
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-04-20

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 20 april 2022, kl. 13.00 - 16.20

Beslutande Carina Johansson (C), ordf.
Bengt Petersson (C)
Håkan Josefsson (C)
Anton Sjödell (M)
Maria Gullberg Lorentsson (M), tjänstgörande ersättare för Jonas Ericson (M)
Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L), inte närvarande §131
Mikael Kindbladh (WeP)
Marie Johansson (S)
Rose-Mari Modén (S), tjänstgörande ersättare för Fredrik Johansson (S)
Ylva Samuelsson (S), tjänstgörande ersättare för Marie-Louise Dinäss (S), inte närvarande
§131
Evangelos Varsamis (S)
Gunnel Augustsson (S), tjänstgörande ersättare för Tommy Stensson (S)
Kian Anderson (WeP), tjänstgörande ersättare för Mattias Johansson (SD)
Stefan Nylén (SD)

Övriga deltagande Stefan Eglinger, kommundirektör
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Anders Olsson, ekonomichef, §§120, 124
Susanna Elwing, ekonom, §§120
Maria Alexiusson, tf kulturchef, §120
Anna Sanell, avd. chef verksamhetsstöd, §§123, 125-127
Mari Backstig, upphandlare, §124
Johan Rönmark, stf räddningschef, §§126-127

Utses att justera Marie Johansson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret den 20 april 2022

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 120 - 131

Yvonne Thelin Karlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Carina Johansson (C)

Justerande ..........................................................................................................................................

Marie Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-04-20 Paragrafer 120 - 131

Datum för
anslags uppsättande 2022-04-21

Datum för
anslags nedtagande 2022-05-13

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Ks §120 Dnr: KS.2022.76 1.3.1

Handlingsplan förbättringsarbete gällande inköps- och
redovisningsrutiner

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommundirektör Stefan Eglinger och ekonomichef Anders Olsson informerar om
det pågående arbetet med ett förvaltningsgemensamt förbättringsarbete gällande
inköps- och redovisningsrutiner mellan kulturförvaltningen och
kommunstyrelseförvaltningen. Tf kulturchef Maria Alexiusson redogör för den
handlingsplan som håller på att arbetas fram.
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Ks §121 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Information om förslag till förändringar i specifika ägardirektiv för AB
Gislavedshus, Enter Gislaved AB, Gislaved Energi Koncern AB och
Gisletorp Lokaler AB.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En översyn har gjorts av de specifika ägardirektiven för AB Gislavedshus, Enter
Gislaved AB, Gislaved Energi Koncern AB och Gisletorp Lokaler AB.
Kommundirektör Stefan Eglinger informerar om förslag till förändringar i
ägardirektiven. Ärendet återkommer till kommunstyrelsen den 4 maj 2022 och till
kommunfullmäktige den 19 maj 2022 för beslut. Därefter kommer ägardirektiven
fastställas på bolagsstämman den 14 juni 2022.
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Ks §122 Dnr: KS.2022.31 8

Antagande av dokumentet - Tillsammans möter vi framtidens behov
inom området främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2030

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta dokumentet
"Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, stöd, omsorg
och vård 2021-2030".

Ärendebeskrivning
Kommunal utveckling i Jönköpings län har beslutat att rekommendera länets
kommuner att anta dokumentet "Tillsammans möter vi framtidens behov inom
området främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2030" senast den 31 maj 2022.
Det är ett gemensamt styrdokument för länets kommuner om att arbeta
tillsammans och med en gemensam viljeinriktning visa vägen till hur vi tillsammans
och i stärkt samverkan möter framtidens behov inom området främjande, hälsa,
stöd, omsorg och vård.

Det har sin bakgrund i att idag lever befolkningen längre, mår bättre och flera
tidigare dödliga sjukdomar har istället blivit kroniska tillstånd. Samtidigt innebär
den utvecklingen och demografin i länet stora utmaningar framöver, både vad
gäller ekonomi och personalförsörjning. Därför behöver nya personcentrerade
tjänster (människan i centrum) växa fram. Samhällsförändringar och skillnader i
hälsa och socioekonomiska förutsättningar gör det nödvändigt med en omställning
till främjande, nära och riktade insatser, stöd, omsorg och vård som stärker
hälsan. Det är en omställning som påbörjades redan 2016/2017 med utredningar
på nationell nivå och så småningom även ändringar i lagstiftningen. Regeringens
proposition 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en
primärvårdsreform – lagändring i Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 ändring SFS
2021:648 1 juli 2021.

I dokumentet hänvisas till fyra strategier för att möta framtidens behov inom
området främjande, hälsa, omsorg och vård:
1. Riktat stöd till att främja hälsa och förebygga ohälsa.
2. Samverkan och kontinuitet för invånare med komplexa behov
3. Förändrade arbetssätt
4. Stärkta förutsättningar

Omställningen berör primärvården, som utförs av såväl region som kommuner,
hela hälso- och sjukvårdssystemet, socialtjänsten, förskola och skola,
samhällsplanering, fritids- och kultursektorn och samverkan med civilsamhällets
olika aktörer. Det vill säga det berör i princip en kommuns alla ansvarsområden.

Beslutsunderlag
Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, stöd, omsorg
och vård 2021-2030, dokument för antagande från Kommunal utveckling i
Jönköpings län
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 8 april 2022

Ks §122 (forts.)
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Presentation kring Nära vård från informationen till kommunstyrelsen den 6 april
2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §123 Dnr: KS.2022.59 1.9.1

Yttrande över remiss-styrdokument gemensam överförmyndarnämnd

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 4
maj 2022 för beslut.

Ärendebeskrivning
Inför nästa mandatperiod som träder i kraft 1 januari 2023 finns det förslag på att
kommunerna Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd ska bilda en gemensam
överförmyndarnämnd.

En överförmyndarnämnd ansvarar för att överförmyndarverksamheten i
kommunen bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalken och
förmynderskapsförordningen. Stöd till att bilda en gemensam nämnd återfinns i 3
kap. 9 § kommunallagen och 19 kap. 16 § föräldrabalken. Nämndens namn föreslås
vara Överförmyndarnämnden GGVV.

Värnamo kommun är utsedd att vara värdkommun för den gemensamma nämnden
och det gemensamma kansliet. Den nya nämnden ska se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige i respektive
kommun har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i reglementet som nu är på remiss.

Den nya nämnden och kansliet ingår i Värnamo kommuns organisation och ett
samverkansavtal mellan kommunerna ligger som underlag till beslut och ska
reglera detaljerna i ansvarsfördelningen mellan värdkommunen och övriga
samverkanskommuner.

Avtalen som ligger till grund för beslutet löper tills vidare. Om avtal ska sägas upp
ska detta göras senast två år före innevarande mandatperiods utgång.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett yttrande som svar på remissen
och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande,
daterat den 14 april 2022, om styrdokument för gemensam överförmyndarnämnd
och överlämnar det till Värnamo kommun. Yttrandet har beretts i parlamentariska
kommittén.

Ledamöterna diskuterar några kompletteringar till yttrandet.

Beslutsunderlag
Yttrande över styrdokument för gemensam överförmyndarnämnd GGVV, daterat
den 14 april 2022
Reglemente överförmyndarnämnden GGVV- förslag
Samverkansavtal överförmyndarnämnden GGVV- förslag
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda
Arvodesbestämmelser bilaga 1

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen



GISLAVEDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
7

2022-04-20

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §124 Dnr: KS.2022.47 1.3.1

Regler för inköp och upphandling

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att anta regler för inköp och upphandling i enlighet
med förvaltningens förslag, daterat den 28 mars 2022.

Ärendebeskrivning
Den 22 april 2021 antogs policy för inköp och upphandling.

Regler för inköp och upphandling grundar sig på lagen om offentlig upphandling
samt kommunens policy för inköp och upphandling och ska säkerställa ett korrekt
agerande vid inköp och upphandling i Gislaveds kommun. Reglerna syftar till att
främja en hållbar utveckling, bästa hushållning med kommunala medel samt att
bidra till att resurser kan frigöras inom kommunens förvaltningar och dess
verksamheter.

Beslutsunderlag
Förslag till Regler för inköp och upphandling, daterat den 28 mars 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 mars 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §125 Dnr: KS.2022.68 5.2.6

POSOM - Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och
katastrofer, årsredovisning 2021

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna POSOMS årsredovisning 2021.

Ärendebeskrivning
Vid katastrofer och stora olyckor ska drabbade människor, i ett inledningsskede,
erbjudas psykiskt och socialt krisstöd för att minska lidande och förebygga psykisk
ohälsa på sikt. POSOM ska aktiveras när andra resurser är otillräckliga och då
POSOMs ledningsgrupp bedömer att behov av insatser föreligger.

POSOMs ledningsgrupp består av representanter från socialförvaltningen, barn-
och utbildningsförvaltningen, regionens hälso- och sjukvård, polisen och
räddningstjänsten samt trossamfund. Respektive huvudman ansvarar för att
bemanna ledningsgruppen i enlighet med planen. Representanterna från polisen
och räddningstjänsten har en adjungerande funktion i ledningsgruppen. Arbetet
leds av två samordnare som delar på uppdraget sedan hösten 2020.

Ledningsgruppen har under året haft två inbokade ledningsgruppsmöten, ett under
våren respektive hösten, men pga sjukdom blev bara vårens ledningsgrupp av enligt
plan.

Under 2021 har det endast varit en POSOM aktivitet och den skedde i november
2021 i samband med en misstänkt överdos, där en ung man hittades död i sitt
hem. Räddningstjänsten behövde hjälp med att hantera anhöriga på plats. En
representant från ledningsgruppen åkte till olycksplatsen.

Beslutsunderlag
POSOM Årsredovisning 2021
Socialnämnden den 22 mars 2022, §26

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §126 Dnr: KS.2022.42 1.9.1

Antagande av handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2022-
2023, Gislaveds och Gnosjö kommuner

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Handlingsprogram
för förebyggande verksamhet Enligt Lag om skydd mot olyckor 2022-2023.

Ärendebeskrivning
Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och
hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
Detta innebär att kommunerna mot bakgrund av de lokala förhållandena, som
exempelvis risker och befolkningsstruktur, har ett ansvar att hantera de olyckor
som inträffar inom det egna geografiska området. Hur detta ska åstadkommas ska
beskrivas i ett handlingsprogram enligt LSO 3 kap 8 §:
En kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande arbete. I programmet
ska kommunen ange:
1. målen för verksamheten,
2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till
räddningsinsatser, och

3. hur verksamheten är ordnad och hur den planeras.

Detta handlingsprogram beskriver hur Gislaveds och Gnosjö kommuner ska
arbeta för att proaktivt och preventivt förebygga olyckor enligt LSO.
Förutsättningarna gäller i det egna geografiska områdesansvaret vilket också är en
del i att uppnå de nationella målen. Handlingsprogrammet följer kraven på
handlingsprogram enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskapsföreskrifter MSBFS 2021:1.

Beslutsunderlag
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet Enligt Lag om skydd mot
olyckor 2022-2023
Räddningsnämnden den 16 februari 2022, §21
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §127 Dnr: KS.2022.41 1.9.1

Antagande av handlingsprogram för räddningstjänst 2022-2023,
Gislaveds och Gnosjö kommuner

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Handlingsprogram
för räddningstjänst Enligt Lag om skydd mot olyckor 2022-2023.

Ärendebeskrivning
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, innebär målstyrning med
nationella mål för kommunernas arbete som ska kompletteras med lokala
inriktningar för att åstadkomma ett likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet.
I LSO står följande att läsa i 1 kap. 1 §: Bestämmelserna i denna lag syftar till att
i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med
hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot
olyckor.

En kommun ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet ska
kommunen ange:
1. målen för verksamheten,
2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till

räddningsinsatser, och
3. förmågan att

a. genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka,
b. genomföra flera samtidiga räddningsinsatser,
c. genomföra omfattande räddningsinsatser, och
d. utöva ledning i räddningstjänsten.

Kommunen ska i programmet ange vilka resurser som finns för att
upprätthålla förmågan. Förmågan ska redovisas för förhållandena såväl i fred
som under höjd beredskap.

Beslutsunderlag
Handlingsprogram för räddningstjänst Enligt Lag om skydd mot
olyckor 2022-2023
Räddningsnämnden den 16 februari 2022, §20
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen



GISLAVEDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
11

2022-04-20

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §128 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Val till Lagans vattenråds styrelse 2022-2024

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Bengt-Göran Ericsson som ersättare till Lagans
vattenråds styrelse 2022-2024.

Ärendebeskrivning
Val till Lagans vattenråds styrelse behöver göras för åren 2022-2024.
Bengt-Göran Ericsson innehar uppdraget som ersättare i Lagans vattenråds
styrelse idag och förslaget är att han behåller uppdraget år 2022-2024.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2022

Beslutet skickas till:
Lagans vattenråd
Bengt-Göran Ericsson
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Ks §129 Dnr: KS.2022.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Kommundirektör
Beslut om startorganisation för resp. förvaltning per den 1 januari 2023
KS.2021.76
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Ks §130 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Fastighet- och servicenämndens arbetsutskott
Protokoll den 6 april 2022, §18 Internservicepriser 2023,
serviceavdelningen

Fastighet- och servicenämndens arbetsutskott
Protokoll den 6 april 2022, §21 Internservicepriser och
hyror 2023, fastighetsavdelningen

Kommunstyrelsens näringsutskott
Protokoll den 13 april 2022
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Ks §131 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Regional transportplan
Bengt Petersson (C) informerar från regionens TIM-nämnd där man behandlat
kommunens yttrande över den regionala transportplanen. Vikten av att prioritera
Halmstad-Nässjö järnväg finns numera inskrivet i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.

Möte med samhällsföreningen i Broaryd
Anton Sjödell (M) informerar från möte med samhällsföreningen med Broaryd.
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