
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-04-13

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 13 april 2022, kl. 13.00 - 15.55

Beslutande Carina Johansson (C)
Kenneth Magnusson (C), tjänstgörande ersättare för Bengt Petersson (C)
Håkan Josefsson (C)
Anton Sjödell (M)
Jonas Ericson (M)
Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L)
Mikael Kindbladh (WeP)
Gunnel Augustsson (S)
Rose-Mari Modén (S), tjänstgörande ersättare för Fredrik Johansson (S)
Ylva Samuelsson (S), tjänstgörande ersättare för Marie-Louise Dinäss (S)
Evangelos Varsamis (S)
Gunnel Augustsson (S), tjänstgörande ersättare för Tommy Stensson (S)
Maria Gullberg Lorentsson (M), tjänstgörande ersättare för Mattias Johansson (SD)
Stefan Nylén (SD)

Övriga deltagande Stefan Eglinger, kommundirektör
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Bengt-Göran Ericsson, utvecklingsledare, §109
Anders Olsson, ekonomichef, §110
Camilla Blomdal, utvecklingsledare, §110

Utses att justera Marie Johansson (S)
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Kommunstyrelsekontoret den 20 april 2022
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Paragrafer 108 - 119

Yvonne Thelin Karlsson
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Carina Johansson (C)
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Marie Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS
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Ks §108 Dnr: KS.2021.76

Information om förvaltningarnas startorganisation januari 2023

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 23 mars 2022 beslutat att Gislaveds kommuns
förvaltningsorganisation ska bestå av fem förvaltningar;
Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsutvecklingsförvaltningen,
Socialförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Räddningstjänsten.
Kommunstyrelsen beslutade även att delegera till kommundirektören att besluta
om startorganisation (underorganisation) för respektive förvaltning.

Kommundirektören informerar om sitt beslut gällande förvaltningarnas
startorganisation som träder i kraft den 1 januari 2023.
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Ks §109 Dnr: KS.2021.169 4.2.1

Förändrade förutsättningar för planeringsunderlag för vindbruk

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 26 januari 2021 beslutat att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett kommuntäckande
planeringsunderlag för vindbruk.

Utvecklingsledare Bengt-Göran Ericsson informerar om förändrade förutsättningar
för ärendet.

Under 2021 presenterades utredningen En rättssäker vindkraftsprövning, SOU
2021:53. Utredningen föreslog avsevärda förändringar i lagstiftningen vad gäller
kommunal tillstyrkan för att etablera vindkraftparker. Utredningen har varit på
remiss och regeringen har därefter lagt fram en proposition till riksdagen.
Förslaget i propositionen är till sitt innehåll förändrat jämfört med utredningens
förslag, bland annat behålls kommunernas veto och översiktsplanens styrande
verkan har tagits bort.

I nuläget behöver man invänta statens beslut i frågan innan man går vidare med att
ta fram ett planeringsunderlag för vindbruk i kommunen.
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Ks §110 Dnr: KS.2021.41 1.4.1

Årsredovisning 2021, hela kommunen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Gislaved
kommuns årsredovisning för 2021.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun redovisar för hela sin verksamhet ett resultat på 117,2 mnkr
vilket är 65,5 mnkr högre än budgeterad nivå. Avvikelsen mot budget förklaras
framförallt av de särskilda statsbidrag som har tillskjutits kommunerna som följd av
Covid-19 samt att skatteunderlaget utvecklats starkare än förväntat och är
därmed högre än budgeterat. Merparten av ovanstående beskrivna budgetavvikelse
är att betrakta som engångskaraktär för år 2021. Avvikelser har omhändertagits i
budget 2022 eller bedömts inte vara återkommande och därför utan påverkan
fortsättningsvis.

Grunduppdrag, mål och uppdrag har överlag levererats med god kvalitet trots
fortsatt speciella förutsättningar. Fullmäktiges mål är omfångsrika och kräver ett
långsiktigt arbete. Utmaningar kvarstår inom samtliga områden men förflyttningar
framåt har gjorts. Ett uppdrag försenades på grund av förändrade lagkrav och
pandemin försenade ett uppdrag och har medfört en del fördröjningar av arbetet
inom vissa målområden. Med bakgrund av kvalitetsuppfyllnad och det ekonomiska
resultatet är den sammantagna bedömningen att kommunen uppnår en god
ekonomisk hushållning.

Kommunkoncernen visar ur ett finansiellt perspektiv en mycket god
grundekonomi som med en fortsatt god planering kommer att klara de framtida
utmaningarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 - Gislaveds kommun, daterad den 1 april 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 1 april 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 6 april 2022, §10
Samtliga nämnders och bolags årsredovisningar 2021

Yrkanden
Anton Sjödell (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Stefan Nylén (SD),
Mikael Kindbladh (WeP), Håkan Josefsson (C) och Emanuel Larsson (KD): Bifall till
förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks §111 Dnr: KS.2022.64 2.4.6

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Finnvedens
samordningsförbund

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa resultat-
och balansräkning enligt årsredovisning 2021 för Finnvedens samordningsförbund,
samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Ärendebeskrivning
Finnvedens samordningsförbund har överlämnat årsredovisning samt
revisionsberättelse för 2021 för godkännande av Gislaveds kommun. Årets resultat
visar ett överskott på 817 tkr. Revision är utförd enligt revisionslagen och god
revisionssed i Sverige. Årsredovisningen bedöms ge en rättvisande bild av
förbundets resultat och ställning.

Beslutsunderlag
Årsredovisning med bokslut 2021
Årsredovisning 2021 och revisionsberättelse
Styrelseprotokoll från Finnvedens Samordningsförbund, daterad den 17 mars 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 23 mars 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 6 april 2022, §13

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks §112 Dnr: KS.2022.58 2.4.6

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Mediacenter i
Jönköpings län

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa resultat-
och balansräkning enligt årsredovisning 2021 för Mediacenter i Jönköpings län,
samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Ärendebeskrivning
Mediacenter i Jönköpings län har överlämnat årsredovisning samt
revisionsberättelse för 2021. Årets resultat är -199 tkr vilket har justerats via
resultatutjämningsreserv. Det genomsnittliga resultatet de senaste fem åren uppgår
till +122 tkr.

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslag och ger en rättvisande bild av resultatet och ställningen i
enlighet med god redovisningssed. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021
Förvaltningsberättelse 2021
Revisionsberättelse 2021 daterad den 4 februari 2022
Sakkunnigas granskningsrapport (Nodum Revision)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 23 mars 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 6 april 2022, §14

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks §113 Dnr: KS.2022.63 1.4.1

Uppföljning 1, UI, kommunstyrelsens egna

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Uppföljning 1 2022, kommunstyrelsen.

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen lämnar en negativ prognos mot budget på 500 tkr. Avvikelsen
beror till största delen på prognostiserade personalkostnader som är högre än
budgeterade. Några tjänster är vakanthållna med det finns även merkostnad för ej
budgeterad tjänst samt bemanning i HRM-projektet. Förvaltningen följer noggrant
utvecklingen för att lösa det prognostiserade underskottet och inte få någon
avvikelse mot budget.

Investeringsanslaget omfattar 17 mnkr varav 15 mnkr är avsedda för
samhällsutveckling och prognos är att anslaget kommer att användas i sin helhet.
Kommunstyrelsens investeringsanslag på 2 mnkr beräknas också användas i sin
helhet och är avsedda för nytt hr-system, ny externwebb samt flytt av
arbetsmarknadsenhetens lokaler. Anslaget för nytt hr-system beräknas överskridas
något men täcks av ett prognostiserat överskott för arbete och utbildnings anslag
kopplat till byte av lokaler.

Krisberedskapsarbetet har under den första delen av året påverkats av läget i
omvärlden och då framförallt kriget i Ukraina. Kommunstyrelseförvaltningen har
åter igen gått upp i stabsläge för att hantera frågorna, vilket påverkar och
involverar flertalet medarbetare. Införandet av HRM har varit utmanande och lett
till en hög arbetsbelastning för många medarbetare, främst på hr-avdelningen. Den
ökade arbetsbelastningen kommer att fortgå under en tid framöver till dess att
nytt arbetssätt och kunskap har nått ut i organisationen.

Från och med 1 januari 2022 ingår mark- och exploateringsfrågor i
kommunstyrelsens grunduppdrag men personalen finns kvar på tekniska
förvaltningen. Sedan årsskiftet har en tilldelning av området Vitsippan i Gislaved
blivit klar vilket innebär att drygt 100 nya bostäder kommer att byggas.
Vidare har de nya kommunala taxorna etablerats på marknaden.

Beslutsunderlag
Uppföljning 1 - 2022 - kommunstyrelsen, daterad den 29 mars 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 mars 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 6 april 2022, §11

Yrkanden
Mikael Kindbladh (WeP): Att i punkt 1.2.2.1 ändra grönt till gult med hänvisning till
de brister i kompetens och kunskap som föreligger vid upphandling och införande
av nya IT system. 

Anton Sjödell (M): Avslag på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande och bifall till
liggande förslag.

Ks §113 (forts.)
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Marie Johansson (S) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Håkan Josefsson
(C) och Emanuel Larsson (KD): Bifall till förslaget.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande och Anton
Sjödells (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen beslutar följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst Avstår
Carina Johansson (C) Mikael Kindbladh (WeP) Stefan Nylén (SD)
Kenneth Magnusson (C)
Håkan Josefsson (C)
Anton Sjödell (M)
Jonas Ericsson (M)
Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L)
Marie Johansson (S)
Rose-Mari Modén (S)
Ylva Samuelsson (S)
Evangelos Varsamis (S)
Gunnel Augustsson (S)
Maria Gullberg Lorentsson (M)

Omröstningen utfaller med 13 JA-röster och 1 NEJ-röst. En ledamot avstår.
Därmed har kommunstyrelsen beslutat att avslå Mikael Kindbladhs (WeP)
yrkande.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Samtliga avd.chefer ksf
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Ks §114 Dnr: KS.2021.216

Uppföljning av intern kontroll 2021

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingen av uppföljning av intern
kontroll 2021, kommunen som helhet.

Ärendebeskrivning
Nämndernas och bolagens arbete med intern kontroll 2021 har granskats.
Granskning har gjorts av respektive nämnds och bolags dokumentation av intern
kontrollplan och uppföljningen av denna samt av beslut om nämndernas
godkännande av uppföljningen. Samtliga nämnder och bolag har arbetat med intern
kontroll enligt reglementet och för uppkomna avvikelser har åtgärder genomförts
eller planerats.

Beslutsunderlag
Kommunövergripande uppföljning av intern kontroll 2021, kommunen som helhet,
daterad den 28 mars 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 mars 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 6 april 2022, §9

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L),
Stefan Nylén (SD): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kvalitet- och verksamhetsutvecklingsenheten
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Ks §115 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, val av ersättare till kommunstyrelsens personalutskott

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Gunnel Augustsson (S) som ersättare till
kommunstyrelsens personalutskott.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 24 mars 2022 beslutat att godkänna Marie-Louise
Dinäss (S) avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens
personalutskott. Socialdemokraterna har nominerat Gunnel Augustsson (S) till ny
ersättare i kommunstyrelsens personalutskott.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 24 mars 2022, §37
Nominering från socialdemokraterna daterad den 13 april 2022

Beslutet skickas till:
Marie-Louise Dinäss (S)
Gunnel Augustsson (S)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
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Ks §116 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, val av ersättare till kommunstyrelsens
arbetsmarknadsutskott

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Christina Lindqvist Harala (S) som ersättare till
kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 24 mars 2022 beslutat att godkänna Marie-Louise
Dinäss (S) avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens
arbetsmarknadsutskott. Socialdemokraterna har nominerat Christina Lindqvist
Harala (S) till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 24 mars 2022, §37
Nominering från socialdemokraterna daterad den 13 april 2022

Beslutet skickas till:
Marie-Louise Dinäss (S)
Christina Lindqvist Harala (S)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
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Ks §117 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, val av ersättare till kommunstyrelsens näringsutskott

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 24 mars 2022 beslutat att godkänna Marie-Louise
Dinäss (S) avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens
näringsutskott. Socialdemokraterna har nominerat Rose-Mari Modén (S) till ny
ersättare i kommunstyrelsens näringsutskott.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 24 mars 2022, §37
Nominering från socialdemokraterna daterad den 13 april 2022

Beslutet skickas till:
Marie-Louise Dinäss (S)
Rose-Mari Modén (S)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
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Ks §118 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, val av ersättare till kommunstyrelsens allmänna utskott

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Ylva Samuelsson (S) som ersättare till
kommunstyrelsens allmänna utskott.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 24 mars 2022 beslutat att godkänna Marie-Louise
Dinäss (S) avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens allmänna
utskott. Socialdemokraterna har nominerat Ylva Samuelsson (S) till ny ersättare i
kommunstyrelsens allmänna utskott.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 24 mars 2022, §37
Nominering från socialdemokraterna daterad den 13 april 2022

Beslutet skickas till:
Marie-Louise Dinäss (S)
Ylva Samuelsson (S)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
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Ks §119 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Skrivelse från pensionärsföreningarnas önskemål om att delar av Mariagården ska
bli trygghetsbostäder, daterad den 4 april 2022

Socialnämnden
Protokoll den 22 mars 2022, POSOM- Psykiskt och socialt
omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer 2021

Science Park
Kallelse årsstämma och efterföljande styrelsemöte

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Protokoll den 6 april 2022

Kommunstyrelsens näringsutskott
Protokoll den 6 april 2022

Samverkan, Återvinning och Miljö, SÅM
Budget 2023

Samverkan, Återvinning och Miljö, SÅM
Investeringar 2023-2025
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