
&GISLAVEDS 
- KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-05-04

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 4 maj 2022, kl. 13.00 - 16.00

Beslutande Carina Johansson (C), ordf.
Bengt Petersson (C)
Håkan Josefsson (C)
Maria Gullberg Lorentsson (M), tjänstgörande ersättare för Anton Sjödell (M)
Kenneth Magnusson (C), tjänstgörande ersättare för Jonas Ericson (M)
Emanuel Larsson (KD), jäv §147
Lars Park (L), tjänstgörande ersättare för Fredrik Sveningson (L)
Mikael Kindbladh (WeP)
Marie Johansson (S)
Fredrik Johansson (S)
Ingebert Magnusson (S), tjänstgörande ersättare för Rose-Mari Modén (S)
Evangelos Varsamis (S)
Gunnel Augustsson (S), tjänstgörande ersättare för Tommy Stensson (S)
Anders Gustafsson (SD), tjänstgörande ersättare för Mattias Johansson (SD)
Stefan Nylén (SD)

Stefan Eglinger, kommundirektörÖvriga deltagande
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Tomas Gustavsson, utvecklingsledare, §132
Malin Larsson, vd AB Gislavedshus, §132
Jenny Johansson, utvecklingsledare, §132
Jessica Lindberg Elfving, gruppledare ekonomiskt bistånd, §142

Utses att justera Marie Johansson (S)

Justeringens Kommunstyrelsekontoret den 5 maj 2022
plats och tid

Under- Paragrafer 132 - 150
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Yvonne Thelin Karlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Carina Johansson (C)

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

Marie Johansson (S)

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

Organ Kommunstyrelsen

Paragrafer 132 - 150Sammanträdesdatum 2022-05-04

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2022-05-05 anslags nedtagande 2022-05-27

Förvaringsplats Kommunstyrelseförvaltningen
för protokollet

Utdragsbestyrkande
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2022-05-04

Ks §132 Dnr: KS.2022.15

Helhetsförslag för äldres boende

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen
av uppdraget och att uppdra till de i utredningen nämnda förvaltningarna och
bolagen att genomföra de fyra punkter som beskrivs i utredningens förslag till
genomförande, vilket innebär:

Att i samband med översynen av de kommunala bolagen ska slutsatserna i
ovanstående utredning vägas in. Frågeställningarna kring ekonomiska konsekvenser
samt hyressättning vid förflyttning av ägandet av fastigheter till kommunala bolag
ska särskilt analyseras.

Att Kommunhus AB uppdrar till AB Gislavedshus att utreda möjligheten till
nyproduktion av ett vanligt trygghetsboende. Socialförvaltningen och
kommunstyrelseförvaltningen ska samrådas i processen. Ett helhetsförslag på vad
kostnader blir och konsekvensen för bolagets verksamhet ska ingå.

Att en markanvisning ska planeras för att möjliggöra vanliga trygghetsbostäder i
kommunen. En lämplig plats ska väljas och kravställningen i anbudsförfarandet ska
utarbetas av tekniska förvaltningen i samråd med kommunstyrelseförvaltningen
och socialförvaltningen i enlighet med kommunens riktlinjer för kommunal mark,
markanvisningsavtal och exploateringsavtal.

Att komplettera utredningen utifrån ett helhetsperspektiv rörande frågor kring
vård- och omsorgsboende och korttidsplatser där framtida behov och
lokalförsörjning omhändertas tillsammans med kommunstyrelseförvaltningens
förslag till fjärde att-sats som framgår i ärendebeskrivningen.

Protokollsanteckning
Mikael Kindbladh (WeP) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2021 att uppdra till
kommunstyrelsen att i samråd med socialnämnden och AB Gislavedshus ta fram
helhetsförslag på hur mellanboenden, 70+ boenden, trygghetsboenden och
biståndsbedömda trygghetsboenden kan möjliggöras. Även förutsättningar till mer
s.k. flexibla boenden i vår verksamhet ska utredas. I uppdraget ingår att bedöma
behov, utförande och omfattning för att möta efterfrågan och för att möjliggöra
aktiva och positiva flyttkedjor. Uppdraget redovisas för kommunfullmäktige i maj
2022.

Utredningen har tagit fram en helhetsplan enligt ovanstående uppdrag som bifogas
i sin helhet som beslutsunderlag till ärendet. I utredningen ingår ett förslag till
genomförande. I samband med utredningen har det konstaterats att även
korttidsplatser och vård- och omsorgsplatser bör utredas eftersom det också får
påverkan på bostadsmarknaden för äldre. I en sådan utredning bör hänsyn tas till
anpassning efter framtida behov. Lämpligtvis görs detta inom ramen för arbetet
med att ta fram en lokalförsörjningsplan.
Ks §132 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.15
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Utredningen föreslår inledningsvis att ett kommunalägt bolag ska köpa
fastigheterna för seniorboende 70 + samt vård- och omsorgsboende, där de också
tilldelas ett tydligt mandat och ansvar för att möta efterfrågan på sådana bostäder.

Utredningen har också identifierat, genom analys av enkätsvar, demografiska
förändringar och andra kommuners boendelösningar, att den boendeform som
idag efterfrågas är olika former av trygghetsboende snarare än vård- och
omsorgsboende. Utredningen föreslår därför att en ny modell för vanliga
trygghetsbostäder ska implementeras.

För att öka antalet bostäder för äldre, både biståndsbedömda och vanliga
trygghetsbostäder, föreslår utredningen ett antal insatser. Bland annat ska
nyproduktion av vanliga trygghetsbostäder utredas av ett kommunalägt bolag,
markanvisning ska genomföras för vanliga trygghetsbostäder samt att ett antal
seniorbostäder 70+ ombildas till biståndsbedömda trygghetsbostäder.

Slutligen har också förutsättningarna för flexibla boendeformer utretts, där
utredningen inte anser att sådana föreligger. Detta beror på att ombyggnation
kommer att krävas, att det kan uppstå gränsdragningsproblem för boende och
personal samt att det inte är en långsiktig lösning på de strukturella problem som
finns.

Utredningen har också behandlats i socialnämnden i enlighet med uppdragets
formulering kring samråd. Deras protokoll bifogas ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna redovisningen av uppdraget och att uppdra till de i utredningen nämnda
förvaltningarna och bolagen att genomföra de fyra punkter som beskrivs i
utredningens förslag till genomförande, vilket innebär:

1. Att i samband med översynen av de kommunala bolagen ska slutsatserna i
ovanstående utredning vägas in. Frågeställningarna kring ekonomiska konsekvenser
samt hyressättning vid förflyttning av ägandet av fastigheter till kommunala bolag
ska särskilt analyseras.

2. Att Kommunhus AB uppdrar till AB Gislavedshus att utreda möjligheten till
nyproduktion av ett vanligt trygghetsboende. Socialförvaltningen och
kommunstyrelseförvaltningen ska samrådas i processen. Ett helhetsförslag på vad
kostnader blir och konsekvensen för bolagets verksamhet ska ingå.

3. Att en markanvisning ska planeras för att möjliggöra vanliga trygghetsbostäder i
kommunen. En lämplig plats ska väljas och kravställningen i anbudsförfarandet ska
utarbetas av tekniska förvaltningen i samråd med kommunstyrelseförvaltningen
och socialförvaltningen i enlighet med kommunens riktlinjer för kommunal mark,
markanvisningsavtal och exploateringsavtal.

4. Att vid uppsägning av enskilt hyresavtal vid Klockaregården och Mariagårdens
seniorboende 70 + ska lägenheten tilldelas socialförvaltningen i syfte att bli
biståndsbedömd trygghetsbostad om ett sådant behov finns. Detta innebär att ett
avtal mellan socialförvaltningen och fastighetens ägare formuleras och nuvarande
kösystem frångås.
Ks §132 (forts.)

Beslutsunderlag
Utredning av helhetsplan för äldrebostäder och flexibla boenden daterad 26 april
2022

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag socialnämnden 21 april 2022, §37
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2022

Yrkanden
Marie Johansson (S) för kommunstyrelsens presidium: bifall till att-satserna 1-3,
samt yrkar på en ny att-sats 4:
att komplettera utredningen utifrån ett helhetsperspektiv rörande frågor kring
vård- och omsorgsboende och korttidsplatser där framtida behov och
lokalförsörjning omhändertas tillsammans med kommunstyrelseförvaltningens sista
att-sats.

Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Gunnel Augustsson (S),
Kenneth Magnusson (C), Bengt Petersson (C): Bifall till Marie Johanssons (S)
yrkande och till kommunstyrelseförvaltningens förslag i övrigt.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommande sammanträde
med hennes förslag till ny fjärde att-sats.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §133 Dnr: KS.2022.41 1.9.1

Antagande av Handlingsprogram för räddningstjänst, Gislaveds och
Gnosjö kommuner

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Handlings-program
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
Kommunstyrelsen den 20 april 2022, §127

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.41
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Ks §134 Dnr: KS.2022.42 1.9.1

Antagande av Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2020-
2023, Gislaveds och Gnosjö kommuner

Beslut
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
Kommunstyrelsen den 20 april 2022, §126

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.42
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Ks §135 Dnr: KS.2022.53

Avvikelse mot FÖP Smålandsstenar Skeppshult för fastigheten Åtterås
4:8

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för område enligt karta
daterad den 8 april 2022 ändra markanvändning från särskilt bevarandeområde till
område för utveckling av verksamheter.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren till Åtterås 4:8 och företaget Småland Mark med mera AB har
inkommit med en ansökan om planbesked till bygg- och miljönämnden angående
detaljplanläggning av delar av fastigheten Åtterås 4:8 m fl. fastigheter. Avsikten är
att kunna utveckla markområdet för verksamheter.

Inför ett beslut om planbesked behöver en bedömning göras av hur en sådan
detaljplanläggning med syfte att etablera verksamheter överensstämmer med den
fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar-Skeppshult. Området ligger i en del
av Smålandsstenar tätort som i fördjupningen översiktligt utpekats för
industriutveckling. Däremot är det konkret berörda markområdet utpekat som
särskilt bevarandevärde bestående av tätortsnära skog. Det finns ett behov av
mark för verksamheter i attraktiva lägen i Smålandsstenar och därför behöver en
bedömning göras om en avvikelse mot den fördjupade översiktsplanen är möjlig.
Bedömningen görs för ett större markområde än vad som omfattas av ansökan om
planbesked.

Det av planbeskedet berörda området utgörs av del av fastigheterna Åtterås 4:8,
Åtterås 19:42 och Vickelsberg 2:49. Området är beläget i södra Smålandsstenar
mellan väg 26/153 i höjd med Skruvgatan och HNJ-banan. Bedömt område
omfattar ytterligare en del av fastigheten Åtterås 19:42 för att ur
markanvändningssynpunkt få en lämplig avgränsning.

Det finns i den fördjupade översiktsplanen en strategisk inriktning om att utveckla
de södra delarna av Smålandsstenar för verksamheter. Denna inriktning omsätts
konkret i planen genom att ge utrymme för verksamhetsutveckling i sydlig riktning
i området väster om väg 26/153 och HNJ-banan. Samtidigt finns det genom
avsättning av föreslaget markområde för utveckling av verksamheter en möjlighet
erbjuda attraktiv mark i direkt anslutning till väg 26. Området bedöms ha
begränsat värde för rekreation och friluftsliv och initialt har inga särskilda natur-
eller kulturvärden identifierats. Området är också till största delen väl avskilt mot
bostäder.
En förändring av markanvändning i området kräver att särskild hänsyn till
tillgängligheten till strövområden kring Nissan, behov av vatten- och
skyfallshantering, skyddsavstånd till bostäder samt att säkra trafiklösningar
tillgodoses. Särskild omsorg behöver iakttas när det gäller utformningen av
områdets bebyggelse utifrån entréläget till Smålandsstenars tätort. Under dessa
förutsättningar föreslås att markanvändningen i aktuellt område ändras till område
för utveckling av verksamheter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2022
Karta över område för verksamhetsutveckling Åtterås 4:8 m fl. fastigheter daterad
den 8 april 2022
Ks §135 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.53
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PM Avvikelse mot fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar – Skeppshult på
fastigheten Åtterås 4:8 m fl. fastigheter. Kommunstyrelseförvaltningen den 7 april
2022

Yrkanden
Stefan Nylén (SD) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP) och Håkan
Josefsson (C), Emanuel Larsson (KD), Maria Gullberg Lorentsson (M), Kenneth
Magnussons (C), Marie Johansson (S) och Lars Park (L): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §136 Dnr: KS.2022.82 1.3.1

Specifika ägardirektiv för Enter Gislaved AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till
specifika ägardirektiv för Enter Gislaved AB, daterade den 8 april 2022, samt

att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv för Enter
Gislaved AB daterade den 8 april 2022 på bolagsstämman den 14 juni 2022.

Ärendebeskrivning
Enter Gislaved AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och
bolagsordning för bolaget vid förändringar i dessa och som därefter ska
överlämnas till bolagsstämman i Enter Gislaved AB för antagande.

Enligt kommunens styrmodell granskas dessa en gång per år för att ägarstyrningen
ska vara aktuell.

Vid denna granskning föreslås inga förändringar i bolagsordningen och den behöver
därmed inte behandlas. Däremot föreslås förändringar i specifika ägardirektivet
som handlar om att genomförda uppdrag tas bort och det föreslås en förändring
avseende punkt 4. Ekonomiska riktlinjer. Uppdragen behöver framåt inte
specificeras dels för att dialogen mellan moderbolag och dotterbolag har utvecklats
och dels för att det ryms inom bolagets uppdrag i ägardirektivet.

Följande uppdrag tas bort:
Bolaget ska till fullmäktige återkoppla plan för turism- och destinationsutveckling.

Under Ekonomiska riktlinjer förändras följande:
Bolaget finansieras av Gislaveds Kommunhus AB.

Det ersätts med:
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässigt och ekonomiskt långsiktigt
hållbara principer. De ekonomiska målen för perioden 2021-2035 fastställs enligt
följande:
· Bolagets soliditet ska som genomsnitt för perioden uppgå till minst

35 %.
· Bolaget finansieras av Gislaveds Kommunhus AB samt Gislaveds kommun.

Detta anslag ska finansiera de uppdrag som bolaget har fått utifrån ägardirektiv
och/eller utifrån dialog med moderbolaget.

Gislaveds kommunhus AB har behandlat förslag till förändring den 25 april 2022.

Beslutsunderlag
Förslag till specifika ägardirektiv för Enter Gislaved AB, daterade den 8 april 2022.

Ks §136 (forts.)

Gällande specifika ägardirektiv för Enter Gislaved AB, daterade den 21 april 2021.
Styrelseprotokoll Gislaveds Kommunhus AB, daterat den 25 april 2022.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2022

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.82
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Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §137 Dnr: KS.2022.84 1.3.1

Specifika ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till
specifika ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, daterade den 8 april 2022, samt

att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv för Gisletorp
Lokaler AB daterade den 8 april 2022 på bolagsstämman den 14 juni 2022.

Ärendebeskrivning
Gisletorp Lokaler AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och
bolagsordning för bolaget vid förändringar i dessa och som därefter ska
överlämnas till bolagsstämman i Gisletorp Lokaler AB för antagande.

Enligt kommunens styrmodell granskas dessa en gång per år för att ägarstyrningen
ska vara aktuell.

Vid denna granskning föreslås inga förändringar i bolagsordningen och den behöver
därmed inte behandlas. Däremot föreslås förändringar i specifika ägardirektivet
som innebär en revidering avseende punkt 4. Ekonomiska riktlinjer.

Under Ekonomiska riktlinjer tas följande bort:
Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 % av
aktiekapitalet.

Det ersätts med:
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässigt och ekonomiskt långsiktigt
hållbara principer. De ekonomiska målen för perioden 2021-2035 fastställs enligt
följande:
· Bolagets soliditet ska som genomsnitt för perioden uppgå till minst 43 %.
· Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt ska som genomsnitt för

perioden uppgå till minst 0,7 mnkr.
Ägardirektivens finansiella mål möjliggör en investeringsnivå på 4 mnkr/år som
genomsnitt för perioden 2021-2035

Gislaveds kommunhus AB har behandlat förslag till förändring den 25 april 2022.

Beslutsunderlag
Förslag till specifika ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, daterade den 8 april
2022.
Gällande specifika ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, daterade den 17 april
2020.
Styrelseprotokoll Gislaveds Kommunhus AB, daterat den 25 april 2022.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2022

Ks §137 (forts.)

Beslutet skickas till:
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Ks §138 Dnr: KS.2022.83 1.3.1

Specifika ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till
specifika ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB, daterade den 8 april 2022,
samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv för
Gislaved Energi Koncern AB daterade den 8 april 2022 på bolagsstämman den 14
juni 2022.

Ärendebeskrivning
Gislaved Energi Koncern AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och
bolagsordning för bolaget vid förändringar i dessa och som därefter ska
överlämnas till bolagsstämman i Gislaved Energi Koncern AB för antagande.

Enligt kommunens styrmodell granskas dessa en gång per år för att ägarstyrningen
ska vara aktuell.

Vid denna granskning föreslås inga förändringar i bolagsordningen och den behöver
därmed inte behandlas. Däremot föreslås förändringar i specifika ägardirektivet
som handlar om en revidering avseende punkt 5. Ekonomiska riktlinjer.

Under Ekonomiska riktlinjer tas följande bort:
Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 % av
aktiekapitalet och 25 % av vinsten för koncernen.

Det ersätts med:
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässigt och ekonomiskt långsiktigt
hållbara principer. De ekonomiska målen för perioden 2021-2035 fastställs enligt
följande:
· Bolagets soliditet, inklusive dotterbolag, ska som genomsnitt för perioden

uppgå till minst 40 %
· Bolagets resultat, inklusive dotterbolag, före bokslutsdispositioner och skatt

ska som genomsnitt för perioden uppgå till minst 10 mnkr.

Ägardirektivens finansiella mål möjliggör en investeringsnivå på 40 mnkr/år som
genomsnitt för perioden 2021-2035.

Gislaveds kommunhus AB har behandlat förslag till förändring den 25 april 2022.

Beslutsunderlag
Förslag till specifika ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB, daterade den 8
april 2022.
Gällande specifika ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB, daterade den 31
mars 2021.
Styrelseprotokoll Gislaveds Kommunhus AB, daterat den 25 april 2022.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2022

Ks §138 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §139 Dnr: KS.2022.81 1.3.1

Specifika ägardirektiv för AB Gislavedshus

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till
specifika ägardirektiv för AB Gislavedshus, daterade den 8 april 2022, samt

att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv för AB
Gislavedshus daterade den 8 april 2022 på bolagsstämman den 14 juni 2022.

Ärendebeskrivning
AB Gislavedshus är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via moderbolaget
Gislaveds Kommunhus AB.

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och
bolagsordning för bolaget vid förändringar i dessa och som därefter ska
överlämnas till bolagsstämman i AB Gislavedshus för antagande.

Enligt kommunens styrmodell granskas dessa en gång per år för att ägarstyrningen
ska vara aktuell.

Vid denna granskning föreslås inga förändringar i bolagsordningen och den behöver
därmed inte behandlas. Däremot föreslås förändringar i specifika ägardirektivet
som handlar om att genomförda uppdrag tas bort och det föreslås en förändring
avseende punkt 4. Ekonomiska riktlinjer. Uppdragen behöver framåt inte
specificeras dels för att dialogen mellan moderbolag och dotterbolag har utvecklats
och dels för att det ryms inom bolagets uppdrag i ägardirektivet.

Följande uppdrag tas bort:
· Bolaget får i uppdrag att skapa en provlägenhet med digitala

hjälpmedel/teknik för äldre för att underlätta för denna målgrupp. Brukare
och anhöriga ges därmed möjlighet att prova olika hjälpmedel och tekniska
lösningar.

· Bolaget får i uppdrag att kartlägga behovet av trygghetsskapande åtgärder i
både inomhus och utomhusmiljöer som idag upplevs otrygga samt
genomföra eventuella nödvändiga åtgärder för att öka den upplevda
tryggheten. Hyresgäster ska erbjudas möjlighet att yttra sig i samband med
kartläggningen.

Under Ekonomiska riktlinjer tas följande bort:
Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 1 %.

Det ersätts med:
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässigt och ekonomiskt långsiktigt
hållbara principer. Mot bakgrund av den omfattande om- och nyproduktion som
bolaget står inför fastställs de ekonomiska målen för perioden 2021-2035 enligt
följande:
· Bolagets soliditet ska som genomsnitt för perioden uppgå till minst

38 %.
· Bolaget ska som genomsnitt för perioden generera en avkastning på totalt

kapital till minst 1,75 %.
Ks §139 (forts.)
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Med avkastning på totalt kapital avses resultat efter finansiella poster med tillägg av
räntekostnader i förhållande till det valda årets genomsnittliga balansomslutning.
Ägardirektivens finansiella mål möjliggör en investeringsnivå på 75 mnkr/år som
genomsnitt för perioden 2021-2035

Gislaveds Kommunhus AB har behandlat förslag till förändring den 25 april 2022.

Beslutsunderlag
Förslag till specifika ägardirektiv för AB Gislavedshus, daterade den 8 april 2022.
Gällande specifika ägardirektiv för AB Gislavedshus, daterade den 5 maj 2021.
Styrelseprotokoll Gislaveds Kommunhus AB, daterat den 25 april 2022.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2022

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §140 Dnr: KS.2022.31 8

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

Beslut
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
Presentation kring Nära vård från informationen till kommunstyrelsen den 6 april
2022
Kommunstyrelsen den 20 april 2022, §122

Ks §140 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §141 Dnr: KS.2021.248 1.4.1

Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026, hela kommunen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna, Westbopartiet och Socialdemokraterna deltar inte i
beslutet utan återkommer när ärendet behandlas av kommunfullmäktige den 19
maj 2022.

Ärendebeskrivning
Planeringsdirektivet innehåller bland annat planeringsförutsättningar, mål,
förslag till skattesats, eventuella uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt
direktiv och ekonomiska ramar för 2023 med plan för 2024-2026.

Planeringsdagar har genomförts 7 februari, 28 februari och 7 mars 2022. Ett
gemensamt gruppmöte kring planeringsdirektivet hölls den 28 mars 2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022
Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026, daterat den 11 april 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 20 april 2022
Socialdemokraternas förslag till mål och uppdrag

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §142 Dnr: KS.2022.48 1.3.1

Uppdaterade riktlinjer inom ekonomiskt bistånd

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta uppdaterade riktlinjer inom ekonomiskt
bistånd.

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna för enheten för ekonomiskt bistånd revideras då behov föreligger
utifrån lagändringar, delegationsordning, nya direktiv från Socialstyrelsen samt
omvärldsbevakning.

Revodering har gjorts under följande rubriker:

3.5 Skäliga boendekostnader
3.6 Socialbidrag till boendekostnader för hemmavarande barn över 18 år
3.13 Inneboende
3.16 Hyreslägenhet
3.22 Bredband/Internet
3.24 Arbetsresor
3.28 Hemförsäkring
4.4 Tandvård
4.5 Läkarvård/medicin
4.7 Möbler, husgeråd, TV, dator m.m. (hemutrustning)
4.8 Dator/Smartphone
4.15 Flyttkostnad
Sid. 50 Bilaga 1

Beslutsunderlag
Riktlinjer 2020
Riktlinjer 2022
Arbetsmarknadsutskottet den 30 mars 2022, §5

Beslutet skickas till:
Arbetsmarknadsenheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §143 Dnr: KS.2022.68 5.2.6

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

Beslut
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
Kommunstyrelsen den 20 april 2022, §125

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningen
POSOM samordnare

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §144 Dnr: KS.2022.47 1.3.1

Regler för inköp och upphandling

Beslut
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
Kommunstyrelsen den 20 april 2022, §124

Yrkanden
Fredrik Johansson (S): Att på sidan 4 ändra gulmarkerad text till: -Att ställa villkor
om kollektivavtal, där kollektivavtal kan tillämpas.

Maria Gullberg Lorentsson (M): Avslag på Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Gunnel Augustsson (S): Bifall till Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johanssons (S) yrkande och Maria
Gullberg Lorentssons (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
att avslå Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång;
NEJ-röst för Fredrik Johanssons (S) yrkande
JA-röst för Maria Gullberg Loretssons (M) avslagsyrkande

Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst Avstår
Carina Johansson (C) Mikael Kindbladh (WeP) Emanuel Larsson (KD)
Bengt Petersson (C) Marie Johansson (S) Stefan Nylén (SD)
Kenneth Magnusson (C) Gunnel Augustsson (S) Anders Gustafsson (SD)
Håkan Josefsson (C) Ingebert Magnusson (S)
Maria Gullberg Lorentsson (M) Fredrik Johansson (S)
Lars Park (L) Evangelos Varsamis (S)

Omröstningen utfaller med 6 JA-röster och 6 NEJ-röster. 3 ledamöter avstår.
Då rösttalen är lika blir ordförandens röst utslagsgivande. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat att avslå Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Ks §144 (forts.)
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Ordföranden ställer därefter proposition på liggande förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Upphandlingsenheten
Samtliga nämnder

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §145 Dnr: KS.2022.39 1.9.1

Svar på remiss- Regional cykelstrategi för Jönköpings län

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet över Regional cykelstrategi för
Jönköpings län daterat den 27 april 2022 som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län fattade den 22 februari 2022 beslut om att skicka ut sitt
förslag till regional cykelstrategi på remiss till berörda aktörer. Remisstiden för
planförslaget löper fram till och med den 6 maj 2022.

En cykelstrategi för länet är en utpekad åtgärd i Region Jönköpings läns
åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan. Syftet med denna är att definiera de
strategiska satsningar och åtgärder som bör prioriteras för att stärka cykelkulturen
inom länet, mot målår 2035. Strategin är uppbyggd med en övergripande vision
(vad vi vill ska uppnås), Mål (vad vi ska fokusera på), strategier (hur insatserna ska
riktas för att nå mål) samt Insatsområden (vilka insatser som svarar bäst mot mål).
Remisstiden pågår till den 6 maj 2022.

Detta ska följas upp årsvis via ett "cykelbokslut" där nuläge, analys av resultat och
prioritering av kommande års insatser ska inkluderas. Cykelstrategin ska följas av
en plan där fysiska åtgärder pekas ut, vilket är en del av den regionala
transportplanen.

Ett framtida regionalt cykelnätverk är föreslaget som en del av arbetet med
strategin, detta med syftet att stärka samarbetet kring cykelfrågor i länet.

Gislaveds kommun svarar på Region Jönköpings läns remiss om förslag till Regional
cykelstrategi. Svaret i korthet kan sammanfattas:

- Vi ställer oss positiva till nya samverkansforum för cykelfrågor samt cykelbokslut.
- Att kommunens roll och de resurser som kommer krävas för respektive
insatsområde bör förtydligas.

Vid kommunstyrelsens allmänna utskott den 20 april diskuterades ett antal
kompletteringar till yttrandet. Revideringarna är gjorda och remissyttrandet har
daterats om till den 27 april 2022.

Beslutsunderlag
Regional cykelstrategi för Jönköpings län remissversion februari 2022
Remissvar - Regional cykelstrategi för Jönköpings län daterat den 4 april 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 20 april 2022, §15
Remissvar - Regional cykelstrategi för Jönköpings län daterat den 27 april 2022

Beslutet skickas till:
Avdelningen för hållbar utveckling
Regional utveckling Region Jönköpings län

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §146 Dnr: KS.2022.59 1.9.1

Svar på remiss-styrdokument gemensam överförmyndarnämnd

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande, daterat den 27
april 2022, om styrdokument för gemensam överförmyndarnämnd och överlämnar
det till Värnamo kommun.

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.

Kommunstyrelsen har den 20 april 2022 berett ärendet och diskuterade då några
kompletteringar till yttrandet. Revideringarna är gjorda och remissyttrandet har
daterats om till den 27 april 2022.

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

Ks §146 (forts.)
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Kommunstyrelsen den 20 april 2022, §123
Yttrande över styrdokument för gemensam överförmyndarnämnd GGVV, daterat
den 27 april 2022

Beslutet skickas till:
Värnamo kommun

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §147 Dnr: KS.2022.93 10.10.4

Ansökan om arrangemangsbidrag, Svensk Handel Gislaved

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ett evenemangsbidrag till föreningen Svensk Handel
i Gislaved ges för aktiviteten ”Gisledagarna”. Detta ska ses som ett engångsstöd
och som en uppstart efter den svåra pandemin. Vi uppskattar aktiviteten och ser
det som viktigt att människor får komma samman och umgås igen. För eventuellt
kommande evenemang är det viktigt att föreningen hittar egen hållbar finansiering.

Kommunstyrelsen beslutar att föreningen Svensk Handel i Gislaved beviljas
50 000 kr i marknadsstöd för att genomföra Gisledagarna, samt

att föreningen aktivt marknadsför Gislaveds kommun i samband med aktiviteten
samt återkopplar till kommunen hur man genomfört marknadsföringen.

Jäv
Emanuel Larsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Reservation
Stefan Nylén (SD) och Anders Gustafsson (SD) reserverar sig till förmån för eget
yrkande. Mikael Kindbladh (WeP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Svensk Handel Gislaved har inkommit med en ansökan om arrangemangsbidrag för
att genomföra Gisledagarna 2022.

Förvaltningen gör bedömningen att bidraget inte ska beviljas då likställigheten inte
kan säkras.

Beslutsunderlag
Ansökan från föreningen Svensk Handel Gislaved, daterad den 25 april 2022

Yrkanden
Marie Johansson (S): Att ett evenemangsbidrag till föreningen Svensk Handel i
Gislaved ges för aktiviteten ”Gisledagarna”. Detta ska ses som ett engångsstöd och
som en uppstart efter den svåra pandemin. Vi uppskattar aktiviteten och ser det
som viktigt att människor får komma samman och umgås igen. För eventuellt
kommande evenemang är det viktigt att föreningen hittar egen hållbar finansiering.

Att kommunstyrelsen beslutar att föreningen Svensk Handel i Gislaved beviljas 50
000 kr i marknadsstöd för att genomföra Gisledagarna, samt

att föreningen aktivt marknadsför Gislaveds kommun i samband med aktiviteten
samt återkopplar till kommunen hur man genomfört marknadsföringen.

Stefan Nilsson Nylén (SD): Att föreningen Svensk Handel i Gislaved ska få
100 000 tkr för aktiviteten "Gisledagarna".

Ks §147 (forts.)

Mikael Kindbladh (WeP): Att ett evenemangsbidrag till föreningen Svensk Handel i
Gislaved ges för aktiviteten ”Gisledagarna” med 100 000 tkr. Detta ska ses som
ett engångsstöd och som en uppstart efter den svåra pandemin. Vi uppskattar
aktiviteten och ser det som viktigt att människor får komma samman och umgås

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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igen. För eventuellt kommande evenemang är det viktigt att föreningen hittar egen
hållbar finansiering.

Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Marie Johansson (S): Avslag
på Stefan Nilsson Nyléns (SD) och Mikael Kindbladhs (WeP) yrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden utser Marie Johanssons (S) yrkande till huvudförslag. Ordförande
ställer därefter proposition på Stefan Nyléns (SD) yrkande och Mikael Kindbladhs
(WeP) yrkande för att utse motförslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen
utsett Stefan Nyléns (SD) yrkande till motförslag.

Ordförande ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande och Stefan Nyléns
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Marie Johanssons
(S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång;
NEJ-röst för Stefan Nyléns (SD) yrkande
JA-röst för Marie Johanssons (S) yrkande

Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst
Carina Johansson (C) Mikael Kindbladh (WeP)
Bengt Petersson (C) Stefan Nylén (SD)
Kenneth Magnusson (C) Anders Gustafsson (SD)
Håkan Josefsson (C)
Maria Gullberg Lorentsson (M)
Lars Park (L)
Marie Johansson (S)
Fredrik Johansson (S)
Ingebert Magnusson (S)
Evangelos Varsamis (S)
Gunnel Augustsson (S)

Omröstningen utfaller med 11 JA-röster och 3 NEJ-röster. 1 ledamot anmälde jäv.

Ordförande ställer därefter proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot
avslag på ansökan och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Marie Johanssons
(S) förslag.

Beslutet skickas till:
Svensk Handel Gislaved

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §148 Dnr: KS.2022.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Mark- och exploateringshandläggare KSMEX.2022.26
6.18 Yttrande över bygglov

Mark- och exploateringshandläggare KSMEX.2022.27
6.18 Yttrande över bygglov

Mark- och exploateringshandläggare KSMEX.2022.28
6.18 Yttrande över bygglov

Mark- och exploateringshandläggare KSMEX.2022.30
6.18 Yttrande över bygglov

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §149 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 22:14 2022 års ekonomiska vårproposition

Cirkulär 22:15 Budgetförutsättningar för 2022-2025

Cirkulär 22:16 Huvudöverenskommelse , HÖK 22 med OFR Hälso- och
sjukvård

Kommunalt forum
Protokoll den 8 april 2022 med bilagor

Samverkan, Återvinning och Miljö, SÅM
Protokoll den 7 april 2022

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Protokoll den 20 april 2022

Regional utveckling
Program digital konferens den 10 maj 2022

Gislaved Energi Koncern AB
Protokoll den 15 februari 2022
Protokoll den 22 februari 2022

AB Gislavedshus
Protokoll den 31 mars 2022

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §150 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Fördelningstal för flyktingar
Kommundirektören informerar om en lagändring från och med 1 juli med
anledning av massflyktsdirektivet. Ett förslag till fördelning av flyktingar har tagits
fram av Migrationsverket och länsstyrelsen. Migrationsverket kommer att ta beslut
den 9 maj för att fastställa den föreslagna fördelningen. Enligt förslaget ska länet
tilldelas 2882 personer och för Gislaveds kommun innebär fördelningen 252
personer utifrån länsfördelningen. Fram till den 12 april har det kommit 425
flyktingar till länet varav 36 personer till Gislaveds kommun.

Samverkan med Hylte kommun
Ordföranden informerar från samverkansmöte med Hylte kommun.

Årsstämma Smålands sjörike
Ordföranden informerar från årsstämma med Smålands Sjörike.

Samrådsmöte med finska föreningen
Marie Johansson informerar från samrådsmöte med finska föreningen den 26 april.
Nästa möte är i september.

Möte med Handbollsförbundet
Kommundirektören informerar från möte med Handbollsförbundet kring planerad
publikhall.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande


	Protokoll Ks 2022-05-04 §(132-150)
	Sid:2 Ks §132 KS.2022.15
	Sid:5 Ks §133 KS.2022.41
	Sid:6 Ks §134 KS.2022.42
	Sid:7 Ks §135 KS.2022.53
	Sid:9 Ks §136 KS.2022.82
	Sid:11 Ks §137 KS.2022.84
	Sid:13 Ks §138 KS.2022.83
	Sid:15 Ks §139 KS.2022.81
	Sid:17 Ks §140 KS.2022.31
	Sid:19 Ks §141 KS.2021.248
	Sid:20 Ks §142 KS.2022.48
	Sid:21 Ks §143 KS.2022.68
	Sid:22 Ks §144 KS.2022.47
	Sid:24 Ks §145 KS.2022.39
	Sid:25 Ks §146 KS.2022.59
	Sid:27 Ks §147 KS.2022.93
	Sid:29 Ks §148 KS.2022.4
	Sid:30 Ks §149 KS.2022.1
	Sid:31 Ks §150 KS.2022.2

