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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Kf §107 Dnr: KS.2020.1 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 3 Interpellationer samt ärende IOInformation 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 
2020-09-24 

Kf §108 Dnr: KS.2020.6 1.2.6 

Fråga gällande användandet av kommunens hemsida och 
demokratiberedningens arbete 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar frågan gällande användandet av kommunens 
hemsida och demokratiberedningens arbete till kommande sammanträde för 
besvarande. 

Ärendebeskrivning 
Marie Johansson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Carina 
Johansson (C) gällande användandet av kommunens hemsida och 
demokratiberedningens arbete. 

Då kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson inte deltar på dagens 
sammanträde överlämnas frågan till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
oktober 2020 för besvarande. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Marie Johansson (S) daterad den 8 september 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Kf §109 Dnr: KS.2020.6 1.2.6 

Fråga gällande Gislaveds kommun hemsida 

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 
Peter Bruhn (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens I :e vice ordförande Anton 
Sjödell (M). 

Peter Bruhn (MP) frågar om den styrande minoriteten anser att kommunens 
hemsida ska vara ett forum för diverse politiska önskelistor eller ska den vara 
faktabaserad med information från kommunen som organisation och presentation 
av beslutade kommunala beslut? 
Peter Bruhn (MP) skriver att för ett par veckor sedan nyttjade den styrande 
minoriteten Gislaveds kommuns hemsida för utspel angående Broaryd. Man 
anförde Demokratiberedningens rapport som utgångspunkt. Peter Bruhn (MP) 
anser att risken för missuppfattning angående demokratiberedningens fria roll och 
fristående från nämnder, styrelser och bolag är uppenbar. 

Peter Bruhn (MP) skriver att Anton Sjödell (M) uttalar sig om att 
demokratiberedningen ska träffa samhällets representanter i höst, när beredningen 
fattat det motsatta beslutet. Man kan förledas tro att beredningen kommit till 
slutsatser att Lugnet ska säljas till Gislavedshus för annan verksamhet. Här kan 
man givetvis fråga sig hur en köpare kan utses utan anbudsförfarande och har 
detta behandlats av styrelsen för AB Gislavedshus. 

Peter Bruhn (MP) menar att frågorna blir många och relevanta i en värld där 
gränserna mellan fakta och önskemål mer och mer suddas ut. Att det är oerhört 
viktigt att kommunens hemsida enbart är faktabaserad och aldrig kan ifrågasättas 
och lika viktigt att Demokratiberedningens fria roll under fullmäktige, frånkopplad 
från nämnder, styrelser och bolag samt dess höga legitimitet aldrig kan ifrågasättas. 
Att förtroendet för den representativa demokratin måste upprätthållas i både 
stort som smått och kräver ett stort ansvarstagande från alla både inom 
organisationen som politiken. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Peter Bruhn (MP) daterad den 24 september 2020 

Kommunstyrelsens I :e v. ordförande Anton Sjödell (M) svarar på 
frågeställningarna enligt följande: 
I. Kan man lita på Gislaveds kommuns hemsida? 
Svar: Ja, våra invånare kan lita på Gislaveds kommuns hemsida. 

2. Anser den styrande minoriteten att kommunens hemsida ska vara ett forum för 
diverse politiska önskelistor eller ska den vara faktabaserad med information från 
kommunen som organisation och presentation av beslutade kommunala beslut? 
Svar: För den styrande alliansen är det viktigt att omhänderta resultatet av de väl 
genomförda lokalsamtalen av demokratiberedningen. 

Kf §I 09 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
5 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Kommunens hemsida ska inte vara en plattform för "politiska önskelistor" men 
den styrande alliansen förbehåller sig rätten att i vissa fall ge sin syn på en aktuell 
fråga av allmänintresse i dialog med förvaltningen på kommunens hemsida. 

Beslutet skickas till: 
Peter Bruhn (MP) 
Anton Sjödell (M) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Kf §110 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, entledigande av ledamot i socialnämnden samt ersättare i 
överförmyndarnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Tommy Anderssons (L) avsägelse från sina 
uppdrag som ledamot i socialnämnden samt som ersättare i 
överförmyndarnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Tommy Andersson (L) har kommit in med en avsägelse från sina uppdrag som 
ledamot i socialnämnden samt som ersättare i överförmyndarnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Tommy Andersson (L) daterad den 9 september 2020 
Valberedningens presidium den 24 september 2020, §38 

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

Beslutet skickas till: 
Tommy Andersson (L) 
Överförmyndarnämnden 
Socialnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Kf §111 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, fyllnadsval ledamot i Davidsonska 
Donationen-sockenkommitteer Södra Hestra 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Sanna Gustavsson (M) till ny ledamot i 
Davidsonska Donationen-sockenkommitteer Södra Hestra. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 att godkänna Pauline Stenvalls (M) 
avsägelse som ledamot i Davidsonska Donationen- sockenkommitteer Södra 
Hestra. 

Moderaterna har nominerat Sanna Gustavsson (M) som ny ledamot i 
Davidsonska Donationen-sockenkommitteer Södra Hestra. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 15 juni 2020, §86 
Nominering från Moderaterna daterad den IOseptember 2020 
Valberedningens presidium den 24 september 2020, §39 

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

Beslutet skickas till: 
Sanna Gustavsson (M) 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Kf §112 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, entledigande av ledamot i överförmyndarnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Ola Viktorssons (L) avsägelse från sitt uppdrag 
som ledamot i överförmyndarnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Ola Viktorsson (L) har kommit in med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot 
i överförmyndarnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Ola Viktorsson (L) daterat den 14 september 2020 
Valberedningens presidium den 24 september 2020, §40 

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

Beslutet skickas till: 
Ola Viktorsson (L) 
Överförmyndarnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Kf §113 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, Entledigande av ledamot i demokratiberedningen 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Peter Gillgards (KD) avsägelse från sitt uppdrag 
som ledamot i demokratiberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Peter Gillgard (KD) har kommit in med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ledamot i demokratiberedningen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Peter Gillgard (KD) daterad den 9 september 2020. 

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

Beslutet skickas till: 
Peter Gillgard (KD) 
Demokratiberedningen 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Kf §114 Dnr: KS.2020.1 12 1.3.1 

Upphävande av äldre vindkraftspolicy för Gislaveds kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva vindkraftspolicy för Gislaveds kommun, 
daterad 19 mars 2008, samt att det tas fram ett tematiskt tillägg som kompletterar 
gällande översiktsplan, ÖP-16. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun beslutade den 19 mars 2008 att anta en 
vindkraftspolicy för kommunen. Syftet med policyn var att klargöra kommunens 
inställning till vindkraft och på vilket sätt kommunen ansåg att den skulle etableras. 
Policyn baserades på den då gällande lagstiftningen för vindkraftsetableringar. En 
omfattande lagstiftningsförändring skedde redan 2009 då bland annat regelverket 
för vem som prövar olika storlekar på vindkraftsparker ändrades, bygglovplikt för 
tillståndspliktiga vindkraftparker togs bort och kravet på detaljplanläggning 
reducerades kraftigt. Då infördes också kravet på kommunens tillstyrkan för att en 
tillståndspliktig vindkraftpark skulle kunna tillåtas. 

2016 antogs den gällande kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 16, för 
Gislaveds kommun. I denna fastlades riktlinjer för etablering av vindkraft. Dessa 
riktlinjer bygger till stor del på vindkraftpolicyns innehåll men utifrån förändrad 
lagstiftning, bredare kunskapsunderlag samt med erfarenheter från ett flertal 
prövningsprocesser av vindkraftsparker. Detta fick till följd att några riktlinjer 
skärptes, andra utelämnades då de inte längre var aktuella eller ingår i allmänna råd 
och riktlinjer. I ÖP 16 utökades också de områden som anses olämpliga för 
vindbruk. Syftet var att ge tydligare förutsättningar för kommunens egna 
ställningstaganden när det gäller vindkraftsetableringar men också genom att 
inarbetas i översiktsplanen skulle riktlinjerna vara vägledande för andra 
myndigheters beslut. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att med två gällande olika strategiska 
dokument skapas osäkerhet, framförallt i kommunikation med allmänhet och 
exploatörer, om kommunens riktlinjer för vindkraftsetableringar. 

En del av informationen i den äldre vindkraftpolicyn är också inaktuell. De riktlinjer 
som finns i översiktsplanen med tillhörande underlag, samt allmänna riktlinjer för 
prövning, tillgodoser behovet av övergripande ställningstaganden. 
Kommunstyrelseförvaltningen anser därför att den äldre vindkraftpolicyn bör 
upphävas. Samråd har skett med bygg- och miljöförvaltningen i denna fråga. 

Kommunstyrelsen har den 9 september 2020 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att upphäva vindkraftspolicy för Gislaveds kommun, daterad 
19 mars 2008. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut daterat den 19 mars 2008, §30 
Vindkraftpolicy för Gislaveds kommun daterad den 19 mars 2008 
Utdrag ur gällande kommunomfattande översiktsplan för Gislaveds kommun, 
ÖP 16, antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2016, reviderad den 27 
februari 2020 
Kommunstyrelsen den 9 september 2020, § 181 
Kf § 114 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Yrkanden 
Mikael Kindbladh (WeP): Att det tas fram ett tematiskt tillägg som kompletterar 
gällande översiktsplan, ÖP-16. 

Marie Johansson (S) med instämmande av Håkan Josefsson (C), Kenneth 
Magnusson (C), Peter Bruhn (MP) och Anton Sjödell (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag och till Mikael Kindbladhs (WeP) tilläggsyrkande 
gällande att det tas fram ett tematiskt tillägg som kompletterar gällande 
översiktsplan, ÖP-16. 

Stefan Nilsson (SD): Bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) tilläggsyrkande att det tas 
fram ett tematiskt tillägg som kompletterar gällande översiktsplan, ÖP-16. 

Mötet ajourneras mellan kl. 19.00-19.05 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) tilläggsyrkande att 
det tas fram ett tematiskt tillägg som kompletterar gällande översiktsplan, ÖP-16 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta. 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
Avd. hållbar utveckling 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://19.00-19.05
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Kf §115 Dnr: KS.2020.64 1.4.1 

Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024, förändring av uppdrag 
om scenariebeskrivningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut avseende uppdrag till 
nämnderna att arbeta med tre scenarier, taget av kommunfullmäktige den 15 juni 
2020, § 91. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 om en ny tidplan och 
budgetprocess inför framtagandet av Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2024. 
I samband med det beslutade kommunfullmäktige att nämnderna ska arbeta med 
tre scenarier innan ramarna faställts i december: 
Scenarie I: Ram 2021 enligt planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2023. 
Scenarie 2: Ram 2021 enligt planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2023 minus 3 
%. 
Scenarie 3: Ram 2021 enligt planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2023 minus 5 
%. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i sin planering av höstens budgetprocess sett 
över uppdragets innebörd för nämnderna, dels i förhållande till tidsaspekten och 
dels i förhållande till förändrade ekonomiska förutsättningar. Utifrån det föreslår 
förvaltningen att kommunfullmäktige avvaktar med dessa uppdrag, som kan bli 
aktuella igen i kommande budgetprocesser, men i nuläget inte anses vara aktuella. 
Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige upphäver lagda uppdrag kring 
scenariebeskrivningar som beslutades den 15 juni 2020, § 91. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott har den 9 september 2020 behandlat ärendet 
och beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
upphäva tidigare beslut avseende uppdrag till nämnderna att arbeta med tre 
scenarier, taget av kommunfullmäktige den 15 juni 2020, § 91. 

Kommunstyrelsen har den 9 september 2020 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut avseende uppdrag till nämnderna 
att arbeta med tre scenarier, taget av kommunfullmäktige den 15 juni 2020, § 91. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020, § 91 
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 9 september 2020, § 15 
Kommunstyrelsen den 9 september 2020 § 182 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Revisionen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.64
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Kf §116 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Meddelanden 

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner 
Protokoll daterat den 4 september 2020, §55, Beredskap inom 
deltidsorganisationen 

Socialnämnden 
Protokoll daterat den 8 september, §I 04, Uppföljning av Mat- och 
måltidspolicyn 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


