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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §43 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 2 Nya motioner,
ärende 6 Information från revisionen och ärende 7 Allmänhetens insända frågor
om årsredovisningen 2021 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.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §44 Dnr: KS.2022.5 1.2.6

Interpellation gällande musikskolan

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas och att
interpellationen överlämnas till kommande sammanträde för besvarande.

Ärendebeskrivning
Bengt-Ove Eriksson (V) har den 4 april 2022 lämnat in en interpellation gällande
musikskolan. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande, Carina
Johansson (C). Frågorna sammanfattas enligt följande:

1.Vilka fakta stödjer argumentet i utredningen, att en förändrad
organisationstillhörighet kommer att ”bredda målgruppen.” Har en
målgruppsanalys genomförts? Skulle andra åtgärder – inom befintlig organisation-
istället kunna vidtas för att förändra målgruppens sammansättning? Varför finns
inga överväganden om detta i utredningen?

2. Har en riskanalys gjorts beträffande eventuella negativa konsekvenser för
musikskole-personalens arbetsvillkor och möjligheter att bibehålla fortsatt hög
kvalitet i den pedagogiska verksamheten?

Beslutsunderlag
Interpellation gällande musikskolan daterad den 4 april 2022

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

Beslutet skickas till:
Bengt-Ove Eriksson (V)
Carina Johansson (C)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §45 Dnr: KS.2022.6 1.2.6

Fråga gällande HR-systemet

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
Mikael Kindbladh (WeP) har ställt en fråga till kommunstyrelens ordförande
Carina Johansson (C) gällande HR-systemet.

Fler och fler allvarliga brister upptäcks efter införandet av det nya HR-systemet.
Ett allvarligt sådant är att när en anställd får felaktigt utbetald lön och därmed blir
återbetalningsskyldig, så måste den anställde även återbetala den avdragna skatten
som han eller hon inte fått utbetald. Detta då arbetsgivaren inte har rätt att justera
skatten mot Skatteverket i efterhand. Det innebär att den anställde måste ligga ute
med pengar tills det har justerats i kommande deklaration. Frågorna lyder:
Inser du vad detta ställer till med och vad du kan och vill göra för att hjälpa de
anställda som drabbas? Hur säkerställs det att detta inte händer på kommande
utbetalningar?

Beslutsunderlag
Fråga från Mikael Kindbladh (WeP) daterad den 25 april 2022

Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) svarar att precis som
frågeställaren säger i sin fråga beror detta på en förändring som skattemyndigheten
införde för ett par år sedan. Det har alltså inget att göra med vilket
personalsystem som en kommun har och har därför inte heller någon koppling till
vårt nya personalsystem HRM. Förändringen innebär att skatten ska hanteras
samma månad och inte regleras i efterhand. Felaktigt utbetalda löner har hanterats
på detta sätt sedan regelverket tillkom. I dessa fall är rutinen att personlig kontakt
tas från löneenheten med den medarbetare som är i den situation för att lägga upp
en plan för en lösning utifrån den medarbetarens förutsättningar.

Carina Johansson (C) passar samtidigt på att informera om att förtroendevalda
alltid är välkomna att ställa frågor direkt till våra förvaltningar om det är något
som man funderar över om hur det fungerar kring olika sakfrågor.

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

Beslutet skickas till:
Mikael Kindbladh (WeP)
Carina Johansson (C)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §46 Dnr: KS.2022.6 1.2.6

Fråga gällande kommunens ägande av lokaliteter man har verksamhet i

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 kommunstyrelens 1:e v. ordförande Anton
Sjödell (M) gällande kommuens ägande av lokaliteter man har verksamhet i.

I budgetdebatten om planeringsdirektivet innevarande år hävdade frågeställaren att
det är billigare för en kommun att äga lokaliteter än att hyra dem. Frågan lyder: Är
ni positiv till att i styrdokument skriva in att som princip ska kommunen äga de
lokaliteter man har verksamhet i?

Beslutsunderlag
Fråga från Erik Anderson (K) daterad den 28 april 2022

Kommunstyrelsens 1:e v. ordförande Anton Sjödell (M) svarar att det är ansvarig
nämnd och förvaltning för lokalförsörjning som ska göra den bedömningen utifrån
kommunens styrmodell.

Beslutet skickas till:
Erik Anderson (K)
Anton Sjödell (M)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §47 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, entledigande av ordförande i Enter Gislaved AB, samt val
av ny ordförande till Enter Gislaved AB

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Inger Elmståhls avsägelse som ordförande i Enter
Gislaved AB, samt väljer Niclas Palmgren, Slätteryd 22, 332 92 Gislaved, till ny
ordförande i Enter Gislaved AB.

Ärendebeskrivning
Inger Elmståhl har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ordförande i
Enter Gislaved AB. Näringslivsrådet har nominerat Niclas Palmgren till ny
ordförande i Enter Gislaved AB.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Inger Elmståhl daterad den 4 april 2022
Protokoll Näringslivsrådet daterat den 21 april 2022
Valberedningens presidium den 28 april 2022, §56

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

Beslutet skickas till:
Inger Elmståhl
Niclas Palmgren
Enter Gislaved AB
Gislaved Kommunhus AB
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §48 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, entledigande av ledamot i Enter Gislaved AB, samt val av
ny ledamot till Enter Gislaved AB

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Anna Dimitrievskas avsägelse som ledamot i Enter
Gislaved AB, samt väljer Helena Sveningsson, Blåsippsvägen 9, 333 33
Smålandsstenar, till ny ledamot i Enter Gislaved AB.

Ärendebeskrivning
Anna Dimitrievska har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i
Enter Gislaved AB. Näringslivsrådet har nominerat Helena Sveningsson som ny
ledamot till Enter Gislaved AB.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anna Dimitrievska daterad den 2 april 2022
Protokoll Näringslivsrådet daterat den 21 april 2022
Valberedningens presidium den 28 april 2022, §57

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

Beslutet skickas till:
Anna Dimitrievska
Helena Sveningsson
Enter Gislaved AB
Gislaved Kommunhus AB
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §49 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, entledigande av suppleant i Enter Gislaved AB, samt val av
ny suppleant till Enter Gislaved AB

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Johan Alexanderssons avsägelse som suppleant i
Enter Gislaved AB, samt väljer Anders Nilsson, till ny suppleant i Enter Gislaved
AB.

Ärendebeskrivning
Johan Alexandersson har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
suppleant i Enter Gislaved AB. Näringslivsrådet har nominerat Anders Nilsson
som ny suppleant till Enter Gislaved AB.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Johan Alexandersson daterad den 28 april 2022
Protokoll Näringslivsrådet daterat den 21 april 2022
Valberedningens presidium den 28 april 2022, §66

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

Beslutet skickas till:
Johan Alexandersson
Anders Nilsson
Enter Gislaved AB
Gislaved Kommunhus AB
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §50 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, entledigande som ersättare i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Kjell Poulsens (SD) avsägelse som ersättare i
kommunfullmäktige och begär hos Länsstyrelsen i Jönköping att en ny ersättare till
kommunfullmäktige utses.

Ärendebeskrivning
Kjell Poulsen (SD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare
i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Kjell Poulsen (SD) daterad den 25 april 2022
Valberedningens presidium den 28 april 2022, §58

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

Beslutet skickas till:
Kjell Poulsen (SD)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
Länsstyrelsen i Jönköping

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §51 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, entledigande som ersättare i kommunstyrelsen samt
fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Niclas Palmgrens (M) avsägelse som ersättare i
kommunstyrelsen samt beslutar att välja Claes Magnusson (M), Järnvägsgatan 2,
330 27 Hestra som ersättare i kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Niclas Palmgren (M) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen.

Moderaterna har nominerat Claes Magnusson (M) som ersättare i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Niclas Palmgren (M) daterad den 21 april 2022
Nominering från Moderaterna daterad den 23 april 2022
Valberedningens presidium den 28 april 2022, §59

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

Beslutet skickas till:
Niclas Palmgren (M)
Claes Magnusson (M)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §52 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

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

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Javad Haydari (C), Paradisgatan 15D, 332 32 Gislaved
som ledamot i demokratiberedningen samt som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2022 att godkänna Linda Strömblads
(C) avsägelse som ledamot i demokratiberedningen samt som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden. Centerpartiet har nominerat Javad Haydari (C) som ledamot i
demokratiberedningen samt som ersättare i barn-och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 24 mars 2022, §36
Nominering från Centerpartiet daterad den 12 april 2022
Valberedningens presidium den 28 april 2022, §60

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

Beslutet skickas till:
Javad Haydari (C)
Barn- och utbildningsnämnden
Demokratiberedningen
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §53 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ledamot i kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Rose-Mari Modén (S) som ledamot i kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2022 att godkänna Marie-Louise
Dinäss (S) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna har
nominerat Rose-Mari Modén (S) som ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 24 mars 2022, §37
Valberedningens presidium den 28 mars 2022, §61

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

Beslutet skickas till:
Rose-Mari Modén (S)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §54 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Inge-Bert Magnusson (S) som ersättare i
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2022 att godkänna Marie-Louise
Dinäss (S) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen. Rose-Mari Modén (S) har
valts till ledamot i kommunstyrelsen och därmed behöver hennes plats som
ersättare i kommunstyrelsen tillsättas. Socialdemokraterna har nominerat Inge-
Bert Magnusson (S) som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 24 mars 2022, §37
Valberedningens presidium den 28 mars 2022, §62

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

Beslutet skickas till:
Inge-Bert Magnusson (S)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §55 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ersättare i krisledningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Rose-Mari Modén (S) som ersättare i
krisledningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2022 att godkänna Marie-Louise
Dinäss (S) avsägelse som ersättare i krisledningsnämnden. Socialdemokraterna har
nominerat Rose-Mari Modén (S) som ersättare i krisledningsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 24 mars 2022, §37
Valberedningens presidium den 28 mars 2022, §63

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

Beslutet skickas till:
Rose-Mari Modén (S)
Krisledningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §56 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval som ledamot i Gislaveds kommunhus AB

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Gunnel Augustsson (S) som ledamot i Gislaveds
Kommunhus AB.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2022 att godkänna Marie-Louise
Dinäss (S) avsägelse som ledamot i Gislaveds Kommunhus AB. Socialdemokraterna
har nominerat Gunnel Augustsson (S) som ledamot i Gislaveds Kommunhus AB.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 24 mars 2022, §37
Valberedningens presidium den 28 april 2022, §64

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

Beslutet skickas till:
Gunnel Augustsson (S)
Gislaved Kommunhus AB
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §57 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ersättare i Samverkan Återvinning Miljö, SÅM

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Tomas Töreland (S) som ersättare i Samverkan
Återvinning Miljö, SÅM.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2022 att godkänna Marie-Louise
Dinäss (S) avsägelse som ersättare i Samverkan Återvinning Miljö, SÅM.
Socialdemokraterna har nominerat Tomas Töreland (S) som ersättare i Samverkan
Återvinning Miljö, SÅM.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 24 mars 2022, §37
Valberedningens presidium den 28 april 2022, §65

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

Beslutet skickas till:
Tomas Töreland (S)
Samverkan Återvinning Miljö, SÅM
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §58 Dnr: KS.2021.41 1.4.1

Årsredovisning 2021, hela kommunen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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.

Kommunstyrelsen har den 13 april 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna Gislaved kommuns årsredovisning för 2021.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 - Gislaveds kommun, daterad den 1 april 2022
Samtliga nämnders och bolags årsredovisningar 2021
Kommunstyrelsen den 13 april 2022, §110

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

Beslutet skickas till:
Alla nämnder
Alla bolag
Stiftelsen Torghuset
Stiftelsen Isaberg
SÅM

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2021.41
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §59 Dnr: KS.2022.75 1.8.1

Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2021 för
kommunens verksamhet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen, övriga nämnder och
fullmäktigeberedningar samt enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2021.

Jäv
Ledamöter och ersättare, som under 2021 ingått i kommunstyrelsen och/eller
övriga nämnder och fullmäktigeberedningar deltar inte i handläggningen av
ansvarsfrågan för berörd nämnd, kommunstyrelsen eller fullmäktigeberedningar.

Ärendebeskrivning
Kommunrevisorerna har inför kommunfullmäktiges behandling av årsredovisning
samt inför ansvarsprövningen överlämnat sin revisionsberättelse för 2021 års
verksamhet samt årsrapport över revisionens arbete under 2021. Vidare bifogas
lekmannarevisorernas granskningsrapporter av de kommunala bolagen. Även
revisionsberättelserna för de kommunala företagen redovisas i enlighet med
kommunallagens bestämmelser. Granskningsrapport över årsredovisningen ingår
också i materialet.

Revisionens ordförande för 2021, Nena Stamenkovic (S) redogör för revisorernas
arbete och föredrar revisionsberättelsen. Revisionen bedömer att styrelse,
nämnder och beredningar i Gislaveds kommun i allt väsentligt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att styrelse och
nämndernas interna kontroll varit tillräcklig. Revisionen riktar anmärkning mot
socialnämnden för bristande måluppfyllelse gällande ekonomi samt bristande
styrning och intern kontroll av ekonomin. Kommunstyrelsen får kritik för att inte
till fullo ha fullgjort sin uppsiktsplikt över socialnämnden.

Revisionen tillstyrker trots detta att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelser,
nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna i dessa organ, samt att
kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 2021.

Revisorernas förslag till beslut
Att kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigeberedningar samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.

Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslår
kommunfullmäktige att kommunstyrelsen, övriga nämnder och
fullmäktigeberedningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2021
Granskning av kommunens årsredovisning 2021
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021
Kf §59 (forts.)

Årsrapport för kommunens revisorer för verksamhetsåret 2021

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.75
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kommunfullmäktiges presidium den 28 april 2022, §3

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

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Revisionen
Kommundirektören
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §60 Dnr: KS.2022.64 2.4.6

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Finnvedens
samordningsförbund

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer resultat- och balansräkning enligt årsredovisning
2021 för Finnvedens samordningsförbund, samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2021.

Jäv
Inga-Maj Eleholt (C) och Kjell Thelin (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av detta ärende.

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.

Kommunstyrelsen har den 13 april 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisning 2021 för Finnvedens
samordningsförbund, samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2021.

Beslutsunderlag
Årsredovisning med bokslut 2021
Årsredovisning 2021 och revisionsberättelse
Styrelseprotokoll från Finnvedens Samordningsförbund, daterad den 17 mars 2022
Kommunstyrelsen den 13 april 2022, §111

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

Beslutet skickas till:
Finnvedens Samordningsförbund

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.64
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §61 Dnr: KS.2022.58 2.4.6

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Mediacenter i
Jönköpings län

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer 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.

Kommunstyrelsen har den 13 april 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisning 2021 för Mediacenter
i Jönköpings län, samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021
Förvaltningsberättelse 2021
Revisionsberättelse 2021 daterad den 4 februari 2022
Sakkunnigas granskningsrapport (Nodum Revision)
Kommunstyrelsen den 13 april 2022, §112

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

Beslutet skickas till:
Mediacenter i Jönköpings län

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.58
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §62 Dnr: KS.2022.45 1.2.6

Redovisning av obesvarade motioner 2022

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade motioner
daterad den 1 mars 2022.

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

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade
motioner per 1 mars 2022 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen.

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

Kommunstyrelsen har den 6 april 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna redovisningen av obesvarade motioner daterad den 1 mars
2022.

Beslutsunderlag
Redovisning av obesvarade motioner per den 1 mars 2022
Kommunstyrelsen den 6 april 2022, §95

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

Beslutet skickas till:
Kansliet, kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.45
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kf §63 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Länsstyrelsen i Jönköping
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen i Jönköping
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen i Jönköping
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Räddningsnämnden
Protokoll den 12 april 2022, §30 Beredskap inom
deltidsorganisationen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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