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Kf §14 Dnr: KS.2022.1 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 9 Information från
revisionen utgår då inget finns att behandla.

Ordföranden tillkännager följande: Detta sammanträde direktsänds. Gislaveds
kommun har beslutat att i stället för utgivaren, ska var och en som framträder i
programmet själv svara för yttrandefrihetsbrott, som personen begår. Det
meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv för
yttrandefrihetsbrott som var och en 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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2022-02-24

Kf §15 Dnr: KS.2022.27 1.2.6

Motion angående cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandens åtgärd att i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ärendebeskrivning
Gunilla Westerholm (S) och Pelle Gullberg (S) har den 9 februari 2022 lämnat in
en motion angående cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult.

Socialdemokraterna föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i
uppdrag att utreda möjligheterna till att färdigställa en cykelväg mellan Broaryd och
Skeppshult.

Beslutsunderlag
Motion angående cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult, daterad den 9 februari
2022

Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Ove Bengtsson (C) har i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning remitterat motionen till kommunstyrelsen
för fortsatt beredning.

Beslutet skickas till:
Gunilla Westerholm (S)
Pelle Gullberg (S)
Marie Johansson (S)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.27
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Kf §16 Dnr: KS.2020.181 1.2.6

Svar på motion gällande översyn och stärkande av rutiner för att full
och korrekt avsättning till pension skall ges till alla förtroendevalda

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen gällande översyn och stärkande av
rutiner för att full och korrekt avsättning till pension ska ges till alla
förtroendevalda ska anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Mattias Johansson (SD) har lämnat in en motion gällande översyn och stärkande av
rutiner för att full och korrekt avsättning till pension ska ges till alla
förtroendevalda. Motionären yrkar att kommunen återkommer med ett svar om
hur ett helhetsansvar ska tas för att alla förtroendevalda får en korrekt avsättning
till pension, att kommunen ger tydlig och korrekt information kring vad som har
avsatts i pension och ser om det ska utgå avsättning med retroaktivitet.

Gislaveds Kommun följer ”Regler för ersättning till förtroendevalda” samt antagen
pensionspolicy med tillhörande anvisningar som redogör för att korrekt avsättning
gällande pension ges till alla förtroendevalda. I kommunens regelverk för ersättning
till förtroendevalda samt pensionspolicy och anvisningar finner man även rutiner
och beslut gällande sakfrågan.
Se utdrag ur ”Regler för ersättning till förtroendevalda” §4 A och B samt §8
gällande Pension för kommunalråd.
§4 A. Förlorad pensionsförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen
beräknas enligt en schablonersättning av en pensionsavgift på 4.5% av den
förtroendevaldas ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevald som kan
visa att hen gör en större förlust av tjänstepension än schablonersättningen för
lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) ska anmäla detta till kommunen
senast den 31 januari efterföljande år. Den förtroendevalda ersätts för den
förlusten med max 30 % av den ersättning som ges för förlust av lön över 7,5
IBB. Procentsatserna följer de kommunala avtalen.

§4 B. Kommunens skyldighet
Genom betalning av årliga avgifter har kommunen uppfyllt sin lagliga skyldighet
att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån

§ 8 Pension för kommunalråd
För kommunalråd finns särskilda bestämmelser om kommunal pension i de
kommunala pensionsreglementena. Kommunfullmäktige har beslutat dels om
Normalpensions-reglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL) för de som
tillträtt tom 2002, dels om Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda (PBF), som gäller fr.o.m. 1 januari 2003. För förtroendevalda som
tillträder efter valet 2014 gäller Bestämmelserna om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL) antagna av kommunfullmäktige.

Enligt pensionsanvisningar och antagen pensionspolicy har kommunen antagit PBF
(Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) att gälla
från och med 2003-01-01. Pensionsbestämmelserna omfattar förtroendevalda på
heltid och deltid. Med deltid avses förtroendevalda som har
Kf §16 (forts.)

arvode motsvarande minst 40 procent av arvodet för kommunstyrelsens
ordförande.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Förvärvsinkomster upp till 2 prisbasbelopp per år undantas från samordning
genom att förvärvsinkomsten minskas med 1/12 per månad innan samordning. I
övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt PBFs
regler.

Kommunen har 2013-10-20 även antagit OPF-KL och därefter OPF-KL 18 den
2017-09-25 att gälla för alla förtroendevalda som väljs första gången i samband
med valet 2014 eller senare samt för de som ej omfattats av PBF eller äldre avtal
tidigare. Förtroendevald som tidigare har omfattats av PBF eller äldre reglementen
kvarstår i detta system.

OPF-KL innehåller dels ett omställningsstöd dels pension. Omställningsstödet
gäller för förtroendevald på heltidsuppdrag eller minst 40 %. Omställningsstödet är
ett ekonomiskt tidsbegränsat stöd kombinerat med aktiva omställningsinsatser.

Pensionen gäller oavsett omfattning. Pensionsförmånerna avser avgiftsbestämd
ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Pensionsavgift
sätts av på de årliga kontanta ersättningarna. Vid små pensionsavgifter utbetalas
detta kontant istället för att avsättas som pension. Pensionsavsättningen gäller
både för nyvalda samt för omvalda fritidspolitiker.

Pensionsavgifterna inbetalas till den pensionsförvaltare som kommunen vid var
tidpunkt har avtal med. Pensionsavsättningen gäller både för nyvalda samt för
omvalda fritidspolitiker. Pensionsavsättningen kan som längst pågå till 75 års ålder.
En förutsättning är att uppdraget har påbörjats innan 67 års ålder.

Beslutsunderlag
Motion gällande Översyn och stärkande av rutiner för att full och korrekt
avsättning till pension skall ges till alla förtroendevalda, daterad den 21 oktober
2020
Kommunstyrelsen den 12 januari 2022, §6

Mattias Johansson (SD) tackar för svaret på motionen.

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

Beslutet skickas till:
Mattias Johansson (SD)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §17 Dnr: KS.2019.68 1.2.6

Svar på motion om klimatväxling och revidering av resepolicy

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till redan genomförda åtgärder
och pågående utvecklingsarbete anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Peter Bruhn (MP) har lämnat in en motion om klimatväxling och revidering av
resepolicy. Motionären föreslår:

· Att Gislaveds kommuns resepolicy revideras i syfte att utsläppen från
resorna minskar till hållbara nivåer, i enlighet med 1.5 grader i Paris
avtalet.

· Att ersättning för tjänsteresor med egen bil görs mer restriktivt.
· Att en klimatväxling för resor utreds, likt principen bonus-malus, där det

som är bra för klimatet premieras och det som skadar klimatet motverkas

De övergripande inriktningarna och mål för Gislaveds kommuns klimatarbete finns
i den strategi för hållbar utveckling som antogs av kommunfullmäktige den 14 juni
2021. Dessa övergripande mål är i paritet med Parisavtalets 1,5 gradersmål. För att
uppnå strategins mål behöver transportsektorns utsläpp reduceras årligen i
storleksordningen 7 till 15 procent. Gislaveds kommun som organisation har ett
omfattande resande och dessa siffror kan också användas som mått på
reduktionsbehovet för den kommunala organisationen.

Gislaveds kommuns resepolicy med tillhörande regelverk har reviderats under
2021 som en del av kommunens åtagande i projekt Hela Resan. Reseregelverket
sätter inga utsläppsnivåer men understödjer att det kommunala resandets utsläpp
ska kunna minska i enlighet med kommunens klimatmål. I regelverket finns
exempelvis tydliga prioriteringar vid val av resesätt. Samtidigt är inte resepolicyn
det enda interna regelverk som påverkar möjligheten till utsläppsminskningar utan
också kommunens riktlinjer för fordon påverkar utsläppssituationen för
tjänsteresor. Arbetspendlingen ingår inte i tjänsteresorna men där kommunala
regelverk för distansarbete påverkar mängden resor. Totalt sett så bör befintliga
regelverk ge goda möjligheter att verka för minskade utsläpp från resande i den
kommunala organisationen. I dagsläget har också resmönstret förändrats kraftigt
för en del verksamheter där digitala möten numera är dominerande. Fokus framåt
bör vara på att aktivt implementera och tillämpa detta regelverk.

Att använda egen bil regleras kraftig i reseregelverket. Egen bil ska användas endast
i undantagsfall och efter överenskommelse med närmaste chef. Resan ska
godkännas av närmaste chef för att ersättning ska utgå. Ersättning regleras genom
centrala kollektivavtal. Samtidigt så finns det i kommunala verksamheter
situationer där enda alternativet är användning av egen bil. I dagsläget bedöms
ytterligare restriktivitet när det gäller ersättning inte vara aktuellt. Däremot
behöver ytterligare arbete göras för att skapa möjligheter att använda andra
resesätt än egen bil.

Kf §17 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2019.68
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Klimatväxling är ett verktyg som kan användas för att minska resandet genom att
internt avgiftsbelägga koldioxidutsläpp eller vissa typer av resor, exempelvis
flygresor och användning av egen bil. Inkomna medel används till att minska
klimatpåverkan. Konceptet används i en del kommuner och regioner.
Huruvida klimatväxling är lämpligt i Gislaveds kommuns organisation beror bland
annat på syftet med växlingen, vilka typer av resor som är målet för växlingen och
frågan om det finns möjligheter att agera rätt. Åtgärden behöver också värderas
gentemot andra sätt att minska klimatpåverkan från kommunala tjänsteresor. Att
bedöma frågan i ett helhetsperspektiv ligger inom ramen för kommunens
långsiktiga klimatutvecklingsarbete som pågår utifrån kommunens strategi för
hållbar utveckling.

Med hänvisning till ovanstående genomförda revidering av kommunens
reseregelverk och till pågående utvecklingsarbete inom klimatsektorn bedöms
därför motionens syfte vara tillgodosett. Motionen bör därför anses besvarad.

Beslutsunderlag
Motion om klimatväxling och revidering av resepolicy, daterad den 28 februari
2019
Kommunstyrelsen den 9 februari 2022, §33

Peter Bruhn (MP) tackar för svaret på motionen.

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

Beslutet skickas till:
Peter Bruhn (MP)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §18 Dnr: KS.2022.5 1.2.6

Interpellation gällande rekryteringsannons för
kommunikationsavdelningen

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten avslutad och konstaterar att
interpellationen är besvarad.

Ärendebeskrivning
Tommy Östring (WeP) har den 25 januari 2022 lämnat in en interpellation
gällande rekryteringsannons för kommunikationsavdelningen. Interpellationen är
ställd till kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) och sammanfattas
enligt följande:

Det ligger nu ute en rekryteringsannons för kommunikationsavdelningen där en
kommunikationsstrateg söks. För inte så länge sen var det ute en annons där man
sökte en systemförvaltare till kommunikationsavdelningen. Detta ger ju självklart
intrycket att kommunikationsavdelningen sväller, så därför ställs följande frågor:

1. Vad för system använder kommunikationsavdelningen som ger behovet av en
systemförvaltare?
2. Har en kommun av Gislaveds storlek verkligen behov av en
kommunikationsstrateg och borde inte sådana saker kunna hanteras av
kommundirektör och förvaltningschefer?
3. Hur stor är kommunikationsavdelningen idag och hur stor är planen att den ska
bli?
4. I samband med detta vore det också intressant att veta hur det går med
bantningen av administrativa tjänster inom kommunstyrelseförvaltningen som
alliansen tidigare hävdat är viktigt och det sas att “varenda sten skall vändas på” för
att få bukt med den svällande administrationen som pågått sen 2015?

Kommunfullmäktige har den 27 januari 2022 beslutat att interpellationen får ställas
och att interpellationen överlämnas till kommande sammanträde för besvarande.

Beslutsunderlag
Interpellation gällande rekryteringsannons för kommunikationsavdelningen daterad
den 25 januari 2022
Kommunfullmäktige den 27 januari 2022, §2

Kommunstyrelsens ordföranden, Carina Johansson (C), har lämnat ett skriftligt
svar vilket delgetts interpellanten i tillräcklig tid före dagens sammanträde.

Tommy Östring (WeP) redogör för sin interpellation och tackar Carina Johansson
(C) för svaret.

Carina Johansson (C) svarar enligt följande:

1. Systemförvaltaren har uppdraget att förvalta och utveckla kundtjänstsystemet
och e-tjänsteplattformen, ett av organisationens största system i förhållande till
antal användare. Tjänsten har funnits sedan 2015 och systemförvaltaren är anställd
på kontaktcenter.
Kf §18 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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I och med planeringsdirektivet 2021, fick kommunstyrelseförvaltningen utökad
ram för att fortsätta utveckla arbetet med e-tjänster, automatiseringar och
andra digitala tjänster. Därmed gavs möjligheten att kunna anställa
systemutvecklare på nya tjänster. Den föregående systemförvaltaren har fått en
tjänst som systemutvecklare på förvaltningen och under hösten rekryterades dess
ersättare.

2. Kommunikationsområdet är en viktig del av leveransen ut till våra invånare,
besökare och företagare. En trend är att kommuninvånare engagerar sig i nya
former och har ökade förväntningar. Detta ställer högre krav på att kommunen
jobbar proaktivt i sina kommunikationskanaler, för att snabbt kunna bemöta och
nå ut med relevant information. Det handlar om innehåll på webben, utskick till
hushåll, annonser, pressmeddelanden och nyheter med mer på ett tillgängligt sätt. I
utblicken för 2022 lyfter vi fram att kommunikationen i mötet mellan kommun,
invånare och näringsliv, kommer att vara en viktig grund för att möta framtidens
utmaningar i Gislaveds kommun.

Kommunikationsarbete utifrån ett strategiskt perspektiv kommer att stärka
kommunens varumärke och öka attraktiviteten för platsen. Det leder också till att
organisationen på ett effektivare och tydligare sätt når ut med
verksamhetsinformation och viktig samhällsinformation. Därför är det viktigt att
kommunen har en strategi för hur, när och var man kommunicerar för att nå
berörda målgrupper. Det samma gäller även för krisinformation, att bistå med
strategisk kompetens samt praktiskt råd och stöd. Kommunikation är A och O för
att öka delaktighet och engagemang bland målgrupperna. Genom dialogen, vilken
är ett av verktygen som används för att kommunicera med invånarna, får
kommunen direkt återkoppling som visar på vilket sätt vi kan göra skillnad för dem
vi är till för.

På sikt kommer dialogen att bygga och stärka tilliten hos kommuninvånarna.
Nulägesbeskrivningen som gjordes under våren 2021 inför förändringsarbetet
2023, visar att behovet av stöd i kommunikationsfrågor är stort. Verksamheter
har fokus på egna uppdrag och är specialister på sina områden. Därmed kan långt
ifrån alla ansvariga vara helt självgående i kommunikationen gällande satsningar och
händelser i verksamheterna. Detta gäller för såväl extern som intern
kommunikation, och särskilt inför en kommande omorganisation.
Med hänsyn till det ökade behovet av kommunal information och för
att underlätta arbetet för andra verksamheter, behöver det stärkas upp på
stödfunktionen kommunikation.

3. Kommunikationsavdelningen består av kontaktcenter och
kommunikationsenheten. På hela avdelningen är det 14 årsarbetare. Hur
avdelningen utvecklas framåt är en del av kommunens arbete med
förvaltningsöversynen och förändringsarbetena.

4. Kommundirektör har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att se över
förvaltningsorganisationen och ta fram ett förslag till ny organisation. Uppdraget
ska ge förutsättningar för att skapa en flexibel organisation i hela kommunen, som
ett led i att vara bättre rustad inför framtida utmaningar.

Kf §18 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Erik Anderson (K), Mikael Kindbladh (WeP) och Mattias Johansson (SD) gör inlägg
i debatten.

Beslutet skickas till:
Tommy Östring (WeP)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §19 Dnr: KS.2022.5 1.2.6

Interpellation gällande HR-systemet

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas och att
interpellationen överlämnas till kommande sammanträde för besvarande.

Ärendebeskrivning
Kian Anderson (WeP) har den 23 februari lämnat in en interpellation gällande HR-
systemet. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande, Carina
Johannson (C).

Frågan lyder enligt följande:
Anser du att ett HR-system som kostar kommunen ca 40 miljoner med ett avtal
som löper över 16 år ska kunna tas på delegation utan politiska beslut? Ingen
politiker verkar vilja kännas vid denna upphandling.

Kommer du som ordförande i kommunstyrelsen och personalutskottet tillse att
denna delegation dras tillbaka och andra delegationer ses över avseende
storlekarna på upphandlingarna utan politiska beslut, innan avtalens
undertecknande?

Beslutsunderlag
Interpellation gällande HR-systemet daterad den 23 februari 2022

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

Beslutet skickas till:
Kian Anderson (WeP)
Carina Johansson (C)
HR-avdelningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §20 Dnr: KS.2022.6 1.2.6

Fråga gällande bättre möjligheter till aktiviteter på kommunens
korttidsplatser

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 socialnämndens ordförande
Inga-Maj Eleholt (C) gällande bättre möjligheter till aktiviteter på kommunens
korttidsplatser.

Frågan lyder:
Är du som ordförande för socialnämnden villig att ta upp frågan om hur vi kan
höja nivån på aktiviteter t.ex. radio, tv och litteratur på kommunens
korttidsboenden, genom beslut i nämnden eller på annat sätt?

Inga-Maj Eleholt (C) svarar att hon håller med om att det kan finnas brister i
aktiviteter på korttidsboendena och uppmanar Mattias Johansson (SD) att ta upp
frågan i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Fråga från Mattias Johansson (SD) daterat den 24 februari 2022

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

2022-02-24

Kf §21 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ledamot i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Marie Cnattingius (S) som ledamot i socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2022 att godkänna Kjell Olssons (S)
avsägelse från uppdraget som ledamot i socialnämnden. Socialdemokraterna har
nominerat Marie Cnattingius (S) som ledamot i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 27 januari 2022, §6
Nominering från socialdemokraterna daterat den 9 februari 2022
Valberedningens presidium den 24 februari 2022, §45

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

Beslutet skickas till:
Marie Cnattingius (S)
Socialdemokraterna
Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-02-24

Kf §22 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ledamot i barn-och utbildningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Mattias Runesson (S) som ledamot i barn-och
utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2022 att godkänna Josefine Dinäss
(S) avsägelse från uppdraget som ledamot i barn-och utbildningsnämnden.
Socialdemokraterna har nominerat Mattias Runesson (S) som ledamot i barn-och
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 27 januari 2022,§4
Nominering från socialdemokraterna daterat den 9 februari 2022
Valberedningens presidium den 24 februari 2022, §46

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

Beslutet skickas till:
Mattias Runesson (S)
Barn-och utbildningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-02-24

Kf §23 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ledamot i demokratiberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Naser Batali (S), Trollstigen 46, 332 31 Gislaved som
ledamot i demokratiberedningen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2022 att godkänna Josefine Dinäss
(S) avsägelse från uppdraget som ledamot i demokratiberedningen.
Socialdemokraterna har nominerat Naser Batali (S) som ledamot i
demokratiberedningen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 27 januari 2022,§4
Nominering från socialdemokraterna daterat den 9 februari 2022
Valberedningens presidium den 24 februari 2022, §47

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

Beslutet skickas till:
Naser Batali (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

2022-02-24

Kf §24 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Dora Bojanic (M), Snörgränd 3B BV, 332 37 Gislaved
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2022 att godkänna Magdalena Holms
(M) avsägelse från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Moderaterna har nominerat Dora Bojanic (M) som ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 27 januari 2020, §7
Nominering från Moderaterna daterad den 2 februari 2022
Valberedningens presidium den 24 februari 2022, §48

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

Beslutet skickas till:
Dora Bojanic (M)
Barn- och ubildningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-02-24

Kf §25 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ersättare i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Ylva Samuelsson (S) som ersättare i socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Marie Cnattingius (S) har valts till ordinarie ledamot i socialnämnden därmed
behöver hennes ersättarplats tillsättas. Socialdemokraterna har nominerat Ylva
Samuelsson (S) som ersättare i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Nominering från socialdemokraterna daterad den 9 februari 2022
Valberedningens presidium den 24 februari 2022, §49

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

Beslutet skickas till:
Ylva Samuelsson (S)
Marie Cnattingius (S)
Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-02-24

Kf §26 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ersättare barn- och utbildningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Rose-Mari Modén (S) som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Mattias Runesson (S) har valts till ordinarie ledamot i barn- och
utbildningsnämnden därmed behöver hans ersättarplats tillsättas.
Socialdemokraterna har nominerat Rose-Mari Modén (S) som ersättare i barn-och
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Nominering från socialdemokraterna daterad den 9 februari 2022
Valberedningens presidium den 24 februari 2022, §50

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

Beslutet skickas till:
Rose-Mari Modén (S)
Mattias Runesson (S)
Barn-och utbildningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-02-24

Kf §27 Dnr: KS.2021.246 4.2.2

Detaljplan för fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27, Solliden i Hestra

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den avvikelse från Fördjupning av
översiktsplanen för Hestra, antagen den 26 februari 1998, som detaljplan Norra
Hestra Kyrkobol 1:27, Solliden i Hestra medför i och med att markanvändningen
ändras från industri till att möjliggöra för bostäder, centrum, detaljhandel, kontor,
tillfällig vistelse samt vuxenutbildning.

Ärendebeskrivning
Belägen i centrala Hestra är fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27 i dagsläget
den enda centralt belägna fastigheten där det är möjligt, enligt plan, att bedriva
industriell verksamhet. I Fördjupning av översiktsplanen för Hestra (FÖP:en) är
nämligen fastigheten utpekad som Befintligt verksamhetsområde. Detaljplanen som
nu är under framtagande föreslår istället att möjliggöra för bostäder, centrum,
detaljhandel, kontor, tillfällig vistelse och vuxenutbildning på fastigheten, med syfte
att stärka Hestras centrumkaraktär. Kommunstyrelseförvaltningen anser att
detaljplanen medför en positiv förändring, i linje med en naturlig utveckling av
samhällsstrukturen i Hestra.

I samrådshandlingen har för platsen aktuella miljöaspekter undersökts. Då
fastigheten är belägen cirka 60 meter från järnvägen kommer fastigheten att
påverkas av järnvägsbuller, men inom godkända nivåer om instruktionerna som ger
i samrådshandlingen efterföljs.

På grund av att detaljplanen innehåller avvikelse från Fördjupning av
översiktsplanen för Hestra, antagen den 26 februari 1998, samt att planen har ett
allmänt intresse i samhället, ska detaljplanen hanteras som utökat planförfarande.

Utökat planförfarande har inte följts i detta fall. För att säkerställa en demokratisk
hantering av ärenden där korrekt instans fattar beslut är det viktigt att gällande
förfaranden och processer följs, även för små detaljplaner.

Kommunstyrelsen har den 9 februari 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna den avvikelse från Fördjupning av översiktsplanen för Hestra,
antagen den 26 februari 1998, som detaljplan Norra Hestra Kyrkobol 1:27,
Solliden i Hestra medför i och med att markanvändningen ändras från industri till
att möjliggöra för bostäder, centrum, detaljhandel, kontor, tillfällig vistelse samt
vuxenutbildning.

Beslutsunderlag
Remiss Detaljplan för fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27, Solliden i Hestra
Samrådshandling och planbeskrivning daterad december 2021
Yttrande över detaljplan för fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27, Solliden i
Hestra
Kommunstyrelsen den 9 februari 2022, §34

Kf §27 (forts.)

Yrkande

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-02-24

Markus Lewintus (M) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP), Carina
Johansson (C), Stefan Nylén (SD), Marie Johansson (S), Fredrik Sveningson (L) och
Mattias Fjellander (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Avdelningen för hållbar utveckling

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-02-24

Kf §28 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Socialförvaltningen
Återrapport prestationsbaserade statsbidrag

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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