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Ks §188 Dnr: KS.2021.41 1.4.1 

Dialog med barn- och utbildningsnämnden kring måluppföljning 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har enligt reglementet fortlöpande uppsiktsplikt över 
nämnderna. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Gullberg Lorentsson 
och barn- och utbildningschef Agneta Åhsberg är inbjudna till dagens sammanträde 
och redogör för barn- och utbildningsnämndens måluppföljning. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.41
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Ks §189 Dnr: KS.2020.60 5.2.1 

Coronaviruset, Covid-19 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör, informerar om det senaste läget 
gällande smittspridningen av covid-19 i länet och i kommunen. Smittspridningen 
har den senaste tidigt gått ner betydligt. I dagsläget vårdas 8 personer på sjukhus i 
region Jönköpings län, varav 2 st på intensiven. 
Under vecka 22 har 23 nya bekräftade fall av covid-19 konstaterats i Gislaveds 
kommun, jämfört med 24 fall veckan innan. 

Vaccinationerna löper på och i veckan kommer 30-åringarna kunna börja boka 
vaccintider. I kommunens verksamheter är läget stabilt. Samma rutiner och 
beredskap förbereds även inför denna sommaren om läget skulle förändra sig. 

Kommunen har förlängt de interna riktlinjerna för distansarbete och möten fram 
till den 15 september, enligt nationella rekommendationer. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.60
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Ks §190 Dnr: KS.2021.130 

Stipendieöversyn 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva miljöstipendiet 
och turismstipendiet, samt att inrätta ett hållbarhetsstipendium och anta 
bestämmelser för hållbarhetsstipendium. 

Ärendebeskrivning 
Miljöstipendiet och turismstipendiet har utdelats sedan 2016 respektive 2012 i 
Gislaveds kommun. Miljöstipendiet delas ut till personer, skolklasser, 
organisationer, markägare eller företag inom kommunen. Syftet med stipendiet är 
att belöna eller stimulera insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården. 
Turismstipendiet delas ut till personer som är födda, uppvuxna eller verksamma i 
Gislaveds kommun, eller till föreningar, organisationer eller företag som har sin 
huvudsakliga sysselsättning inom kommunens besöksnäring. Syftet med stipendiet 
är att uppmärksamma gott arbete inom besöksnäringen och visa att den är en 
viktig del av den totala näringen i kommunen. 

Miljöstipendiet har de senaste åren haft svårt att locka många nomineringar. 
Turismstipendiet har haft liknande svårigheter, och tangerar dessutom delvis 
Enters turismpris. Det finns en överlappning kring vilka typer av verksamheter som 
kan tilldelas turismstipendium och turismpris. 

Ett bredare hållbarhetsstipendium, med fokus på miljöfrågor inom den ekologiska 
hållbarheten men också på frågor som rör den ekonomiska och den sociala 
hållbarheten, skulle kunna locka ett bredare spektrum av nomineringar och 
därmed också fler potentiella mottagare av stipendiet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 maj 2021 
Bestämmelser för hållbarhetsstipendium 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §191 Dnr: KS.2019.209 

Revidering av ny nämndorganisation från mandatperioden 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt beslut den 
27 februari 2020, §32 angående verksamhetsområdet "Arbete och utbildning". 
Verksamhetsområdet "Arbete och utbildning" ska fortsatt vara placerat under 
kommunstyrelsen när den nya nämndorganisationen börjar gälla den I januari 
2023, samt att område mark och exploatering under §2 i tekniska nämndens 
reglemente flyttas över till kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 februari 2020 att anta 
kommittens förslag till ny nämndorganisation att gälla fr.o.m. I januari 2023. 
Förslaget innebär att det bildas en gemensam nämnd för verksamhetsområdena 
teknik, kultur och fritid, verksamhetsområdet "Fastighet och service" placeras 
under kommunstyrelsen och verksamhetsområdet "Arbete och utbildning" 
placeras under utbildningsnämnden. 

Verksamhetsområdet "Arbete och utbildning", ligger under innevarande 
mandatperiod under kommunstyrelsen. Parlamentariska kommitten har 
fullmäktiges uppdrag att ta fram förslag till reglementen för styrelse och nämnder 
inför den nya mandatperioden och den nya nämndorganisationen. Kommitten har i 
det sammanhanget tittat på och fört en dialog kring respektive nämnds 
grunduppdrag. Den dialogen har lett fram till att den parlamentariska kommitten 
nu föreslår att verksamhetsområdet "Arbete och utbildning" fortsatt ska vara 
placerat under kommunstyrelsen när den nya nämndorganisationen börjar gälla 
den I januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 27 februari 2020, §32 
Parlamentariska kommitten den 12 maj 2021, § I 3 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M): Att område mark och exploatering under §2 i tekniska 
nämndens reglemente flyttas över till kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att överlämna yrkandet till kommande sammanträde 
för beslut. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ks §192 Dnr: KS.2021.133 4.3.1 

Förvärv av fastigheten Norden 4 Gislaved 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förvärva fastigheten Norden 4 och uppdrar till 
firmatecknare att underteckna köpekontrakt. Köpet ska villkoras med de 
förutsättningar som anges i ärendebeskrivningen, samt att finansieringen av köpet 
ska tas ur kommunstyrelsens investeringsbudget för samhällsutveckling ( I 0 mkr år 
2021). 

Reservation 
Mattias Johansson (SD) reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande med 
följande motivering: Jag anser att erforderliga väsentliga underlag saknas såsom 
köpeavtal mm. Priset ligger dessutom långt över värderingen. Det var inte heller 
möjligt att få svar på frågor på kommunstyrelsens möte kring en förening som det 
refererades till i handlingarna. 

Protokollsanteckning 
Mikael Kindbladh (WeP), Bengt Petersson (C) och Stefan Nylen (SD) deltar inte i 
beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Norden 4 har av den fasta beredningsgruppen realisering 
samhällsutveckling pekats ut som ett strategiskt förvärv för att möjliggöra 
realisering av Vision 2040 - mötesplatsen vid Nissan (benämns fortsättningsvis 
Vision 2040). 

Nuvarande fastighetsägaren av Norden 4 driver verksamheten Skumplastboden på 
fastigheten. I maj 2019 brann del av fastigheten ned. Gislaveds kommun och 
fastighetsägaren hade därefter ett möte kring vad fastighetsägaren hade för tankar 
om fortsatt verksamhet i byggnaden efter branden. Vid det tillfället var dessa 
avsikter inte tydliga. Fastighetsägaren hade tidigare haft fastigheten ute till 
försäljning men dragit tillbaka denna. Kommunen beskrev i samband med mötet 
Vision 2040 och tankarna kring utvecklingen i området. 

Under 2020 kom det till kommunens kännedom att fastigheten skulle vara såld, 
varpå kontakt togs på nytt med fastighetsägaren. Ägaren hade inte uppfattat att det 
varit tillräckligt tydligt att kommunen var intresserad av att förvärva och 
fastighetsägaren hade istället skrivit kontrakt med en lokal förening, som tidigare 
visat intresse. 

Efter dialog med bygg- och miljöförvaltningen framgick det att föreningen inte var 
införstådda med vad som skulle krävas i bygglovet för att iordningsställa fastigheten 
utifrån deras tänkta ändamål, samlingslokal. Föreningen skulle i framtiden också ha 
svårt att omvandla fastigheten i enlighet med Vision 2040. 

En möjlighet som diskuterades var att kommunen skulle förvärva fastigheten, 
iordningställa den och sedan hyra ut den till föreningen. Fastighet- och 
serviceförvaltning gjorde en kostnadskalkyl för att totalrenovera fastigheten för att 
den ska bli ändamålsenlig som samlingslokal. Kostnaden för detta skulle bli mycket 
hög och den hyra som kommunen skulle behöva ta ut av föreningen skulle därmed 
bli orimligt hög i förhållande till föreningens ekonomi. Dessutom skulle det vara 
svårt att få ett tillfälligt bygglov. Kommunen meddelade därför 
Ks §192 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

föreningen den 28 april 2021 att man beslutat sig avbryta affären att förvärva 
fastigheten, i syfte att renovera och hyra ut. Kommunen erbjuder istället 
vägledning till föreningen för att hitta en alternativ lokal. 

Kommunen framförde även till fastighetsägaren att man fortsatt är intresserad av 
att förvärva fastigheten för att ge möjlighet till utveckling i enlighet med Vision 
2040. Den I juni anordnades ett möte där mark- och exploateringslots samt 
ordförande för kommunstyrelsens näringsutskott träffade fastighetsägare. Mötets 
syfte var att komma överens om ett förvärv och parterna enades genom handslag 
om en köpesumma om 2 550 000 kr. 

Säljaren ska i enlighet med det föreläggande om provtagning efter branden den 17 
maj 2019 , beslutsnummer M 2019/47 bygg och miljönämnden, genomföra en 
miljöteknisk undersökning av marken. Ett förslag till provtagningsplan ska redovisas 
och godkännas av bygg- och miljönämnden innan undersökningen genomförs. 

Förutsättningen för förvärvet är att nuvarande ägare genomför en 
markundersökning innan tillträdesdatumet samt att föreningens avtal hävs och 
erlagd handpenning återbetalas till föreningen. Ett nytt köpekontrakt ska upprättas 
utifrån de nya förutsättningarna. 

Som ett villkor i försäljningen har kommunen också framfört att vid eventuell 
förekomst av markförorening som leder till saneringsansvar för säljaren, skall ett 
avdrag på köpeskillingen göras motsvarande saneringskostnaden, i det fall köparen 
utför saneringsåtgärden. Om kostnaden för sanering är av omfattande karaktär, I 
miljon eller däröver, ska köparen äga rätt att frånträda avtalet alternativt 
omförhandla köpevillkoren. 

I fastigheten finns i dagsläget ett antal hyresgäster och efter genomfört köp urättas 
ett korttidskontrakt för nuvarande hyresgäster. 

Kommunen har gjort en oberoende värdering som visade på ett marknadsvärde 
om 1,8 mkr. Efter förhandling har Gislaveds kommun och fastighetsägaren kommit 
fram till en köpesumma om 2,55 mkr. Köpesumman baseras på det tidigare 
ingångna avtalet med föreningen. I överenskommelsen hävs föreningens tidigare 
köpekontrakt och erlagd handpenning återbetalas till föreningen. 

Kommunstyrelsen har IOmkr avsatt för samhällsutveckling. Dessa medel ska 
fördelas vidare efter den planering som läggs kring samhällssutveckling och ska 
bidra till och ha en avgörande roll för Gislaveds kommuns samhällsutveckling. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens näringsutskott den 16 juni 2021, §30 

Yrkanden 
Håkan Josefsson (C) med instämmande av Marie Johansson (S), Fredrik Johansson 
(S) och Emanuel Larsson (KD): Bifall till förslaget. 

Mattias Johansson (SD): Avslag på förslaget. 

Ks §192 (forts.) 

Propositionsordning 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Mattias Johanssons (SD) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §193 Dnr: KS.2021.13 1.4.1 

Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025, kommunstyrelsens 
egna 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025, 
kommunstyrelsens egna, daterat den 24 maj 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade om Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025 
den 20 maj 2021. Enligt tidplanen ska styrelse och nämnder därefter anta egna 
planeringsdirektiv senast 30 juni 2021. 

Kommunstyrelsens egna planeringsdirektiv innehåller styrelsens grunduppdrag, 
kritiska kvalitetsfaktorer i förhållande till grunduppdraget, mål och uppdrag, 
planeringsförutsättningar samt styrelsens drift- och investeringsbudget. 

Förvaltningen kommer att effektivisera I% vilket motsvarar 1,6 mnkr. Denna 
effektivisering fördelas mellan avdelningarna. 

Effektivisering som är lagd kommer att få konsekvenser som berör de frågor som 
hanteras av avdelningarna. Anpassning kommer att ske av medel för köp av 
varor/tjänster, kompetensutveckling, personal, lokaler, projekt (utvecklingsmedel), 
samt effektivisering av arbetssätt. Anpassningarna förutsätter att ständiga 
prioriteringar görs och detta kommer att påverka förvaltningens stöd gentemot 
målgrupperna. Strategiska utvecklingsuppdrag kan komma att försenas eller helt 
utebli. 

Beslutsunderlag 
Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025, kommunstyrelsen, daterat den 24 
maj 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 24 maj 2021 
Samverkan den 14 juni 2021 
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 2 juni 2021, §14 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Respektive avdelningschef 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.13
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ks §194 Dnr: KS.2021.108 1.3.1 

Reglemente för planeringssamrådet 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Reglemente för planeringssamråd, daterat den 2 juni 
2021. 

Ärendebeskrivning 
För samverkan mellan nämnder och förvaltningar har kommunstyrelsen en grupp 
för planeringssamråd (PS). Planeringssamrådet har som uppgift att samordna de 
rapporter som inkommer från de olika nämndernas samverkansorgan. 

För PS har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett reviderat förslag till 
reglemente. Revideringen innebär att styrdokumentet uppdaterats utifrån gällande 
råds- och organisationsstruktur samt att även ordförande för 
demokratiberedningen ingår i PS. 

Revideringen avser också att protokoll numera benämns mötesanteckningar. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för planeringssamråd, daterat 2 juni 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2021 
Kommunstyrelsen den 2 juni 2021, §173 

Beslutet skickas till: 
Avdelningen för hållbar utveckling 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §195 Dnr: KS.2021.4 1.2.3 

Anmälan om delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

Tf ekonomichef KS.2021.136 
2.2 Att ansluta oss till Addas avtal gällande vitvaror 

Enheten för ekonomiskt bistånd perioden I april - maj 2021 KS.2021.66 

I april - 6 april 2021 
Avdelningschef. Enhetschef. Gruppledare 
9.50 Ek bistånd Avsluta utred enligt 11 kap I § Sol - I st beslut 

Avdelningschef. Enhetschef. Gruppledare. Socialsekreterare 
9.36 Ek bistånd enl. 4 kap. I § Sol - 12 st beslut 
9.36 Ek bistånd avslag enl. 4 kap. I § Sol - 13 st beslut 

Avdelningschef. Enhetschef 
9.39 Ek bistånd enl. 4 kap. I § Sol - I st beslut 

7 april - 30 april 
Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare 
9.51 Ek bistånd Avsluta utred enligt I I kap I § Sol - I st beslut 

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare, Socialsekreterare 
9.37 Ek bistånd enl. 4 kap. I § Sol - 224 st beslut 
9.37 Ek bistånd avslag enl. 4 kap. I § Sol - 146 st beslut 
9.37 Bistånd enligt 4 kap 4 § Sol - 2 st beslut 
9.37 Ek bistånd avslag 4 kap 5 § Sol - I st beslut 

Avdelningschef, Enhetschef 
9.40 Ek bistånd enl. 4 kap. I § Sol - 4 st beslut 
9.40 Ek bistånd avslag enl. 4 kap. I § Sol - 4 st beslut 

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott 
9.28 Ek bistånd avslag enl. 4 kap. I § Sol - I st beslut 
9.28 Ek bistånd enl. 4 kap. I § Sol - 2 st beslut 

I - 31 Maj 
Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare 
9.51 Ek bistånd Avsluta utred enligt I I kap I § Sol - 7 st beslut 

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare, Socialsekreterare 
9.37Ek bistånd enl. 4 kap. I § Sol - 277 st beslut 
9.37 Ek bistånd avslag enl. 4 kap. I § Sol - 128 st beslut 
9.37 Bistånd enligt 4 kap 4 § Sol - 6 st beslut 
9.37 Ek bistånd avslag 4 kap 5 § Sol - I st beslut 

Ks §195 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.66
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Avdelningschef. Enhetschef 
9.40 Ek bistånd enl. 4 kap. I § Sol - I st beslut 
9.40 Ek bistånd avslag enl. 4 kap. I § Sol - 2 st beslut 

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott 
9.28 Ek bistånd avslag enl. 4 kap. I § Sol - I st beslut 

Bitr. kommundirektör KS.2021.139 
8.10 Anställning av Avdelningschef för verksamhetsstöd 
8.10 Anställning av Avdelningschef för Arbete och utbildning 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §196 Dnr: KS.2021.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Finnvedens Samordningsförbund 
Protokoll den 27 maj 2021 

Primärkommunalt samverkansorgan 
Protokoll den 22 april 2021 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §197 Dnr: KS.2021.2 1.7.3 

Informationer 

Ordförande Carina Johansson (C) önskar kommunstyrelsens ledamöter och 
tjänstepersoner en trevlig sommar. Marie Johansson (S) och Mikael Kindbladh 
(WeP) önskar även ordföranden en trevlig sommar. 
Carina riktar ett stort tack till kommundirektör Anders Johansson som inom kort 
slutar sin tjänst och idag deltar på sitt sista kommunstyrelsesammanträde i 
Gislaveds kommun. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
15 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

Ks §198 Dnr: KS.2021.141 1.2.6 

Initiativärende angående socialnämndens reglemente 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att bereda 
initiativärendet angående socialnämnden reglemente. 

Ärendebeskrivning 
Marie Johansson (S) lyfter ett initiativärende gällande socialnämndens reglemente. 
Marie undrar hur det är möjligt att kontinuerligt tillåta sverigedemokraternas 
ledamot närvaro med betalning på socialnämndens arbetsutskott. SD har ingen 
plats i AU, men två ledamöter i nämnden. 
SDs ledamot har dessutom fått yttranderätt och deltar enligt uppgift "livligt" i 
diskussionerna i utskottet. Hon kan inte hitta att det finns stöd i socialnämndens 
reglemente för detta förfarande. Socialnämndens reglemente är dessutom väldigt 
tydligt skrivet kring olika personers rätt att delta i sammanträden, till exempel är 
ersättares möjlighet till närvaro begränsad till endast om någon är frånvarande. 
Eftersom utskottet är utsett av nämnden med valresultatet som grund så anser vi 
att man snedvrider de demokratiska förutsättningarna för de partier som har en 
plats på valbar status. Om det finns anledning till att informera partier om olika 
saker från AU får det väl ligga på ordförandes uppdrag. Som det nu blir är det ju 
ytterligare ett partis uppfattningar som diskuteras i AU. Vi anser detta strider mot 
det reglemente som finns och kan inte se att vare sig ordföranden, nämnden eller 
utskottet själva kan fatta ett sådant beslut. Det är viktigt att detta utreds då 
parlamentariska kommitten just nu diskuterar reglementen och t.ex. insynsplatser. 

Marie Johansson (S) yrkar att det görs en kontroll/utredning om riktigheten i 
förfarandet att ge en ledamot som ej har uppdrag i utskottet möjlighet att närvara 
på alla möten med fullt arvode och förlorad arbetsförtjänst och om detta 
överensstämmer med de reglementen vi antagit i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende gällande socialnämndens reglemente daterat den 14 juni 2021 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M): Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att bereda 
initiativärendet angående socialnämnden reglemente. 

Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Fredrik Johansson (S): Bifall till 
Anton Sjödells (M) yrkande. 

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

Beslutet skickas till: 
Kommnstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


