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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-08-25

Kf §105 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Fastställande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
och noterar ordförandens tillkännagivande vad gäller direktsändningen av dagens
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 2 Nya motioner utgår
då inget finns att behandla.

Ordföranden tillkännager följande: Detta sammanträde direktsänds. Gislaveds
kommun har beslutat att i stället för utgivaren, ska var och en som framträder i
programmet själv svara för yttrandefrihetsbrott, som personen begår. Det
meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv för
yttrandefrihetsbrott som var och en begår.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändring av dagordningen och
finner att kommunfullmäktige enhälligt antar den.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-08-25

Kf §106 Dnr: KS.2022.5 1.2.6

Svar på interpellation gällande hyresfrihet för tomma
äldreboendeplatser

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten avslutad och konstaterar att
interpellationen är besvarad.

Ärendebeskrivning
Kian Anderson (WeP) och Tommy Östring (WeP) har den 10 juni lämnat in en
interpellation gällande hyresfrihet för tomma äldreboendeplatser. Interpellationen
är ställd till socialnämndens ordförande, Inga-Maj Eleholt (C), och fastighets- och
servicenämndens ordförande, Lisbeth Andersson (M).

Frågan lyder enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2021, §72 att fastighets- och
serviceförvaltningen fick i uppdrag att ge socialförvaltningen hyresfrihet för de
tomma äldreboendeplatserna fram till de behövs. Slutdatum för genomförande av
detta uppdrag sattes till den 30 juni 2022. Frågan till nämndsordförande för dessa
förvaltningar är därför hur stor är socialförvaltningens hyresreduktion med
anledning av detta uppdrag?

Kommunfullmäktige har den 13 juni 2022 beslutat att interpellationen får ställas
och att interpellationen överlämnas till dagens sammanträde för besvarande.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 13 juni 2022, §88
Interpellation gällande hyresfrihet för tomma äldreboendeplatser, daterad den 10
juni 2022
Interpellationssvar daterat den 23 augusti 2022

Fastighetsnämndens ordförande Lisbeth Andersson (M) har lämnat ett skriftligt
svar vilket delgetts interpellanten i tillräcklig tid före dagens sammanträde.

Kian Anderson (WeP) redogör för interpellationen och lämnar därefter
sammanträdet.

Lisbeth Andersson (M) svarar att i samband med kommunstyrelsens
nämnddialoger i oktober 2021, valde vi i fastighet- och servicenämnden att
redovisa de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av uppdraget
”Ny hyresmodell för äldreboendeplatser” där socialnämnden skulle ges hyresfrihet
för oanvända äldreboendeplatser fram till dess att platserna behövdes igen.

Konsekvensanalysen som vi redogjorde för på kommunstyrelsens nämnddialog i
oktober – och som även redovisades på kommunstyrelsens sammanträde 3
november 2021 i samband med fastställandet av kommunfullmäktiges
planeringsdirektiv 2022, ansågs fullgöra KF-uppdraget med slutredovisning 30 juni
2022. I och med detta ströks uppdraget vid antagandet av kommunfullmäktiges
planeringsdirektiv 2022 i november 2021 och har därför inte heller skapat några
kostnadsmässiga förskjutningar mellan våra båda nämnder under 2022.

Kf §106 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-08-25

Bengt-Ove Eriksson (V), Erik Anderson (K), Inga-Maj Eleholt (C), Tommy Östring
(WeP), Stefan Nylén (SD), Mikael Kindbladh (WeP), Fredrik Sveningson (L) och
Peter Bruhn (MP) gör inlägg i debatten.

Beslutet skickas till:
Kian Anderson (WeP)
Tommy Östring (WeP)
Inga-Maj Eleholt (C)
Lisbeth Andersson (M)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-08-25

Kf §107 Dnr: KS.2022.6 1.2.6

Fråga gällande fritidsgården i Smålandsstenar

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas och noterar att frågan är
besvarad, samt att ärendet i övrigt inte föranleder något särskilt beslut av
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Mikael Kindbladh (WeP) har ställt en fråga till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Maria Gullberg Lorentsson (M) gällande fritidsgården i Smålandsstenar.

Fritidsgården i Smålandsstenar har stängt på grund av att lokalen behöver tas i
anspråk för skolverksamhet. Frågorna lyder:
Anser du att det är ett acceptabelt beslut att skolan tar i anspråk denna lokal så att
fritidsgården behöver stänga?
Är detta en temporär eller permanent lösning?
Har skolan för lite utrymme så nära inpå ombyggnationen, så en utbyggnad är
nödvändig?

Beslutsunderlag
Fråga från Mikael Kindbladh (WeP) daterad den 25 augusti 2022

Mikael Kindbladh (WeP) redogör för sin fråga.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Gullberg Lorentsson (M) svarar
att fritidsgården på Nordinskolan i Smålandsstenar inte är stängd utan bara
omlokaliserad. Då det är barn- och utbildningsnämnden som finansierar skolans
lokaler anser Maria att skolan har rätt att använda dem. Man har inte tagit ut
någon hyra från fritid- och folkhälsonämnden som bedrivit fritidsgårdens
verksamhet i skolans lokaler. Skolan har inte för lite lokaler och det har inte
framkommit något behov av att en utbyggnad skulle behövas. Om detta är en
permanent lösning eller inte är en fråga för fritid- och folkhälsonämnden.

Mikael Kindbladh (WeP) tackar för svaret.

Beslutet skickas till:
Mikael Kindbladh (WeP)
Maria Gullberg Lorentsson (M)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-08-25

Kf §108 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, entledigande som ledamot i kommunstyrelsen, valnämnden
och kommunstyrelsens näringsutskott och som ersättare i
kommunstyrelsens allmänna utskott, krisledningsnämnden,
kommunfullmäktige, stiftelsen Isabergstoppen, Anders Svenssons
donationsfond, Enter Gislaved AB, stämmoombud till Ätrans Vattenråd
och Burseryds byggnadsförening

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Tommy Stenssons (S) avsägelse som ledamot i
kommunstyrelsen, valnämnden och kommunstyrelsens näringsutskott och som
ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott, krisledningsnämnden,
kommunfullmäktige, stiftelsen Isabergstoppen, Anders Svenssons donationsfond,
Enter Gislaved AB, stämmoombud till Ätrans Vattenråd och Burseryds
byggnadsförening, samt begär hos Länsstyrelsen i Jönköping att en ny ersättare till
kommunfullmäktige utses.

Ärendebeskrivning
Tommy Stensson (S) har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen, valnämnden och kommunstyrelsens näringsutskott,
som ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott, krisledningsnämnden,
kommunfullmäktige, stiftelsen Isabergstoppen, Anders Svenssons donationsfond,
Enter Gislaved AB, stämmoombud till Ätrans Vattenråd och Burseryds
byggnadsförening.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Tommy Stensson (S) daterad den 15 juni 2022
Valberedningens presidium den 23 augusti 2022, §75

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Tommy Stensson (S)
Stiftelsen Isabergstoppen
Enter Gislaved AB
Länsstyrelsen Jönköpings län
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-08-25

Kf §109 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, fyllnadsval av ledamot till kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Gunnel Augustsson (S) som ledamot i
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Tommy Stensson (S) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna har nominerat Gunnel Augustsson (S) som ledamot i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Nominering från socialdemokraterna daterad den 15 augusti 2022
Valberedningens presidium den 23 augusti 2022, §76

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Gunnel Augustsson (S)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-08-25

Kf §110 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Ola Hagelin (S), Bäckgatan 35, 33431 Anderstorp som
ersättare i kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Tommy Stensson (S) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna har nominerat Gunnel
Augustsson (S) som ledamot i kommunstyrelsen och därför behöver hennes
ersättarplats i kommunstyrelsen tillsättas.

Socialdemokraterna har nominerat Ola Hagelin (S) som ersättare till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Nominering från socialdemokraterna daterad den 15 augusti 2022
Valberedningens presidium den 23 augusti 2022, §77

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Ola Hagelin (S)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-08-25

Kf §111 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, fyllnadsval av ledamot till krisledningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Gunnel Augustsson (S) som ledamot i
krisledningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Tommy Stensson (S) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ledamot i krisledningsnämnden.

Socialdemokraterna har nominerat Gunnel Augustsson (S) som ledamot i
krisledningsnämnden.

Beslutsunderlag
Nominering från socialdemokraterna daterad den 15 augusti 2022
Valberedningens presidium den 23 augusti 2022, §78

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Gunnel Augustsson (S)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-08-25

Kf §112 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, fyllnadsval av ledamot till valnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Ylva Samuelsson (S) som ledamot i valnämnden.

Ärendebeskrivning
Tommy Stensson (S) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ledamot i valnämnden.

Socialdemokraterna har nominerat Ylva Samuelsson (S) som ledamot i
valnämnden.

Beslutsunderlag
Nominering från socialdemokraterna daterad den 15 augusti 2022
Valberedningens presidium den 23 augusti 2022, §79

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Ylva Samuelsson (S)
Valnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-08-25

Kf §113 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, fyllnadsval av ersättare till valnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Ingebert Magnusson (S) som ersättare i valnämnden.

Ärendebeskrivning
Tommy Stensson (S) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ledamot i valnämnden. Socialdemokraterna har nominerat Ylva Samuelsson (S)
som ledamot i valnämnden och därför behöver hennes ersättarplats i valnämnden
tillsättas.

Socialdemokraterna har nominerat Ingebert Magnusson (S) som ersättare i
valnämnden.

Beslutsunderlag
Nominering från socialdemokraterna daterad den 15 augusti 2022
Valberedningens presidium den 23 augusti 2022, §80

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Ingebert Magnusson (S)
Valnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-08-25

Kf §114 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, fyllnadsval av ersättare till stiftelsen Isabergstoppen

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Marina Josefsson (S) som ersättare i stiftelsen
Isabergstoppen.

Ärendebeskrivning
Tommy Stensson (S) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i stiftelsen Isabergstoppen

Socialdemokraterna har nominerat Marina Josefsson (S) som ersättare i stiftelsen
Isabergstoppen.

Beslutsunderlag
Nominering från socialdemokraterna daterad den 15 augusti 2022
Valberedningens presidium den 23 augusti 2022, §81

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Marina Josefsson (S)
Stiftelsen Isabergstoppen
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-08-25

Kf §115 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, fyllnadsval av ersättare i Enter Gislaved AB

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Marina Josefsson (S) som ersättare i Enter Gislaved AB.

Ärendebeskrivning
Tommy Stensson (S) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i Enter Gislaved AB

Socialdemokraterna har nominerat Marina Josefsson (S) som ersättare i Enter
Gislaved AB.

Beslutsunderlag
Nominering från socialdemokraterna daterad den 15 augusti 2022
Valberedningens presidium den 23 augusti 2022, §82

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Marina Josefsson (S)
Gislaved Kommunhus AB
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-08-25

Kf §116 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, val av huvudman till Södra Hestra sparbank 2023-2026

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Inga-Maj Eleholt (C) som huvudman till Södra Hestra
sparbank under perioden 2023-2026.

Ärendebeskrivning
Sparbanken ska ha 32 huvudmän. Av dessa utses 12 av kommunfullmäktige i Hylte
kommun, 4 av kommunfullmäktige i Gislaved kommun och 16 av huvudmännen på
ordinarie sparbanksstämma. Huvudman utses för en tid av fyra år. Vid första
huvudmannavalet ska mandattiden dock sättas kortare för att åstadkomma
successiva nyval. Varje år ska val göras avseende en fjärdedel av de huvudmän som
utses av huvudmännen.

Centerpartiet har den 22 juni 2022 nominerat Inga-Maj Eleholt (C) till ny
huvudman till Södra Hestra sparbank för perioden 2023-2026.

Beslutsunderlag
Nominering från Centerpartiet, daterad den 22 juni 2022
Valberedningens presidium den 23 augusti 2022, §83

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Inga-Maj Eleholt (C)
Södra Hestra sparbank
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-08-25

Kf §117 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, entledigande som ordförande i fritid- och folkhälsonämnden
och fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott samt som ersättare i
kulturnämnden och kulturnämndens arbetsutskott

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Per Sundströms (M) avsägelse som ordförande i
fritid- och folkhälsonämnden och fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott samt
som ersättare i kulturnämnden och kulturnämndens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Per Sundström (M) har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som
ordförande i fritid- och folkhälsonämnden och fritid- och folkhälsonämndens
arbetsutskott samt som ersättare i kulturnämnden och kulturnämndens
arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Per Sundström (M) daterad den 26 juli 2022
Valberedningens presidium den 23 augusti 2022, §84

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Per Sundström (M)
Fritid- och folkhälsonämnden
Kulturnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-08-25

Kf §118 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, fyllnadsval som ordförande i fritid- och folkhälsonämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Staffan Sjöblom (M) som ordförande i fritid- och
folkhälsonämnden.

Ärendebeskrivning
Per Sundström (M) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ordförande i fritid- och folkhälsonämnden.

Moderaterna har nominerat Staffan Sjöblom (M) som ordförande i fritid- och
folkhälsonämnden.

Beslutsunderlag
Nominering från Moderaterna daterad den 15 augusti 2022
Valberedningens presidium den 22 augusti 2022, §85

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Staffan Sjöblom (M)
Fritid- och folkhälsonämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-08-25

Kf §119 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, entledigande som ledamot i kommunrevisionen

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Urban Guldmyrs (SD) avsägelse från uppdraget
som ledamot i kommunrevisionen samt som revisor i Gisletorp Lokaler AB.

Ärendebeskrivning
Urban Guldmyr (SD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ledamot i kommunrevisionen samt som revisor i Gisletorp Lokaler AB.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Urban Guldmyr (SD) daterad den 21 augusti 2022
Valberedningens presidium den 22 augusti 2022, §86

Beslutet skickas till:
Urban Guldmyr (SD)
Kommunrevisionen
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §120 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, entledigande som ersättare i valnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Joakim Olaussons (C) avsägelse från uppdraget
som ersättare i valnämnden.

Ärendebeskrivning
Joakim Olausson (C) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i valnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Joakim Olausson (C) daterad den 23 augusti 2022
Valberedningens presidium den 23 augusti 2022, §87

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Joakim Olausson (C)
Valnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §121 Dnr: KS.2022.7 1.7.3

Information från revisionen 2022

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har överlämnat följande rapport till kommunfullmäktige för
kännedom:

· Revisionsrapport - Granskning styrning och ledning av handläggning inom
LSS-verksamheten.

Nena Stamenkovic (S), ordförande i revisionen, redogör för ärendet.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §122 Dnr: KS.2022.50 1.3.1

Alkohol- och drogpolicy för Gislaveds kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy mot alkohol och droger, daterad den
18 maj 2022, samt att upphäva missbrukspolicyn daterad 27 mars 2013 och
tobakspolicyn daterad den 31 mars 2016.

Reservationer
Lars Larsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun ska vara en alkohol/drog och rökfri arbetsplats. I förslaget till ny
policy har tidigare policys för dessa områden arbetats ihop till ett policydokument.
Vi ska på ett öppet och medmänskligt sätt ingripa och klargöra att arbete och
alkohol/droger inte går att förena.

Syftet med denna policy är att erhålla en alkohol-, drog- och rökfri arbetsmiljö och
samtidigt ge stöd för chefer och medarbetare då problem uppstår.

Innehållet i denna policy och rutinen för hur den tillämpas ska göras allmänt känt
bland anställda i Gislaveds kommun genom information och utbildning. Policyn gäller
alla som vistas inom kommunens lokaler: anställda, förtroendevalda, besökare,
entreprenörer, konsulter med flera.

Ärendet har behandlats i kommundirektörens ledningsgrupp och beretts i
kommunstyrelsens personalutskott.

Kommunstyrelsen har den 15 juni 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
anta policy mot alkohol och droger, daterad den 18 maj 2022, samt att upphäva
missbrukspolicyn daterad 27 mars 2013 och tobakspolicyn daterad den 31 mars
2016.

Beslutsunderlag
Gällande missbrukspolicy daterad den 27 mars 2013
Gällande tobakspolicy daterad den 31 mars 2016
Förslag till ny policy mot alkohol och droger daterad den 1 mars 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2022
Kommunstyrelsens personalutskott den 30 maj 2022, §7
Förslag till ny policy mot alkohol och droger daterad den 18 maj 2022
Kommunstyrelsens personalutskott den 25 maj 2022, §16
Kommunstyrelsen den 15 juni 2022, §209

Yrkanden
Lars Larsson (C): Att återremittera ärendet för att arbeta vidare med
policydokumentet.

Carina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Larssons (C) återremissyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Kf §122 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.50


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
21

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum
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Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Samtliga förvaltningar
Fackliga organisationer
Gislaveds Kommunhus AB

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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2022-08-25

Kf §123 Dnr: KS.2022.51 1.3.1

Policy mot diskriminering och kränkande särbehandling för Gislaveds
kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy mot diskriminering och kränkande
särbehandling daterad den 18 maj 2022, samt att upphäva bemötandepolicy
daterad den 27 mars 2013.

Ärendebeskrivning
Inom Gislaveds kommun ska alla mötas med respekt och ha samma möjligheter
och rättigheter. Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare där alla
medarbetares kompetens och potential tas tillvara. Vi ser olikheter som en styrka
och en väg för att nå och utveckla organisationens mål och åtaganden.
Diskrimineringslagen och denna policy omfattar förutom alla medarbetare i
Gislaveds kommun även arbetssökande, praktikanter, inhyrd och inlånad personal.
Denna policy omfattar även alla medarbetare inom kommunala bolag. Gislaveds
kommun accepterar inte att någon form av diskriminering, trakasserier, sexuella
trakasserier eller repressalier förekommer i kommunens verksamheter.
Kommunen ska vidare bedriva verksamheter som är tillgängliga för alla, oavsett
funktionsvariation.

Denna policy innefattar även det som tidigare omfattades av bemötandepolicyn det
vill säga att alla medarbetare ska ha ett gott, professionellt och respektfullt
bemötande, och därmed föreslås att gällande bemötandepolicy upphävs.

Ärendet har behandlats i kommundirektörens ledningsgrupp och har beretts i
kommunstyrelsens personalutskott.

Kommunstyrelsen har den 15 juni beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta
policy mot diskriminering och kränkande särbehandling daterad den 18 maj 2022,
samt att upphäva bemötandepolicy daterad den 27 mars 2013.

Beslutsunderlag
Gällande bemötandepolicy daterad den 27 mars 2013
Förslag till ny policy mot diskriminering och kränkande särbehandling, daterad den
10 mars 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2022
Kommunstyrelsens personalutskott den 30 mars 2022, §8
Förslag till ny policy mot diskriminering och kränkande särbehandling, daterad den
18 maj 2022
Kommunstyrelsens personalutskott den 25 maj 2022, §17
Kommunstyrelsen den 15 juni 2022, §210

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Samtliga förvaltningar
Fackliga organisationer
Gislaveds Kommunhus AB

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.51
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Kf §124 Dnr: KS.2022.52 1.3.1

Arbetsmiljöpolicy för Gislaveds kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta arbetsmiljöpolicy daterad den 18 maj 2022,
samt att upphäva den tidigare arbetsmiljöpolicyn antagen av kommunfullmäktige
den 25 oktober 2018.

Ärendebeskrivning
En god arbetsmiljö är grunden för välmående och trivsamma arbetsplatser.
Arbetsmiljön består inte bara av det fysiska rummet – hit räknas också den sociala
och organisatoriska arbetsmiljön. Arbetsgivaren har huvudansvaret för
arbetsmiljön. De förtroendevalda i våra nämnder har alltid det yttersta
arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön i verksamheterna. Uppgifter inom arbetsmiljö
ska utföras på den nivå där det blir mest effektivt, därför sker en fördelning av
arbetsmiljöuppgifter till chefer så långt ut i verksamheterna som möjligt.

Syftet med policyn är att Gislaveds kommuns systematiska arbetsmiljöarbete ska
resultera i ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare. Arbetsmiljön i våra
verksamheter ska vara sådan att samtliga medarbetare ska trivas och kunna
utvecklas både yrkesmässigt och som individer, ingen ska behöva drabbas av ohälsa
eller komma till skada på grund av arbetet.

Ärendet har behandlats i kommundirektörens ledningsgrupp och har beretts av
kommunstyrelsens personalutskott.

Kommunstyrelsen har den 15 juni 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
anta arbetsmiljöpolicy daterad den 18 maj 2022, samt att upphäva den tidigare
arbetsmiljöpolicyn antagen av kommunfullmäktige den 25 oktober 2018.

Beslutsunderlag
Gällande arbetsmiljöpolicy antagen av kommunfullmäktige 25 oktober 2018
Förslag till ny arbetsmiljöpolicy daterad den 1 mars 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2022
Kommunstyrelsens personalutskott den 30 mars 2022, §9
Förslag till ny arbetsmiljöpolicy daterad den 18 maj 2022
Kommunstyrelsens personalutskott den 25 maj 2022, §18
Kommunstyrelsen den 15 juni 2022, §211

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Samtliga förvaltningar
Fackliga organisationer
Gislaveds Kommunhus AB

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.52
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Kf §125 Dnr: KS.2022.54 1.3.1

Policy mot våld och hot om våld för Gislaveds kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy mot våld och hot om våld daterad den
18 maj 2022.

Ärendebeskrivning
Alla medarbetare i Gislaveds kommun har rättigheten att känna sig trygg och säker
i sitt arbete. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Alla
medarbetare har en skyldighet att aktivt medverka för en gemensam och god
arbetsmiljö, utan våld och hot om våld.

Gislaveds kommun ska inte under några förhållanden acceptera att anställda inom
kommunen samt förtroendevalda utsätts för någon form av hot och våld i sin
arbetsmiljö. Gislaveds kommun ska så långt det är möjligt och rimligt genom
lämpliga skyddsåtgärder skydda anställda och förtroendevalda mot att bli utsatta
för hot och våld. För dem som utsätts för sådana handlingar ska kommunen ge
lämpligt stöd för att den drabbade ska kunna bearbeta det som hänt för att tryggt
kunna utföra de uppgifter som åligger den i kommunens verksamheter.

Ärendet har behandlats i kommundirektörens ledningsgrupp och beretts av
kommunstyrelsens personalutskott.

Kommunstyrelsen har den 15 juni 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
anta policy mot våld och hot om våld daterad den 18 maj 2022.

Beslutsunderlag
Förslag till policy mot våld och hot mot våld daterad den 1 mars 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2022
Kommunstyrelsens personalutskott den 30 mars 2022, §10
Förslag till policy mot våld och hot mot våld daterad den 18 maj 2022
Kommunstyrelsens personalutskott den 25 maj 2022, §19
Kommunstyrelsen den 15 juni 2022, §212

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Samtliga förvaltningar
Fackliga organisationer
Gislaveds Kommunhus AB

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.54
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Kf §126 Dnr: KS.2022.121 2.9.2

Arvoden för bolag mandatperioden 2023-2026

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att rekommendera bolagen att vid bolagsstämmorna
2023 fastställa de fasta årsarvodena enligt förslag daterat den 25 januari 2022,
vilket innebär en förändrad struktur för de fasta arvodena med en procentsats
kopplad till riksdagsledamotsarvodet. Beslutet gäller för mandatperioden 2023-
2026. Kommunfullmäktige rekommenderar i övrigt bolagen att i tillämpliga delar
följa Regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt förtroendevalda i
Gislaveds kommun.

Reservationer
Erik Anderson (K) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
följande motivering: Härmed reserverar jag mig mot kommunfullmäktiges beslut
att godkänna arvoden för bolag mandatperioden 2023-2026. Vi anser att det är fel
att knyta arvoden till vad riksdagens arvodesnämnd beslutar. Dessa höjningar som
riksdagsledamöterna får har en högre ökningstakt än vad som tillfaller vanliga
löntagare.

Ärendebeskrivning
Årsarvodena för Gislaveds kommunhus AB:s dotterbolags styrelser utgår idag från
beslut taget av kommunfullmäktige den 17 november 2016. Arvoden beräknas
baserat på prisbasbeloppet.

Enligt de generella ägardirektiven för Gislaveds kommun, antagna av
kommunfullmäktige, är det kommunfullmäktige som fastställer grunderna för
arvode och andra ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter och suppleanter
samt lekmannarevisorer med suppleanter. Arvoden och andra ersättningar
beslutas därefter på respektive bolags årsstämma. Inför en ny mandatperiod har
även dessa arvoden och ersättningar setts över likt ersättningarna för styrelse och
nämnder.

Gislaveds Kommunhus AB har berett frågan som moderbolag och föreslår en
förändrad struktur för beräkning av arvodena som istället baseras på en
procentsats av årsarvodena för riksdagsledamöter. Inför Gislaveds Kommunhus
AB:s beredning av frågan har synpunkter inhämtas från respektive dotterbolags
styrelser.

Parlamentariska kommittén har som kommunfullmäktiges beredningsorgan för
beredning av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda behandlat
moderbolagets förslag. Parlamentariska kommittén föreslår att kommunfullmäktige
rekommenderar bolagen att fastställa de fasta årsarvodena enligt förslag daterat
den 25 januari 2022, samt att i övrigt rekommendera bolagen att i tillämpliga delar
följa Regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt förtroendevalda i
Gislaveds kommun. I bilaga redovisas förslag till ny struktur och procentsatser.
Förändringen innebär att de fasta arvodesnivåerna utgår från en struktur med en
procentsats av riksdagsledamöternas arvoden. Förändringen innebär också att det
fasta arvodet i Gislaved Energikoncern AB ligger på samma nivå som i AB
Gislavedshus samt ett förslag om fast arvode för ledamöterna i bolagens styrelser.

Kf §126 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
26

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-08-25

Kommunstyrelsen har den 10 augusti 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att rekommendera bolagen att vid bolagsstämmorna 2023 fastställa de
fasta årsarvodena enligt förslag daterat den 25 januari 2022, vilket innebär en
förändrad struktur för de fasta arvodena med en procentsats kopplad till
riksdagsledamotsarvodet. Beslutet gäller för mandatperioden 2023-2026.
Kommunfullmäktige rekommenderar i övrigt bolagen att i tillämpliga delar följa
Regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt förtroendevalda i Gislaveds
kommun.

Beslutsunderlag
Gislaveds Kommunhus AB:s styrelseprotokoll daterat den 25 januari 2022, §5
Parlamentariska kommitténs protokoll daterat den 8 februari 2022, §1
Gislaved Kommunhus AB:s förslag till struktur och procentsatser för bolagens
fasta arvoden, daterat den 25 januari 2022
Arvodesnivåer 2020 - 2022, struktur för fasta arvoden med koppling till
prisbasbelopp
Kommunstyrelsen den 10 augusti 2022, §229

Yrkanden
Erik Anderson (K): Att ärendet återremitteras med följande motivering: Att
rekommendera bolagen att 100% av prisbasbeloppet 2022 (49 300) istället för
riksdagsmannaarvodet (69 900), ska vara beräkningsgrunden för all arvodering,
inkl. de kommunala bolagen. Samt att istället för att följa riksdagsledamöternas
arvodesutveckling ska den kopplas till löneutvecklingen för de sämst betalda i
kommunal tjänst. Att de årliga arvodeshöjningarna därför beräknas och binds till
snittet för löneutvecklingen i kronor räknat, för övriga anställda i Gislaveds
kommun i inkomstskiktet 19 000 -26 000 kr/mån.

Carina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Erik
Andersons (K) återremissyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) återremissyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag.
NEJ-röst för Erik Andersons (K) återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 41 JA-röster, 4 NEJ-röster. 3 ledamöter avstår och en
ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik
Andersons (K) återremissyrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Gislaveds Kommunhus AB
Respektive dotterbolag

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §127 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Länsstyrelsen Jönköpings län
Beslut om ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige,
daterat den 9 juni 2022

Beslut om ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige,
daterat den 25 juli 2022

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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