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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-09-07

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 7 september 2022, kl. 13.00 - 14.55, med
ajournering mellan kl. 13.50-14.20 och 14.30-14.45.

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

Stefan Eglinger, kommundirektörÖvriga deltagande
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Bengt-Göran Ericsson, utvecklingsledare, §244
Emma Hansson, utvecklingsledare, §254
Kristina Pettersson, utvecklingsledare, §254

Utses att justera Marie Johansson (S)

Justeringens Kommunstyrelsekontoret den 12 september 2022
plats och tid

Under- Paragrafer 244 - 254
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 244 - 254Sammanträdesdatum 2022-09-07

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2022-09-12 anslags nedtagande 2022-10-04

Förvaringsplats Kommunstyrelseförvaltningen
för protokollet

Utdragsbestyrkande

https://14.30-14.45
https://13.50-14.20
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-07

Ks §244 Dnr: KS.2022.113 1.9.1

Svar på remiss - Åtgärdsprogram Hälsans miljömål

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

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 Gislavedshus och Enter Gislaved.

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
Ks §244 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-07

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-07

Ks §245 Dnr: KS.2022.143 1.9.1

Samverkansavtal naturbruksutbildning i Jönköpings län

Beslut
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,

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, samt

att Gislaved kommun anser att kvalitén vid naturbruksutbildningarna inte får
försämras med anledning av det nya samverkansavtalet.

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
Kommunstyrelsen den 24 augusti 2022, §237

Yrkanden
Anton Sjödell (M): att Gislaved kommun anser att kvalitén vid
naturbruksutbildningarna inte får försämras med anledning av det nya
samverkansavtalet.

Marie Johansson (S) med instämmande av Bengt Petersson (C), Lars Park (L),
Mikael Kindbladh (WeP) och Stefan Nylén (SD): Bifall till Anton Sjödells (M)
yrkande och till liggande förslag i övrigt.

Ks §245 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-07

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

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

Beslutet skickas till:
Kommunal utveckling, Jönköpings län

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-07

Ks §246 Dnr: KSMEX.2022.87 4.3.3

Försäljning del av Mossarp 1:31 Bra Lokaler i Gislaved AB

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt daterat 29 juni
2022.

Ärendebeskrivning
Moderbolaget Bra Lokaler AB, med säte i Träslövsläge, är ett företag som
utvecklar och bygger industriradhus med fokus på kvalitet, miljö, funktion och
estetik.

Med Bra Lokaler äger man sin egna lokal, som styckats av från stamfastigheten,
vilket ger större flexibilitet och möjlighet till anpassning av den enskildes
verksamhet.

Fastigheten som dotterbolaget Bra Lokaler i Gislaved AB köper, är del av Mossarp
1:3 och utgör en del av detaljplan S210. Markområdet är beläget i Gislaveds tätorts
östra del mellan Anderstorpsvägen och riksväg 27.

Beslutsunderlag
Köpekontrakt daterat 2022-06-29 
Karta styckningslott
Detaljplan S210
Ortofoto markområdet
Kommunstyrelseförvaltningens tjänstekrivelse daterad den 8 juli 2022
Kommunstyrelsens näringsutskott den 24 augusti 2022, §41

Yrkanden
Jonas Ericson (M) med instämmande av Marie Johansson (S), Emanuel Larsson
(KD) och Stefan Nylén (SD): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Mark- och exploateringsenheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KSMEX.2022.87
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-07

Ks §247 Dnr: KSMEX.2022.69 4.3.1

Försäljning del av Ölmestad 19;1, Turnab AB

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad överenskommelse om
fastighetsreglering daterad 21 juni 2022.

Ärendebeskrivning
Det mekaniska verkstadsföretaget Turnab AB i Reftele, startades 1997 och har
från första början varit en legotillverkare inom tillverkningsindustrin.
2001 flyttade man in i nya egna lokaler på fastigheten Ölmestad 19:12. Byggnaden
har byggts ut och uppdaterats genom åren och senast 2017 byggdes nya kontor
och lager.

Företaget fortsätter växa och behovet av större lokaler och rangerytor är ett
faktum varför man inkommit med begäran om att få köpa och reglera in del av
kommunens fastighet Ölmestad 19:1, vilken gränsar till deras fastighet.
Fastigheterna utgör del av detaljplan R20.

Beslutsunderlag
Överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2022-06-21
Kartbilaga
Detaljplan R20
Ortofoto som visar markområdet
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 juli 2022
Kommunstyrelsens näringsutskott den 24 augusti 2022, §40

Yrkanden
Anton Sjödell (M) med instämmande av Marie Johansson (S), Mikael Kindbladh
(WeP), Emanuel Larsson (KD), Håkan Josefsson (C), Peter Gustavsson (SD) och
Lars Park (L): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Mark- och exploateringsenheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KSMEX.2022.69
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-07

Ks §248 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ledamot i kommunstyrelsens näringsutskott

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Rose-Mari Modén (S) som ledamot i
kommunstyrelsens näringsutskott.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 25 augusti 2022 beslutat att godkänna Tommy
Stenssons (S) avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens
näringsutskott. Socialdemokraterna har nominerat Rose-Mari Modén (S) till ny
ledamot i kommunstyrelsens näringsutskott.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 25 augusti 2022, §108
Nominering från socialdemokraterna daterad den 15 augusti 2022

Beslutet skickas till:
Rose-Mari Modén (S) 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-07

Ks §249 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ersättare i kommunstyrelsens näringsutskott

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Fredrik Johansson (S) som ersättare i
kommunstyrelsens näringsutskott.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 25 augusti 2022 beslutat att godkänna Tommy
Stenssons (S) avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens
näringsutskott. Socialdemokraterna har nominerat Rose-Mari Modén (S) till ny
ledamot i kommunstyrelsens näringsutskott. Rose-Mari Modén (S) har idag en
ersättarplats i näringsutskottet som därmed behöver tillsättas. Socialdemokraterna
har nominerat Fredrik Johansson (S) som ny ersättare i kommunstyrelsens
näringsutskott.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 25 augusti 2022, §108
Nominering från socialdemokraterna daterad den 15 augusti 2022

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-07

Ks §250 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Gunnel Augustsson (S) som ersättare i
kommunstyrelsens allmänna utskott.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 25 augusti 2022 beslutat att godkänna Tommy
Stenssons (S) avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens
allmänna utskott. Socialdemokraterna har nominerat Gunnel Augustsson (S) till ny
ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 25 augusti 2022, §108
Nominering från socialdemokraterna daterad den 5 augusti 2022

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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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-07

Ks §251 Dnr: KS.2022.160 2.7.2

Rekrytering av samhällsutvecklingschef

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Jenny Axelsson som chef för
samhällsutvecklingsförvaltningen, samt att kommundirektören ges i uppdrag att
slutföra rekryteringen, fastställa lön, tillträdesdag och andra villkor.

Reservation
Mikael Kindbladh (WeP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning
Stefan Nylén (SD), Peter Gustavsson (SD) och Emanuel Larsson (KD) deltar inte i
beslutet.

Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2023 är startdatum för ny nämnd- och förvaltningsorganisation där 
samhällsutvecklingsförvaltningen är en ny förvaltning. Detta ärende avser 
rekrytering av förvaltningschef för denna. Tillträde sker så snart som möjligt för att 
ge tid till förberedelser inför att den nya organisationen träder i kraft. 

Rekryteringen inleddes under juni månad med hjälp av rekryteringskonsult från 
företaget Source. Ur det totala antalet ansökningar gjordes ett urval och sju 
kandidater plockades ut för fortsatt process. En första omgång intervjuer 
genomfördes i början av juli av kommundirektör och tillförordnad HR-chef med 
var och en av de externa kandidaterna ur denna grupp. 

Fem kandidater togs med för att möta en större rekryteringsgrupp under vecka 33. 
Under sommaren meddelade två av dessa att de drar tillbaka sina ansökningar och 
intervjuer genomfördes med de tre återstående kandidaterna. 
I rekryteringsgruppen har ingått kommunstyrelsens presidium, fackliga 
representanter, chefskollegor ur kommundirektörens ledningsgrupp samt 
kommundirektör och tillförordnad HR-chef. 

Rekryteringsgruppens gemensamma bedömning resulterade i att gå vidare med
föreslagen kandidat. Efter det är referenstagning, tester samt säkerhetssamtal
genomförda med tillfredsställande resultat. Samverkan genomfördes den 6
september och de fackliga företrädarna ställer sig bakom förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2022

Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl. 13.50-14.20 och 14.30-14.45.

Yrkanden
Fredrik Johansson (S) med instämmande av Bengt Petersson (C), Jonas Ericson
(M): Bifall till förslaget.

Mikael Kindbladh (WeP): Att ärendet bordläggs till kommunstyrelsens kommande
sammanträde.

Ks §251 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://14.30-14.45
https://13.50-14.20
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-07

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande om
bordläggning och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
idag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag.
NEJ-röst för Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande om bordläggning.

Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst
Carina Johansson (C) Mikael Kindbladh (WeP)
Bengt Petersson (C)
Håkan Josefsson (C)
Anton Sjödell (M)
Jonas Ericson (M)
Lars Park (L)
Marie Johansson (S)
Fredrik Johansson (S)
Rose-Mari Modén (S)
Evangelos Varsamis (S)
Gunnel Augustsson (S)

Omröstningen utfaller med elva JA-röster och en Nej-röst. Tre ledamöter deltar
inte i beslutet. Därmed har kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras
idag.

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

Beslutet skickas till:
Jenny Axelsson
De fackliga organisationerna
HR-chef

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-07

Ks §252 Dnr: KS.2022.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Bitr. kommundirektör
8.19 Anställning av tf. HR-chef, KS.2022.157

Ekonomichef
2.2 Antagande av leverantör, bemanningstjänster KS.2022.159

2.2 Antagande av leverantör, informationsförsörjning KS.2022.163

2.2 Antagande av leverantör, licenser och licenstjänster KS.2022.164

2.2 Antagande av leverantör, systemutveckling KS.2022.165

Mark- och exploateringshandläggare
6.18 Yttrande angående fastighetsbildning och bygglov i egenskap av markägare
KS.2022.102

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
14

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-07

Ks §253 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Finnvedens samordningsförbund
Styrelseprotokoll daterat den 23 augusti 2022
Delårsrapport 2022

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 22:28 Budgetförutsättningar för åren 2022-2025

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-07

Ks §254 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Hållbarhetsveckan
Utvecklingsledare Emma Hansson och Kristina Pettersson informerar om
hållbarhetsveckan som genomförs mellan den 26 september och 2 oktober. Temat
för hållbarhetsveckan är mat och klimat. Ämnet krisberedskap kommer även att
lyftas, då MSB:s krisberedskapsvecka genomförs under samma vecka,

Kommunens elförbrukning
Anton Sjödell (M) informerar om att kommunstyrelsens allmänna utskott tidigare
idag har fattat beslut om att uppdra till kommundirektören att se över hur vi kan
hushålla med vår elförbrukning inom hela kommunkoncernen med omedelbart
verkställande och redovisa i ordinarie uppföljning. En återkoppling i frågan ska
göras till kommunstyrelsens allmänna utskott i november.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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