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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Kf§35 Dnr: KS.2021.1 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 5 Interpellationer samt ärende 12 Information från revisionen utgår då 
inget finns att behandla. 

Ordföranden tillkännager följande: Detta sammanträde direktsänds. Gislaveds 
kommun har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i 
programmet själv ska svara för yttrandefrihetsbrott, som han/hon begår. Det 
meddelas härmed enligt SFS 1991: 1559 att alla som medverkar här svarar själv för 
yttrandefrihetsbrott som han/hon 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 
2021-03-25 

Kf§36 Dnr: KS.2021.2 1.7.3 

Information om de kommunala bolagens årsredovisningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Företrädare för de kommunala bolagen lämnar information om årsredovisningarna 
samt om aktuella frågor. Gisletorp Lokaler AB lämnar underlag men har ingen 
muntlig redovisning. 

AB Gislavedshus: 
VD Malin Larsson informerar om verksamhet, resultat och framtida planer. 

Gislaved Energi Koncern AB: 
VD Hans Brunström informerar om verksamhet, resultat och framtida planer. 

Enter Gislaved AB: 
VD Leif Österlind informerar om verksamhet, resultat och framtida planer. 

Gislaveds kommunhus AB: 
Senior adviser Stefan T engberg informerar om verksamhet, resultat och framtida 
planer. 

Ordföranden tackar bolagens företrädare för informationen. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Kf§37 Dnr: KS.2021.77 1.2.6 

Motion om folkomröstningen gällande omvandlingen av Mariagården i 
Smålandsstenar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandens åtgärd att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Erik Anderson (K) har den IOmars 2021 lämnat in en motion om 
folkomröstningen gällande omvandlingen av Mariagården i Smålandsstenar. 

Beslutsunderlag 
Motion om folkomröstningen gällande omvandlingen av Mariagården i 
Smålandsstenar daterad den IOmars 2021. 

Erik Andersson (K) redogör för motionen. 

Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Ove Bengtsson (C) har remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.77
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Kf§38 Dnr: KS.2021.6 1.2.6 

Fråga angående avskaffande av gällande styrmodell 

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 
Mattias Johansson (SD) har ställt en fråga till kommunfullmäktiges ordförande Lars
Ove Bengtsson (C) angående avskaffande av gällande styrmodell. 

Frågan sammanfattas enligt följande: 
Tisdagen den 23:e mars gick Centerpartiet ut med en pressrelease. 
Där sägs bland annat att Centerpartiet ska verka för att Mariagården ska vara kvar 
som särskilt boende och att det ska tillsättas en arbetsgrupp som ska ta fram 
förslag på hur äldreomsorgen ska organiseras i Smålandsstenar. 
De förespråkar även extra anslag till socialnämnden för att driva vidare 
Mariagården i dess nuvarande form. 

Frågorna lyder: 
Hur tycker du och Centerpartiet att Gislaveds kommun ska styras, nu när ni helt 
öppet förkastar nuvarande styrmodell som går ut på att nämnderna själva fattar 
beslut som rör respektive nämnds område inom den budgetram som 
kommunfullmäktige har fastställt? 

Är det förenligt med demokratiska principer enligt dig att ha en speciallösning för 
just en ort i kommunen med en arbetsgrupp som ska agera som ett slags 
beredningsorgan inför kommande beslut, och var ska dessa beslut fattas? 

Hur ska denna arbetsgrupp väljas, och vad finns det för budget och tidsplan för 
detta? Hur ser du på att själv gå in och axla rollen som socialnämndens ordförande 
och därigenom ta ett helhetsansvar för dina politiska förslag? 

Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Ove Bengtsson (C) svarar att Centerpartiet 
inte har förkastat nuvarande styrmodell. Inte någonstans i pressen eller i mina 
uttalanden finns det påståendet. På frågan om det är förenligt med demokratiska 
principer att med en arbetsgrupp bereda frågan vidare är svaret ja. Det har gjorts i 
andra kommuner när lokalbefolkningen har mobiliserat en mycket, mycket kraftig 
opinion mot kommunens förslag. Just genom att bjuda in seriösa medborgare i 
samhället som är beredda att sätta sig ner tillsammans med kommunens ansvariga 
för att hitta en väg framåt. Lokalt engagemang i en arbetsgrupp där fakta och 
problemlösningar tas fram är vårt förslag. Besluten ska naturligtvis fattas av 
socialnämnden och synkroniseras med äldreomsorgsplanen av socialnämnden. 
Mattias Johansson frågar vidare om hur arbetsgruppen ska utses och om budget 
och tidsplan? Svaret är att det ska göras skyndsamt av socialnämnden så 
arbetsgruppens resultat är klart direkt efter sommaren. I egenskap av 
Centerpartiets kretsordförande är jag alla Centerpartiets medlemmars ordförande 
och har framfört dess talan - inget annat. 

Kf §38 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Beslutsunderlag 
Fråga från Mattias Johansson (SD) daterad den 24 mars 2021 

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

Beslutet skickas till: 
Mattias Johansson (SD) 
Lars-Ove Bengtsson (C) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
7 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Kf§39 Dnr: KS.2021.6 1.2.6 

Fråga gällande extra anslag till socialnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas och att den ska besvaras på 
kommunfullmäktiges kommande sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Mattias Johansson (SD) har ställt en fråga till socialnämndens ordförande 
Inga-Maj Eleholt (C) gällande extra anslag till socialnämnden. 

Frågan sammanfattas enligt följande: 
Din partikollega LarsOve Bengtsson, tillika kommunfullmäktiges ordförande, vill att 
ett extra anslag ska ges till socialnämnden för att bevara Mariagårdens 
äldreboende i dess nuvarande form, med full verksamhet. Detta är mycket 
glädjande och i linje med Sverigedemokraternas förslag till beslut på 
socialnämndens möte i januari, att ingen förändring ska ske innan 
äldreomsorgsplanen är färdigställd och genomröstad. 

Frågan lyder: 
Hur mycket pengar anser du att socialnämnden ska tillföras i extra anslag för 2021 
och 2022 för att kunna uppfylla Lars-Oves utfästelse? 
Har du någon ide var dessa ekonomiska medel ska komma ifrån? 

Socialnämndens ordförande Inga-Maj Eleholt (C) meddelar att hon kommer att 
återkomma med svar på frågan till kommunfullmäktiges kommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Mattias Johansson (SD) daterat den 24 mars 2021 

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

Beslutet skickas till: 
Mattias Johansson (SD) 
Inga-Maj Eleholt (C) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Kf§40 Dnr: KS.2021.3 1.2.5 

Valärende, entledigande av 2:e vice ordförande i 
demokratiberedningen, Fyllnadsval av ledamöter i 
demokratiberedningen samt fyllnadsval av 2:e vice ordförande i 
demokratiberedningen 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Jeanette Fredrikssons (S) avsägelse som 2:e vice 
ordförande i demokratiberedningen, väljer Rose-Mari Moden (S) som ledamot i 
demokratiberedningen, väljer Pelle Gullberg (S) som ledamot i 
demokratiberedningen, samt väljer Veronica Olmos Oscarsson (S) som 2:e vice 
ordförande i demokratiberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Jeanette Fredriksson (S) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 2:e 
vice ordförande i demokratiberedningen. Socialdemokraterna nominerar Pelle 
Gullberg (S) som ledamot i demokratiberedningen, samt Veronica Olmos 
Oscarsson som 2:e vice ordförande i demokratiberedningen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2020 att godkänna Lars Nilssons (S) 
avsägelse som ledamot i demokratiberedningen. Socialdemokraterna nominerar 
Rose-Mari Moden (S) som ny ledamot i demokratiberedningen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Jeanette Fredriksson (S) daterad den 24 februari 2021 
Nominering från socialdemokraterna daterad den 18 mars 2021 
Kommunfullmäktige den 22 oktober 2020 § 123 
Valberedningens presidium den 23 mars 2021 § 12 

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

Beslutet skickas till: 
Jeanette Fredriksson (S) 
Rose-Mari Moden (S) 
Pelle Gullberg (S) 
Veronica Olmos Oscarsson (S) 
Demokratiberedningen 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Kf§41 Dnr: KS.2021.3 1.2.5 

Valärende, entledigande som ledamot i parlamentariska kommitten, 
fyllnadsval som ledamot i parlamentariska kommitten, entledigande 
som ersättare i parlamentariska kommitten samt fyllnadsval som 
ersättare i parlamentariska kommitten 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Sven Johanssons (WeP) avsägelse som ledamot i 
parlamentariska kommitten, väljer Tommy Östring (WeP) som ny ledamot i 
parlamentariska kommitten, godkänner Tommy Östrings (WeP) avsägelse som 
ersättare i parlamentariska kommitten samt väljer Per Hagesjö (WeP) som ny 
ersättare i parlamentariska kommitten. 

Ärendebeskrivning 
Sven Johansson (WeP) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ledamot i parlamentariska kommitten. Westbopartiet har nominerat Tommy 
Östring (WeP) som ny ledamot i parlamentariska kommitten. 
Tommy Östring (WeP) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i parlamentariska kommitten. Westbopartiet har nominerat Per Hagesjö 
(WeP) som ny ersättare i parlamentariska kommitten. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Sven Johansson (WeP) daterad det 3 mars 2021 
Avsägelse från Tommy Östring (WeP) daterad den 5 mars 2021 
Nominering från Westbopartiet daterad den 5 mars 2021 
Valberedningens presidium den 23 mars 2021, § 13 

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

Beslutet skickas till: 
Parlamentariska kommitten 
Sven Johansson (WeP) 
Tommy Östring (WeP) 
Per Hagesjö (WeP) 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Kf§42 Dnr: KS.2021.3 1.2.5 

Valärende, entledigande som ersättare i valnämnden samt fyllnadsval 
av ersättare i valnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Jonas Svanbergs (WeP) avsägelse som ersättare i 
valnämnden och väljer Charlotte Ström (WeP) som ny ersättare i valnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Jonas Svanberg (WeP) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i valnämnden. Westbopartiet har nominerat Charlotte Ström (WeP) 
som ny ersättare i valnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Jonas Svanberg (WeP) daterad den I 0 mars 2021 
Nominering från Westbopartiet daterad den 16 mars 2021 
Valberedningens presidium den 23 mars 2021, § 14 

Beslutet skickas till: 
Jonas Svanberg (WeP) 
Charlotte Ström (WeP) 
Valnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Kf§43 Dnr: KS.2021.3 1.2.5 

Valärende, byte av plats mellan förtroendevalda i kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Emanuel Larsson (KD) som ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen och Lennart Kastberg (KD) som ersättare i kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Lennart Kastberg (KD) och Emanuel Larsson (KD) byter plats med varandra i 
kommunstyrelsen tillsvidare. Emanuel Larsson (KD) blir ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen och Lennart Kastberg (KD) blir ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Nominering från Kristdemokraterna daterad den 16 mars 2021 
Valberedningens presidium den 23 mars 2021, § 15 

Beslutet skickas till: 
Lennart Kastberg (KD) 
Emanuel Larsson (KD) 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Kf§44 Dnr: KS.2021.3 1.2.5 

Valärende, entledigande som ledamot i parlamentariska kommitten 
samt fyllnadsval av ledamot i parlamentariska kommitten 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Lennart Kastbergs (KD) avsägelse som ledamot i 
parlamentariska kommitten och väljer Emanuel Larsson (KD) som ny ledamot i 
parlamentariska kommitten. 

Ärendebeskrivning 
Lennart Kastberg (KD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ledamot i parlamentariska kommitten. Kristdemokraterna har nominerat Emanuel 
Larsson (KD) som ny ledamot i parlamentariska kommitten. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Lennart Kastberg (KD) daterad den 23 mars 2021 
Nominering från Kristdemokraterna daterad den 23 mars 2021 
Valberedningens presidium den 24 mars 2021, § 17 

Beslutet skickas till: 
Lennart Kastberg (KD) 
Emanuel Larsson (KD) 
Parlamentariska kommitten 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Kf§45 Dnr: KS.2021.81 1.3.1 

Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende behörighet att 
meddela förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser enligt 
begränsningsförordningen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att införa rätten att fatta beslut enligt Lag om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021 :4), 
§ 13 gällande Gislaveds kommun i kommunstyrelsens reglemente. Rätten är tillfällig 
och gäller till och med 3 I december 2021. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 (2021 :4), § 13 har kommunerna möjlighet att fatta beslut om förbud mot 
att visats på vissa platser om det finns en påtaglig risk för trängsel exempelvis i 
parker och på badplatser. Denna möjlighet trädde i kraft den I I mars 2021. 

Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser 
13§ Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får meddela foreskri~er 
om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk for trängsel. Sådana 
foreskri~er får inte innebära förbud mot att vistas inom områden av sådan omfattning 
att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Föreskri~erna får inte heller i 
övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Innan en kommun meddelar 
foreskri~er ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig 
över kommunens förslag. 

Lagen pekar på kommunen, innebärande kommunfullmäktige så som beslutande. 
Lagens syfte är att förhindra smittspridning och då krävs det att kommunen kan 
fatta snabba beslut. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår mot den bakgrunden att 
denna beslutanderätt delegeras till kommunstyrelsen och att tillfälligt komplettera 
styrelsens reglemente till och med 3 I december 2021. 

Kommunstyrelsens reglemente kompletteras enligt följande: 

2.5 Delegering från kommunfullmäktige 
§8 
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärende: 
Punkt 1-7 
8. i enlighet med Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (2021 :4) fatta beslut om förbud att vistas på vissa särskilt 
angivna platser. Beslutanderätten är tillfällig och gäller till och med 3 I december 
2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2021 
Kommunstyrelsen den 24 mars 2021, § 

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

Kf §45 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.81
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Beslutet skickas till: 
Avdelningen för verksamhetsstöd, kanslienheten 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Kf§46 Dnr: KS.2019.146 1.2.6 

Svar på motion om vandrings- och kanotleden längst Nissan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen om vandrings- och kanotleden längs 
Nissan ska anses bifallen. 

Ärendebeskrivning 
Rose-Mari Moden (S), Pelle Gull berg (S) och Hasse Johansson (S) har den 
2 maj 2019 lämnat in en motion om vandrings- och kanotleden längst Nissan. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger i uppdrag att: 

• Kanotleden rensas och fräschas upp. 
• Vandringslederna rensas och fräschas upp. 
• Kontakter tas med markägarna om rastplatserna. 

Motionen har remitterats till fastighet- och servicenämnden för beredning. 
Fastighet- och servicenämnden har den 27 mars 2020 behandlat ärendet och 
svarar enligt följande: 

Fastighet- och serviceförvaltningen har i uppdrag att inför varje säsong rensa upp 
vandrings- och kanotlederna vilket sker årligen mellan april och juni. På hösten 
görs ytterligare en kontroll av lederna för att finjustera inför vintern. Synpunkter 
från kommuninvånarna på nedskräpning, skadegörelser m.m. som inrapporteras till 
kommunen, hanteras skyndsamt under högsäsongen - och snarast möjligt under 
resterande del av året. 

Med tanke på inkommen motion kommer även rastplatserna längs med Nissan att 
noggrant inventeras under april 2020 och arbetet ligga till grund för en 
handlingsplan med åtgärder att utföra och följas upp säsongsvis på samma sätt som 
för vandringslederna. Med detta arbete på gång inom fastighet- och 
serviceförvaltningen och återrapportering till kommunfullmäktige, anses motionen 
vara bifallen och slutrapporterad. 

Med hänvisning till fastighet- och servicenämndens svar konstaterar 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen om vandrings- och kanotleden längs 
Nissan är besvarad. 

Kommunstyrelsen har den IOmars 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen om vandrings- och kanotleden längs Nissan ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion om vandrings- och kanotleden längs Nissan, daterad den 2 maj 2019 
Fastighet- och servicenämnden den 27 mars 2020, §34 
Kommunstyrelsen den IOmars 2021 § 66 

Yrkanden 
Rose-Mari Moden (S) med instämmande av Marie Johansson (S), Fredrik Johansson 
(S), Mikael Kindbladh (WeP), Erik Anderson (K), Bengt-Ove Eriksson (V), Peter 
Bruhn (MP) och Anders Gustafsson (SD): Bifall till motionen. 

Kf §46 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Fredrik Sveningson (L) med instämmande av Jonas Ericson (M), Lisbeth Andersson 
(M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Rose-Mari 
Modens (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för kommunstyrelsens förslag. 
NEJ-röst för Rose-Mari Modens (S) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 20 JA-röster, 26 NEJ-röster, 2 ledamöter avstår och 
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt Rose
Mari Modens (S) yrkande att motionen ska bifallas. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Rose-Mari Moden (S) 
Pelle Gullberg (S) 
Hasse Johansson (S) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf §47 Dnr: KS.2019.244 1.2.6 

Svar på motion angående att införa mobila fritidsgårdar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen angående att införa mobila fritidsgårdar 
ska anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Tommy Östring (WeP) har den IOdecember 2019 lämnat in en motion angående 
att införa mobila fritidsgårdar. Motionärerna yrkar på att fritid- och 
folkhälsonämnden får i uppdrag att på ett positivt sätt undersöka möjligheten att 
införa mobil fritidsgård enligt intentionerna i motionen. 

Motionen har den 18 december 2019 remitterats till fritid- och folkhälsonämnden 
för yttrande. Fritid- och folkhälsonämnden har den 31 mars 2020 behandlat 
ärendet och svarar enligt följande: 

Fritid- och folkhälsoförvaltningen har utrett frågan enligt uppdraget. En 
omvärldsanalys är framtagen. Den visar att ett antal kommuner i Sverige har 
verksamhet med mobila fritidsgårdar. Parallellt är förvaltningen i uppbyggnad av en 
ny fritidsgårdsverksamhet. Förvaltningen föreslår en typ av mobil fritids
gårdsverksamhet som kommer att medföra en utökning av två stycken 
medarbetare. Utöver tiden som medarbetarna lägger på den mobila fritids
gårdsverksamheten ska de jobba uppsökande och snabbt ställa om för att jobba 
med målgrupper eller områden som har behov. Förvaltningen uppskattar 
kostnaden för den här varianten av mobil fritidsgårdsverksamhet till 
I 180 tkr/år. 

Eftersom fritid- och folkhälsonämnden redan har utfört uppdraget enligt 
intentionen i motionen konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att motionen är 
bifallen. 

Kommunstyrelsen har den IOmars 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen angående att införa mobila fritidsgårdar ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion angående att införa mobila fritidsgårdar, daterad den IOdecember 2019 
Fritid- och folkhälsonämnden den 31 mars 2020, § 13 
Kommunstyrelsen den IOmars 2021, §67 

Yrkanden 
Tommy Östring (WeP) med instämmande av Marie Johansson (S) och Peter Bruhn 
(MP): Bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tommy 
Östrings (WeP) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsen förslag. 

Kf §47 (forts.) 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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JA-röst för Tommy Östrings (WeP) yrkande. 
NEJ-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 19 JA-röster, 23 NEJ-röster och 7 ledamöter som 
avstår. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Tommy Östring (WeP) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§48 Dnr: KS.2019.216 1.2.6 

Svar på motion angående brister på handikapptoaletter vid kommunala 
anläggningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen angående brister på handikapptoaletter 
vid kommunala anläggningar ska anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Thomas Johansson (WeP) har den 23 oktober 2019 lämnat in en motion angående 
brister på handikapptoaletter vid kommunala anläggningar. 

Då det framkommit brister i tillgången på handikapptoaletter som är i bruk vid 
kommunala anläggningar vill man att fullmäktige ger fastighet- och servicenämnden 
i uppdrag att genomföra en inventering av kommunens lokaler för fritid- och 
sportverksamheter och skolan, för att utröna om varje enhet har en fungerande 
handikapptoalett som även kan användas som könsneutral toalett och för ombyte. 
I kommunens arbete med allas lika värde är det viktigt att man även i handling och 
inte bara i ord visar vad man menar och vill. 
Motionären föreslår att: 

• Fastighet- och servicenämnden får i uppdrag att genomföra en inventering 
enligt ovan och att personalen på dessa anläggningar informeras om hur dessa 
utrymmen får och ska användas. 

• Fastighet- och servicenämnden återrapporterar till kommunfullmäktige då 
arbetet är genomfört och resultatet av detta. 

Motionen har remitterats till fastighet- och servicenämnden för beredning. 

Fastighet- och servicenämnden har den 27 mars 2020 behandlat ärendet och 
svarar enligt följande: 

Fastighet- och serviceförvaltningen har sedan tidigare påbörjat ett arbete med att 
tillgänglighetsinventera samtliga kommunala fastigheter inklusive kommunala 
handikapptoaletter. Inventering utförs i onlineprogrammet TD3 och resultatet 
finns idag tillgängligt på extern webbsida. Informationen kommer även göras 
tillgängligt för allmänheten via en ingång på gislaved.se. Programmet skapar en 
detaljerad rapport för att förbättra tillgängligheten som används för att skapa 
relevant åtgärdsplan på kort och lång sikt. I bilagt PM redovisas en lista över redan 
inventerade objekt samt objektlista och tidplan för resterande fastigheter. 

Med ovan arbete på gång inom fastighet- och serviceförvaltningen och 
återrapportering till kommunfullmäktige genom svar och PM, anses motionen vara 
bifallen och slutrapporterad. 

Med hänvisning till fastighet- och servicenämndens svar konstaterar 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen angående brister på 
handikapptoaletter vid kommunala anläggningar ska anses besvarad. 

Kf §48 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://gislaved.se
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Kommunstyrelsen har den IOmars 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen angående brister på handikapptoaletter vid kommunala anläggningar 
ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion angående brister på handikapptoaletter vid kommunala anläggningar, 
daterad den 23 oktober 20 19 
Fastighet- och servicenämnden den 27 mars 2020, §33 
PM - Handikapptoaletter vid kommunala anläggningar daterat den 28 februari 2020 
Kommunstyrelsen den IOmars 2021, §68 

Yrkanden 
Thomas Johansson (WeP) med instämmande av Marie Johansson (S): Bifall till 
motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Thomas 
Johanssons (WeP) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

JA-röst för kommunstyrelsens förslag. 
NEJ-röst för Thomas Johanssons (WeP) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 27 JA-röster, 20 NEJ-röster och 2 ledamöter avstår. 
Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Thomas Johansson (WeP) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§49 Dnr: KS.2020.32 1.2.6 

Svar på motion gällande fler parkeringsplatser i Gislaveds centrum 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen gällande fler parkeringsplatser i 
Gislaveds centrum ska avslås. 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion, daterad den 28 januari 2020 
gällande fler parkeringsplatser i Gislaveds centrum. 

Motionärerna föreslår: 
• att kommunen gör parkering av hela den hårdgjorda ytan utanför 

kommunhuset, 
• att en inventering görs i samråd med övriga verksamhetsutövare i 

Gislaveds centrum för att få en överblick över det totala 
parkeringsbehovet, samt 

• att införa att parkering i attraktiva centrumnära lägen ska vara under en 
begränsad tid med t.ex. p-skiva. 

Sverigedemokraterna menar att det finns en stark önskan om ett levande centrum. 
De påpekar vikten av att verksamheter som finns i centrum, samt de som 
eventuellt etablerar sig framöver, behöver få bra förutsättningar med t.ex. 
tillgängliga parkeringsplatser. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till tekniska nämnden för beredning. 

Tekniska nämnden har den 8 september 2020 behandlat ärendet och lämnar 
följande svar: I centrala Gislaved finns drygt I I 00 parkeringsplatser. Av dessa ägs 
drygt 500 av kommunen. Utöver dessa parkeringsplatser är det också tillåtet att 
parkera på gatumark, där inte förbud att stanna eller parkera gäller. Under 2016 
gjordes en kartläggning över användningsgraden av centrala parkeringsplatser. 
Under dagtid visade det sig att de kommunala parkeringarna var utnyttjade till 62 
% och de privatägda var nyttjade till 52 %. Det är troligen en något högre siffra 
idag, men parkeringsplatser finns tillgängliga inom centralorten. Ett ökat 
parkeringsbehov syns dock i centrala Gislaved, då man numera i högre 
utsträckning pendlar in till tätorten. Kollektivtrafikförbindelser är tyvärr inte alltid 
tillfredsställande, vilket gör att en del tvingas välja bil som färdmedel. Antalet 
parkeringsplatser i centrum får anses uppfylla behovet. 
I centrum finns en hel del tidsbegränsade parkeringar som är avsedda för att 
tillgängliggöra centrum. De ska inte användas för uppställning av fordon en hel dag. 
Om Gislaveds kommun skulle välja att införa kommunal parkeringsövervakning för 
att uppnå en bättre regelefterlevnad av gällande parkeringsregler, borde det 
innebära att fler parkeringsplatser blir tillgängliga 
oftare under dagarna i Gislaveds tätort. Detta skapar i sin tur ett mer attraktivt 
och tillgängligt centrum. 

Att använda parkeringsskiva kan möjligen i framtiden övervägas som ett alternativ. 
Dock skulle ett beslut om reglering med parkeringsskiva, utan införande av 
kommunal parkeringsövervakning, vara verkningslöst. 

Kf §49 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Den del av Stortorget som inte används som parkering bör kvarstå som torgyta. 
Det ligger också i linje med det Ide och gestaltningsprogram för Gislaved 2040, 
som antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2019. 

Kommunstyrelsen har den IOmars 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen gällande fler parkeringsplatser i Gislaveds centrum ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion gällande fler parkeringsplatser i Gislaveds centrum 
Tekniska nämnden den 8 september 2020, §61 
Kommunstyrelsen den IOmars 2021, §69 

Yrkanden 
Mattias Johansson (SD): Att motionen återremitteras för fortsatt beredning, då 
svaret är inaktuellt i och med att parkeringsövervakning har införts i Gislaveds 
kommun, samt att den andra att-satsen om en inventering med lokala 
verksamhetsutövare, inte synes tillfullo besvarad. 

Håkan Josefsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) återremissyrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
NEJ-röst för Mattias Johanssons (SD) återremissyrkande. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 37 JA-röster, 9 NEJ-röster, 2 ledamöter avstår och en 
ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska 
avgöras idag. 

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

Beslutet skickas till: 
Mattias Johansson (SD) 
Sören Axelsson (SD) 
Glenn Hummel (SD) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§S0 Dnr: KS.2020.219 4.14.4 

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Södra Gussjön 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster enligt fastighetsförteckning daterad den 19 november 2020 och 
karta daterad 24 januari 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna 
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda människors 
hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta om 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas. 

Vattentjänster 
• Vatten för normal hushållsanvändning M 
• Spillvatten från normal hushållsanvändning (S) 

Förslag till verksamhetsområde 
Verksamhetsområdet för allmänt spillvatten bildas i anslutning till redan utbyggt 
ledningsnät. Berörda fastigheter finns listade i fastighetsförteckning för Södra 
Gussjöns verksamhetsområde för allmänna vattentjänster samt markerade på 
karta. 

Kommunstyrelsen har den I 0 mars 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt 
fastighetsförteckning daterad den 19 november 2020 och karta daterad 24 januari 
2021. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut daterat den 8 december 2020 § I 03 
Fastighetsförteckning Södra Gussjön daterad 19 november 2020 
Karta verksamhetsområde Södra Gussjön daterad den 24 januari 2021 
Kommunstyrelsen den I 0 mars 2021, §70 

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

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§SI Dnr: KS.2020.220 4.14.4 

Utökat verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Skeppshult 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster enligt karta och fastighetsförteckning daterade den 22 oktober 
2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna 
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda människors 
hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta om 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas. 

Tidigare verksamhetsområde 
I Skeppshult finns ett tidigare verksamhetsområde beslutat den 20 oktober 2016. 

Vattentjänster 
Förslaget omfattar följande vattentjänster: 
• Vatten för normal hushållsanvändning (V) 
• Spillvatten från normal hushållsanvändning (S) 

Förslag till nytt verksamhetsområde 
Verksamhetsområdet för allmänt vatten och spillvatten utökas med fyra fastigheter 
i anslutning till befintligt ledningsnät. Det geografiska området finns redovisat på 
karta och tillkommande fastigheter finns listade i fastighetsförteckning för 
Skeppshults verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. 

Kommunstyrelsen har den IOmars 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt karta och 
fastighetsförteckning daterade den 22 oktober 2020. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut daterat den 8 december 2020, §I 05 
Karta Skeppshult daterad den 22 oktober 2020 
Fastighetsförteckning Skeppshult daterad den 22 oktober 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I februari 2021 
Kommunstyrelsen den IOmars 2021, §72 

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

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§52 Dnr: KS.2020.221 4.14.4 

Utökat verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Sunnaryd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster enligt karta och fastighetsförteckning daterade den 24 november 
2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna 
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda människors 
hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta om 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas. 

Tidigare verksamhetsområde 
I Sunnaryd finns ett tidigare verksamhetsområde beslutat den 22 mars 2018. 

Vattentjänster 
• Spillvatten från normal hushållsanvändning (S) 

Förslag till nytt verksamhetsområde 
Verksamhetsområdet för allmänt spillvatten utökas i anslutning till redan utbyggt 
ledningsnät. Det tillkommande geografiska området finns redovisat på karta och 
fastigheter finns listade i fastighetsförteckning för Sunnaryds verksamhetsområde 
för allmänna vattentjänster. 

Kommunstyrelsen har den IOmars 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt karta och 
fastighetsförteckning daterade den 24 november 2020. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut daterat den 8 december 2020 § I 04 
Karta Sunnaryd daterad den 24 november 2020 
Fastighetsförteckning Sunnaryd daterad den 24 november 2020 
Kommunstyrelsen den IOmars 2021, §71 

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

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§53 Dnr: KS.2021.1 1.7.3 

Meddelanden 

Revisionen 
Revisionsrapport - Granskning av skogsförvaltningen i Gislaveds kommun 

Tekniska nämnden 
Protokoll den 16 mars 2021, §23 Återrapportering av Revisionsrapport om 
granskning av skogsförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 
Återrapportering till tekniska nämnden avseende granskning av 
skogsförvaltningen daterad den I mars 2021 

Tekniska nämnden 
Missiv granskning skogsförvaltningen Gislaveds kommun 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


