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Ks §192 Dnr: KS.2019.240 1.9 

Tillåtlighetsprövning vindkraft vid Vimmelstorp i Gislaveds kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka vindkraftpark 
Vimmelstorp. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Östergötland, Miljöprövningsdelegationen, har begärt kommunens 
yttrande om tillstyrkan enligt Miljöbalken 16 kap. 4§ inför tillståndsprövning av 
vindkraftpark Vimmelstorp. 

Företaget Eno Energy Sweden AB planerar att bygga en vindkraftpark cirka fem 
kilometer öster om Skeppshult på fastigheterna Reftele-Rem 2: I, Vimmelstorp I :3. 
I :5-2, 3:3, 2:2-2 och Skatekull I :4 i Gislaveds kommun. Parken föreslås omfatta 
totalt nio vindkraftverk, vart och ett med en totalhöjd på 200 meter. 
Vindkraftparken li~er i ett område som enligt vindkarteringen bedöms ha goda 
vindförhållanden. Arsproduktionen av el beräknas uppgå till cirka I 04 600 MWh i 
20 år framåt. 

Den föreslagna parken ligger i linje med kommunens inriktningsbeslut i 
klimatstrategi och energistrategi. Förnybar, lokal energiproduktion utgör 
grundläggande förutsättning för hållbar utveckling. Den beräknade årsproduktionen 
skulle utgöra ett betydande tillskott till lokalt producerad förnybar energi. 

Hur och var vindkraftverk lokaliseras styrs av den kommunomfattande 
översiktsplanen. Några riksintressen, skyddade områden eller andra motstående 
intressen finns inte upptagna i översiktplanen, i eller i direkt anslutning till den 
planerade parken. Vindkraftparken berör heller inte något av de områden i 
översiktsplanen som bedömts som olämpliga för vindkraftsetablering. 
Översiktsplanen innehåller också riktlinjer för hur vindkraft etableras. Förslaget till 
vindkraftpark bedöms inte strida mot några av dessa riktlinjer. Parkens påverkan 
på människors hälsa, natur och miljö kan inte bedömas som betydande. 

Bygg- och miljönämnden har i yttrande till kommunstyrelsen den 25 augusti 2020 
beslutat tillstyrka parken. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2020. 
PM - Angående tillstyrkan av vindkraftpark Vimmelstorp i Gislaveds kommun, 
daterad den 9 september 2020, kommunstyrelseförvaltningen. 
Begäran om yttrande enligt 16 kap 4 § miljöbalken om gruppstation för vindkraft 
vid Vimmelstorp i Gislaveds kommun, daterad den 3 december 2019, 
Länsstyrelsen i Östergötland. 
Tillståndsansökan Vindkraftpark Vimmelstorp 2019 med tillhörande bilagor och 
kompletteringar, Eno Energy Sweden AB. 
Till kommunen inkomna yttranden med synpunkter på vindkraftpark Vimmelstorp. 
Ks §192 (forts.) 

Yrkanden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Mikael Kindbladh (WeP): att Gislaveds kommun inlämnar sitt veto mot ansökan 
om etablering av nio stycken 200 m vindkraftverk i Vimmelstorp. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-09-23 

Ks §193 Dnr: KS.2020.45 1.2.6 

Redovisning av obesvarade motioner 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen 
av obesvarade motioner daterad den I september 2020. 

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

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade 
motioner per I september 2020 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen. 

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

Beslutsunderlag 
Redovisning av obesvarade motioner per I september 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I september 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.45
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2020-09-23 

Ks §194 Dnr: KS.2020.74 1.3.1 

Sammanträdesplan 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige 
sammanträder på följande dagar år 2021 om ordföranden efter samråd med 
presidiet inte beslutar annat: 

26 januari 
25 februari 
25 mars 
22 april 
20 maj 
14 juni 
26 augusti 
23 september 
28 oktober 
18 november 
9 december, samt att samtliga sammanträden börjar kl. 18.30 utom torsdagen den 
20 maj som börjar kl. I 0.00, torsdagen den 18 november som börjar 
kl. I 0.00 och torsdagen den 9 december som börjar kl. 17.00. 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
enligt förslag daterat den 4 september 2020, att fastställa kommunstyrelsens 
planeringsdagar enligt förslag daterat den 
4 september 2020, samt att uppdra till nämnderna att anpassa sina 
sammanträdesdagar så att en rationell kommunövergripande ärendehantering 
uppnås. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium har den 23 april 2020, §6 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att sammanträda på följande dagar år 2021 om ordföranden 
efter samråd med presidiet inte beslutar annat: 
26 januari 
25 februari 
25 mars 
22 april 
20 maj 
14 juni 
26 augusti 
23 september 
28 oktober 
18 november 
19 december, samt att samtliga sammanträden börjar kl. 18.30 utom torsdagen 
den 20 maj som börjar kl. I 0.00, torsdagen den 18 november som börjar 
kl. I 0.00 och torsdagen den 9 december som börjar kl. 17.00. 

Ks § 194 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.74
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Kommunstyrelseförvaltningen har med utgångspunkt från de föreslagna tiderna för 
kommunfullmäktige upprättat förslag till övriga sammanträdesdagar för 2021. Det 
är i första hand den kommunala redovisningslagen som styr 
planeringen. Respektive reglemente reglerar vad som gäller för sammanträdesdag 
utöver fastställd sammanträdesplan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktiges presidium, daterat den 23 april 2020, §6 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesdagar för 2021, daterat 
den 4 september 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-09-23 

Ks §195 Dnr: KS.2020.132 1.9.1 

Yttrande över remiss Trafikverkets föreskrifter om hastighetssänkning 
på väg 26 i Jönköpings län 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avvisa förslaget om sänkt hastighetsbegränsning på 
Riksväg 26 och godkänna remissyttrandet till Trafikverket. 

Ärendebeskrivning 
Som ett led i Trafikverkets arbete mot Nollvisionen, att ingen människa ska dö 
eller skadas allvarligt i trafiken, har Trafikverket lagt fram ett förslag till beslut om 
hastighetskorrigeringar på väg 26, som har diarienummer TRV 2020/219 hos 
Trafikverket. Generellt innebär förslaget följande hastighets korrigeringar: 
- Där väg 26 inte är mötesfri och saknar mitträcke föreslås hastigheten sänkas från 
90 km/h till SO km/h. 
- Där väg 26 är mötesfri föreslås att hastigheten höjs från 90 km/h till I 00 km/h. 

Om de föreslagna hastighetskorrigeringarna införs i Jönköpings län så innebär det 
att restiden på väg 26 från gränsen till Halland upp till Jönköping beräknas bli cirka 
7 minuter längre än i dagsläget. 

Under hösten 2019 skickade presidiet i Gislaveds kommun ett brev till 
infrastrukturministern och Trafikverket med synpunkter på de föreslagna 
hastighetskorrigeringarna. I brevet uppmanades Trafikverket att bland annat utreda 
kapacitetshöjande åtgärder istället för att sänka hastigheten. Där efterfrågades 
också en platsspecifik utredning av de aktuella sträckorna rörande de effekter som 
hastighetssänkningarna, med förlängda restider, kan förväntas orsaka. 

Samtidigt skickade ett antal näringslivsföreningar i Gislaveds kommun skrivelser till 
Trafikverket, där näringslivsföreningarna motsatte sig de föreslagna 
hastighetssänkningarna, samt framförde hur hastighetssänkningarna skulle påverka 
näringslivet negativt. 

Den 16 juni 2020 skickade Trafikverket ut ett förslaget till beslut om 
hastighetskorrigeringar på väg 26 genom Jönköpings län. Till förslaget var en 
konsekvensutredning bifogad, "Konsekvensutredning till förslag om 
hastighetsföreskrift på väg 26 Jönköpings län", i enlighet med Gislaveds kommuns 
förfrågan i ovan nämnda brev till infrastrukturministern och Trafikverket. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett remissvar som lyfter 
hastighetskorrigeringarnas potentiella effekter på näringslivet, 
kompetensförsörjningen och arbetsmarknaden i kommunen. I remissvaret lyfts 
också bristfälligheter i Trafikverkets konsekvensutredning av de föreslagna 
hastighetskorrigeringarna, samt den ökande trafikbelastningen på väg 26, som inte 
avhjälps av hastighetskorrigeringar. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen uppmanar Trafikverket att istället undersöka kapacitetshöjande 
åtgärder på väg 26, innefattande mötesseparering. 

Efter att kommunstyrelsen har berett ärendet den 9 september 2020 har Gnosjö, 
Vaggeryd och Värnamo kommuner ställt sig bakom och undertecknat 

Ks §195 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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det framtagna yttrandet till Trafikverket. Yttrandet kommer därmed skickas in 
som en gemensam skrivelse från GGW-kommunerna. 

Beslutsunderlag 
Trafikföreskrifter - förslag 
Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrift på väg 26 Jönköpings län 
Remissvar daterat den 24 augusti 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2020 
Kommunstyrelsen den 9 september 2020, §179 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Marie Johansson 
(S), Håkan Josefsson (C), Mikael Kindbladh (WeP), Emanuel Larsson (KD) och 
Jonas Ericson (M): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Trafikverket 
Avdelningen för Hållbar utveckling 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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2020-09-23 

Ks §196 Dnr: KS.2020.120 1.9.1 

Yttrande över remiss - Högre växel i minoritetspolitiken, stärkt 
samordning och uppföljning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka betänkandet "Högre växel i 
minoritetspolitiken" (SOU 2020:27) och anta kommunstyrelseförvaltningens 
förslag till yttrande daterat den 21 augusti 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kulturdepartementet konstaterar i utredningen Högre växel i minoritetspolitiken att 
nuvarande uppföljningsuppdrag är otydligt formulerat och därför lett till otydlighet 
för både uppföljningsmyndigheterna, kommuner och regioner, samt de nationella 
minoriteterna. Utredningen föreslår ett stort antal förändringar som sammantaget 
ska bidra till en stärkt samordning och uppföljning i syfte att stärka arbetet med 
uppfyllandet av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Bland annat innebär förslaget att uppföljningsansvaret flyttas från Länsstyrelsen i 
Stockholms län och Sametinget till Institutet för språk och folkminnen (lsof) och 
Sametinget som tillsammans får nya instruktioner för arbetet. Uppföljningsarbetet 
ska också bli mer strategiskt och långsiktigt, med tydligare delområden för 
minoritetspolitiken. 

För Gislaveds kommun innebär förändringarna att kommunen kan förvänta sig 
starkare stöd från uppföljningsmyndigheten när det kommer till att uppfylla 
minoritetslagen, samt att rapportering av arbetet kommer göras till lsof. 

Beslutsunderlag 
Slutbetänkandet "Högre växel i minoritetspolitiken" (SOU 2020:27) 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande daterat den 21 augusti 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 augusti 2020 
Kommunstyrelsen den 9 september 2020, §180 

Yrkanden 
Marie Johansson (S) med instämmande av Anton Sjödell (M), Fredrik Sveningson 
(L), Håkan Josefsson (C), Emanuel Larsson (KD) och Mikael Kindbladh (WeP): 
Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Ku Itu rdepartementet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §197 Dnr: KS.2020.123 1.9 

Yttrande över remiss för operativt handlingsprogram för 
Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha några synpunkter över Remiss för 
handlingsprogram för räddningsinsatser mot olyckor och samhällsstörningar 2020-
2023. 

Ärendebeskrivning 
Räddningsnämnden har skickat ut remiss för handlingsprogram för 
räddningsinsatser mot olyckor och samhällsstörningar 2020-2023. 
Detta handlingsprogram beskriver hur räddningsnämnden för Gislaved-Gnosjö 
kommuner ska arbeta för att hantera och minska konsekvenserna av en olycka 
eller samhällsstörning under perioden 2020-2023. Förutsättningarna gäller i det 
egna geografiska områdesansvaret vilket också är en del i att uppnå de nationella 
målen. Det handlar om trafikolyckor, bränder, självmord, förgiftningar och andra 
olyckor. 

Beslutsunderlag 
Operativt handlingsprogram för Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö 2020-2023 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2020 
Kommunstyrelsen den 9 september 2020, § 178 

Beslutet skickas till: 
Räddningsnämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §198 Dnr: KS.2020.10 1.6.3 

ESF-projekt JOIN 2.0, 2020-2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja ytterligare följande person att tecka Gislaveds 
kommuns firma avseende godkänna beslut och eftersöka projektpengar inom ESF
projektet JOIN 2.0 där Gislaveds kommun, Arbetsmarknadsenheten är 
projektägare t.o.m. 2022-06-30: 
Adis Suskic, chef för Arbetsmarknadsenheten 

Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsenheten har blivit beviljade projektpengar från den Europeiska 
Socialfonden där målet är att utveckla processer och insatser som stärker kvinnor 
och män som står långt ifrån arbetsmarknaden som en följd av att de har en 
sammansatt problematik med arbetslöshet i kombination med t.ex. ohälsa, sociala 
skäl eller språkhinder. Genom projektet vill Gislaveds kommun genom 
Arbetsmarknadsenheten skapa hållbara system och utveckla metoder som 
underlättar för målgruppen att inkluderas i arbetslivet samt samhället. 

I projektet vill vi få till ett hållbart samarbete med privata och offentliga 
arbetsgivare och arbetsmarknadsenheten vill utveckla processer för 
kompetenshöjande insatser för att säkra framtidens kompetensförsörjning för 
näringslivet. Eftersom målgruppen i projektet uppbär ekonomiskt bistånd är det 
viktigt att utveckla insatser som ökar möjligheten för målgruppen att komma ut i 
arbete eller studier för att på sikt sänka kostnaden för ekonomiskt bistånd. 

I projektet ska ansökan om utbetalning, som skickas en gång per månad, skrivas 
under av firmatecknare för kommunen vilket även gäller andra förekommande 
beslut och dokument. Med anledning av omfattningen föreslås att 
kommunförvaltningens avdelningschefer/enhetschefer utses till firmatecknare för 
underskrift av beslut, anökningar samt andra förekommande dokument. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2020 

Beslutet skickas till: 
Avd. chef Arbete och utbildning 
Europeiska socialfonden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.10
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Ks §199 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Socialnämnden 
Protokoll daterat den 8 september 2020 §92, Återrapportering 
socialnämndsbeslut fattade 2019 

Socialnämnden 
Återrapportering socialnämndsbeslut fattade 2019 

Socialnämnden 
Protokoll daterat den 8 september 2020 §94 Nämndplan från 2020 till 2023 

Socialnämnden 
Nämndplan 2020-2022 

Socialnämnden 
Protokoll daterat den 8 september 2020 § I 03, Utredning om vård och 
omsorg utifrån kraven i minoritetslagen (finskt förvaltningsområde) 

Socialnämnden 
Protokoll daterat den 8 september 2020 §98 Revision: 
Uppföljningsgranskning av hemtjänst och hemsjukvård 

Socialnämnden 
Åtgardsplan 2020 Uppföljningsgranskning hemtjänst och hemsjukvard 
bilaga I, daterad 26 juni 2020 

Socialnämnden 
Åtgärdslista 2020-03-30 Uppföljningsgranskning av hemtjänst och 
hemsjukvård Socialnämndens ekonomistyrning bilaga 2 

Socialnämnden 
Åtgärdsplan 2018-05-21 granskning hemtjänst och hemsjukvård 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Protokoll daterat den 9 september 2020 

Sveriges kommuner och regioner 
Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning 

Sveriges kommuner och regioner 
Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro 

Kommunstyrelsens personalutskott 
Protokoll daterat den 14 september 2020 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner 
Protokoll daterat den 4 september 2020 §62, Sammanträdestider 2021 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


