josefsson (C), Jonas Ericson (M) och
Peter Gustavsson (SD): Bifall till Fredrik Sveningsons (L) yrkande att ärendet ska
avgöras idag, samt bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningsons (L) yrkande att ärendet
ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelseförvaltningens förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Avd. Hållbar utveckling

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §237 Dnr: KS.2022.143 1.9.1

Svar på remiss - Samverkansavtal naturbruksutbildning i Jönköpings län

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar enligt rekommendation från Primärkommunal
Samverkan (PKS)

att det momspålägg på riksprislistan som funnits i ersättningen till Region
Jönköpings läns naturbruksskolor successivt avvecklas under en treårsperiod med
start år 2023 vilket motsvarar cirka 2 procent av priset per år, totalt cirka 6
procent, samt

att Gislaveds kommun efter justering av momspålägg enligt ovan tecknar nytt
samverkansavtal med Region Jönköpings län gällande regionens naturbruksskolor i
enlighet med tidigare förslag vid PKS sammanträde
2021-10-21.

Ärendebeskrivning
Befintligt avtal mellan länets kommuner och Region Jönköpings län gällande
gymnasieutbildningar som utförs på de naturbruksskolor som drivs av regionen
och vars utbildningsplatser bland annat elever från länets kommuner besitter, går
ut. Därmed ska ett nytt avtal skrivas. Vid framtagandet av det nya avtalet
uppmärksammades att i priset som kommunerna betalar (riksprislistan) har
momsbelopp lagts på utan att registreras som moms. Detta är en inbyggd
felaktighet som ska rättas till i det nya avtalet.

För att naturbruksskolorna ska få en realistisk möjlighet att justera kostnadssidan
och finna alternativa intäkter föreslås en successiv nedtrappning av kommunernas
ersättning till regionen med ca 2% årligen under tre år, med start 2023. En
förutsättning för detta är att naturbruksskolorna redan inför kommande läsår
inleder arbetet med att anpassa sin verksamhet till den nya prisnivån.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse daterad den 9 augusti 2022
Kommunal utveckling tjänsteskrivelse daterad 24 maj 2022
Samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i Jönköpings län för perioden
1 januari 2023 till den 31 december 2030

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §238 Dnr: KS.2021.250 3.1.2

Förslag till förordnande av borgerlig vigselförrättare

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att Dzenana Abdurahmanovic, Åviksvägen 4,
332 38 Gislaved förordnas som borgerlig vigselförrättare i Gislaveds kommun.

Ärendebeskrivning
Borgerlig vigsel förrättas av särskilt utsedda vigselförrättare. Det är länsstyrelsen
som utser vigselförrättare efter förslag av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen förslår att Dzenana Abdurahmanovic utses av
länsstyrelsen som borgerlig vigselförrättare. Dzenana är en lämplig person som
idag arbetar som näringslivsutvecklare i Gislaveds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 augusti 2022

Yrkanden
Marie Johansson (S) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Emanuel Larsson
(KD) och Håkan Josefsson (C): Att ärendet inte ska vara beredande utan avgöras
idag, samt bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelseförvaltningens förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Jönköpings län
Dzenana Abdurahmanovic

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §239 Dnr: KS.2022.134 1.3.1

Kommunstyrelsens delegationsordning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till delegationsordning för
kommunstyrelsen, daterad den 14 juni 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens delegationsordning har reviderats i den del som gäller
upphandlingsärenden. Tidigare har kommundirektören kunnat vidaredelegera
beslutsrätten till biträdande ekonomichef i punkt 2.1 Antagande av leverantör över
615 312 kr och upp till ett tröskelvärde och i punkt 2.4 Beslut om att inte lämna ut
allmän handling i samband med upphandlingsprocessen.

Titeln "biträdande ekonomichef" har tagits bort och därför föreslås att
vidaredelegationen istället ges till ekonomichef.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens delegationsordning daterad den 14 juni 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2022
Kommunstyrelsen den 10 augusti 2022, §227

Beslutet skickas till:
Ksf avd. chefer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §240 Dnr: KS.2021.175 1.6.4

Medfinansiering, Leader Västra Småland 2023-2027

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ta upp 640 tkr årligen under 2023-2027 i
kommunstyrelsens budgetram för kontant medfinansiering av Leader Västra
Småland, samt uppdrar åt firmatecknare att underteckna medfinansieringsintyg för
att starta leaderområde för Leader 2023-2027.

Jäv
Marie Johansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendebeskrivning
Under åren har ett stort antal satsningar på lokal utveckling genomförts i Sverige
och i Gislaveds kommun genom leadermetoden. Leader är ett verktyg för
landsbygdsutveckling inom EU och Sverige. Det finansieras av stöd från EU genom
landsbygdsfonden, men även med offentliga medel från kommunerna och staten.
Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet för lokalt ledd utveckling.

Nästa programperiod för Leader pågår mellan 2023-2027. 2021-2022 var
förlängningsår från den förra programperioden. Under föregående programperiod
genomfördes totalt 44 projekt i kommunen till ett värde av ca 9,6 miljoner.

Gislaveds kommun ingår i Leaderområde Västra Småland. Området omfattar
Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och de sydvästra delarna av Jönköpings kommun. Till
nästa programperiod kommer även hela Jönköpings landsbygd ingå i Leader Västra
Småland.

Under hösten 2020 beslutade kommunstyrelsen att Gislaveds kommun ställer sig
positiva till fortsatt deltagande i leaderområde 2021-2027, Leader Västra Småland
(ks.2020.139). Därefter har en avsiktsförklaring skrivits under, vilken styrker att
kommunen ingår i det lokala partnerskapet.

En lokal utvecklingsstrategi ligger till grund för arbetet. Kärnområdena i den lokala
utvecklingsstrategin för Leader Västra Småland 2023-2027 är:

· stärkt attraktivitet, livskvalitet och delaktighet,
· entreprenörskap,
· långsiktigt hållbar utveckling och klimatfokus och
· kunskap, inspiration och nätverk

Under kommande programperiod finansieras Leader enbart av landsbygdsfonden.
Tidigare period finansierades Leader av ytterligare tre fonder.

För Leader Västra Småland uppgår den totala offentliga medfinansieringen 10 853
tkr av den tilldelade budgeten. Beloppet ska fördelas på 5 år mellan kommunerna
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Jönköping. Fördelningen bygger på invånarantalet.
Den offentliga medfinansieringen ska årligen betalas i förskott till Leader-
föreningen i början på respektive år eller eventuellt i slutet av året före.

Ks §240 (forts.)

Gislaveds kommuns andel blir årligen 640 373 kr från och med 2023 och till och
med 2027.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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I nuvarande budget för kommunstyrelseförvaltningen upptas 580 tkr för Leader-
föreningens verksamhet. Eftersom budgetposten enbart innebär att en utbetalning
av medfinansieringen sker utifrån ett politiskt beslut, är det mer lämpligt att den
ligger direkt under kommunstyrelsens budget. Kostnaden för den nya
programperioden ökar med 60 tkr per år med anledning av strategins omfattning
och tilldelade medel från fonden. Denna ökning föreslås tas inom
kommunstyrelsens budgetram.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 augusti 2022
Kommunstyrelsen den 9 september 2020, §189
Strategi Leader Västra Småland 2023-2027
Leader medfinansiering
Medfinansieringsintyg Gislaved 2023- 2027
Avsiktsförklaring Gislaved med underskrift

Yrkanden
Fredrik Johansson (S) med instämmande av Gunnel Augustsson (S), Mikael
Kindbladh (WeP), Fredrik Sveningson (L), Emanuel Larsson (KD), Håkan Josefsson
(C), Jonas Ericson (M), Peter Gustavsson (SD) och Bengt Petersson (C): Bifall till
förslaget.

Beslutet skickas till:
Leader Västra Småland

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §241 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, 12 st

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare, Socialsekreterare
9.37 Ek Bistånd avslag enl. 4 kap. 1 § SoL, 581 st

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §242 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Primärkommunalt samverkansorgan
Protokoll daterat den 2 juni 2022

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §243 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunens markskötsel
Bengt Petersson (C) lyfter en fråga gällande kommunens markskötsel och
ledamöterna för en diskussion kring detta. Det är viktigt att saker som behöver
uppmärksammas lyfts in i kommunens synpunktssystem - Tyck till - för hantering.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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