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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-11-25 

Ks §256 Dnr: KS.2020.60 5.2.1 

Coronaviruset, Covid-19 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Eva Gardelin-Larsson, avd.chef verksamhetsstöd/bitr. kommundirektör informerar 
om det senaste läget gällande smittspridningen av covid-19 i länet och i 
kommunen. Det är en tydlig uppgång av smittspridningen och läget är allvarligt. I 
dagsläget vårdas 52 personer på sjukhus i region Jönköpings län, varav 7 st på 
intensiven. Mellan den 12 november och 18 november har I 04 nya bekräftade fall 
av covid-19 konstaterats i Gislaveds kommun. Antal brukare i Gislaveds kommun 
som har bekräftad covid 19 i nuläget är 2 st. 

Den 3 november kom nya skärpta lokala allmänna råd för Jönköpings län för att 
minska smittspridningen av covid-19. Bland annat innebär dessa att man om möjligt 
ska undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med, avstå från 
att vistas i allmänna inomhusmiljöer som t.ex. köpcentrum, bibliotek, badhus och 
gym och även avstå från att delta i möten, konserter och föreställningar etc. 
Arbetsgivare bör, i de fall det är möjligt, uppmana personal att arbeta hemifrån och 
tjänsteresor och konferenser skjuts upp. De allmänna råden gällde från början till 
och med den 24 november 2020, men har nu förlängts till den 13 december 2020. 
Därefter avser Folkhälsomyndigheten komma med nationella råd som gäller över 
jul och nyår. 

Kommunens interna regler förlängs till och med den 15 januari 2021. Fysiska 
möten ska undvikas och de som kan arbeta på distans ska göra det. Kultur- och 
fritidsverksamheter har fortsatt stängt eller förändrade öppettider. 
Personalläget inom skola och förskola ser något bättre ut. Gymnasiet har delvis 
distansundervisning sedan den 23 november. Det finns bekräftade fall bland 
brukare inom socialförvaltningens verksamheter, men läget är förhållandevis lugnt. 

Den 16 november meddelade regeringen att de skärper restriktionerna och 
begränsar allmänna sammankomster till max 8 personer. Begravningar är 
undantagna där det är tillåtet med max 20 personer. Beslutet gäller från och med 
den 24 november till den 22 december och kan komma att förlängas över jul. 

Under krisinformation.se finns mer samlad och uppdaterad information gällande 
coronapandemin. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://krisinformation.se
https://KS.2020.60


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
3 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-11-25 

Ks §257 Dnr: KS.2016.206 

Antagande av Stadsmiljöprogram Gislaveds centrum, Anderstorp och 
Smålandsstenar 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Stadsmiljöprogram för Gislaved, Anderstorp och 
Smålandsstenar, daterat den 4 november 2020. 

Ärendebeskrivning 
Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaveds tätort, antagen av 
kommunfullmäktige den 20 juni 20 I I (reviderad den 21 september 2015) ger i 
uppdrag att ett gestaltningsprogram för de centrala delarna ska tas fram. Projektet 
har delats in i två delar. Den ena delen är att ta fram ett stadsmiljöprogram och 
den andra är att ta fram ett ide- och gestaltningsprogram. Ide- och 
gestaltningsprogram för Gislaved 2040 - mötesplatsen vid Nissan, antogs av 
kommunfullmäktige den 12 december 2019. 

Ett förslag till stadsmiljöprogram för Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar har 
tagits fram i samarbete mellan kommunen, Enter Gislaved, AB Gislavedshus samt 
Gislaved Energi AB. 

I FÖP för Gislaved framkommer att ett stadsmiljöprogram ska upprättas för 
Gislaveds tätort. Under arbetets gång har arbetsgruppen valt att bredda 
programmet till att gälla de tre större orterna Gislaved, Anderstorp och 
Smålandsstenar. Delar av programmet kan också användas i de mindre tätorterna. 

Stadsmiljöprogrammet är ett dokument som ger råd och vägledning gällande 
materialval och utformning av det offentliga rummet. Syftet med 
stadsmiljöprogrammet är att skapa attraktiva stadskärnor genom att ta tillvara och 
utveckla de kvaliteer som finns idag och att samordna de insatser som görs i 
framtiden. Programmet riktar sig till alla som på något sätt är med och bidrar till 
förändringar i stadsmiljön - fastighetsägare, handlare, företagare, medborgare och 
kommunens olika förvaltningar. 

Kommunen förvaltar och ansvarar för en stor del av de centrala offentliga rummen 
och med det här programmet tydliggörs kommunens inriktning för offentliga 
platser. 

Målet är att upplevelsen i centrum ska bidra till en god helhetsverkan som ökar 
attraktiviteten och trivseln för alla som vistas i den. För att få effekt är det viktigt 
att stadsmiljöprogrammet får en bred förankring i kommunen. 
Stadsmiljöprogrammet ska bidra till att skapa en estiskt tilltalande och funktionell 
stadsmiljö där färg, form och materialval skapar harmoni och ger invånare och 
besökare ökad livskvalite. 

Under 2019-2020 arbetade kommunen fram visionsdokument för Gislaved Ide- och 
gestaltningsprogram för Gislaved 2040 - mötesplatsen vid Nissan och för Anderstorp 
Bro till bro. 

Ks §257 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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2020-11-25 

Stadsmiljöprogrammet ska tillsammans med dessa visioner verka för att uppnå 
målen i kommande fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp, 
som beräknas antas av kommunfullmäktige under år 2022. 

Beslutsunderlag 
Förslag till stadsmiljöprogram för Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar, 
daterat den 4 november 2020. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-11-25 

Ks §258 Dnr: KS.2020.168 1.3.1 

Reglemente för rådet för hållbar utveckling 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reglemente för rådet för hållbar utveckling 
daterat den 9 november 2020. Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor under 
kommunstyrelsen ska upphöra 3 I december 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2020 att anta en inriktning om att ett 
Hållbarhetsråd inrättas under kommunstyrelsen från och med den I januari 2021. 
Antagande av reglemente för Rådet för hållbar utveckling delegerades till 
kommunstyrelsen. 

Rådet för hållbar utvecklings syfte är att få ett helhetsperspektiv på 
hållbarhetsfrågorna. Rådet ska fungera som en arena för samverkan mellan olika 
parter där parterna tillsammans i bred samverkan kan sprida kunskap och skapa 
samsyn om vilka frågor, prioriteringar och inriktningar som är avgörande för en 
hållbar utveckling för kommuen som geografisk plats. Av kommunstyrelsens 
reglemente framgår under § 35 Samverkansorgan att kommunstyrelsen har två 
samverkansorgan: Rådet för social hållbarhet och Referensgruppen för 
arbetsmarknadsfrågor. Samverkansorganens arbetssätt och antal ledamöter ska 
regleras i särskilda reglementen antagna av kommunfullmäktige. 

Rådet för hållbar utveckling ersätter tidigare råd för social hållbarhet och 
referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för rådet för hållbar utveckling, daterat den 9 november 2020 
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 augusti 2020, § I 03 

Yrkanden 
Mattias Johansson (SD): Avslag på liggande förslag till reglemente. Det finns inget 
behov av att inrätta ett råd för hållbarhet i syfte att sträva mot hållbarhetsmålen i 
agenda 2030, detta eftersom målen för Gislaveds kommuns del redan är 
uppnådda. Ett råd som inte behövs behöver heller inget reglemente. Möjligen med 
undantag av mål nio som heter: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 
som har ett delmål 9.2. Att till 2030 avsevärt öka industrins andel av sysselsättning 
och BNP. Att genomföra målet 9.2 skulle kräva mycket drastisk minskning av den 
kommunala organisationen, därför anser jag det vara lämpligt att börja med att 
lägga ned avdelningen för hållbar utveckling samt det föreslagna rådet för hållbar 
utveckling med det föreslagna reglementet. Sammantaget är vi Sverigedemokrater 
positivt inställda till de flesta delar som finns med i Agenda 2030 och ser fram 
emot det välstånd som kommer alla världens människor till del i och med 
genomförandet av denna plan. Dock är det så att det inte kan anses att vara en 
kommunal angelägenhet att arbeta med det som redan är genomfört inom vårat 
ansvarsområde Gislaveds kommun. 

Ks §258 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Mattias Johansson (SD): Eftersom hållbarhetsrådet ska vara en del av 
kommunstyrelsens arbete ska det bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott 
bestående av sju ledamöter. 

Anton Sjödell (M) med instämmande av Bengt Petersson (C): Avslag på Mattias 
Johanssons (SD) yrkanden. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-11-25 

Ks §259 Dnr: KS.2020.174 10.10.4 

Nämndemannaföreningen i Jönköping, Ansökan om bidrag till 
föreningens utbildningsverksamhet för år 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag om 2600 kr för 2020 för 
Jönköpings nämndemannaförening för utbildningsinsatser, att finansiering sker 
inom kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag, samt godkänner att bidrag 
betalas ut till nämndemannaföreningen för utbildningsinsatser även för åren 2021-
2024, under förutsättning att nämndemannaföreningen rekvirerar beloppet årligen. 

Reservation 
Mattias Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Jönköpings nämndemannaförening har i skrivelse till Gislaveds kommun anhållit om 
ett bidrag på 2600 kronor till föreningens verksamhet. Föreningens uppgift är att 
genom information och utbildning underlätta för nämndemännen att uppfylla sina 
uppgifter i rättsväsendet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Jönköpings nämndemannaförening daterad den 8 oktober 2020. 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I 3 november 2020. 

Yrkanden 
Marie Johansson (S): Att ärendet ska avgöras idag, samt bifall till förslaget. 

Anton Sjödell (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Lennart Kastberg 
(KD), Mikael Kindbladh (WeP) och Håkan Josefsson (C): Bifall till att ärendet ska 
avgöras idag och till liggande förslag. 

Mattias Johansson (SD): Bifall till att ärendet ska avgöras idag, samt avslag på 
liggande förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla detta. 

Ordföranden ställer därefter proposition på liggande förslag och Mattias 
Johanssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
liggande förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Nämndemannaföreningen i Jönköping 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-11-25 

Ks §260 Dnr: KS.2020.152 2.2.2 

Arvoden till förtroendevalda 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
År 2015 infördes arvoden som kopplas till riksdagsledamöternas arvoden i 
Gislaveds kommun. Inför mandatperioden 2019-2022 beslutade fullmäktige att det 
även skulle gälla för nyss nämnda mandatperiod. 

Riksdagens arvodesnämnd har ännu inte behandlat sina arvoden för 2021. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att ärendet överlämnas till 
kommande sammanträde. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
9 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
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Ks §261 Dnr: KS.2019.121 

Rådsöversyn 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna utredningen angående 
rådsöversynen, samt att en utredning om ett eventuellt medborgarråd under 
demokratiberedningen presenteras senast den 30 juni 2021. 

Ärendebeskrivning 
Rådsöversyn 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2020 att anta en inriktning om att ett 
Hållbarhetsråd inrättas under kommunstyrelsen från och med den I januari 2021. 
Antagande av reglemente för Hållbarhetsrådet delegerades till kommunstyrelsen. 
Samtidigt beslutades att upphäva kommunfullmäktiges beslut om inrättande av 
rådet för ekologisk hållbarhet under kommunstyrelsen samt att rådet för social 
hållbarhet under kommunstyrelsen ska upphöra 3 I december 2020. 

Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag till struktur och 
arbetssätt kring ett hållbarhetsråd och i det sammanhanget utreda formerna för 
ett eventuellt råd för medborgarsamtal under demokratiberedningen. 

Under 2020 pågår även ett arbete med att ta fram en strategi för hållbar utveckling 
som ska gälla för hela kommunen som geografisk plats. Det är angeläget att 
rådsstrukturen fungerar med denna strategi. 

Råd för hållbar utveckling 
Syftet med ett råd för hållbar utveckling är att få ett helhetsperspektiv på 
hållbarhetsfrågorna, att utveckla och förtydliga samverkan runt arbetet med hållbar 
utveckling och Agenda 2030 samt en möjlighet att arbeta med hållbarhetsfrågor 
utifrån vad som är aktuellt i samhället. 

Rådet för hållbar utveckling är en arena där vi tillsammans i bred samverkan kan 
enas om vilka frågor, prioriteringar och riktningar som är avgörande för en hållbar 
utveckling i Gislaveds kommun som geografisk plats. Till rådet kopplas 
fokusgrupper som bland annat arbetar med att ta fram underlag inför rådets 
prioriteringar. Rådet arbetar även utifrån kommunens strategiska inriktningar för 
hållbar utveckling. 

Rådet för hållbar utveckling placeras organisatoriskt under kommunstyrelsen och 
träffas minst två gånger om året. Medlemmar i rådet utgörs av personer från både 
kommunens organisation och företrädare för externa myndigheter. 
Till rådet kopplas fokusgrupper och en beredningsgrupp. 
Rådet arbetar utefter strategiska utvecklingsområden som beslutas av 
kommunfullmäktige samt de prioriterade områdena som återfinns i strategin för 
hållbar utveckling. 

Struktur och arbetssätt för rådet för hållbar utveckling beskrivs och illustreras 
ytterligare i PM - rådsstruktur för rådet för hållbar utveckling daterad den 19 
oktober 2020. 

Ks §261 (forts.) 

Med borgarråd 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Gällande utredning om ett eventuellt medborgarråd föreslås att denna presenteras 
till fullmäktige senast den 30 juni 2021. Önskemål om förlängd utredningstid 
kommer från demokratiberedningen, då de anser att dess eget arbetssätt behöver 
tid att stadfästas innan vi bygger på ytterligare strukturer. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 augusti 2020, § I 03 
PM - rådsstruktur för rådet för hållbar utveckling daterad den 19 oktober 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2020 
Kommunstyrelsen den 4 november, §229 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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2020-11-25 

Ks §262 Dnr: KS.2015.42 

Bidragsregler för vägbidrag till enskilda vägar fr. o.m 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Allmänna 
bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, daterade den 
2 augusti 2020, att gälla från och med I januari 2021, samt att tidigare antagna 
beslut om Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning upphör att 
gälla den I januari 2021. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden tog under hösten 20 17 fram ett förslag till nya allmänna 
bestämmelser för bidrag till enskild väghållning. Kommunstyrelsen behandlade 
ärendet den 14 augusti 2019, och beslutade då att återsända ärendet om 
bidragsregler för vägbidrag till tekniska nämnden för ytterligare handläggning. 

Tekniska förvaltningen har nu tagit fram ett förslag till bidragsregler. Det gällande 
regelverket är svårtolkat avseende bidragsgivningen till enskilda vägar som inte är 
statsbidragsberättigade. 

De förändringar som är föreslagna handlar framför allt om att förtydliga vilka 
enskilda vägar som är bidragsberättigade. Där tydliggörs bl.a. att bidrag lämnas för 
enskilda vägar som försörjer fastighet som används för permanentboende året 
runt där sökanden är folkbokförd på fastigheten. 

Bidragsprocenten är inte förändrad för någon typ av enskild väg. Däremot har 
gränserna för de kostnadsnivåer som är bidragsberättigade höjts. För 
underhållsgrusning är ett grundavdrag infört, som avser att skapa en mer rättvis 
hantering av bidragsgivningen. Grundavdraget är 2 000 kr, vilket betyder att alla 
kostnader överstigande 2 000 kr är bidragsberättigade. Samtidigt ska 
bidragsbelopp understigande 500 kr inte utbetalas. 

För nybyggnads- och iståndsättningsåtgärder på enskilda vägar utan statsbidrag är 
lägsta totalkostnad för att vara bidragsberättigad 2 000 kr i gällande bestämmelser. 
Den gränsen är nu föreslagen till I 0 000 kr. Ett högsta möjligt bidragsbelopp är 
också föreslaget till 25 000 kr för alla bidrag till enskilda vägar som saknar 
statsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen den 14 augusti 2019, §207 
Tekniska nämnden den 8 september 2020, §62 
Förslag till Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds 
kommun, daterat den 25 augusti 2020 
Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, 
daterade den 6 november 2016 
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 4 november 2020, §24 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2015.42
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Ks §263 Dnr: KS.2017.189 

Antagande av detaljplan för Trafikplats Norra Smålandsstenar, Åtterås 
4:5 m.fl. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för 
Trafikplats Norra Smålandsstenar, Åtterås 4:5 m.fl. 

Reservation 
Mikael Kindbladh (WeP) reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att i detaljplan pröva och säkerställa placeringen av ny lokalgata 
med anslutande gång- och cykelbana samt möjliggöra för anslutning av lokalgatan 
mot väg 26 på del av Åtterås 4:5 m.fl. i norra Smålandsstenar. Planen utgör den 
norra delen av den nya lokalgatan Haghultsleden, vilken vid färdigställande kommer 
att trafikförsörja västra industriområdet. 

Kommunstyrelseförvaltningen vill betona att vattenskyddsområdet måste skyddas 
från förorenat dagvatten och framförallt från eventuella utsläpp från olyckor, 
speciellt på den östra sidan av väg 26, i den östra änden av planområdet. Spill från 
olycka kan ha allvarliga bestående konsekvenser med förorenade 
grundvattentäkter, och vattenskyddsområdet måste därför till största möjliga mån 
säkras. Om Trafikverkets utredning gällande vattenskyddsområdet inte resulterar i 
att Trafikverket utför, enligt kommunen, tillräckliga skyddsåtgärder för att skydda 
vattenskyddsområdet måste kommunen säkerställa vattenskyddsområdet genom 
egna åtgärder utanför Trafikverkets vägområde. 

Tills dess att Haghultsleden har färdigställs i sin helhet kommer trafiksituationen i 
bostadsområdet mellan väg 26 och Västra industriområdet i Smålandsstenar 
förvärras i takt med att industrierna i Västra industriområdet utvecklar sina 
verksamheter med effektiviseringar och ökad produktion. Det är därför av yttersta 
vikt att den väg som ska ansluta Haghultsleden med Västra industriområdet (samt 
del av Haghultsleden mellan denna detaljplan och anslutningsvägen) färdigställs 
snarast möjligt. 

Detaljplanen följer intentionerna i den gällande fördjupningen av översiktsplanen 
för Smålandsstenar och Skeppshult som antogs år 2018. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på planen och anser att den utgör en 
nödvändig del i att förbättra trafiksituationen i Smålandsstenar. 

I dagsläget trafikförsörjs västra industriområdet via lokalgator genom tätbebyggda 
bostadsområden i Smålandsstenar. Rådande trafiksituation är ansträngd där tung 
trafik samsas med oskyddade trafikanter, bland annat skolbarn. 

Haghultsleden är inte planerad med syfte att vara en förbifart förbi 
Smålandsstenar. Bland annat eftersom det vid samråd med boende i 
Smålandsstenar inför framtagande av Fördjupad översiktsplan Smålandsstenar -
Skeppshult (antagen 2018) framkom att boende inte stödjer detta, eftersom man 
är orolig att förlora besökare i centrum. 
Ks §263 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-11-25 

Att Haghultsleden inte kommer att utgöra en förbifart stöds av det faktum att 
Haghultsleden kommer att ta något längre tid att köra jämfört med befintligt 
vägval, det vill säga väg 26 genom Smålandsstenar. 

Vid färdigställande är syftet med Haghultsleden att fördela trafiken som i dagsläget 
kör genom centrala Smålandsstenar. Trafik till Västra industriområdet kommer 
istället att köra Haghultsleden och på så sätt undvika centrala Smålandsstenar samt 
de lokalgator genom tätbebyggda bostadsområden som i dagsläget är det enda 
alternativet för trafik från väg 26 till Västra industriområdet. 

Beslutsunderlag 
BmUG den 20 oktober 2020 §36 Detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i 
norra Smålandsstenar 
Granskningsutlåtande 2 detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i norra 
Smålandsstenar 
Planbeskrivning, Antagande detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i norra 
Smålandsstenar 
Plankarta, Antagande Detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i norra 
Smålandsstenar 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2020 
Kommunstyrelsen den 18 november 2020, §245 

Yrkanden 
Niclas Palmgren (M) med instämmande av Håkan Josefsson (C), Lennart Kastberg 
(KD och Marie Johansson (S): Bifall till förslaget. 

Mikael Kindbladh (WeP): Att ärendet återremitteras för att klargöra hur trafik 
med farligt gods ska hanteras på Haghultsleden och för transporter till t.ex. 
Weland och säkerheten till vattenskyddsområdet, samt för att ett avtal med 
Trafikverket ska tas fram innan beslut angående permanent, kommande och säker 
anslutning till RV 26, med rondell eller med vänstersvängsfil söder ifrån. 
Faller återremissyrkandet, yrkas avslag på nuvarande förslag till detaljplan. 

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

Ordföranden ställer därefter proposition på liggande förslag och Mikael 
Kindbladhs (WeP) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens liggande förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-11-25 

Ks §264 Dnr: KS.2020.64 1.4.1 

Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Alliansens 
Planeringsdirektiv 2021, med plan för 2022-2024. 

Protokollsanteckning 
Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Tommy Stensson (S), Marie-Louise 
Dinäss (S), Evangelos Varsamis (S), Stefan Nylen (SD), Mattias Johansson (SD) och 
Mikael Kindbladh (WeP) deltar inte i beslutet utan återkommer när ärendet 
behandlas i kommunfullmäktige den IOdecember 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 om en ny tidplan och 
budgetprocess inför framtagandet av Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2024. 
Beslutet togs mot bakgrund av de rådande omständigheter i samhället, bland annat 
coronapandemin, vilket gav osäkra planeringsförutsättningar. Kommunfullmäktige 
ska anta planeringsdirektivet den IOdecember 2020. 

Planeringsdirektivet ska innehålla bland annat planeringsförutsättningar, mål, 
förslag till skattesats, eventuella uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt 
direktiv och ekonomiska ramar för 2021 med plan för 2022-2024. 

Planeringsdagar har genomförts 14 oktober, 22 oktober och 26 oktober 2020. 

Anton Sjödell (M) presenterar Alliansens förslag till Planeringsdirektiv 2021 med 
utblick 2022-2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 9 november 2020 
Kommunstyrelsen den I I november 2020, §242 
Alliansens Planeringsdirektiv 2021 med utblick 2022-2024 

Yrkanden 
Carina Johansson (C): Att godkänna Alliansens Planeringsdirektiv 2021, med plan 
för 2022-2024. 

Anton Sjödell (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Lennart Kastberg 
(KD) och Håkan Josefsson (C): Bifall till Carina Johanssons (C) 
yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt egna yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.64
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-11-25 

Ks §265 Dnr: KS.2020.61 1.4.1 

Uppföljning 3, U3, kommunen som helhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
uppföljning 3 - kommunen som helhet, samt att uppmana de nämnder som har 
redovisat ett prognostiserat underskott att arbeta för att genomföra 2020 års 
verksamhet inom av kommunfullmäktige angiven driftbudgetram. 

Ärendebeskrivning 
Arbetet 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. 

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 +41,9 mnkr. 
Arets resultat beräknas till + 112 mnkr och beaktat 2017-2019 års resultat och 
planerat resultat för 2021 kommer målet att uppnås i och med att genomsnittet 
uppgår till 41,9 mnkr för 5 års-perioden. Gislaveds kommun uppnår god 
ekonomisk hushållning vid uppföljning 3 och för perioden 2017-2021. 

Tre av nämnderna beräknar att gå med ett underskott på helåret och det är 
kommunstyrelsen (-2 030 tkr), räddningsnämnden (-400 tkr) och socialnämnden (-
29 124 tkr). 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna Gislaveds kommuns uppföljningsrapport U3 2020, samt att uppmana de 
nämnder som har redovisat ett prognostiserat underskott att arbeta för att 
genomföra 2020 års verksamhet inom av kommunfullmäktige angiven 
driftbudgetram. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning 3 2020 - kommunen som helhet 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2020 
Kommunstyrelsen den 18 november 2020, §246 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.61
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-11-25 

Ks §266 Dnr: KS.2020.170 2.11 

IT-regler Förvaltning BAS BAS-säkerhet Gislaveds kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta IT-regler BAS förvaltning, daterade den I 
september 2020, samt att det säkerställs en pedagogisk utbildning till varje 
användarroll. 

Ärendebeskrivning 
I en föränderlig IT-värld behöver kommunens regler hållas uppdaterade för att 
säkerställa att informationssäkerhet och dataskyddsförordningen efterlevs. 
IT-BAS-reglerna är anpassade till förvaltningsmodellen och syftet är att informera 
om vilket ansvar som vilar på respektive roll. 

Kommunstyrelsen svarar för den övergripande styrningen och samordningen av 
kommunens arbete med digitalisering, e-utveckling och IT-strategiska frågor samt 
informationssäkerhet. Kommunstyrelsen beslutar om strategier och program samt 
om riktlinjer och regler inom området. 

IT-avdelningen har till uppgift att ta fram reviderade IT-BAS-regler för förvaltning 
för beredning i nämnden och beslut i kommunstyrelsen. 

I framtagandet av dessa regler har tjänstepersoner deltagit som arbetar med 
informationssäkerhet på kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Fastighet- och servicenämnden den 23 september 2020, §89 
IT-regler BAS förvaltning, daterad den I september 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020 
Kommunstyrelsen den 18 november 2020, §247 

Yrkande 
Evangelos Varsamis (S): Att det säkerställs en pedagogisk utbildning till varje 
användarroll. 

Anton Sjödell (M): Bifall till Evangelos Varsamis (S) yrkande. 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelseförvaltningens, kansli 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
17 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-11-25 

Ks §267 Dnr: KS.2020.171 2.11 

IT-regler Användare BAS BAS-säkerhet Gislaveds kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta IT-regler Användare BAS daterade den I 
september 2020, samt att det säkerställs en pedagogisk utbildning till varje 
användarroll. 

Ärendebeskrivning 
I en föränderlig IT-värld behöver kommunens regler hållas uppdaterade för att 
säkerställa att informationssäkerhet och dataskyddsförordningen efterlevs. IT-BAS
reglernas syfte är att informera om vilket ansvar varje medarbetare i Gislaveds 
kommun har gällande informationssäkerheten, hantering av utrustning, 
incidenthantering m.m. 

IT-avdelningen har ansvaret för att ta fram reviderade IT-BAS- regler för 
användare för beredning i nämnden och beslut i kommunstyrelsen. 

I framtagandet av dessa regler har tjänstepersoner deltagit som arbetar med 
informationssäkerhet på kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Fastighet- och servicenämnden den 23 september 2020, §90 
IT-regler Användare BAS daterad den I september 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020 
Kommunstyrelsen den 18 november 2020, §248 

Yrkanden 
Evangelos Varsamis (S): Att det säkerställs en pedagogisk utbildning till varje 
användarroll. 

Fredrik Sveningson (L): Bifall till Evangelos Varsamis (S) yrkande och till förslaget i 
övrigt. 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-11-25 

Ks §268 Dnr: KS.2020.191 5.2.1 

Intern kontroll 2021, riskanalys, kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att punkt 6, 12, 13 och 14 ska finnas med i 
internkontrollplanen, att det under punkt 6 ska stå "att säkerställa även obehörligt 
tillträde", samt att i övrigt godkänna förslaget till riskanalys för år 2021. 

Ärendebeskrivning 
En riskanalys är framtagen utifrån kommunstyrelsens regler och rutiner för intern 
kontroll. Det innebär bland annat att risker tagits fram och en bedömning av 
riskernas sannolikhet för att inträffa och dess konsekvenser har gjorts. Det har 
även gjorts en bedömning av hur riskerna ska omhändertas för att minimeras 
under år 2021. 

Beslutsunderlag 
Riskanalys 2021, kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2020 
Kommunstyrelsen den 18 november 2020, §249 

Yrkanden 
Marie Johansson (S): Att punkt 12 ska finnas med i internkontrollen. 

Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till Marie Johanssons (S) yrkande, samt att punkt 6, 
13 och 14 ska finnas med i internkontrollen. 

Marie Johansson (S): Bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande. 

Niclas Palmgren (M): Att det under punkt 6 ska stå "att säkerställa även obehörligt 
tillträde" i övrigt bifall till Marie Johanssons (S) och Mikael Kindbladhs (WeP) 
yrkande. 

Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till Niclas Palmgrens (M) tilläggsyrkande. 

Mattias Johansson (SD): Bifall Marie Johanssons (S), Mikael Kindbladhs (WeP) och 
Niclas Palmgrens (M) yrkanden. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Marie Johansson (S), Mikael Kindladhs (WeP) 
och Niclas Palmgrens (M) tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att bifalla dessa. 

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

Beslutet skickas till: 
Kvalitet- och verksamhetsutvecklingsenheten. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-11-25 

Ks §269 Dnr: KS.2020.206 1.2.6 

Initiativärende - Säkra julhandeln för den lokala handeln i kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att under rådande omständigheter tillsammans med 
näringslivet genomföra "aktivitet Säkra julhandeln" med en delfinansiering om en 
total kostnad på I00 tkr. Finansiering tas av kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

Ärendebeskrivning 
Anton Sjödell (M) lyfter ett initiativärende som gäller att säkra julhandeln för den 
lokala handeln i kommunen. 

Den pågående corona-pandemin slår hårt mot den lokala handeln och på det 
senaste sammanträdet med Företagsrådet diskuterades hur man kan säkra 
julhandeln för våra handlare. Frågan har därefter lyfts in i den operativa 
styrgruppen för Företagsklimat och näringslivssamverkan där man tittat vidare på 
ärendet. 

Förslaget som diskuterats handlar om att under december månad erbjuda hjälp 
med butiksvärdar i butikerna och erbjuda hemkörning av varor genom en slingbil 
som hämtar upp varorna och kör ut till kunderna i kommunen. Det innebär att ca 
25 personer från Arbetsmarknadsenheten, AME, anställs under december månad 
som butiksvärdar och chaufförer. Kostnaden för aktiviteten ligger på ca 125-150 
tkr och förslaget är att kommunen finansierar 80% och näringslivet 20%. 
Administrationen står näringslivsbolaget Gislaved Enter AB för. Detaljhandeln i 
kommunens alla orter ska kunna delta i erbjudandet. 

Näringslivschef Leif Österlind redogör för ärendet. 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M): Att under rådande omständigheter tillsammans med 
näringslivet genomföra "aktivitet Säkra julhandeln" med en delfinansiering om en 
total kostnad på I00 tkr. Finansiering tas av kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

Marie Johansson (S) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Håkan Josefsson 
(C), Lennart Kastberg (KD) och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till Anton Sjödells 
(M) yrkande. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Enter Gislaved AB 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-11-25 

Ks §270 Dnr: KS.2020.4 1.2.3 

Anmälan om delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Kommunjurist KS.2020.187 
1.17 Öppethållande 2020 - reduceringar i expeditionstider 

Kommunstyrelsens ordförande KS.2020.198 
1.2 Beslut i brådskande ärende 

Tf ekonomichef KS.2020.202 
2.2 Antagande av leverantör överstigande tröskelvärdet 

Kommunjurist KS.2020.20 I 
1.17 Reducering av öppethållande under nov, dec och jan 2020/2021 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.20
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-11-25 

Ks §271 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Sveriges kommuner och regioner 
Cirkulär, Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning, 
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt förmånsbestämda pensioner enligt 
PFA och KAP-KL under 2021 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-11-25 

Ks §272 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Trafikverkets beslut om hastighetssänkning 
Anton Sjödell har tidigare informerat om att Trafikverket beslutat om en 
hastighetssänkning på rv26 upp till rv40 från 90 km till 80 km. Beslutet träder i 
kraft den I december 2020. Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo, Tranemo och 
Hylte kommuner har för avsikt att överklaga beslutet. På dagens möte informerar 
Anton om att överklagande har tagits fram och är på väg att skickas in till 
Trafikverket. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


