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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Kf §117 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärende 16 Tillåtlighetsprövning vindkraft vid 
Vimmelstorp i Gislaveds kommun, inte ska utgå utan behandlas på dagens möte, 
att i övrigt fastställa dagordningen i enlighet med ordförandens förslag och notera 
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 8 Valärenden utgår 
då inget finns att behandla. 

Ordföranden föreslår även att ärende 16 Tillåtlighetsprövning vindkraft vid 
Vimmelstorp i Gislaveds kommun, inte kommer att behandlas då ansökan har 
dragits tillbaka och länsstyrelsen i Östergötlands län har avskrivit ärendet. 

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

Yrkande 
Mikael Kindbladh (WeP): Att ärende 16 Tillåtlighetsprövning vindkraft vid 
Vimmelstorp i Gislaveds kommun, inte ska utgå utan behandlas på dagens möte. 

Mattias Johansson (SD) med instämmande av Marie Johansson (S), Erik Anderson 
(K) och Peter Bruhn (MP): Bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande och sitt eget 
förslag till dagordning och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
ordförandens förslag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för ordförandens förslag 
NEJ-röst för Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 22 JA-röster och 27 NEJ-röster. Därmed har 
kommunfullmäktige beslutat att ärende 16 Tillåtlighetsprövning vindkraft vid 
Vimmelstorp i Gislaveds kommun, inte ska utgå utan behandlas på dagens möte. 

Ordföranden ställer därefter proposition på sitt förslag till förändring av 
dagordningen i övrigt och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Kf §118 Dnr: KS.2020.169 1.2.6 

Motion gällande översyn av blanketter för förlorad arbetsinkomst för 
förtroendevalda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandens åtgärd att i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ärendebeskrivning 
Suzana Bahtanovic (S), Tommy Stensson (S) och Josefine Dinäss (S) har den 5 
oktober 2020 kommit in med en motion gällande Översyn av blanketter för 
förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda. 

Motionärerna yrkar att det görs en översyn och vid behov en revidering av 
blanketter för rapportering av förlorad arbetsinkomst på grund av 
förtroendeuppdrag i syfte att säkerställa en ändamålsenlig rapportering och 
ersättning för förtroendevalda oavsett vilken arbetstid de arbetar, samt 
att rutinerna för hanteringen av förlorad arbetsinkomst och andra eventuella 
inkomstbortfall ses över, i syfte att säkerställa att processen fungerar så smidigt 
som möjligt för de förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
Motion gällande översyn av blanketter för förlorad arbetsinkomst för 
förtroendevalda, daterad den 5 oktober 2020 

Josefine Dinäss (S) reogör för motionen. 

Beslutet skickas till: 
Suzana Bahtanovic (S) 
Tommy Stensson (S) 
Josefine Dinäss (S) 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Kf §119 Dnr: KS.2020.181 1.2.6 

Motion gällande Översyn och stärkande av rutiner för att full och 
korrekt avsättning till pension skall ges till alla förtroendevalda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandens åtgärd att i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ärendebeskrivning 
Mattias Johansson (SD) har den 21 oktober 2020 kommit in med en motion 
gällande översyn och stärkande av rutiner för att full och korrekt avsättning till 
pension ska ges till alla förtroendevalda. 

Motionären yrkar att kommunen återkommer med ett svar om hur ett 
helhetsansvar ska tas för att alla förtroendevalda får en korrekt avsättning till sin 
pension, samt att kommunen ger tydlig och korrekt information kring vad som har 
avsatts i pension, och ser om det ska utgå avsättning med retroaktivitet. 

Beslutsunderlag 
Motion gällande översyn och stärkande av rutiner för att full och korrekt 
avsättning till pension ska ges till alla förtroendevalda, daterad den 21 oktober 
2020 

Mattias Johansson (SD) redogör för motionen. 

Beslutet skickas till: 
Mattias Johansson (SD) 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Kf §120 Dnr: KS.2020.5 1.2.6 

Interpellation gällande tomma platser på särskilt boende 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas samt att 
interpellationen ska besvaras på kommunfullmäktiges kommande sammanträde 
den 19 november 2020. 

Ärendebeskrivning 
Glenn Hummel (SD) har den 22 oktober lämnat in en interpellation gällande 
tomma platser på särskilt boende. Interpellationen är ställd till socialnämndens 
ordförande Inga-Maj Eleholt (C). 

Frågan lyder enligt följande: 
Gislaved kommun har ett antal platser på olika boenden tomma, vilket kostar 
kommunen pengar. Samtidigt finns det enligt flera invånares utsago, äldre invånare 
som har behov av plats på dessa boenden, men är enligt kommunens riktlinjer och 
bedömningar inte berättigade plats på något boende. 
Är det inte så att om man får in de äldre på dessa boenden så betalar de hyra, 
vilket i sin tur bör generera en viss intäkt? Är detta sämre än att ha tomma 
platser? 

Socialnämnden säger att lagar och regler följs men räcker det att man bara följer 
lagar och regler eller borde man göra mer och tänka lite längre? 

Har kommunen för snäva riktlinjer för dessa bedömningar, hur tänkte man när 
man tog beslutet angående dessa bedömningar? 

Vad är meningen med att ställa för höga krav för äldre att få den vård och det 
boende de behöver, vad är det som styr? Var det inte så att enligt 
samarbetsavtalet mellan partierna i alliansen 20192022, skulle man utveckla 
äldreomsorgen och fler platser skulle tillkomma och att man skulle återinföra 
förenklad biståndsbedömning? När i tiden är det tänkt att detta ska ske eller har 
detta fallit helt i glömska? 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Glenn Hummel (SD), daterad den 22 oktober 2020 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att 
kommunfullmäktige godkänner den. 

Beslutet skickas till: 
Glenn Hummel (SD) 
Inga-Maj Eleholt (C) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Kf§121 Dnr: KS.2020.6 1.2.6 

Fråga gällande användandet av kommunens hemsida och 
demokratiberedningens arbete 

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 
Marie Johansson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Carina 
Johansson (C) gällande användandet av kommunens hemsida och 
demokratiberedningens arbete. 

Marie Johansson (S) undrar om det numera är okej för alla partier att använda 
kommunens hemsida för politiska utspel? Kommer minoriteten även 
fortsättningsvis använda demokratiberedningens arbete som ett eget politiskt 
forum, detta med hänvisning till texten i uttalandet på hemsidan? Den styrande 
minoriteten har den senaste tiden valt att använda kommunens hemsida som 
plattform för Alliansens förslag till önskade förändringar. Dessa förslag är ju inte 
på något sätt beslutade och prövade ännu. Vi socialdemokrater anser att 
kommunens hemsida ska vara opartisk och fredad från politiskt användande och 
att demokratiberedningens arbete inte ska användas som utgångspunkt för politisk 
kidnappning då dess arbete kraftigt kommer ifrågasättas. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Marie Johansson (S) daterad den 8 september 2020 

Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) svarar att vid 
kommunfullmäktiges förra sammanträde har kommunstyrelsens I :e v. ordförande 
Anton Sjödell (M) besvarat en snarlik fråga som ställdes från Miljöpartiet och 
hennes svar idag är detsamma som Anton Sjödells (M). Kommunens webbplats ska 
inte användas för politiska utspel, men den styrande alliansen anser att det viktigt 
att i vissa fall använda hemsidan för att ge sin syn på en aktuell fråga av 
allmänintresse. När frågor kommer upp på demokratiberedningen kan det finnas 
ett allmänt intresse att beskriva hur den styrande alliansen tänker omhänderta 
resultatet av de väl genomförda lokalsamtalen av demokratiberedningen. Som 
politiker ska vi vara försiktiga med att använda webben så att den förblir neutral, 
men när det gäller allmänviktig information kan den styrande alliansen ha anledning 
att använda sig av kommunens webbplats. 

Beslutet skickas till: 
Marie Johansson (S) 
Carina Johansson (C) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Kf §122 Dnr: KS.2020.6 1.2.6 

Fråga gällande sovlådor på förskolan i Burseryd 

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 
Thomas Johansson (WeP) ställer en fråga till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Maria Gullberg Lorentsson (M) gällande sovlådor på förskolan i 
Burseryd. 

Verksamheten fick I 00 000 kr i investeringspengar. För dessa köpte man in 
sovlådor till de små barnen så att de kunde sova ute i friska luften. 
Förutom själva sovlådan, köptes madrasser, åkpåsar, fårskinn, myggnät, plattor till 
golvet och nät runt altanen. Detta kompletterades med babyvakt och högtalare. 
Här sov då de små barnen. Det är bra för barnen att sova ute, 
de sover bättre och personalen ser skillnad att de tar in mer och lär sig mer när 
de sovit ute i friska luften. Det minskar också smittorisken, en aspekt att beakta 
inte minst i dessa tider. 

Det här fungerade mycket väl tills småbarnsavdelningen flyttade ner till barackerna 
på andra sidan. Då har inte sovlådorna flyttats med. De större barnen som är där 
nu är för stora för att använda dem. Barnens föräldrar efterfrågar och vill att deras 
barn ska sova i dem. Ibland har de haft syskon som sovit i dem tidigare och varit 
mycket nöjda med detta arrangemang. Personalen är positiv och vill ha dessa 
flyttade och föräldrar har erbjudit sig att hjälpa personalen att flytta lådor på eget 
initiativ utan kostnad för kommunen. Just nu står denna utrustning till ingen nytta 
samtidigt som alla vill använda den. 

Thomas Johansson (WeP) undrar: 

Varför har sovlådorna inte flyttats med när avdelningen flyttade, när kan de flyttas 
och komma till användning igen, samt vad är lösningen till det eventuella hinder 
som stoppat flytten? 

Beslutsunderlag 
Fråga från Thomas Johansson (WeP) daterad den 20 oktober 2020 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Gullberg Lorentsson (M) svarar 
att småbarnsavdelningen har flyttat till hyrda paviljonger. Dessa lokaler har inte de 
rätta yttre förutsättningarna som fanns i de tidigare lokalerna för att kunna nyttja 
sovlådorna. Det saknas bland annat vind- och regnskydd vilket kräver bygglov för 
att åtgärda. Man bedömer inte att det är rimligt att ta kostnaden för att göra 
åverkan på hyrda lokaler eftersom det också innebär att man måste återställa 
lokalerna till sitt ursprungliga skick när man inte längre behöver de hyrda 
lokalerna. 

Beslutet skickas till: 
Thomas Johansson (WeP) 
Maria Gullberg Lorentsson (M) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Kf§123 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, Entledigande som ledamot i demokratiberedningen och som 
revisor i Hestra medborgarhusförening samt som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Lars Nilssons (S) avsägelse som ledamot i 
demokratiberedningen och som revisor i Hestra medborgarhusförening samt som 
ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige begär hos Länsstyrelsen att en 
ny ersättare till kommunfullmäktige utses. 

Ärendebeskrivning 
Lars Nilsson (S) har inkommit med en avsägelse som ledamot i 
demokratiberedningen och som revisor i Hestra medborgarhusförening samt som 
ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige begär hos Länsstyrelsen att en 
ny ersättare till kommunfullmäktige utses. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Lars Nilsson (S) daterad den 30 september 2020 
Valberedningens presidium den 22 oktober 2020, §42 

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

Beslutet skickas till: 
Lars Nilsson (S) 
Demokratiberedningen 
Länsstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Kf§124 Dnr: KS.2020.7 1.7.3 

Information från revisionen 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner informationen. 

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

• Revisionsrapport - Granskning delårsrapport Gislaveds kommun 

• Revisionsrapport- Granskning av lönehanteringsprocessen i Gislaveds kommun 

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Kf§125 Dnr: KS.2020.61 1.4.1 

Delårsbokslut, uppföljning 2 med helårsprognos 2020, hela kommunen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Gislaveds kommuns delårsbokslut 2020, 
samt att uppmana de nämnder som har redovisat ett underskott i delårsbokslutet 
att senast den 18 november 2020 för kommunstyrelsen redovisa åtgärder för att 
uppnå budget i balans. 

Ärendebeskrivning 
Nämnder, styrelser och bolag ska årligen upprätta delårsbokslut per den 3 I 
augusti. I delåret ingår ekonomiska uppgifter, måluppfyllelse, kvalitetsuppfyllelse 
samt avstämning av tilldelade uppdrag. 

Arbetet under delåret 2020 har till stor del präglats av Covid-19-pandemin och de 
omställningar organisationen har behövt göra. Införandet av nytt ekonomisystem 
har påverkat organisationen utifrån nya arbetssätt som ännu inte hunnit sätta sig. 

Den sammantagna bedömningen är ändå att Gislaveds kommun har utifrån 
förutsättningarna bedrivit verksamhet med god kvalitet och en god måluppfyllelse. 
Kommunen strävar efter att ha god kvalitet inom särskilda viktiga områden för att 
uppfylla kommunens grunduppdrag och de flesta av dessa områden har bedömts 
ha god, eller relativt god kvalitet. Det har varit svårare att göra säkra prognoser 
och där görs bedömningen att kommunen inte har god kvalitet. Orsaken till detta 
är främst coronapandemin. 
När det gäller kommunens övergripande mål så är bedömningen att 
måluppfyllelsen håller. 

Kommunens skatteintäkter blir avsevärt högre, vilket beror på statens tillskjutna 
medel för att täcka kostnader för Covid-19. Det prognostiserade resultatet blir 
avsevärt högre än budgeterad nivå framförallt beroende på ett flertal positiva 
engångseffekter, effekter som inte kommer att kvarstå på lång sikt. Det 
~enomsnittliga resultatet under 5-årsperioden 2017-2021 uppgår till +39,7 mnkr. 
Arets resultat beräknas till + IOI mnkr och beaktat 2017-2019 års resultat och 
planerat resultat för 2021 kommer målet att uppnås i och med att genomsnittet 
uppgår till 39,7 mnkr för 5 års-perioden. Gislaveds kommun uppnår god 
ekonomisk hushållning vid delåret och för perioden 2017-2021. 

Fem av nämnderna beräknar att gå med ett underskott på helåret och det är 
kommunstyrelsen (3 600 tkr), räddningsnämnden (350 tkr), bygg- och 
miljönämnden ( 150 tkr), socialnämnden (25 435 tkr) samt barn- och 
utbildningsnämnden (9 700 tkr). 

Kommunstyrelsen har den 7 oktober 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna Gislaveds kommuns delårsbokslut 2020, samt att uppmana de 
nämnder som har redovisat ett underskott i delårsbokslutet att senast den 18 
november 2020 för kommunstyrelsen redovisa åtgärder för att uppnå budget i 
balans. 

Senior adviser Stefan Tengberg redogör för ärendet. 

Kf §125 (forts.) 

Beslutsunderlag 
Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.61
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Delårsrapport 2020 - Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen den 7 oktober 2020 §204 

Carina Johansson (C) framför ett stort tack till revisionen och till 
ekonomiavdelningen för ett väl utfört arbete. 

Carina Johansson (C), Mikael Kindbladh (WeP), Mattias Johansson (SD) och Peter 
Bruhn (MP), Fredrik Sveningson (L) och Mattias Fjellander (KD) framför även ett 
stort tack till all övrig personal för det arbete som har gjorts under året med de 
förutsättningar som råder under coronapandemin. 

Yrkanden 
Marie Johansson (S) med instämmande av Carina Johansson (C), Fredrik 
Sveningson (L) och Mattias Fjellander (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mikael Kindbladh (WeP): Att fastighet- och servicenämnden genomlyses avseende 
kostnader och hyressättning gentemot andra nämnder. Även att det görs en 
genomlysning av rutiner när det gäller hantering av datorer och lpads. Att 
uppföljningen ska redovisas för kommunfullmäktige i samband med uppföljning 3, 
U3, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Carina Johansson (C) med instämmande av Fredrik Sveningson (L): Avslag på 
Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) tilläggsyrkande och 
Carina Johanssons (C) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande. 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige antar det. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Alla bolag 
Alla förvaltningar 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Kf §126 Dnr: KS.2020.74 1.3.1 

Sammanträdesplan 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige sammanträder på följande 
dagar år 2021 om ordföranden efter samråd med presidiet inte beslutar annat: 

26 januari 
25 februari 
25 mars 
22 april 
20 maj 
14 juni 
26 augusti 
23 september 
28 oktober 
18 november 
9 december, samt att samtliga sammanträden börjar kl. 18.30 utom torsdagen den 
20 maj som börjar kl. I 0.00, torsdagen den 18 november som börjar 
kl. I 0.00 och torsdagen den 9 december som börjar kl. 17.00. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium har den 23 april 2020, §6 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att sammanträda på följande dagar år 2021 om ordföranden 
efter samråd med presidiet inte beslutar annat: 
26 januari 
25 februari 
25 mars 
22 april 
20 maj 
14 juni 
26 augusti 
23 september 
28 oktober 
18 november 
9 december, samt att samtliga sammanträden börjar kl. 18.30 utom torsdagen den 
20 maj som börjar kl. I 0.00, torsdagen den 18 november som börjar 
kl. I 0.00 och torsdagen den 9 december som börjar kl. 17.00. 

Kommunstyrelsen har den 7 oktober 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa sammanträdesdagar enligt ovan för kommunfullmäktige år 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesdagar för 2021, daterat 
den 4 september 2020 
Protokoll kommunfullmäktiges presidium, daterat den 23 april 2020, §6 
Kommunstyrelsen den 7 oktober 2020 §209 

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

Kf §126 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
13 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Samtliga nämnder 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf §127 Dnr: KS.2019.107 1.4.1 

Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2023, fördelning av ökade 
statliga medel 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden får 56%, barn- och 
utbildningsnämnden får 39% och fritid- och folkhälsonämnden får 5%, samt att 
finansiering sker genom disponering av anslag för kompletteringspension (KP) och 
arbetsgivaravgifter med 18 miljoner. 

Reservationer 
Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Ylva Samuelsson (S), Jörgen Karlsson 
(S), Josefine Dinäss (S), Naile Azizi (S), Kjell Thelin (S), Marie-Louise Dinäss (S), 
Pelle Gullberg (S), Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S), Evangelos Varsamis (S), 
Rose-Mari Moden (S), Kian Anderson (WeP), Mikael Kindbladh (WeP), Thomas 
Johansson (WeP), Tommy Östring (WeP), Peter Bruhn (MP), Bengt-Ove Eriksson 
(V) och Erik Anderson (K) reserverar sig mot beslutet med följande skrivning: 
Vi reserverar oss till förmån för kommunstyrelsens förslag och egna framlagda 
yrkanden. Det är en stor besvikelse att inte socialnämnden kan få en tillräckligt 
stor andel av dessa medel då det är uppenbart att behoven av resurser till 
bemanning är stor. Alliansen har ett stort ansvar för att dessa medel inte har 
fördelats redan i början på året och då skulle ha kunnat använts i förebyggande 
syfte. Färre hade fått sluta i socialförvaltningens verksamhet och fler barn och unga 
hade kunnat få ett stöd. 

Ärendebeskrivning 
I samband med att kommunfullmäktige den 21 november 2019 behandlade och 
godkände Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2023 beslutade fullmäktige 
att ökad skatteintäkt och utjämning i första hand ska gå till vård, skola och omsorg. 

Skatteutjämningssystemets kostnadsutjämningsdel visar slutligen att för 2020 finns 
det ytterligare 18 miljoner kronor för Gislaveds kommun att fördela till vård, skola 
och omsorg. 

Finansiering sker genom disponering av anslag för kompletteringspension (KP) 
samt arbetsgivaravgifter vilka har visat sig vara för lågt budgeterade som intern 
intäkt. Denna finansiering är långsiktigt genomförbar. 

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har haft ett samråd 
kring fördelning av medlen utifrån behov och en helhetssyn på kommunen. 
Samrådet utmynnade i ett förslag om att 60% fördelas till socialförvaltningen och 
40 % fördelas till barn- och utbildningsförvaltningen. För socialförvaltningen bygger 
fördelningen på behov inom vård och omsorg riktat mot hemtjänst. Behovet av 
insatser från hemtjänsten har ökat under 2020 i förhållande till budgeterat och 
utifrån att de demografiska prognoserna visar på ett ökat antal personer i 
åldersgruppen som är i behov av dessa insatser bedöms behovet inte minska 
framåt. Socialförvaltningen ser också ett behov gällande barn och ungdomar inom 
individ- och familjeomsorg. 

Kf § 127 (forts.) 
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För barn- och utbildningsför-valtningen bygger fördelningen på behovet av insatser 
riktat mot barn och ungdomar som inte når målen i grundskolan och i 
förlängningen då inte blir behöriga till gymnasiet. En satsning inom det området 
gynnar kommunen i sin helhet. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott har den 30 september 2020 behandlat 
ärendet och föreslagit att de ökade statliga medlen fördelas med 60% på 
socialnämnden och 40% på barn- och utbildningsnämnden, samt att finansiering 
sker genom disponering av anslag för kompletteringspension (KP) samt 
arbetsgivaravgifter med 18 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen har den 7 oktober 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att socialnämnden får 12 mnkr, att barn- och utbildningsnämnden får 5 mnkr och 
att fritid- och folkhälsonämnden får 
I mnkr. De fördelade pengarna ska inom respektive nämnd användas inom 
följande: Socialnämnden - Öka bemanningsgraden på kommunens äldreboenden 
och att skapa fler tillsvidareanställningar. Barn- och utbildningsnämnden - Öka 
antalet mentorer och skolvärdar så att lärarna får mer pedagogisk tid med 
eleverna, samt förstärka elevhälsan. Detta i syfte att få fler elever att nå målen. 
Fritid- och folkhälsonämnden - Anställa ytterligare fältassistenter samt öka 
samarbetet med skola och polis för att förebygga brott och droganvändning. Öka 
tryggheten i samhället. Förebyggande arbete ger lägre kostnader på sikt för 
kommunen, samt att finansiering sker genom disponering av anslag för 
kompletteringspension (KP) samt arbetsgivaravgifter med 18 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut, uppföljning 2 med helårsprognos 2020, hela kommunen. 
Kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, §205 

Mötet ajourneras mellan kl. 20.55-21.00. 

Yrkanden 
Peter Bruhn (MP): Att de utökade statliga medlen ska fördelas med 66% till 
socialnämnden, 28% till barn- och utbildningsnämnden och 6% till fritid- och 
folkhälsonämnden. Mål för socialnämnden: Förbättra arbetsmiljön på kommunens 
äldreboenden, samt öka andelen tillsvidareanställningar på dessa. Mål för barn- och 
utbildningsnämnden: stärkta insatser mot elever som inte når målen i grundskolan, 
samt stärkt elevhälsa. Mål för fritid- och folkhälsonämnden: stärkt förebyggande 
arbete mot barn och unga i samarbete med polis, skola och socialförvaltningen. 

Erik Anderson (K): Bifall till Peter Bruhns (MP) yrkande. 

Mikael Kindbladh (WeP): Avslag på Peter Bruhns (MP) yrkande gällande 
fördelningen i procent. 

Stefan Nylen (SD): Att socialnämnden får 56%, barn- och utbildningsnämnden får 
39% och fritid- och folkhälsonämnden får 5% samt att finansiering sker genom 
disponering av anslag för kompletteringspension (KP) och arbetsgivaravgifter med 
18 miljoner. 

Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till Stefan Nylens (SD) yrkande och avslag på 
alla övriga förslag. 
Kf §127 (forts.) 

Mattias Johansson (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till Stefan 
Nylens (SD) yrkande. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Marie Johansson (S) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP) och 
Bengt-Ove Eriksson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kian Anderson (WeP): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på alla övriga 
förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Peter Bruhns (MP) 
yrkande och Stefan Nylens (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till 
huvudförslag. Kommunfullmäktige godkänner följande röstningsproposition: 
Peter Bruhns (MP) yrkande och Stefan Nylens (SD) yrkande ställs mot varandra 
för att utse ett motförslag. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som 
kommunfullmäktige utser till motförslag. 
JA-röst för kommunstyrelsens förslag. 
NEJ-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. 

Beslutsgång i omröstning om motförslag 
Ordföranden ställer Peter Bruhns (MP) yrkande mot Stefan Nylens (SD) yrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Stefan Nylens (SD) yrkande till 
motförslag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för bifall till att Stefan Nylens (SD) yrkande utses till motförslag. 
NEJ-röst för bifall till att Peter Bruhns (MP) yrkande utses till motförslag. 

Omröstningsresultat i omröstning om motförslag 
Omröstningen utfaller med 28 JA-röster och 20 NEJ-röster. En ledamot avstår. 
Därmed har kommunfullmäktige beslutat att utse Stefan Nylens (SD) yrkande till 
motförslag till kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningsresultat i huvudomröstningen 
Omröstningen utfaller med 19 JA-röster och 29 NEJ-röster. En ledamot avstår. 
Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt Stefan Nylens (SD) yrkande att 
socialnämnden får 56%, barn- och utbildningsnämnden får 39% och fritid- och 
folkhälsonämnden får 5% samt att finansiering sker genom disponering av anslag 
för kompletteringspension (KP) och arbetsgivaravgifter med 18 miljoner. 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fritid- och folkhälsonämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
17 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

Kf §128 Dnr: KS.2020.45 1.2.6 

Redovisning av obesvarade motioner 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade motioner 
daterad den I september 2020. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 20 § ska kommunstyrelsen två gånger 
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras 
på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över obesvarade 
motioner per I september 2020 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen. 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen 
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från 
vidare handläggning. 

Kommunstyrelsen har den 7 oktober 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna redovisningen av obesvarade motioner daterad den I september 
2020. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av obesvarade motioner per I september 2020 
Kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, §206 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf §129 Dnr: KS.2020.149 

Införande av kommunal parkeringsövervakning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Gislaveds kommun inför parkerings-övervakning 
enligt lag ( 1987:24) om kommunal parkeringsövervakning med mera från och med 
den I januari 2021, 

att tekniska nämnden ansvarar och beslutar om parkeringsövervakning från och 
med den 19 november 2020, samt 

att den kommunala parkeringsövervakningen ska omfatta det område som 
motsvarar Gislaveds kommun, samt att parkeringsövervakningen ska fullgöras av 
minst en (I) parkeringsvakt, 

att tekniska nämnden får i uppdrag att kontrollera hur skyltningen är ordnad för 
att förhindra felparkeringar på kommunens mark, samt 

att tekniska nämnden får i uppdrag att parkeringstiderna ses över och anpassas 
efter behoven och i fler tidsperspektiv. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har berett ärendet på sammanträdet den 8 september 2020. 

Parkeringsövervakning på allmän plats inom kommunen får idag endast utföras av 
Polismyndigheten. De har dock begränsade resurser att övervaka att 
parkeringsregler efterlevs. Syftet med parkeringsövervakningen är att främja 
trafiksäkerheten på gatorna, öka framkomligheten i trafiken samt förbättra trivseln 
i boendemiljöer. Inga fordon får hindra framkomligheten för utrycknings- och 
servicefordon. Syftet ska uppnås genom att skapa god efterlevnad av generella 
bestämmelser och lokala trafikföreskrifter som reglerar uppställning och parkering 
av fordon. 

Fastighetsägarna i Gislaveds centrum vill att parkeringsmöjligheterna förbättras för 
kunder som ska besöka centrum. En bättre regelefterlevnad på allmänna 
parkeringsplatser skapar ett mer tillgängligt centrum. Privata fastighetsägare har 
möjligheten att själva besluta om t.ex. parkeringsförbud eller tidsreglerad 
parkering samt övervakning på sina parkeringsytor. 

Lag ( 1987:24) om kommunal parkeringsövervakning med mera reglerar 
kommunens möjlighet att besluta om kommunal parkeringsövervakning. Den 
kommunala parkeringsövervakningen föreslås utföras av det upphandlade 
bevakningsföretaget. I beslutet ska anges det område som parkerings
övervakningen ska omfatta och det minsta antal parkeringsvakter som behövs där. 

Ett införande av kommunal parkeringsövervakning bör också föregås av en tydlig 
och bred informationsinsats, för att öka förståelsen bland våra invånare. Samråd 
om införande av kommunal parkeringsövervakning har skett med 
Polismyndigheten och de ställer sig positiva till genomförande av kommunal 
parkeringsövervakning. Parkeringsövervakningen ska i den mån det går 
självfinansieras från avgiftsunderlaget. 

Kf §129 (forts.) 
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Tekniska nämnden har berett ärendet den 8 september 2020. Ärendet är 
samverkat med polismyndigheten, samt att Trafiksamverkan inom GGW 
(GnosjöGislavedVärnamoVaggeryd) har informerats. 

Parkeringsövervakningen ska i den mån det går självfinansieras från 
avgiftsunderlaget. 

Kommunstyrelsen har den 7 oktober 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att Gislaveds kommun inför parkeringsövervakning enligt lag ( 1987:24) om 
kommunal parkeringsövervakning med mera från och med den I januari 2021, att 
tekniska nämnden ansvarar och beslutar om parkeringsövervakning från och med 
den 19 november 2020, samt att den kommunala parkeringsövervakningen ska 
omfatta det område som motsvarar Gislaveds kommun, samt att 
parkeringsövervakningen ska fullgöras av minst en (I) parkeringsvakt. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden Konsekvens analys om införande av kommunal 
parkeringsövervakning daterad den 30 april 2020 
Tekniska nämnden Information om förslag till riktlinjer för kommunal parkerings 
övervakning i Gislaveds kommun 
Tekniska nämnden den 8 september 2020, §60 
Kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, §202 

Yrkanden 
Håkan Josefsson (C) med instämmande av Peter Bruhn (MP), Mattias Johansson 
(SD), Lars Larsson (C), Jonas Ericson (M), Mikael Kindladh (WeP), Jörg Neumann 
(M), Fredrik Sveningson (L) och Magnus Sjöberg (C): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Jörgen Karlsson (S) med instämmande av Marie Johansson (S): Avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 

Marie Johansson (S): Att tekniska nämnden får i uppdrag att kontrollera hur 
skyltningen är ordnad för att förhindra felparkeringar på kommunens mark, samt 
att tekniska nämnden får i uppdrag att parkeringstiderna ses över och anpassas 
efter behoven och i fler tidsperspektiv. 

Håkan Josefsson (C) med instämmande av Mattias Fjellander (KD), Mikael 
Kindbladh (WeP) och Stefan Nylen (SD): Bifall till Marie Johanssons (S) 
tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jörgen 
Karlssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Marie Johanssons (S) tilläggsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Kf § 129 (forts.) 
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Beslutet skickas till: 
Polismyndigheten 
Räddningstjänsten i Gislaveds kommun 
Tekniska nämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf §130 Dnr: KS.2020.47 2.4.8 

Taxor 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens taxor gällande kopiering 
och borgerlig vigsel ( enligt bilaga ett (I)) daterade den 2020-09-1 I att börja gälla 
från I januari 2021, 

Anta socialnämndens taxor (enligt bilaga två (2)) daterade den 2020-09-11 att 
börja gälla från I mars 2021 . 

Anta räddningsnämndens taxor (enligt bilaga tre (3)) daterade den 2020-09-11 att 
börja gälla från I januari 2021. 

Anta kulturnämndens taxor (enligt bilaga fyra (4)) daterade den 2020-09-11 att 
börja gälla från I januari 2021. 

Anta fritid-och folkhälsonämndens taxor (enligt bilaga fem (5)) daterade den 2020-
09-1 I att börja gälla från I januari 2021. 

Anta barn-och utbildningsnämndens taxor (enligt bilaga sex (6)) daterade den 
2020-09-1 I att börja gälla från I januari 2021. 

Anta SÅM:s (Samverkan Återvinning Miljö - kommunalförbund) taxor gällande 
avfall (enligt bilaga sju (7)) daterade den 2020-09-11 att börja gälla från I januari 
2021. 

Anta tekniska nämndens taxor (enligt bilaga åtta (8)) daterade den 2020-09-11 att 
börja gälla från I januari 2021. 

Anta bygg-och miljönämndens taxor (enligt bilaga nio (9)) daterade den 2020-09-
1 I att börja gälla från I januari 2021. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om taxor inom olika verksamhetsområden kan endast beslutas av 
kommunfullmäktige. Varje nämnd har förberett underlag till förslag för 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har sammanställt kommunens taxor till 
förslag för kommunfullmäktige. 

Taxor där förslag på förändring föreligger- redovisade under respektive nämnd 
eller förbund. 

Kommunstyrelsens taxor 
Kopierings taxa 
Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en kommun 
eller en myndighet. Om den som begär ut en handling däremot önskar en kopia på 
handlingen har kommunen rätt att ta ut en avgift. Kopieringstaxan gäller för hela 
kommunen. Taxans nivåer föreslås vara oförändrad jämfört med 2020. 

Kf § 130 (forts.) 
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Borgerlig vigsel 
Sveriges kommuner ska tillhandahålla service till sina invånare om möjligheter 
till borgerlig vigsel, vilket också erbjuds i Gislaveds kommun. Gislaveds kommun 
tar ingen avgift av de som viger sig. Många kommuner tar 
dock ut en administrativ avgift för vigsel, särskilt om ingen i paret är 
folkbokförd i kommunen. Med bakgrund av ovanstående föreslås att vigsel i 
Gislaveds kommun ska vara helt avgiftsfri om någon i paret är folkbokförd i 
kommunen, men att ersättning för resekostnader tas ut om vigselceremonin sker 
utanför Gislaveds kommuns gränser, oavsett folkbokföring. En administrativ avgift 
för vigsel tas ut om 500 kr om ingen i paret är folkbokförd i Gislaveds kommun. 
Taxan föreslås vara oförändrad jämfört med 2020. 

Socialnämndens taxor 
De flesta taxor kvarstår enligt tidigare beslut och räknas endast upp enligt 
prisbasbelopp (december 2020), konsumentprisindex (oktober 2020) och 
maxtaxa/högkostnadsskydd (december 2020). De nya taxorna föreslås träda i kraft 
från den I mars 2021. Förvaltningen behöver ställtid i inledningen på året för att 
räkna om alla avgifter för enskilda individer. 

Förvaltningen föreslår en höjning av avgift på frukost 32 kr inkl. moms, kvällsmat 
med dryck 48 kr inkl. moms och ny avgift införs avseende barnportioner med 
dryck, 37 kr inkl. moms. Avgifterna gäller för besökande pensionärer och 
närstående som äter på nämndens restauranger. Barnportion gäller för barn som 
inte fyllt 12 år. Från 12 år föreslås ordinarie portionspris för vuxna. 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts, men har 
för det rätt till ersättning från dödsboet. Socialnämnden ska i vissa fall ansvara för 
en s.k. provisorisk dödsboförvaltning och får för det begära ersättning från 
dödsboet. Förvaltningen föreslår därför att en ny taxa införs gällande provisorisk 
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Taxa per timme föreslås 
till 0.83% av prisbasbeloppet, 491 kr inkl. moms. 

Räddningsnämndens taxor 
Inför budget 2021 ska kommunens nämnder anta nya taxor. Räddningsnämndens 
taxor har tidigare haft översyn och flera delar index-uppräknas. Inför år 2020 
gjordes bland annat en större översyn av taxekonstruktionen för 
myndighetsutövning samt tillstånd för brandfarlig vara. I ny taxa för år 2021 ingår 
inte längre delegation att teckna rabatterade avtal då denna inte använts och 
nämnden ska ha kostnadstäckning för sina åtaganden. Enstaka förtydliganden har 
tillkommit och taxa för släckhjälp utan avtal är tillagt. 

Kulturnämndens taxor 
Med hänvisning till Barnkonventionen har kulturnämnden tidigare beslutat att inga 
deltagaravgifter för barn och ungdomar i Gislaveds dansstudio och Scenverkstan 
ska överstiga 150 kr per termin från och med 2018. Övrig verksamhet som vänder 
sig till barn och ungdomar i kulturförvaltningen är huvudsakligen avgiftsfri. 
Entreavgifter kan förekomma vid konserter eller andra scenkonstföreställningar 
med professionella artister. 
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Fritid- och folkhälsonämnden föreslår bland annat justering av taxor kopplade till 
Hälsolyftet och stuguthyrning. Det föreslås till ändrad taxa för publikarrangemang 
med entreavgift. 

Barn- och utbildningsnämndens taxor 
Förslaget innebär att musikskolans avgifter är oförändrade. 
En ny taxa för behandling av ansökan om godkännande av enskild pedagogisk 
verksamhet införs. Avgiften för personallunch föreslås höjas från 41 kr till 50 kr 
(inkl. moms), avgiften för pedagogisk lunch är oförändrad 15 kr och mellanmål höjs 
från 7,50 kr till I 0 kr. Taxor för lokal uthyrning har inte reviderats på drygt 20 år 
och föreslås höjas. En taxa föreslås för ideella föreningar och en för affärsmässigt 
driven verksamhet. De kostnader som är förknippade med uthyrningen i form av 
tjänster för vaktmästeri/teknik/lokalvård ersätts i sin helhet av hyresgästen. Taxan 
för lägerlogi harmonierar med motsvarande taxa i fritid- och 
folkhälsoförvaltningen. 

Förslaget innebär nolltaxa för ideella föreningar. Kostnader som är förknippade 
med uthyrning i form av tjänster för vaktmästeri/teknik/lokalvård ersätts i sin 
helhet av hyresgästen. 

SÅM taxor gällande avfall 
Kommunalförbundet SÅM har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till ny 
avfallstaxa för år 2021. 

Renhållningsavgiften ska täcka SÅM:s kostnader för avfallshanteringen gällande 
hushållsavfall och inkluderar de tjänster som ingår i det kommunala 
renhållningsansvaret. 

Avfallstaxan är samordnad mellan Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 
kommuner och ska fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Föreslagen taxa bygger på samma modell som tidigare taxa . Avgiften är uppdelad i 
en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas för samtliga bebyggda fastigheter 
och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, administration, information 
m.m. Den rörliga delen är beroende av abonnemang och kärl och ska täcka kärl-, 
hämtnings-, och behandlingskostnader. 

Avfallstaxan är miljöstyrande vilket innebär att det abonnemang som bedöms ge 
störst miljönytta har en lägre taxa. Fyrfackskärl för småhus och utsortering av 
matavfall för flerbostadshus och verksamheter har således den lägsta taxan och 
abonnemangsvalet att behålla sitt kärl för blandavfall är dyrast. 

Förändringar i taxan 

Renhållning 

För att uppnå nollresultat som är målet för verksamheten behöver avgifterna i 
taxan för Gislaveds, Gnosjö och Värnamo kommuner ökas med 3%. Anledningen 
till förslagen höjning är: 

• Höjd skatt på förbränning av avfall 
• Tre stycken gasbilar i drift från 2021-01-0 I. Kostnaden är 180 000 kr/år/bil 
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• Skiftkörning i Värnamo och Vaggeryd är bortförhandlad, kostnaden är 325 000 
kr/år 

• Indexökning i befintliga entreprenadavtal 
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• Förändrad prisbild i nya transport- och behandlingsavtal för 
återvinningscentralerna 

Slamtömning 

För enskilda avlopp föreslås en höjning på i snitt 5-6 % för Gislaved, Gnosjö och 
Värnamo kommuner. Taxepåverkan varierar dock beroende av abonnemangstyp 
vilket framgår i bilagan "Prisexempel slamtömningstjänster för 2021 ". Anledning till 
föreslagen höjning är: 

• Införandet av nytt system för slamtömning i GGV, samma tvåfackssystem som 
idag används i Vaggeryd 

• Harmonisering mellan taxan i Vaggeryd (där deltömningen redan ingår) och 
befintlig taxa i GGV 

• Behandlingsavgifter för omhändertagandet av slammet i de kommunala 
avloppsreningsverken kommer att öka 

Tekniska nämndens 
VA-verksamhetens kostnader för 2021 kommer att öka. För att täcka dessa ökade 
kostnader behöver den nuvarande VA-taxan justeras. 

Avgifterna i VA-taxan utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och 
brukningsavgifter (periodiska avgifter). Brukningsavgifterna i sin tur består av en 
fast årsavgift och en rörlig avgift beroende på brukad mängd vatten. 

För att möta upp Va-verksamhetens förväntade kostnadsökning föreslås följande 
justeringar: höja brukningsavgifter (Fast och rörlig) med 3,5 %. 

Följande taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområden fastställs utan 
förändringar: 

• Marktaxa försäljning industrimark och arrenden 
• Taxa för grävtillstånd i allmän platsmark 
• Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Gislaveds kommun 

Följande taxa inom tekniska nämndens verksamhetsområden är under framtagande 
inom kort: 

• Marktaxa för arrenden samt försäljning av bostäder och industrimark. 

Felparkeringsavgifter och kontrollavgifter vid olovlig parkering i Gislaveds 
kommun. 

Gislaveds kommun har behov av att se över den gällande taxan för 
felparkeringsavgifter. Den behöver förtydligas och specificeras i enlighet med 
Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning m.m. 
En översyn av felparkeringsavgiftens storlek behöver också göras. Den 
nuvarande felparkeringsavgiften för överträdelse av tid är 300 kr och för 
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överträdelse i övriga fall är den 500 kr. Denna taxa ersätts nu av 
Felparkeringsavgifter och kontrollavgifter vid olovlig parkering i Gislaveds 
kommun. 
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Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att vår 
felparkeringsavgift är lägre än de flesta andra kommuners avgift. De nya föreslagna 
nivåerna, 400-700 kr, är en anpassning till andra kommuners avgiftsnivåer. 

I parkeringssammanhang stöter man på två olika begrepp; gatumark och 
tomtmark. Gatumark avser oftast gator, torg eller allmän parkering. 
Tomtparkering sker på fastighetsägares mark eller i någon parkeringsanläggning. 
Även kommunen äger tomtmark, där ytan kan vara upplåten för parkering. 
Vid felaktig parkering på gatumark kan en parkeringsanmärkning utfärdas. Vid 
olovlig parkering på tomtmark kan en kontrollavgift utfärdas. Kontrollavgiften får 
aldrig överstiga kommunens beslutade nivåer om felparkeringsavgift. 

Kommunen har behov av en taxa för kontrollavgift vid olovlig parkering på 
kommunal tomtmark. Eftersom fastighet- och servicenämnden ansvarar för en del 
kommunal tomtmark har även deras yttrande avseende kontrollavgiften inhämtats. 
De har inget att erinra mot förslaget. 

Kontrollavgift kan utfärdas vid felaktig parkering på kommunal eller privat 
tomtmark. Kontrollavgifter regleras i lag ( 1984:318) om kontrollavgift vid olovlig 
parkering. 

Felparkeringsavgifter avser överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen 
( 1998: 1276), i föreskrifter enligt I 0 kap. 14§ trafikförordningen eller i lokala 
trafikföreskrifter. Felparkeringsavgifter regleras i lag ( 1976:206) om 
felparkeringsavgift samt i förordning ( 1976: 1128) om felparkeringsavgift. 

Bygg- och miljönämndens taxor 
Taxan för bygglov har kompletterats med att moms måste påföras för viss 
verksamhet. 

Taxan för miljöfarlig verksamhet har förenklats så att riskbedömningarna inte finns 
som en extra åtgärd i taxan. Bilagorna har förenklats för att underlätta för 
verksamhetsägarna. 

En justering av taxan för alkoholtillstånd/tillsyn är gjord för att bättre spegla 
arbetsinsatsen. 

Nämndens timtaxa har varit samma under 3 år, kostnadsökningen motiverar att 
det sker en höjning. Verksamheterna bär bara en större del av kostnaderna för 
tillsynen. Nämnden har som mål att förenkla taxorna successivt. 

Kommunstyrelsen har den 7 oktober 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att anta kommunstyrelsens taxor gällande kopiering och borgerlig vigsel (enligt 
bilaga ett (I)) daterade den 2020-09-1 I att börja gälla från I januari 2021, 
Anta socialnämndens taxor (enligt bilaga två (2)) daterade den 2020-09-11 att 
börja gälla från I mars 2021. 
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Anta räddningsnämndens taxor (enligt bilaga tre (3)) daterade den 2020-09-11 att 
börja gälla från I januari 2021. 
Anta kulturnämndens taxor (enligt bilaga fyra (4)) daterade den 2020-09-1 I att 
börja gälla från I januari 2021. 
Anta fritid-och folkhälsonämndens taxor (enligt bilaga fem (5)) daterade den 2020-
09-1 I att börja gälla från I januari 2021. 
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Anta barn-och utbildningsnämndens taxor (enligt bilaga sex (6)) daterade den 
2020-09-1 I att börja gälla från I januari 2021. 
Anta SÅM:s (Samverkan Återvinning Miljö - kommunalförbund) taxor gällande 
avfall (enligt bilaga sju (7)) daterade den 2020-09-11 att börja gälla från I januari 
2021. 
Anta tekniska nämndens taxor (enligt bilaga åtta (8)) daterade den 2020-09-11 att 
börja gälla från I januari 2021. 
Anta bygg-och miljönämndens taxor (enligt bilaga nio (9)) daterade den 2020-09-
1 I att börja gälla från I januari 2021. 

Beslutsunderlag 
Bilaga I kommunstyrelsens taxor daterad den I I september 2020 
Bilaga 2 Socialnämndens taxor daterad den I I september 2020 
Bilaga 3 Räddningsnämndens taxor daterad den I I september 2020 
Bilaga 4 Kulturnämndens taxor daterad den I I september 2020 
Bilaga 5 Fritid- och folkhälsonämndens taxor daterad den I I september 2020 
Bilaga 6 Barn-och utbildningsnämndens taxor daterad den I I september 2020 
Bilaga 7 SÅM:s (Samverkan Återvinning Miljö - kommunalförbund) taxor daterad 
den I I september 2020 
Bilaga 8 SÅM:s tekniska nämndens taxor daterad den I I september 2020 
Bilaga 9 bygg-och miljönämndens taxor daterad den I I september 2020 
Kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, §203 

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

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Kommunalförbundet SÅM 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
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Kf §131 Dnr: KS.2019.240 1.9 

Tillåtlighetsprövning vindkraft vid Vimmelstorp i Gislaveds kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att utreda om det är ett eventuellt 
formfel att fatta beslut i frågan då ansökan har dragits tillbaka, så att beslutet håller 
för en eventuell prövning i Förvaltningsrätten. 

Reservationer 
Mattias Johansson (SD), Stefan Nylen (SD), Ulf Poulsen (SD), Sören Axelsson 
(SD), Glenn Hummel (SD), Linda Petersson (SD), Hannu Ruokola (SD), Peter 
Bruhn (MP) och Erik Anderson (K) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
kommunstyrelsens förslag. 

Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Ylva Samuelsson (S), Jörgen Karlsson 
(S), Josefine Dinäss (S), Naile Azizi (S), Kjell Thelin (S), Marie-Louise Dinäss (S), 
Pelle Gullberg (S), Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S), Evangelos Varsamis (S), 
Rose-Mari Moden (S), Kian Anderson (WeP), Mikael Kindbladh (WeP), Thomas 
Johansson (WeP), Tommy Östring (WeP) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egna yrkanden med följande skrivning: 
Fem i tolv på kommunstyrelsens sammanträde blev samtliga partier överens om 
att säga nej till ansökan om vindkraftsbygge i Vimmelstorp, och att kommunen 
skulle lämna in sitt veto. När det ansökande bolaget fick vetskap om 
kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige drog man tillbaka sin 
ansökan för att inte få ett veto emot sig. Detta efter att regeringen nu tillsatt en 
snabbutredning för att försöka få igenom en lag som hindrar kommuner att kunna 
använda sin vetorätt. Hade ett veto gått igenom nu hade det inneburit ett 
betydande hinder för ny ansökan senare. Detta insåg våra partier och vi ville 
markera att vi står fast vid att området Vimmelstorp inte är lämpligt för vindkraft. 
Vi beklagar att en minoritet genom en återremiss inte kunde medverka och 
markera att man står enad i kommunen mot en etablering i Vimmelstorp. Denna 
splittring i frågan skapar enbart oro för våra invånare och skapar större 
förutsättning för bolaget att inkomma med en ny ansökan för samma område. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Östergötland, Miljöprövningsdelegationen, har begärt kommunens 
yttrande om tillstyrkan enligt Miljöbalken 16 kap. 4§ inför tillståndsprövning av 
vindkraftpark Vimmelstorp. 

Företaget Eno Energy Sweden AB planerar att bygga en vindkraftpark cirka fem 
kilometer öster om Skeppshult på fastigheterna Reftele-Rem 2: I, Vimmelstorp I :3. 
I :5-2, 3:3, 2:2-2 och Skatekull I :4 i Gislaveds kommun. Parken föreslås omfatta 
totalt nio vindkraftverk, vart och ett med en totalhöjd på 200 meter. 
Vindkraftparken ligger i ett område som enligt vindkarteringen bedöms ha goda 
vindförhållanden. Årsproduktionen av el beräknas uppgå till cirka I 04 600 MWh i 
20 år framåt. 

Den föreslagna parken ligger i linje med kommunens inriktningsbeslut i 
klimatstrategi och energistrategi. Förnybar, lokal energiproduktion utgör 
grundläggande förutsättning för hållbar utveckling. 
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Den beräknade årsproduktionen skulle utgöra ett betydande tillskott till lokalt 
producerad förnybar energi. 

Hur och var vindkraftverk lokaliseras styrs av den kommunomfattande 
översiktsplanen. Några riksintressen, skyddade områden eller andra motstående 
intressen finns inte upptagna i översiktplanen, i eller i direkt anslutning till den 
planerade parken. Vindkraftparken berör heller inte något av de områden i 
översiktsplanen som bedömts som olämpliga för vindkraftsetablering. 
Översiktsplanen innehåller också riktlinjer för hur vindkraft etableras. Förslaget till 
vindkraftpark bedöms inte strida mot några av dessa riktlinjer. Parkens påverkan 
på människors hälsa, natur och miljö kan inte bedömas som betydande. 

Bygg- och miljönämnden har i yttrande till kommunstyrelsen den 25 augusti 2020 
beslutat tillstyrka parken. 

Kommunstyrelsen har den 7 oktober 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att kommunen lämnar in och använder sitt veto mot ansökan att etablera vindkraft 
i Vimmelstorp i sin helhet med följande motivering : 
Området som ansökan avser är ett tyst område och är i stort sett fritt från ljud, 
från mänsklig aktivitet. De som bor i området hänvisar till att ett av de främsta 
skälen till att de bor och trivs i området är tystnaden och det rofyllda lugnet. 
Detta skulle kraftigt påverkas och försämras av vindkraftverken. 
Boende i närheten av vindkraftsetableringar i vår och i andra kommuner har haft 
obehag och synpunkter på ljud och då speciellt det lågfrekventa ljudet från 
vindkraftverken. Vi vill därför inte att de boende i detta område ska riskera att få 
utstå samma störningar och obehag. Vi anser att kommunen ska visa stor hänsyn 
till de boende och deras miljö. Vår grannkommun har en uttalad restriktiv hållning 
till vindkraftverk. De södra verken ligger precis 
vid kommungränsen till Hylte kommun och ett skulle komma så nära som ca 800m 
från bostad i den kommunen. Vi anser att Gislaveds kommun ska visa samma 
hänsyn till grannkommunens invånare som till sina egna. 

Beslutsunderlag 
PM - Angående tillstyrkan av vindkraftpark Vimmelstorp i Gislaveds kommun, 
daterad den 9 september 2020, kommunstyrelseförvaltningen. 
Begäran om yttrande enligt 16 kap 4 § miljöbalken om gruppstation för vindkraft 
vid Vimmelstorp i Gislaveds kommun, daterad den 3 december 2019, 
Länsstyrelsen i Östergötland. 
Tillståndsansökan Vindkraftpark Vimmelstorp 2019 med tillhörande bilagor och 
kompletteringar, Eno Energy Sweden AB. 
Till kommunen inkomna yttranden med synpunkter på vindkraftpark Vimmelstorp. 
Kommunstyrelsen den 7 oktober 2020 §208 
Återkallande av ansökan om tillstånd för Vimmelstorp vindkraftspark, Eno Energy 
Sweden AB, daterat den 16 oktober 2020 
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Miljödelegationen, beslut daterat den 22 
oktober 2020 
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Ordföranden informerar om att den 16 oktober 2020 har Eno Energy Sweden 
meddelat att de vill återkalla sin ansökan om tillstånd för Vimmelstorp 
vindkraftspark. Länsstyrelsen i Östergötlands län har med anledning av detta 
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meddelat den 22 oktober 2020 att de beslutat att avskriva ärendet. Därmed finns 
det inte längre något ärende för kommunfullmäktige att ta ställning till. 

Mötet ajourneras mellan kl. 22.25-22.30 

Yrkanden 
Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Marie Johansson (S), Mattias 
Johansson (SD), Erik Anderson (K), Peter Bruhn (MP), Kian Anderson (WeP) och 
Ulf Poulsen (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Magnus Sjöberg (C): Att då Eno Energy Sweden AB har meddelat att de vill 
återkalla sin ansökan om tillstånd för Vimmelstorp vindkraftspark finns det inte 
längre något ärende för kommunfullmäktige att ta ställning till. 

Ulf Poulsens (SD): Att det tematiska vindkraftstillägget till Översiktsplanen ska 
hanteras skyndsamt och vara framme för behandling senast den 30 juni 2021. 

Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till Ulf Poulsens (SD) yrkande. 

Fredrik Sveningson (L) för Alliansen: Att ärendet återremitteras för att utreda om 
det är ett eventuellt formfel att fatta beslut i frågan då ansökan har dragits tillbaka, 
så att beslutet håller för en eventuell prövning i Förvaltningsrätten. 

Mikael Kindbladh (WeP): Avslag på Fredrik Sveningsons (L) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för bifall till Fredrik Sveningsons (L) återremissyrkande. 
NEJ-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 23 JA-röster och 25 NEJ-röster. En ledamot är 
frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige enligt bestämmelsen om 
minoritetsåterremiss beslutat att återremittera ärendet. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunjuristen 
Avd. hållbar utveckling 
Bygg- och mijönämnden 
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Kf §132 Dnr: KS.2020.150 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträde 2021 

Kommunfullmäktige beslutar att annonsering av kommunfullmäktiges 
sammanträden 2021 ska ske i VästboAndan med Finnveden NU innehållande tid 
och plats för sammanträdena samt de viktigaste ärendena. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 13§ (2017:725) är det obligatoriskt att annonsera tid 
och plats för kommunfullmäktiges sammanträde på kommunens digitala 
anslagstavla. Det föreligger således inget krav på att annonsera sammanträdena i 
ortstidning sedan nya kommunallagen från 2018. 

I kommunfullmäktiges arbetsordning 7§ har bestämts hur annonsering ska gå till: 
Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar som tid och 
plats för fullmäktiges sammanträden ska införas. Fullmäktige bestämmer samtidigt i 
vilken utsträckning uppgift om ärenden som ska behandlas ska införas i 
ortstidningen. Ordföranden avgör vilka ärenden som ska annonseras. 

Kungörelsen publiceras, förutom på kommunens officiella anslagstavla, på 
kommunens hemsida. 

Ärendet har beretts av kommunfullmäktiges presidium den 24 september 2020. 

Kommunstyrelsen har den 7 oktober 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2021 ska ske i 
VästboAndan med Finnveden NU innehållande tid och plats för sammanträdena 
samt de viktigaste ärendena. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 7§ 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2020 
Kommunfullmäktiges presidium den 24 september 2020, § 13 
Kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, §207 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Meddelanden 

Kommunfullmäktiges presidium 
Protokoll den 27 augusti 2020, §9 Redovisning av partistöd 2019 

Socialnämnden 
Protokoll den 8 september 2020, §94 Nämndplan från 2020 till 2023 

Socialnämnden 
Nämndplan 2020-2022, reviderad 2020-09-08 

Socialnämnden 
Protokoll den 6 oktober 2020, § 128 Ej verkställda beslut kvartal 2 2020 

Socialnämnden 
Sammanställning statistikrapport av Ej verkställda beslut för Kvartal 2 
2020 

Revisionen 
Revisionsrapport - Granskning av löneprocessen i Gislaveds kommun 

Länsstyrelsen Östergötland 
lnspektionsprotokoll förmyndarskapsförordningen av 
överförmyndarnämnden i Gislaved 

Länsstyrelsen Östergötland 
Verksamhetsredogörelse överförmyndare-överförmyndarnämnder 
Gislaved Gnosjö Värnamo Vaggeryd 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


