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Kf §29 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Fastställande av dagordning

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

Ärendebeskrivning
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 7 Information från
revisionen utgår då inget finns att behandla.

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

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändring av dagordningen och
finner att kommunfullmäktige enhälligt antar den.
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Kf §30 Dnr: KS.2022.67 1.2.6

Motion gällande vänort i Ukraina

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

Ärendebeskrivning
Westbopartiet har den 23 mars 2022 lämnat in en motion gällande vänort i
Ukraina.

Westbopartiet yrkar att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en lämplig
ort i Ukraina som skulle kunna bli vänort till Gislaved med framtida utbyten och
samarbeten på bland annat områdena utbildning, näringsliv och kultur.

Beslutsunderlag
Motion gällande vänort i Ukraina, daterad den 23 mars 2022

Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Ove Bengtsson (C) har i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning remitterat motionen till kommunstyrelsen
för fortsatt beredning.

Beslutet skickas till:
Westbopartiet
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
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Kf §31 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Information om de kommunala bolagens årsredovisningar

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Företrädare för de kommunala bolagen lämnar information om årsredovisningarna
samt om aktuella frågor.

AB Gislavedshus:
V. ordförande Inga-Lill Svanberg och vd Malin Larsson informerar om verksamhet,
resultat och framtida planer.

Gislaved Energi Koncern AB:
Ordförande Bengt-Anders Johansson och vd Hans Brunström informerar om
verksamhet, resultat och framtida planer.

Enter Gislaved AB:
Ordförande Inger Elmståhl och vd Leif Österlind informerar om verksamhet,
resultat och framtida planer.

Gisletorp Lokaler AB:
Ordförande Björn Björkman och vice vd Anders Simfors informerar om
verksamhet, resultat och framtida planer.

Gislaveds kommunhus AB:
Ordförande Carina Johansson och vd Stefan Eglinger informerar om verksamhet,
resultat och framtida planer.

Ordföranden tackar bolagens företrädare för informationen.

Ärendet föranleder inget beslut av kommunfullmäktige.
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Kf §32 Dnr: KS.2022.5 1.2.6

Interpellation gällande HR-systemet

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

Ärendebeskrivning
Kian Anderson (WeP) har den 23 februari lämnat in en interpellation gällande HR-
systemet. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande, Carina
Johanson (C). Frågorna sammanfattas enligt följande:

1. På vilket vis kommer du att säkerställa att kommunanställda snarast kommer att
kunna vidimera när de kom och lämnade sin arbetsplats?

2. Systemet fungerar inte heller för oss politiker. Det går inte att logga in och går
inte heller att begära högre procentuell skatteavdrag på våra ersättningar som i det
gamla systemet.

3. Anser du att ett HR-system som kostar kommunen ca 40 miljoner med ett avtal
som löper över 16 år ska kunna tas på delegation utan politiska beslut? Ingen
politiker verkar vilja kännas vid denna upphandling.

4. Kommer du som ordförande i kommunstyrelsen och personalutskottet tillse att
denna delegation dras tillbaka och andra delegationer ses över avseende
storlekarna på upphandlingarna utan politiska beslut, innan avtalens
undertecknande?

Kommunfullmäktige har den 24 februari 2022 beslutat att interpellationen får
ställas och att interpellationen överlämnas till dagens sammanträde för besvarande.

Beslutsunderlag
Interpellation gällande HR-systemet daterad den 23 februari 2022
Kommunfullmäktige den 24 februari 2022, §19

Kommunstyrelsens ordföranden, Carina Johansson (C), har lämnat ett skriftligt
svar vilket delgetts interpellanten i tillräcklig tid före dagens sammanträde.

Kian Anderson (WeP) redogör för sin interpellation och tackar Carina Johansson
(C) för svaret.

Carina Johansson (C) svarar enligt följande:

1. Alla kommunanställda har ett schema att utgå ifrån där det framgår vilka
arbetstider som medarbetarna har och när de är i tjänst. Om de inte är i tjänst på
den schemalagda tiden eller arbetar mer än den schemalagda tiden, så förväntas
medarbetarna registrera detta som en avvikelse. Att ha kunskap om vilka dagar
medarbetare arbetar hemifrån bestäms i dialog med respektive chef. Vid
olycksfall/skada på den normala vägen till jobbet så gäller ersättning enligt våra
försäkringar oavsett vilka in- och utpasseringstider som skulle finnas. Det räcker
att det är en arbetsdag och att man kan bevisa att man åkte den vanliga vägen till
jobbet.
Kf §32 (forts.)
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2. Denna fråga är utlöst efter att interpellationen skrevs.

3. Syftet med en delegationsordning är att upprätta en lista över de ärendegrupper
där nämnden beslutat att delegera sin beslutanderätt. Detta görs för att avlasta
nämnden vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon
annan. Målsättningen att skapa en organisation som blir mer effektiv genom att
beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta skapar också
utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större
vikt i nämnden. Delegering är en nödvändighet för att den kommunala
organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt.

Att vi ska upphandla ett nytt HR-system utifrån att det gamla avtalet hade löpt ut
har varit känt av presidiet i KS. Den årliga avgiften för HRM inklusive support och
underhållsavgift för alla delar av tjänsten/systemet är i förvaltning per år (år 1, 567
500 kr) 2 270 000 kr. I samband med införandet så har vi också sagt och upp tar
bort andra kringsystem, t.ex. Adato och Besched, liksom det konsultstöd som inte
ingick i avtalen för dessa system. Detta innebär en månadskostnad om cirka 77
kr/medarbetare i kommunen.

4. Utifrån syftet med en delegationsordning och vår tydliga styrmodell, där politik
sysslar med övergripande vad-frågor och tjänstemän med hur-frågor, d.v.s.
realisera politikers målbild, så kommer vi inte i nuläget att dra in denna typ av
delegation. Dock ska samtliga delegationsordningar ses över årligen och fattas
beslut om, vilket även inbegriper punkter som berör upphandling.
Det vi kommer att förbättra framöver är den löpande återkopplingen till politiken
på de större upphandlingar men också på själva projekten som är kopplade till
upphandlingarna.

Mikael Kindbladh (WeP) gör inlägg i debatten.

Beslutet skickas till:
Kian Anderson (WeP)
Carina Johansson (C)
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Kf §33 Dnr: KS.2022.6 1.2.6

Fråga gällande verkställande av beslut i socialnämnden

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
Erik Anderson (K) har ställt en fråga till socialnämndens ordförande Inga-Maj
Eleholt (C) gällande verkställande av beslut i socialnämnden.

Frågan sammanfattas enligt följande:
På socialnämndens möte den 15 december 2020 antogs följande yrkande:
” att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa en mera generös
beslutspraxis så att t.ex. psykisk ohälsa och ensamhet beaktas vid
biståndsbedömningen, att utgångspunkten för bedömningen ska vara den enskildes
egen upplevelse av sin livssituation, samt att redovisning av vidtagna åtgärder ska
ske till nämnden senast under mars månad 2021.” Men enligt en rad samstämmiga
uppgifter så har detta beslut inte verkställts, trots att över ett år gått sedan
beslutet fattades.

På socialnämndens möte den 6 april 2021 beslutades följande:
”Socialnämnden lägger informationen om riktlinjer kring biståndsbedömning till
handlingarna.” Alltså verkställdes inte fattat beslut enligt andras och min mening.
På kommunfullmäktiges möte den 27 januari innevarande år ställde undertecknad
en formell fråga till kommunrevisionens ordförande gällande detta ej verkställda
beslut. Svaret undertecknad fick av revisionens ordförande Nena Stamenkovic (S)
var enligt det justerade protokollet följande: "Revisionens ordförande Nena
Stamenkovic (S) svarar att revisionens syn på saken är att alla beslut som fattas i
nämnderna ska verkställas.”

Det är uppenbart att socialnämndens beslut från den 15 december 2020 inte har
verkställts utan endast lagts undan som en informationspunkt på socialnämndens
möte den 6 april 2021. Så min fråga till socialnämndens ordförande Inga-Maj
Eleholt är: Avser socialnämnden att verkställa ovan nämnda beslut från 15
december 2020?

Socialnämndens ordförande Inga-Maj Eleholt (C) inleder med att förklara
begreppet beslutspraxis. En beslutspraxis infinner sig genom att man använder sig
av gällande lagstiftning och antagna regler och riktlinjer. Ärenden som överklagas
och prövas i domstol kan leda till att beslutspraxis ändras om domstolen anser det
nödvändigt. Beslutspraxis är således hur man använder gällande regelverk och
lagstiftning. Den information som förvaltningen gav socialnämnden den 6 april 2021
handlade om hur beslutspraxis för biståndsbedömningen går till, vilken lagstiftning
och vilka riktlinjer som styr. För att göra en förändring i beslutspraxis gällande
biståndsbedömningen måste riktlinjerna förändras, men det är ingen av
socialnämndens ledamöter som har yrkat detta. Inga-Maj svarar att enligt hennes
sätt att se på det så har socialnämnden hanterat ärendet korrekt. Då ingen av
ledamöterna har föreslagit att riktlinjerna för biståndsbedömningen ska ändras
följer man den beslutspraxis som gäller.

Kf §33 (forts.)
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Beslutsunderlag
Fråga från Erik Andersson (K) daterad den 23 mars 2022

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

Beslutet skickas till:
Erik Anderson (K)
Inga-Maj Eleholt (C)
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Kf §34 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, entledigande som ersättare i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Fathi Muse Farahs (MP) avsägelse som ersättare i
kommunfullmäktige och begär hos länsstyrelsen i Jönköping att en ny ersättare till
kommunfullmäktige utses.

Ärendebeskrivning
Fathi Muse Farah (MP) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Fathi Muse Farah (MP) daterad den 2 mars 2022
Valberedningens presidium den 24 mars 2022, §51

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

Beslutet skickas till:
Fathi Muse Farah (MP)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
Länsstyrelsen i Jönköping
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Kf §35 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, entledigande som ersättare i fritid-och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Magdalena Holms (M) avsägelse som ersättare i
fritid-och folkhälsonämndens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Magdalena Holm (M) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i fritid-och folkhälsonämndens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Magdalena Holm (M) daterad den 28 februari 2022
Valberedningens presidium den 24 mars 2022, §52

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

Beslutet skickas till:
Magdalena Holm (M)
Fritid-och folkhälsonämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
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Kf §36 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, entledigande som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden samt som ledamot i demokratiberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Linda Strömblads (C) avsägelse som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden samt som ledamot i demokratiberedningen.

Ärendebeskrivning
Linda Strömblad (C) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt som ledamot i
demokratiberedningen.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Linda Strömblad (C) daterad den 16 mars 2022
Valberedningens presidium den 24 mars 2022, §53

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

Beslutet skickas till:
Linda Strömblad (C)
Barn-och utbildningsnämnden
Demokratiberedningen
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
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Kf §37 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, entledigande som ersättare i kommunstyrelsens
arbetsmarknadsutskott, ledamot i Gislaveds kommunhus AB, ersättare
Samverkan Återvinning Miljö, ersättare i kommunstyrelsens
personalutskott, ersättare i krisledningsnämnden, ersättare i
kommunstyrelsens näringsutskott, ersättare i kommunstyrelsens
allmänna utskott, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i valnämnden
samt som ledamot i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Marie-Louise Dinäss (S) avsägelse som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott, ledamot i Gislaveds kommunhus AB,
ersättare Samverkan Återvinning Miljö, ersättare i kommunstyrelsens
personalutskott, ersättare i krisledningsnämnden, ersättare i kommunstyrelsens
näringsutskott, ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott, ledamot i
kommunstyrelsen, ledamot i valnämnden samt som ledamot i kommunfullmäktige
och begär hos länsstyrelsen i Jönköping att en ny ledamot till kommunfullmäktige
utses.

Ärendebeskrivning
Marie-Louise Dinäss (S) har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott, ledamot i Gislaveds
kommunhus AB, ersättare Samverkan Återvinning Miljö, ersättare i
kommunstyrelsens personalutskott, ersättare i krisledningsnämnden, ersättare i
kommunstyrelsens näringsutskott, ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott,
ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i valnämnden samt som ledamot i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Marie-Louise Dinäss (S), daterad den 21 mars 2022
Valberedningens presidium den 24 mars 2022, §54

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

Beslutet skickas till:
Marie-Louise Dinäss (S)
Socialdemokraterna
Valnämnden
Gislaveds kommunhus AB
Samverkan Återvinning Miljö, SÅM
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
Länsstyrelsen i Jönköping
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Kf §38 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ersättare i fritid- och folkhälsonämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Henrik Sjödell (M), Vårgränd 5, 333 30 Smålandsstenar
som ersättare i fritid-och folkhälsonämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2022 att godkänna Magdalena Holms
(M) avsägelse som ersättare i fritid- och folkhälsonämnden. Moderaterna har
nominerat Henrik Sjödell (M) som ersättare i fritid-och folkhälsonämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 27 januari 2022, §7
Nominering från Moderaterna daterad den 24 mars 2022
Valberedningens presidium den 24 mars 2022, §55

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

Beslutet skickas till:
Henrik Sjödell (M)
Fritid-och folkhälsonämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
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Kf §39 Dnr: KS.2019.194 1.2.6

Svar på motion angående digital lekplats

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen om digital lekplats daterad den 26
september 2019 ska anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har den 26 september 2019 lämnat in en motion angående
digital lekplats. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ger tekniska
nämnden i uppdrag att besluta att det ska byggas en digital lekplats i kommunens
regi.

Motionen har remitterats till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden
har behandlat ärendet den 7 december 2021 och svarar att det finns en plan för
en lekpark med digitalt inslag 2024. Därmed föreslår de att motionen om digital
lekplats ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen har den 9 mars 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att motionen om digital lekplats daterad den 26 september 2019 ska anses
besvarad.

Beslutsunderlag
Motion angående digital lekplats daterad den 26 september 2019
Tekniska nämnden den 7 december 2021, §117
Kommunstyrelsen den 9 mars 2022, §64

Yrkande
Jörgen Karlsson (S): Avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till motionen.

Fredrik Johansson (S) med instämmande av Marie Johansson (S) och Evangelos
Varsamis (S): Bifall till Jörgen Karlssons (S) yrkande.

Håkan Josefsson (C) med instämmande av Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

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

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för Jörgen Karlssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 29 JA-röster och 16 NEJ-röster, 3 ledamöter avstår
och 1 ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

Kf §39 (forts.)
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Beslutet skickas till:
Jörgen Karlsson(S)
Charlotta Saras Skarphagen (S)
Tekniska nämnden
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Kf §40 Dnr: KS.2021.249

Godkännande av Gislaved Energi AB:s bildande av bolag med extern
part avseende energipark

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge möjligheten till Gislaved Energi AB att bilda ett
produktionsbolag tillsammans med PLS-Energy Systems i Hestra AB (org nr.
559164-3902) med ett tillskjutet aktiekapital om 25 000 kr för Gislaved Energi AB,
samt att Gislaved Energi AB ges möjligheten att initialt gå in med ett villkorat
aktieägartillskott om 225 000 kr i det nya bolaget.

Jäv
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Reservation
Mikael Kindbladh (WeP), Kian Anderson (WeP), Thomas Johansson (WeP) och
Tommy Östring (WeP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael
Kindbladhs yrkande och med följande motivering:
Gislaved har nästan sämst verkningsgrad på solceller i hela södra Sverige på grund
av lägre solinstrålning. Kalkylerna bygger på ett genomsnittligt högt energipris. Vi
har idag ovanligt höga priser men att bygga kalkyler på för höga priser riskerar
framtida lönsamhet i projektet. Svenska Kraftnät anser att frekvensreserv genom
batterier är en otroligt dyr lösning som de kommer försöka arbeta bort, primärt
genom att skapa system för att få industrier/datacenter att kortvarigt koppla bort
last. Det skulle kraftigt reducera bolagets tänkta intäkter då det i stor grad bygger
på det konceptet. Energiutnyttjandet vid lagring av energi genom att skapa vätgas
är fruktansvärt ineffektiv, dagens beslut innebär att kommunen ger befogenhet att
införa den typen av investering utan vidare kommunala beslut. Med dessa kända
uppgifter och fakta kan vi inte ställa oss bakom beslutet.

Ärendebeskrivning
Ett av den svenska regeringens mål för energipolitiken är att vi ska ha 100 procent
förnybar elproduktion år 2040. Målet för klimatomställningen är att Sverige inte
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045.

I Gislaveds kommuns dokument ”Strategi för hållbar utveckling” framgår det att:
”För att nå en hållbar energiförsörjning behöver vår produktion av förnybar energi öka,
samtidigt som vår energianvändning effektiviseras. Genom en långsiktig och
målmedveten satsning ska Gislaveds kommun år 2040 vara en plusenergikommun, det
vill säga att den lokala förnybara energiproduktionen är större än den lokala
konsumtionen av energi. Därför krävs fortsatta och accelererade utbyggnader av
förnybar energiproduktion i form av till exempel vindkraft, solkraft och bioenergi.”

Som mätbara indikatorer av flera, föreslås i strategin förslag på bl.a. följande
indikatorer:
Mängd lokalproducerad förnybar energi totalt och fördelat på respektive energislag
Andel förnybar energi.

Kf §40 (forts.)

Gislaved Energi AB har tillsammans med en privat näringsidkare i kommunen (PLS-
Energy Systems i Hestra AB, nedan kallat PLS) arbetat med ett koncept
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som innebär att möjliggöra byggande av en energipark i Gislaveds kommun. Parken
är tänkt att totalt innehålla tre huvuddelar: en solcellspark (yta om 2-4 ha), ett s.k.
energilager och anläggning för produktion av vätgas. Genom att kombinera dessa
tre enheter fås ett effektivt nyttjande av förnybar solenergi
och möjligheten till produktion av förnybar s.k. grön vätgas. Förutom vätgas bildas
också syrgas i processen, vilken har en potential att framöver kunna säljas på en
marknad. Genom idén med att använda s.k. second-life batterier (återvunna
batterier från elfordon som inte längre används) i energilagret, kan vi recirkulera
dessa väl fungerande batterier i ett nytt användningsområde. Anläggningen för att
producera vätgas kan antingen drivas från energilagret eller direkt från elnätet.
Energilagret är också tänkt att stå som beredskap för den s.k. frekvensmarknaden
och vara redo att stabilisera elnätet vid eventuella störningar och då behov finns
att reglera frekvensen i elnätet. Denna marknad finns idag inom myndigheten
Svenska Kraftnäts regi.

En central teknisk enhet, en s.k. AI-robot är tänkt att utgöra det överordnade
systemet för att optimalt styra producerad- och/eller distribuerad elkraft. D.v.s.
arbeta med hänsyn till parametrar såsom aktuellt elpris, frekvensmarknaden,
lagringskapacitet och produktionskapacitet av vätgas.

I detta första steg ingår bildandet av ett produktionsbolag. För att kunna söka stöd
via EU och/eller via staten erfordras att ett bolag bildas.

Beslutsärendet gäller således frågan om bildandet av ett bolag tillsammans med en
extern partner. Aktiekapitalet blir initialt 25 000 kr för vardera parten och
ägarandelen uppgår till 50/50. Gislaved Energi AB och PLS går också in med ett
villkorat aktieägartillskott om 225 000 kr vardera i det nya bolaget.

Planen är också att framöver bjuda in andra finansiärer som delägare. Parternas
intention (genom ett aktieägaravtal) är ett långsiktigt ägande i bolaget och att
Gislaved Energi AB och PLS alltid ska äga minst trettiofyra (34) procent vardera av
det totala antalet aktier i bolaget.

Det nya bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital samt i övrigt
genom internt genererade medel och/eller upplåning.

Gällande kvalificerad majoritet i produktionsbolaget:
För giltiga beslut i olika frågor krävs och som ska regleras via ett aktieägaravtal –
oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar och oavsett om
beslutet ska fattas av bolagsstämman, styrelsen eller VD, – att Parter som
tillsammans kontrollerar minst två tredjedelar av aktierna i bolaget är eniga i
frågor som regleras inom aktieägaravtalet.

Ärendet bör hanteras av kommunfullmäktige utifrån bolagsordningen för Gislaved
Energi Koncern AB som anger följande:

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större
vikt fattas.

Kf §40 (forts.)

Det totala investeringsbeloppet för hela projektet bedöms uppgå till 44 mnkr.
Enligt de specifika ägardirektiven för Gislaved Energi Koncern AB (antagen den 31
mars 2021) där dotterbolaget Gislaved Energi AB ingår, återfinns följande text:
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”Koncernen äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva, avyttra
och överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att
kommunfullmäktige först bereds möjlighet att yttra sig i ärendet”.

Förslaget om bolagsbildningen innebär att 25 000 kr satsas i ett första steg (avser
aktiekapital) och att egen finansiering inom projektets första två delar (d.v.s.
solcellspark och energilager) kommer att uppgå till mindre än 300 prisbasbelopp.
Gislaved Energi AB och PLS går också in med ett villkorat aktieägartillskott om
225 000 kr vardera i det nya bolaget.

Gislaved Energi AB kommer eventuellt att behöva investera medel till ett högre
belopp än 300 prisbasbelopp då enheten för vätgasproduktion byggs. Detta beror
på hur stor omfattningen av tillkommande finansiering blir från externa ägare och
möjlighet till stöd från staten och/eller EU.

Värt att notera är att EU-kommissionen har år 2021 aviserat 430 miljarder euro
(fram till år 2030) för att bidra till att vätgas blir en del i den framtida energimixen
i Europa.

Det pågår en diskussion med kommunen om att upplåta kommunal mark
(arrende) till energiparken i anslutning till RV27 och i höjd med räddningstjänstens
lokaler. Detta skulle i så fall bidra till att bli ett ”skyltfönster” för kommunen.

Gislaved Energi AB ingår initialt med 25 000 kr som aktiekapital i det nya bolaget
liksom den aktuella partnern. Ägarandelen blir därmed 50/50 mellan Gislaved
Energi AB och PLS. Gislaved Energi AB och PLS går också in med ett villkorat
aktieägartillskott om 225 000 kr vardera i det nya bolaget.

Gislaved Energi AB kommer initialt att tillskjuta ett belopp som understiger 300
basbelopp. Bolaget (Gislaved Energi AB) kan framöver behöva tillskjuta ytterligare
medel beroende på hur den slutliga finansieringslösningen kommer att bli från
externa ägare och möjligheten för bidrag via staten och/eller EU.

Den ekonomiska risken med att starta produktionsbolaget är t.ex. om bolaget
upphör att existera, t.ex. genom erforderlig extern finansiering inte kan uppnås för
projektets genomförande eller att projektet behöver avbrytas p.g.a. andra skäl.

Riskanalys över projektets hela livslängd har gjorts och har analyserats av styrelse,
VD och ledningsgrupp inom Gislaved Energi AB. En viktig parameter för
lönsamhet är elprisutvecklingen för producerad/distribuerad elkraft samt
prissättningen inom den s.k. frekvensmarknaden. Även avsättning av vätgas på
marknaden är en riskfaktor då marknaden idag inte är fullt etablerad.

Värt att notera är att Gislaveds kommun har i det s.k. Elektrifieringslöftet från
2021 till Länsstyrelsen angivit att Gislaveds kommun vill utreda förutsättningarna
för etablering av en multitankstation (vätgas och elektrifiering) i en kommande
förstudie. Förstudien är tänkt att analysera etableringen utifrån ett
helhetsperspektiv, vad gäller att skapa en gemensam
Kf §40 (forts.)

vätgasinfrastruktur i Sverige och Europa och bör därför ske i samråd med andra
parter.

En energipark i Gislaveds kommun skulle kunna ha möjligheten till att bidra till
lokal produktion av grön vätgas till en sådan multitankstation om ett sådant
projekt förverkligades.
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Kommunstyrelsen har den 9 mars 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att ge möjligheten till Gislaved Energi AB att bilda ett produktionsbolag
tillsammans med PLS-Energy Systems i Hestra AB (org nr. 559164-3902) med ett
tillskjutet aktiekapital om 25 000 kr för Gislaved Energi AB, samt att Gislaved
Energi AB ges möjligheten att initialt gå in med ett villkorat aktieägartillskott om
225 000 kr i det nya bolaget.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Gislaved Energi AB daterad den 20 december 2021
Kommunstyrelsen den 9 mars 2022, §65

Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Carina Johansson (C), Fredrik
Sveningson (L), Mattias Fjellander (KD), Maria Gullberg Lorentsson (M), Stefan
Nylén (SD), Peter Bruhn (MP) och Ulf Poulsen (SD): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Mikael Kindbladh (WeP): Avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mikael
Kindbladhs (WeP) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Gislaved Energi AB
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Kf §41 Dnr: KS.2021.55 2.4.8

Avfallstaxa 2022, redigering

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad avfallstaxa 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 18 november 2021 beslutat att anta SÅM:s
(Samverkan Återvinning Miljö - kommunalförbund) taxor gällande avfall enligt
bilaga sju (7) daterad den 2021-09-28 att börja gälla från 1 januari 2022.

I efterhand har två fel upptäckts i taxan på sidan 13. Under punkt 3.4.3. "Taxa för
abonnemang Hemkompostering för fritidshus" har en del av tabellen fallit bort och
under punkt 3.4.4 "Taxa för abonnemang Blandat mat- och restavfall för fritidshus"
har fel tabell redovisats. Dokumentet har redigerats i dessa båda delar och lyfts på
nytt för antagande.

Kommunstyrelsen har den 9 mars 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
anta reviderad avfallstaxa 2022.

Beslutsunderlag
Reviderad avfallstaxa daterad den 19 januari 2022
Kommunstyrelsen den 9 mars 2022, §66

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 §42 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Skrivelse från pensionärsföreningarna gällande äldreomsorgen, daterad den 10
mars 2022

Skrivelse gällande pensionärsföreningarnas önskemål om att delar av Mariagården
ska bli trygghetsbostäder, daterad den 21 mars 2022

Socialnämnden
Protokoll den 22 februari 2022, Ej verkställda beslut
kvartal 4, 2021

Sammanställning kvartal 4, 2021

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner
Protokoll den 16 februari 2022, Beredskap inom
deltidsorganisationen

Bilaga sammanställning av deltidsbemanningen, daterad den 16 februari
2022
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