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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-04-21 

Ks §125 Dnr: KS.2021.2 1.7.3 

Information om platsvarumärket 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Representanter från Enter Gislaved AB och Placebrander AB presenterar det 
pågående arbetet med kommunens platsvarumärke. 

Kommunen har tillsammans med näringslivet identifierat en rad åtgärder som 
anses nödvändiga för att utveckla kommunen och dess näringsliv. Ett område som 
behöver stärkas och utvecklas är den gemensamma bilden av Gislaveds kommun 
och hur den uttrycks. Under 2018 påbörjades därför ett arbete med att ta fram 
ett platsvarumärke för den geografiska platsen Gislaveds kommun i syfte att skapa 
en gemensam plattform för marknadsföring. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-04-21 

Ks §126 Dnr: KS.2021.50 1.3.1 

AB Gislavedshus specifika ägardirektiv och bolagsordning samt 
instruktioner till bolagsombud 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att i ägardirektivet efter 
stycket om uppdraget till att skapa en provlägenhet med digitala hjälpmedel/teknik 
för äldre läggs ytterligare ett stycke om följande text: "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." 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till 
specifika ägardirektiv för AB Gislavedshus, daterat den 23 mars 2021, 

godkänna förslag till bolagsordning för AB Gislavedshus, daterat den 17 april 2020, 
samt 

ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv, daterat den 23 
mars 2021 och bolagsordning för AB Gislavedshus daterat den 17 april 2020, på 
bolagets årsstämma. 

Jäv 
Stefan Nylen (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

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, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i AB 
Gislavedshus för antagande. 

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

Vid denna revidering/granskning föreslås ett nytt uppdrag som innebär att bolaget 
får i uppdrag att skapa en provlägenhet med digitala hjälpmedel/teknik för äldre för 
att underlätta för denna målgrupp. 

Den föreslagna ändring som är gjord är markerat i gult. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 23 mars 2021 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2021 

Ks § 126 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.50
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-04-21 

Yrkanden 
Jonas Ericson (M): att det efter stycket om uppdraget till att skapa en provlägenhet 
med digitala hjälpmedel/teknik för äldre läggs ytterligare ett stycke om följande 
text: "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." 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Jonas Ericsons (M) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att överlämna yrkandet till kommande sammanträde 
för beslut. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-04-21 

Ks §127 Dnr: KS.2021.5 I 1.3.1 

Gisletorp Lokaler AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning samt 
instruktioner till bolagsombud 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till 
specifika ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, daterat den 17 april 2020, 

godkänna förslag till bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB, daterad den 17 april 
2020, samt 

ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning 
för Gisletorp Lokaler AB daterat den 17 april 2020, på bolagets årsstämma. 

Jäv 
Håkan Josefsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

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, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i 
Gisletorp Lokaler AB för antagande. 

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

Vid denna revidering/granskning föreslås ingen ändring. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-04-21 

Ks §128 Dnr: KS.2021.52 1.3.1 

Gislaveds Energi Koncern AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 
samt instruktioner till bolagsombud 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till 
specifika ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB, daterat den 31 mars 2021, 

godkänna förslag till bolagsordning för Gislaved Energi Koncern AB, daterad den 
17 april 2020, samt 

ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv daterat den 31 
mars 2021 och bolagsordning för Gislaved Energi Koncern AB daterat den 17 april 
2020, på bolagens årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Gislaved Energi Koncern AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via 
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. Gislaved Energi Koncern AB har två 
dotterbolag, Gislaved Energi AB och Gislaved Energi Elnät AB. 

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

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

Vid denna revidering/granskning är det specifika ägardirektivet kompletterat med 
ett nytt uppdrag som innebär att koncernen har ansvar för att utveckla 
laddinfrastrukturen för elfordon i Gislaveds kommun. Möjligheten till att ladda 
elfordon ska öka. Detta för att bidra till att öka andelen förnybara drivmedel i 
enlighet med planeringsdirektiv 2021 och att öka tillgången till laddpunkter för 
elfordon, som pekas ut som en inriktning i den kommande strategin för hållbar 
utveckling. 

Den föreslagna ändringen är markerat i gult. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 3 I mars 2021 
Förslag till bolagsordning Gislaved Energi Koncern AB, Gislaved Energi AB och 
Gislaved Energi Elnät AB daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.52
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-04-21 

Ks §129 Dnr: KS.2021.53 1.3.1 

Gislaveds Kommunhus AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 
samt instruktioner till bolagsombud 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till 
specifika ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus AB, daterat den 17 april 2020, 

godkänna förslag till bolagsordning för Gislaveds Kommunhus AB, daterad den 17 
april 2020, samt 

ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning 
för Gislaveds Kommunhus AB daterat den 17 april 2020, på bolagets årsstämma. 

Jäv 
Carina Johansson (C), Marie Johansson (S), Anton Sjödell (M), Bengt Petersson (C) 
och Marie-Louise Dinäss (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds Kommunhus AB är ett helägt moderbolag av Gislaveds kommun. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i 
Gislaveds Kommunhus AB för antagande. 

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

Vid denna revidering/granskning föreslås inga ändringar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelseförvaltnigens tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.53
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-04-21 

Ks §130 Dnr: KS.2021.54 1.3.1 

Enter Gislaved AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning samt 
instruktioner till bolagsombud 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till 
specifika ägardirektiv för Enter Gislaved AB, daterat den 23 mars 2021, 

godkänna förslag till bolagsordning för Enter Gislaved AB, daterad den 17 april 
2020, samt 

ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv daterat den 23 
mars 2021 och bolagsordning för AB Gislavedshus daterat den 17 april 2020, på 
bolagets årsstämma. 

Jäv 
Carina Johansson (C), Marie Johansson (S), Anton Sjödell (M), Tommy Stensson 
(S), Bengt Petersson (C) och Jonas Ericson (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 

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, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i Enter 
Gislaved AB för antagande. 

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

Vid denna revidering/granskning föreslås att det specifika ägardirektivet ändras 
vilket innebär att bolaget ska i samverkan med kommunstyrelsen ta fram ett 
styrdokument (strategi) för kommunens arbete med näringslivsfrågor samt att 
bolaget ska till fullmäktige återkoppla plan för turism- och destinationsutveckling. 

Tidigare uppdrag justeras och lyder nu - "Bolaget har i uppgift att ansvara 
operativt för att främja befintligt företagande, nyföretagande, handelsutveckling, 
besöksnäring, nya etableringar, investeringar och i samverkan med kommunen 
därigenom näringslivets utveckling." 

De föreslagna ändringar som är gjorda är markerat i gult. 

Ledamöterna diskuterar en redaktionell förändring i ägardirektivet som ska 
åtgärdas till kommande sammanträde. 

Ks §130 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.54
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-04-21 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 23 mars 2021 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-04-21 

Ks §131 Dnr: KS.2021.49 1.3.1 

Generellt ägardirektiv 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolagen, som därefter ska överlämnas till bolagsstämmorna i alla 
kommunens helägda bolag. 

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

Vid denna granskning är inga ändringar föreslagna. 

Beslutsunderlag 
Generellt ägardirektiv, daterat den I 0 april 2018 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.49
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-04-21 

Ks §132 Dnr: KS.2018.247 1.2.6 

Svar på motion angående klimatomställningsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Peter Bruhn (MP) har den 13 december 2018 lämnat in en motion gällande 
klimatomställningsplan. 

Motionären föreslår: 
I. att en klimatomställningsplan tas fram för Gislaveds kommun för att uppnå 
Parisavtalet om 1,5 % grader och Miljömålsberedningens mål om klimatneutralitet 
2045 med delmål 2030. Planen bör innehålla en koldioxidbudget med de årliga 
utsläppsminskningar som krävs för att nå dessa mål. 
2. att förslaget hanteras i samband med framtagandet av klimatstrategin och dess 
eventuella handlingsplaner. 
3. att utreda hur samtliga tre hållbarhetskriterier kan vägas och åskådliggöras i 
kommunala beslutsunderlag och ges samma tyngd. 

Motionen har överlämnats till kommunstyrelseförvaltningens avdelning för hållbar 
utveckling för hantering. 

I. För närvarande pågår ett arbete med att att ta fram en strategi för hållbar 
utveckling för Gislaveds kommun. Strategin görs för den geografiska omfattningen 
av kommunen och omfattar därmed samtliga aktörer och atktiviteter inom 
kommunen. I denna process ingår att sätta klimatmål som är i paritet med 
Parisavtalets 1,5 gradersmål. I förslaget ingår ett utsläppsmål för 
produktionsbaserade inhemska utsläpp till 2035 samt ett mål för 
konsumtionsbaserade utsläpp till 2045. Strategin är tänkt att följas upp med 
indikatorer på en rad områden inklusive årliga utsläppsdata för växthusgaser i 
förhållande till hållbara utsläppsnivåer. Detta förfarande kan anses uppfylla samma 
funktion som en koldioxidbudget. 

Samtidgt så pågår en process för att utveckla planerings- och uppföljningsarbetet 
när det gäller utsläpp av växthusgaser där olika typer av koldioxidbudgetar kan 
vara ett verktyg. I dagsläget så har ett verktyg introducerats som bedömer vad 
olika åtgärder i den kommunala organisationens resande ger för bidrag till 
nödvändiga utsläppsminskningar i förhållande till Parisavtalet. Vidare så har under 
2020 den första omgången beräkningar gjorts för att mäta den kommunala 
organisationens totala klimatutsläpp. Under våren 2021 kommer också 
diskussioner föras om samverkan i utvecklingsarbetet kring koldioxidbudgetar med 
länsstyrelsen och flera andra kommuner i länet. 

2. Gislaveds kommun har idag en klimatstrategi antagen 2008 med mål om 
ustläppsminskningar till 2020 och till 2050. Delmålet för utsläppsminskning av 
koldioxid i Gislaveds kommun till 2020 nåddes 2018. 
Ks §132 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-04-21 

Samtidigt så kan konstateras att de utsläppsmål som sattes 2008 dels inte omfattar 
alla aktuella växthusgaser, dels inte räcker till för att uppnå Parisavtalet. Nya 
övergripande utsläppsmål sätts i den kommande strategin för hållbar utveckling 
enligt redovisning under punkt I ovan. 

3. I den kommande strategin för hållbar utveckling behandlas de olika områden där 
Gislaveds kommun behöver utvecklas och hur hållbarhetsarbetet behöver 
förstärkas i syfte att nå övergripande hållbarhetsmål inom olika dimensioner. Till 
strategin finns också en kartläggning av hållbarhetsläget i kommunen som utgör 
underlag för strategiförslaget. För att strategin ska få genomslag i den kommunala 
organisationen så krävs ett fortsatt förankrings- och implementeringsarbete. 

För att strategins inriktningar ska få genomslag så behöver beslut fattas som 
säkerställer att de ska beaktas i alla kommunala beslut och verksamheter. 
Kommunala nämnder och verksamheter behöver utifrån strategins prioriteringar 
ta ställning till vilka delar som särskilt berör den egna ansvarsområdet och 
integrera dessa i sin planering och sina beslut. Avsikten är att arbetet ska ske inom 
ramen för kommunens ordinare styrprinciper. För att kunna genomföra detta så 
bör avdelningen för hållbar utveckling utgöra ett kunskaps- och processtöd för 
övriga delar av organisationen. Detta kräver också ett utvecklingsarbete kring hur 
ett stöd utformas och anpassas till olika behov i organisationen. Därför studeras 
också möjligheten att använda planerings- och utvärderingsverktyg för att kunna 
kvantifiera och och visa nyttan i tänkta åtgärder och projekt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 

Sammantaget bör ovan beskrivna process skapa en god grund för att klimatarbetet 
kan bedrivas framåtsyftande och att hållbarhetsfrågorna beaktas i kommunala 
beslut och beslutsunderlag. Avsikten är inte att skapa ämnespecifika detaljerade 
handlingsplaner för exempelvis klimatfrågorna utan att hållbarhetsfrågorna ska 
hanteras i ett sammanhang. Med hänvisning till ovan redovisade pågående 
strategiarbete bör därför motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion om klimatomställningsplan daterad den I 3 december 20 18 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-04-21 

Ks §133 Dnr: KS.2019.245 1.2.6 

Svar på motion gällande cykelställ i Reftele 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att uppdra till fastighet
och servicenämnden att ta fram en rimligare kostnadskalkyl än den nuvarande på 
335 tkr, samt att inhämta yttrande från barn- och utbildningsnämnden om deras 
syn på frågan ur ett helhetsperspektiv för kommunens skolor. 

Ärendebeskrivning 
I december 2019 lämnade Westbopartiet en motion till kommunfullmäktige 
gällande cykelställ i Reftele. Motionären föreslår att fastighet- och servicenämnden 
får i uppdrag att skapa förutsättningar för att låsa in cyklar eller bygga någon form 
av inhägnat cykelställ på Ölmestadskolan i Reftele. Kommunstyrelsen har 
remitterat motionen till fastighet- och servicenämnden för yttrande. 

Fastighet- och servicenämnden har behandlat ärendet den 18 november 2020 och 
lämnar följande svar: 
Fastighet- och serviceförvaltningen har undersökt förutsättningarna för inlåsning av 
cyklar på Ölmestadskolan i Reftele. Idag finns det ett antal fasta cykelställ runt 
skolan som cyklar kan låsas fast i. En uppskattning görs att det handlar om ett 30-
tal cyklar som behöver låsas in. Tillsammans med verksamheten kommer man fram 
till att det inte finns något befintligt utrymme som kan användas i dagsläget för 
detta. För att bifalla inkommen motion bedömer fastighet- och 
serviceförvaltningen att man behöver köpa in och uppföra ett antal låsbara 
cykelgarage. Enligt framtagen kostnadskalkyl uppkommer totalkostnaden till cirka 
335 tkr. Efter avstämning av investeringskostnaden som ska finansieras av 
verksamheten som en hyresgästanpassning, meddelar verksamheten att man inte 
anser att behovet motsvarar den ökade hyreskostnaden. Utifrån detta föreslår 
fastighet- och servicenämnden att motionen ska avslås. 

Med hänvisning till fastighet- och servicenämndens yttrande förslår 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion gällande cykelställ i Reftele daterad den I 0 december 2019 
Fastighet- och servicenämnden den 18 november 2020, §124 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2021 
Kommunstyrelsen den 7 april 2021, § I 08 

Yrkanden 
Mikael Kindbladh (WeP): Att ärendet återremitteras för att uppdra till fastighet
och servicenämnden att ta fram en rimligare kostnadskalkyl än den nuvarande på 
335 tkr, samt att inhämta yttrande från barn- och utbildningsnämnden om deras 
syn på frågan ur ett helhetsperspektiv för kommunens skolor. 

Fredrik Sveningson (L) med instämmande av Jonas Eriksson (M), Håkan Josefsson 
(C), Marie Johansson (S), Emanuel Larsson (KD), Fredrik Johansson (S): Bifall till 
Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande. 

Ks §133 (forts.) 

Propositionsordning 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) återremissyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

Beslutet skickas till: 
Fastighet- och servicenämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §134 Dnr: KS.2020.192 

Yttrande över samråd - Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets 
vattendistrikt 2022-2024 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
yttrande daterat den 16 mars 2021 som sitt eget. 

Ärendebeskrivning 
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, har upprättat förslag till förvaltningsplan för perioden 2021-2027 för 
Västerhavets vattendistrikt. Förslaget innehåller förslag till miljökvalitetsnormer 
och förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 
Samrådet pågår mellan den I november 2020 och den 30 april 2021. 

Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som 
styrs av Ramdirektivet för vatten. Direktivet har införts i svensk lagstiftning via 
miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen och innebär att det behövs en 
helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, 
kust- och grundvatten. Vattenvårdsarbetet ska bedrivas avrinningsområdesvis 
enligt sexåriga förvaltningsplaner där miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram är 
tvingande för myndigheter och kommuner. För att bedriva vattenvårdsarbetet 
enligt ramdirektivet för vatten har i Sverige inrättats fem regionala 
vattenmyndigheter varav Gislaveds kommun tillhör Västerhavets vattenmyndighet 
belägen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Ärendet har varit remitterat till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden 
som båda har lämnat yttranden. Kommunstyrelseförvaltningen har därefter 
utarbetat ett förslag till gemensamt yttrande för Gislaveds kommun. 

Beslutsunderlag 
Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt med tillhörande 
förvaltningsplan och åtgärdsprogram. Västerhavets vattenmyndighet 
Tekniska nämndens beslut daterat den 16 februari 2021 
Tekniska förvaltningens förslag till yttrande daterat den 25 januari 2021 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos beslut daterat den 2 mars 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande daterat den 16 mars 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 mars 2021 
Kommunstyrelsen den 7 april 2021, § I 07 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M) med instämmande av Marie Johansson (S) och Emanuel Larsson 
(KD): Bifall till förslaget 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i västra Götalands län 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §135 Dnr: KS.2021.39 1.9.1 

Yttrande över remiss Tillgängliga stränder - ett mer differentierat 
strandskydd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
yttrande daterat den 12 april 2021 som sitt eget. 

Ärendebeskrivning 
Miljödepartementet har översänt utredningen Tillgängliga stränder - ett mer 
differentierat strandskydd (SOU2020:78) för yttrande. Utredningens uppdrag har 
varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som medför att 
strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden. 

Det ska ske genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till 
sjöar och stränder varierar i landet, till befolkningstäthet och till 
exploateringstryck. Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. 
Förslagen ska på det sättet syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och 
näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i 
områden med lågt exploateringstryck. Förslagen ska också syfta till att bibehålla 
eller förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den 
allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden. 

Utredningen har presenterat ett förslag som tar bort strandskyddet för små sjöar 
och vattendrag. Vidare så föreslår utredningen att landsbygdsområden införs där 
antingen strandskyddet upphävs eller genom att hantering i översiktsplanen, ges 
större möjlighet till dispens. Landsbygdsområden utgörs av områden där det är 
god tillgång på obebyggd mark, har liten efterfrågan på mark för bebyggelse och 
inte utgör ett område med särskild betydelse för strandskyddets syften. 

Ett förslag till yttrande har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samråd 
med bygg- och miljöförvaltningen. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 april 2021 fick förvaltningen i uppdrag 
att revidera yttrandet. Detta har gjorts till dagens sammanträde och daterats om 
till den 12 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Remiss Tillgängliga stränder - ett mera differentierat strandskydd (SOU2020.78). 
Missv med tillhörande utredningsbetänkande, Miljödepartementet 2021020 I 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande över strandskyddsutredningens 
betänkande daterat den 19 mars 2021 
Kommunstyrelsen den 7 april 2021, §I 06 
Reviderat yttrande över strandskyddsutredningens betänkande daterat den 12 
april 2021 

Ks §135 (forts.) 

Yrkanden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://SOU2020.78
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Anton Sjödell (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Håkan Josefsson 
(C), Jonas Ericson (M), Marie Johansson (S) och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till 
förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Miljödepartementet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §136 Dnr: KS.2020.37 

Samordnad varudistribution 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och överlämnar den som ett underlag in i 
översynen av förvaltningsorganisationen. 

Ärendebeskrivning 
År 20 I I antog kommunfullmäktige ett konkretiserat mål som innebär att skapa en 
gemensam distributionscentral för inköp av varor. Meningen var att minska antalet 
transporter och möjliggöra mer lokala inköp. I maj 2014 beslutades att i dåläget 
inte införa samordnad varudistribution. I planeringsdirektiv 2018 gavs åter uppdrag 
till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en gemensam 
distributionscentral för Gislaveds kommun. Utredningen ska omfatta en 
ekonomisk beräkning samt en tidplan för genomförandet och ett förslag på 
organisatoriskt upplägg 

Samordnad varudistribution innebär att en del av varutransporten upphandlas 
separat istället för att transporten ingår i varan som upphandlas. Som en del i detta 
system ingår också en distributionscentral dit varje leverantör får transportera sina 
varor. Från distributionscentralen samordnas sedan transporten av olika varor till 
respektive skola, äldreboende och andra kommunala leveransställen. 

Utredningen inleddes under hösten 2019 med att skapa en uppdaterad 
nulägesbeskrivning genom att i samarbete med utvecklingsledare för Barn och 
utbildnings-, social- samt fastighet- och serviceförvaltningarna översiktligt kartlägga 
det transportarbete som genomförs i deras verksamheter idag. Kost- och 
upphandlingsenheterna har rådgjorts kring hur rustad vår organisation är för 
omställningen till samordnad varudistribution och vilka förändringar som skulle 
krävas. 

Sedan juni 2018 finns ett nationellt centrum för samordnad varudistribution. 
Centret drivs av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Skåne och arbetar på 
uppdrag från Energimyndigheten med att ge stöd, support och utbildning till 
landets kommuner. Det nationella centret har expertis inom områden som 
upphandling, e-handel och logistik och bistår deras medlemmar kostnadsfritt. 
Hösten 2019 gick Gislaveds kommun med i detta nätverk och samarbete har 
inletts. 

För att bättre kvantifiera både de faktiska kostnaderna och de potentiella vinsterna 
i arbetstid och utsläppsreduktion som samordnad varudistribution kan medföra 
deltog kommunen under våren 2020 i en workshopserie anordnad av Nationellt 
centrum för kommunal samordnad varudistribution. Denna serie skulle resultera i 
en konsultrapport som genom datorsimuleringar kartlade transportarbetet efter 
en övergång till samordnad varudistribution och därigenom ge bättre 
uppskattningar över, bland annat, kostnader och utsläppsreduktioner från 
transporter. På grund av coronapandemin fick detta arbete avbrytas innan 
rapporten färdigställts. 

Ks §136 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Genom centrets nätverk kunde dock erfarenhet och kunskap från andra 
kommuner och studier inhämtas för att ge åtminstone övergripande svar på 
utredningens frågeställningar. 

Arbetet har bedrivits under ledning av kommunstyrelseförvaltningen i samråd med, 
och resurser från upphandlings-, kost- och transportenheterna. 

Beslutsunderlag 
Rapport Samordnad varudistribution, daterad den 8 mars 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 mars 2021 
Kommunstyrelsen den 24 mars 2021, §84 

Yrkanden 
Carina Johansson (C): Att kommunstyrelsen godkänner rapporten och överlämnar 
den som ett underlag in i översynen av förvaltningsorganisationen. 

Marie Johansson (S) med instämmande av Håkan Josefsson (C): Bifall till Carina 
Johanssons (C) yrkande. 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, avdelningen för hållbar utveckling 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §137 Dnr: KS.2021.4 1.2.3 

Anmälan om delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Ordförande kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott 2021.94 
1.2 Beslut i brådskande ärende 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §138 Dnr: KS.2021.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Sveriges kommuner och regioner 
Cirkulär, Ändrade regler vid dag 180 i rehabiliteringskedjan 

Sveriges kommuner och regioner 
Demokratidagarna 2021 

Sveriges kommuner och regioner 
Inbjudan utbildning medborgardialog i komplexa frågor 

Revisionen 
Missiv Grundläggande ganskning av kommunens nämnder 

Revisionen 
Grundläggande granskning av kommunens nämnder 

AB Gislavedshus 
Protokoll den I I februari 2021 

Gislaved Energi Koncern AB 
Protokoll den 23 februari 2021 

Kommunstyrelsens näringsutskott 
Protokoll den 7 april 2021 

SÅM, Samverkan, Återvinning och Miljö 
Protokoll den 18 mars 2021 

Primärkommunalt samverkansorgan 
Kallelse den 22 april 2021 

Primärkommunalt samverkansorgan 
Bilaga, Verksamhetsberättelse Kommunal utveckling 2020 

Kommunstyrelsens personalutskott 
Protokoll den 14 april 2021 

Sveriges kommuner och regioner 
Cirkulär, Vårpropositionen 

Kommunakuten 
Specialkurs om viten april 2021 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §139 Dnr: KS.2021.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ägarsamråd Finsam 
Ordföranden informerar från ägarsamråd med Finnvedens samordningsförbund. 

Baltic Link årsstämma 
Ordföranden informerar från årsstämma med Baltic Link. 

Kommuninvests årsstämma 
Ordföranden informerar från Kommuninvests årsstämma. 

Kommunalt forum 
Ordföranden informerar från möte med Kommunalt forum där man bland annat 
diskuterade den Regionala utvecklingsstrategin och Trafikförsörjningsprogrammet. 
Man hade även ett seminarium kring palliativ vård och samverkan i länet kring 
detta. 

GGW-möte 
Anton Sjödell informerar från det senaste GGW-mötet (Gislaved, Gnosjö, 
Värnamo och Vaggeryd) den 19 mars. En del av det som diskuterades var den 
kommande gemensamma överförmyndarnämnden. Samverkansavtal, reglemente 
och andra styrande dokument kopplat till den nya gemensamma nämnden håller på 
att förberedas. Man diskuterade även det gemensamma säkerhetsarbetet i 
Gislaved och Gnosjö och konstaterade att man kan samverka ytterligare inom 
ämnet. Hälsocenter från Värnamo presenterade sin verksamhet och man pratade 
om arbetet med Finnvedens samordningsförbund, Finsam. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
23 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-04-21 

Ks §140 Dnr: KS.2021.96 1.2.6 

Initiativärende gällande översyn av förvaltningsorganisationen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Mattias Johanssons (SD) yrkanden gällande 
översyn av förvaltningsorganisationen. 

Ärendebeskrivning 
Mattias Johansson (SD) lyfter ett initiativärende gällande översyn av 
förvaltningsorganisationen. Ärendet lyder enligt följande: 

Nämndorganisationen i Gislaved ska enligt beslut förändras från och med 2023. 
Kopplat till detta fick våran kommundirektör ett uppdrag att se över 
förvaltningsorganisationen i syfte att spegla nämndorganisationen. 
Beslutet i sig är utan direkt viljeinriktning och har inte den rätta prägeln av att 
uppnå något specifikt mål som speglar det som kommunen behöver. 
Det vill säga kapa administrativa kostnader och luft i organisationen. Detta 
delegerades till en konsult som har gjort en översyn som har dragits i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Rapporten säger att förvaltnings-organisationen 
ska ha ett grupparbete som innebär att minst I 13 personer ska deltaga i möten 
minst en dag i veckan under en lång tid. Detta finns inte budgeterat vare sig i 
nämnder eller kommunstyrelsen. Det gjordes även gällande att all personal ska ges 
samma anställningsförhållanden i den nya organisationen. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende gällande översyn av förvaltningsorganisationen, daterat den 21 april 
2021 

Yrkanden 
Mattias Johansson (SD): Mot bakgrund av följande yrkar Sverigedemokraterna på 
att alla nämnder ersätts fullt ut för alla kostnader som uppstår för att respektive 
nämnds anställda deltager i dessa möten. Kostnaden ska belasta kontot för 
kommunstyrelsens förfogande. Det uttalade syftet är att så få möten som möjligt 
ska hållas, 

att samtliga övertaliga i samband med omorganisationen, ska sägas upp på grund av 
arbetsbrist. Själva syftet är att göra kommunens organisation mer effektiv, samt 

att det skyndsamt anställs en kommundirektör i enlighet med det yrkande 
Sverigedemokraterna framställde vid förra rekryteringen av kommundirektör. 

Anton Sjödell (M) med instämmande av Marie Johansson (S), Fredrik Sveningson 
(L) och Mikael Kindbladh (WeP): Avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johansson (SD) yrkande och Anton 
Sjödells (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Ks §140 (forts.) 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Omröstningsresultat 
JA-röst NEJ-röst 
Carina Johansson (C) Mattias Johansson (SD) 
Bengt Petersson (C) Stefan Nylen (SD) 
Håkan Josefsson (C) 
Anton Sjödell (M) 
Jonas Ericson (M) 
Fredrik Sveningson (L) 
Emanuel Larsson (KD) 
Mikael Kindbladh (WeP) 
Marie Johansson (S) 
Fredrik Johansson (S) 
Marie-Louise Dinäss (S) 
Evagelos Varsamis (S) 
Tommy Stensson (S) 

Omröstningen utfaller med 13 JA-röster och 2 NEJ-röster. Därmed har 
kommunstyrelsen beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Beslutet skickas till: 
Mattias Johansson (SD) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §141 Dnr: KS.2021.95 1.2.6 

Initiativärende gällande tillskott av medel till socialnämnden för att 
upprätta nuvarande nivå på äldrevård i inväntan av äldreomsorgsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Mattias Johanssons (SD) yrkanden gällande 
tillskott av medel till socialnämnden för att upprätta nuvarande nivå på äldrevård i 
inväntan av en äldreomsorgsplan. 

Ärendebeskrivning 
Mattias Johansson (SD) lyfter ett initiativärende som gäller tillskott av medel till 
socialnämnden för att upprätta nuvarande nivå på äldrevård i inväntan av en 
äldreomsorgsplan. Ärendet lyder enligt följande: 

Gislaveds kommuns kommunfullmäktiges ordförande Lars-Ove Bengtsson har 
uttryckt att han vill verka för att socialnämnden ges mer medel för att bedriva 
nuvarande nivå på äldreomsorg i alla kommunens orter samt att han vill att 
socialnämnden ska ges ekonomiska medel till detta utöver den genomröstade 
budgeten för 2021. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende gällande tillskott av medel till socialnämnden för att upprätta 
nuvarande nivå på äldrevård i inväntan av en äldreomsorgsplan, daterat den 21 
april 2021 

Yrkanden 
Mattias Johansson (SD): Att kommunfullmäktige beslutar att: 
Socialnämnden ges 15 mnkr extra i tillskott för 2021 års verksamhet i syfte att till 
viss mån kompensera den underbudgetering som föreligger samt att upprätthålla 
nivån på nuvarande äldreboenden tills att äldreomsorgsplanen är genomröstad, 
samt att medel för detta ska tas från kulturförvaltningens verksamhet och att 
avdelningen hållbar utveckling läggs ned. 

Anton Sjödell (M) med instämmande av Marie Johansson (S), Fredrik Sveningson 
(L) och Mikael Kindbladh (WeP): Avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkanden. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande och Anton 
Sjödells (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
Mattias Johanssons (SD) yrkanden. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Ks § 141 (forts) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-04-21 

Omröstningsresultat 
JA-röst NEJ-röst 
Carina Johansson (C) Mattias Johansson (SD) 
Bengt Petersson (C) Stefan Nylen (SD) 
Håkan Josefsson (C) 
Anton Sjödell (M) 
Jonas Ericson (M) 
Fredrik Sveningson (L) 
Emanuel Larsson (KD) 
Mikael Kindbladh (WeP) 
Marie Johansson (S) 
Fredrik Johansson (S) 
Marie-Louise Dinäss (S) 
Evagelos Varsamis (S) 
Tommy Stensson (S) 

Omröstningen utfaller med 13 JA-röster och 2 NEJ-röster. Därmed har 
kommunstyrelsen beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Beslutet skickas till: 
Mattias Johansson (SD) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


