
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-03-09

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 9 mars 2022, kl. 13.00 - 16.55

Beslutande Carina Johansson (C), ordf. inte närvarande §60
Bengt Petersson (C)
Håkan Josefsson (C)
Anton Sjödell (M), ordf. §60
Maria Gullberg Lorentsson (M), tjänstgörande ersättare för Jonas Ericson (M)
Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L)
Mikael Kindbladh (WeP)
Ylva Samuelsson (S), tjänstgörande ersättare för Marie Johansson (S)
Fredrik Johansson (S)
Ros-Mari Modén (S), tjänstgörande ersättare för Marie-Louise Dinäss (S)
Evangelos Varsamis (S)
Tommy Stensson (S)
Mattias Johansson (SD)
Stefan Nylén (SD)

Övriga deltagande Stefan Eglinger, kommundirektör
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Anders Olsson, ekonomichef, §60
Mari Backstig, upphandlare, §60
Bo Hansson, säkerhetschef, §§61-62

Utses att justera Fredrik Johansson (S)
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Ks §60 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Information om upphandling

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Mari Backstig, upphandlare, informerar om Lagen om offentlig upphandling och om
hur kommunens upphandlingsprocess fungerar. Hon informerar även om de nya
direktupphandlingsreglerna som trädde i kraft den 1 februari 2022. Ärendet om
direktupphandlingsgränser kommer att återkomma till kommunstyrelsens
nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Presentation gällande upphandling
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Ks §61 Dnr: KS.2022.37 5.5

Visselblåsorganisation

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att anta organisation för visselblåsverksamheten för
kommunkoncernen i sin helhet enligt förslag daterat den 21 februari 2022.

Ärendebeskrivning
Visselblåslagen trädde i kraft den 17 december 2021. Lagen innebär att privata och
offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare ska vara skyldiga att ha
interna visselblåsarfunktioner. Kravet på att införa interna visselblåsarfunktioner
kommer att vara tvingande och innebär för kommunernas del att funktionen ska
vara på plats senast den 17 juli 2022.

För att skydda den som rapporterar om missförhållanden har också bestämmelser
i offentlighets- och sekretesslagen införts den 17 december 2021. Det införs
också tydligare krav på hur personuppgifter ska hanteras.

Syftet med visselblåsfunktionen är att säkerställa att eventuella oegentligheter
kommer till ledningens kännedom internt om det inte är möjligt att hantera frågan
öppet i ordinarie linjeorganisation. Förhållanden som enbart rör en persons egna
arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt sett inte av
visselblåsfunktionens syfte, om det inte rör sig om mycket allvarliga
missförhållanden.

Allvarliga oegentligheter skulle kunna vara ekonomisk brottslighet såsom muta,
bedrägeri och förfalskning, betydande brister i säkerhet, jäv, sekretessbrott m.m.

Visselblåsorganisationen är placerad inom kommunstyrelseförvaltningen och en
arbetsgrupp bestående av ekonomichef, HR-chef och säkerhetschef ansvarar
gemensamt för värdering av inkomna anmälningar och beslutar om fortsatt
hantering. Om någon i arbetsgruppen är aktuell för utredning ersätts personen
av kommundirektör. Säkerhet, kunskap och analysenheten (SKA) har det
övergripande ansvaret för processen.

Inkomna anmälningar är allmänna handlingar som diarieförs och kan begäras ut. En
sekretessprövning sker vid varje utlämnande, men det bör noteras att det sällan
finns grund i lagstiftningen att sekretessbelägga vare sig namngivna personers
identitet eller de omständigheter som anmälan pekar på.
Anmälare som lämnar uppgifter behöver därför vara medvetna om att dessa kan
komma att bli offentliga.

Beslutsunderlag
Organisation för visselblåsorganisation, 21 februari 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 februari 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §62 Dnr: KS.2022.38 1.3.1

Riktlinjer för att motverka mutor, korruption, oegentligheter eller jäv i
verksamheter och bolag

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för att motverka mutor, korruption,
oegentligheter eller jäv i verksamheter och bolag, daterade den 21 februari 2022.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun arbetar på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.
Anställda har ett särskilt ansvar mot medborgarna att motverka förekomsten av
mutor och jäv inom den kommunala verksamheten. Demokrati, rättssäkerhet och
effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Vi som är
verksamma inom Gislaveds kommun och kommunens bolag har ett särskilt ansvar
att bekämpa mutor och andra former av korruption och oegentligheter samt att
upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. På så sätt rubbas inte
medborgarnas förtroende och rättssamhället försvaras och stärks.

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ansvar och ge vägledning för anställda i
Gislaveds kommun och kommunens bolag för hur de ska agera om de utsätts för
eller misstänker att det förekommer mutor, korruption, oegentligheter eller jäv i
verksamheter och bolag.

Målet med riktlinjen är att anställda ska handla på ett sådant sätt att de aldrig kan
misstänkas för att påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.

Beslutsunderlag
Riktlinje för att motverka mutor, korruption, oegentligheter eller jäv i
verksamheter och bolag, daterad den 21 februari 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 februari 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §63 Dnr: KS.2021.76

Översyn av förvaltningsorganisationen

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att Gislaveds kommuns förvaltningsorganisation ska
bestå av fem förvaltningar; Kommunstyrelseförvaltningen,
Samhällsutvecklingsförvaltningen, Socialförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och
Räddningstjänsten, enligt Rapport - Översyn av förvaltningsorganisationen med
förslag till ny förvaltningsorganisation, daterad den 1 mars 2022.

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till uppdrag och uppgifter för varje
förvaltning enligt Rapport - Översyn av förvaltningsorganisationen med förslag till
ny förvaltningsorganisation, daterad den 1 mars 2022.

Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att besluta om
startorganisation (underorganisation) för respektive förvaltning per den 1 januari
2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2020 att ge kommundirektören i uppdrag
att se över förvaltningsorganisationen inför den nya mandatperioden 2023.
Bakgrunden till uppdraget är förenat med att fullmäktige inför nästa mandatperiod
2023 har beslutat att ändra den politiska nämndorganisationen genom att minska
antalet nämnder för att stimulera helhetssyn både vad gäller medborgare/ invånare
och samhällsutvecklingen i kommunen.

Kommundirektören har lett översynen genom en projektorganisation som bestått
av styrgrupp, projektgrupp och arbetsgrupper. Initialt beslutade styrgruppen att
genomföra en kartläggning av kommunens samtliga verksamhetsområden för att få
fram nuvarande styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Kartläggningen och
nulägesanalyserna har genomförts i arbetsgrupperna.

Den 28 oktober 2021 antog kommunfullmäktige principiella inriktningar för det
fortsatta arbetet med förvaltningsöversynen. Inriktningarna har utgjort en bas för
det fortsatta arbetet med översynen. Kommunfullmäktige beslutade också i
oktober att delegera till kommunstyrelsen att besluta om ny
förvaltningsorganisation 2023 med dessa principiella inriktningar som grund.

Kommundirektören lägger nu fram förslag till ny förvaltningsorganisation som ska
gälla från och med den 1 januari 2023. Förslaget redovisas i sin helhet i Rapport -
Översyn av förvaltningsorganisationen med förslag till ny förvaltningsorganisation,
daterad den 1 mars 2022.

Fem förvaltningar föreslås bilda den nya förvaltningsorganisationen;
Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsutvecklingsförvaltningen,
Socialförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Räddningstjänsten. I rapporten
beskrivs respektive förvaltnings uppdrag och uppgifter. Det är sammantaget detta
som kommunstyrelsen har att ta ställning till. I förslaget föreslås att

Ks §63 (forts.)



GISLAVEDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
6

2022-03-09

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att besluta om
startorganisation (underorganisation) per den 1 januari 2023.

Det är ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete som nu inleds och som
inte kommer att stå helt klart 1 januari 2023. Då har kommunen en
startorganisation som ska stå redo att gå in i det fortsatta utvecklingsarbetet kring
kommunens processer, arbetssätt och rutiner samt kultur, förhållningssätt och
värderingar.

Parallellt med implementeringsarbetet för en ny förvaltningsorganisation
genomförs också ett förändrings- och utvecklingsarbete kring bolagskoncernen. I
bilaga 1 till rapporten är det visualiserat vikten av att se kommunkoncernen som
en helhet som tillsammans arbetar för utvecklingen av Gislaveds kommun.

Samverkan på övergripande nivå har genomförts löpande och genomförs även på
förvaltningsnivå parallellt med beslutsprocessen.

Den nya förvaltningsorganisationen ska inrymmas inom befintlig budgetram.

Beslutsunderlag
Rapport - Översyn av förvaltningsorganisationen med förslag till ny
förvaltningsorganisation inklusive bilaga, daterad den 1 mars 2022.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020, §32
Kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2021, §140
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §64 Dnr: KS.2019.194 1.2.6

Svar på motion angående digital lekplats

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen om digital
lekplats daterad den 26 september 2019 ska anses besvarad.

Reservationer
Fredrik Johansson (S), Ylva Samuelsson, Ros-Mari Modén (S), Evangelos Varsamis
(S) och Tommy Stensson (S) reserverar sig till förmån för Fredrik Johanssons (S)
yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har den 26 september 2019 lämnat in en motion angående
digital lekplats. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ger tekniska
nämnden i uppdrag att besluta att det ska byggas en digital lekplats i kommunens
regi.

Motionen har remitterats till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden
har behandlat ärendet den 7 december 2021 och svarar att det finns en plan för
en lekpark med digitalt inslag 2024. Därmed föreslår de att motionen om digital
lekplats ska anses besvarad.

Med hänvisning till tekniska nämndens svar föreslår kommunstyrelse-förvaltningen
att motionen om digital lekplats ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen har den 23 februari 2022 berett ärendet och föreslagit att
motionen om digital lekplats daterad den 26 september 2019 ska anses besvarad.

Beslutsunderlag
Motion angående digital lekplats daterad den 26 september 2019
Tekniska nämnden den 7 december 2021, §117
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2021
Kommunstyrelsen den 23 februari 2022, §48

Yrkanden
Fredrik Johansson (S): Att motionen ska anses bifallen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Fredrik
Johanssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Ks §64 (forts.)
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Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst
Carina Johansson (C) Ylva Samuelsson (S)
Bengt Petersson (C) Fredrik Johansson (S)
Håkan Josefsson (C) Rose-Mari Modén (S)
Anton Sjödell (M) Evangelos Varsamis (S)
Maria Gullberg Lorentsson (M) Tommy Stensson (S)
Emanuel Larsson (KD) Mattias Johansson (SD)
Fredrik Sveningson (L) Stefan Nylén (SD)
Mikael Kindbladh (WeP)

Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och 7 NEJ-röster. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsen förslag att motionen ska anses
besvarad.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks §65 Dnr: KS.2021.249

Godkännande av Gislaved Energi AB:s bildande av bolag med extern
part avseende energipark

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge möjligheten till
Gislaved Energi AB att bilda ett produktionsbolag tillsammans med PLS-Energy
Systems i Hestra AB (org nr. 559164-3902) med ett tillskjutet aktiekapital om
25 000 kr för Gislaved Energi AB, samt att Gislaved Energi AB ges möjligheten att
initialt gå in med ett villkorat aktieägartillskott om 225 000 kr i det nya bolaget.

Reservation
Mikael Kindbladh (WeP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Gislaved har nästan sämst verkningsgrad på solceller i hela södra Sverige på grund
av lägre solinstrålning. Kalkylerna bygger på ett genomsnittligt högt energipris. Vi
har idag ovanligt höga priser men att bygga kalkyler på för höga priser riskerar
framtida lönsamhet i projektet. Svenska Kraftnät anser att frekvens reserv genom
batterier är en otroligt dyr lösning som dom kommer försöka arbeta bort, primärt
genom att skapa system för att få industrier/datacenter att kortvarigt koppla bort
last. Det skulle kraftigt reducera bolagets tänkta intäkter då det i stor grad bygger
på det konceptet. Energiutnyttjandet vid lagring av energi genom att skapa vätgas
är fruktansvärt ineffektiv, dagens beslut innebär att kommunen ger befogenhet att
införa den typen av investering utan vidare kommunala beslut. Med dessa kända
uppgifter och fakta kan vi inte ställa oss bakom beslutet.

Ärendebeskrivning
Ett av den svenska regeringens mål för energipolitiken är att vi ska ha 100 procent
förnybar elproduktion år 2040. Målet för klimatomställningen är att Sverige inte
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045.

I Gislaveds kommuns dokument ”Strategi för hållbar utveckling” framgår det att:
”För att nå en hållbar energiförsörjning behöver vår produktion av förnybar energi öka,
samtidigt som vår energianvändning effektiviseras. Genom en långsiktig och
målmedveten satsning ska Gislaveds kommun år 2040 vara en plusenergikommun, det
vill säga att den lokala förnybara energiproduktionen är större än den lokala
konsumtionen av energi. Därför krävs fortsatta och accelererade utbyggnader av
förnybar energiproduktion i form av till exempel vindkraft, solkraft och bioenergi.”

Som mätbara indikatorer av flera, föreslås i strategin förslag på bl.a. följande
indikatorer:
Mängd lokalproducerad förnybar energi totalt och fördelat på respektive energislag
Andel förnybar energi

Gislaved Energi AB har tillsammans med en privat näringsidkare i kommunen (PLS-
Energy Systems i Hestra AB, nedan kallat PLS) arbetat med ett koncept som
innebär att möjliggöra byggande av en energipark i Gislaveds kommun. Parken är
tänkt att totalt innehålla tre huvuddelar: en solcellspark (yta om 2-4 ha), ett s.k.
energilager och anläggning för produktion av vätgas. Genom att kombinera dessa
tre enheter fås ett effektivt nyttjande av förnybar solenergi
Ks §65 (forts.)

och möjligheten till produktion av förnybar s.k. grön vätgas. Förutom vätgas bildas
också syrgas i processen, vilken har en potential att framöver kunna säljas på en
marknad. Genom idén med att använda s.k. second-life batterier (återvunna
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batterier från elfordon som inte längre används) i energilagret, kan vi recirkulera
dessa väl fungerande batterier i ett nytt användningsområde. Anläggningen för att
producera vätgas kan antingen drivas från energilagret eller direkt från elnätet.
Energilagret är också tänkt att stå som beredskap för den s.k. frekvensmarknaden
och vara redo att stabilisera elnätet vid eventuella störningar och då behov finns
att reglera frekvensen i elnätet. Denna marknad finns idag inom myndigheten
Svenska Kraftnäts regi.

En central teknisk enhet, en s.k. AI-robot är tänkt att utgöra det överordnade
systemet för att optimalt styra producerad- och/eller distribuerad elkraft. Dvs.
arbeta med hänsyn till parametrar såsom aktuellt elpris, frekvensmarknaden,
lagringskapacitet och produktionskapacitet av vätgas.

I detta första steg ingår bildandet av ett produktionsbolag. För att kunna söka stöd
via EU och/eller via staten erfordras att ett bolag bildas.

Beslutsärendet gäller således frågan om bildandet av ett bolag tillsammans med en
extern partner. Aktiekapitalet blir initialt 25 000 kr för vardera parten och
ägarandelen uppgår till 50/50. Gislaved Energi AB och PLS går också in med ett
villkorat aktieägartillskott om 225 000 kr vardera i det nya bolaget.

Planen är också att framöver bjuda in andra finansiärer som delägare. Parternas
intention (genom ett aktieägaravtal) är ett långsiktigt ägande i bolaget och att
Gislaved Energi AB och PLS alltid ska äga minst trettiofyra (34) procent vardera av
det totala antalet aktier i bolaget.

Det nya bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital samt i övrigt
genom internt genererade medel och/eller upplåning.

Gällande kvalificerad majoritet i produktionsbolaget:
För giltiga beslut i olika frågor krävs och som ska regleras via ett aktieägaravtal –
oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar och oavsett om
beslutet ska fattas av bolagsstämman, styrelsen eller VD, – att Parter som
tillsammans kontrollerar minst två tredjedelar av aktierna i bolaget är eniga i
frågor som regleras inom aktieägaravtalet.

Ärendet bör hanteras av kommunfullmäktige utifrån bolagsordningen för Gislaved
Energi Koncern AB som anger följande:
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större
vikt fattas.

Det totala investeringsbeloppet för hela projektet bedöms uppgå till 44 mnkr.
Enligt de specifika ägardirektiven för Gislaved Energi Koncern AB (antagen den 31
mars 2021) där dotterbolaget Gislaved Energi AB ingår, återfinns följande text:
”Koncernen äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva, avyttra
och överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att
kommunfullmäktige först bereds möjlighet att yttra sig i ärendet”.

Ks §65 (forts.)

Förslaget om bolagsbildningen innebär att 25 000 kr satsas i ett första steg (avser
aktiekapital) och att egen finansiering inom projektets första två delar (d.v.s.
solcellspark och energilager) kommer att uppgå till mindre än 300 prisbasbelopp.
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Gislaved Energi AB och PLS går också in med ett villkorat aktieägartillskott om
225 000 kr vardera i det nya bolaget.

Gislaved Energi AB kommer eventuellt att behöva investera medel till ett högre
belopp än 300 prisbasbelopp då enheten för vätgasproduktion byggs. Detta beror
på hur stor omfattningen av tillkommande finansiering blir från externa ägare och
möjlighet till stöd från staten och/eller EU.

Värt att notera är att EU-kommissionen har år 2021 aviserat 430 miljarder euro
(fram till år 2030) för att bidra till att vätgas blir en del i den framtida energimixen
i Europa.

Det pågår en diskussion med kommunen om att upplåta kommunal mark
(arrende) till energiparken i anslutning till RV27 och i höjd med räddningstjänstens
lokaler. Detta skulle i så fall bidra till att bli ett ”skyltfönster” för kommunen.

Gislaved Energi AB ingår initialt med 25 000 kr som aktiekapital i det nya bolaget
liksom den aktuella partnern. Ägarandelen blir därmed 50/50 mellan Gislaved
Energi AB och PLS. Gislaved Energi AB och PLS går också in med ett villkorat
aktieägartillskott om 225 000 kr vardera i det nya bolaget.

Gislaved Energi AB kommer initialt att tillskjuta ett belopp som understiger 300
basbelopp. Bolaget (Gislaved Energi AB) kan framöver behöva tillskjuta ytterligare
medel beroende på hur den slutliga finansieringslösningen kommer att bli från
externa ägare och möjligheten för bidrag via staten och/eller EU.

Den ekonomiska risken med att starta produktionsbolaget är t.ex. om bolaget
upphör att existera, t.ex. genom erforderlig extern finansiering inte kan uppnås för
projektets genomförande eller att projektet behöver avbrytas p.g.a. andra skäl.

Riskanalys över projektets hela livslängd har gjorts och har analyserats av styrelse,
VD och ledningsgrupp inom Gislaved Energi AB. En viktig parameter för
lönsamhet är elprisutvecklingen för producerad/distribuerad elkraft samt
prissättningen inom den s.k. frekvensmarknaden. Även avsättning av vätgas på
marknaden är en riskfaktor då marknaden idag inte är fullt etablerad.

Värt att notera är att Gislaveds kommun har i det s.k. Elektrifieringslöftet från
2021 till Länsstyrelsen angivit att Gislaveds kommun vill utreda förutsättningarna
för etablering av en multitankstation (vätgas och elektrifiering) i en kommande
förstudie. Förstudien är tänkt att analysera etableringen utifrån ett
helhetsperspektiv, vad gäller att skapa en gemensam vätgasinfrastruktur i Sverige
och Europa och bör därför ske i samråd med andra parter.

En energipark i Gislaveds kommun skulle kunna ha möjligheten till att bidra till
lokal produktion av grön vätgas till en sådan multitankstation om ett sådant
projekt förverkligades.

Ks §65 (forts.)

Beslutsunderlag
Skrivelse från Gislaved Energi AB daterad den 20 december 2021.
Kommunstyrelsen den 12 januari 2022, §3
Kommunstyrelsen den 23 februari 2022, §47
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Anton Sjödell (M) med instämmande av Emanuel Larsson (KD), Fredrik Johansson
(S), Fredrik Sveningson (L), Mattias Johansson (SD), Bengt Petersson (C) och
Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till förslaget.

Mikael Kindbladh (WeP): Avslag på ärendet då vi ser det som ett riskprojekt med
det underlag som finns för projektet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mikael
Kindbladhs (WeP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks §66 Dnr: KS.2021.55 2.4.8

Avfallstaxa 2022, revidering

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad
avfallstaxa 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 18 november 2021 beslutat att anta SÅM:s
(Samverkan Återvinning Miljö - kommunalförbund) taxor gällande avfall enligt
bilaga sju (7) daterad den 2021-09-28 att börja gälla från 1 januari 2022.

I efterhand har två fel upptäckts i taxan på sidan 13. Under punkt 3.4.3. "Taxa för
abonnemang Hemkompostering för fritidshus" har en del av tabellen fallit bort och
under punkt 3.4.4 "Taxa för abonnemang Blandat mat- och restavfall för fritidshus"
har fel tabell redovisats. Dokumentet har redigerats i dessa båda delar och lyfts på
nytt för antagande.

Beslutsunderlag
Reviderad avfallstaxa daterad den 19 januari 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2022
Kommunstyrelsen den 23 februari 2022, §49

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks §67 Dnr: KS.2022.24 2.4.7

Bevilja fritid- och folkhälsonämnden och kulturnämnden medel för
förebyggande arbete med barn och ungdomar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja fritid- och folkhälsonämnden och
kulturnämnden 500 tkr gemensamt för förebyggande arbete med barn och
ungdomar enligt nämndernas förslag på upplägg och beskrivning av en ny tjänst i
syfte att förebygga ojämlikhet samt främja aktivt deltagande hos barn och unga.

Protokollsanteckning
Mikael Kindbladh (WeP) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2021, i samband med antagandet
av Planeringsdirektiv för 2022 med plan för 2023-2025, att i en ramhöjande riktad
satsning ge kulturnämnden och fritid- och folkhälsonämnden gemensamt 500 tkr
till det förebyggande arbetet med barn och ungdomar.
Anslagna medel ligger hos kommunstyrelsen att fördelas till kulturnämnden och
fritid- och folkhälsonämnden.

Fritid- och folkhälsoförvaltningen och kulturförvaltningen har gemensamt tittat på
behov och möjlighet för utökad verksamhet inom ramen för det extra anslaget.

Gislaveds kommun har behov av att stärka ungdomars idéer samt möjliggöra
utbytesprojekt av olika slag. Detta kan ske med stöd och bidrag inom olika EU
program såsom Erasmus+ ungdom, Solidaritetskåren och CERV. CERV står för
Citizens, Equality, Rights, Values och är EU:s program för att skydda och främja
mänskliga rättigheter och värden. Dessa EU program hanteras av Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Kulturförvaltningen och fritid- och folkhälsoförvaltningen vill gemensamt anställa
en projektledare som ska fånga upp idéer och tankar hos ungdomar i Gislaveds
kommun, skapa utbytesprojekt i samverkan med andra kultur- och
fritidsorganisationer runt om i Europa inom ramen för de EU program som MUCF
möjliggör. Arbetet kommer att möta upp ungas samhällsengagemang och
möjliggöra en aktiv fritid. Upplägget innebär att man blir garanterade medel samt
kontaktnätverk som möjliggör projekt som kommunen annars inte hade kunnat
genomföra.

Kulturnämnden och fritid- och folkhälsonämnden har i beslut ställt sig bakom
förvaltningarnas förslag på upplägg och beskrivning av en ny tjänst i syfte att
förebygga ojämlikhet samt främja aktivt deltagande hos barn och unga. Nämnderna
har också beslutat att gemensamt ansöka om anslagna medel om 500 tkr avseende
"förebyggande arbete barn och unga" hos kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen gör den bedömningen att kulturnämndens och
fritid- och folkhälsonämndens ansökan om medel ligger inom ramen för syftet med
kommunfullmäktiges beslut kring anslagna medel.
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Beslutsunderlag
Kulturnämndens beslut den 21 februari 2022, § 7
Fritid- och folkhälsonämndens beslut den 22 februari, §7
Kommunfullmäktiges beslut den 18 november 2021, §160
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2022

Yrkanden
Fredrik Sveningson (L) med instämmande av Emanuel Larsson (KD), Ylva
Samuelsson (S), Anton Sjödell (M) och Håkan Josefsson (C): Bifall till förslaget.

Stefan Nylén (SD): Sverigedemokraterna ställer sig bakom beslutet att tillföra
fritid- och folkhälsonämnden 250 tkr men att kulturnämnden får ta det inom sin
ram.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Stefan Nyléns (SD)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Kulturnämnden
Fritid- och folkhälsonämnden
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Ks §68 Dnr: KS.2021.247 1.9

Svar på remiss gällande förslag till Äldreomsorgsplan 2022-2031 för
Gislaveds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till
yttrande daterat den 1 februari 2022 som sitt eget med tillägget att benämningen
på dokumentet bör vara "Strategi för äldreomsorgen 2022-2031".

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har översänt Förslag till äldreomsorgsplan 2022-2031 för yttrande.
Dokumentet har tagits fram efter beslut i socialnämnden den 8 september 2020
och dess syfte är att vara ett verktyg för att planera, organisera och kartlägga
framtida behov av äldreomsorg i kommunen.

Äldreomsorgsplanen är tänkt att vara ett strategiskt dokument på lång sikt, vilket
gör att den innehåller utvecklingsområden snarare än konkreta mål. Dessa
utvecklingsområden har tagits fram utifrån medborgardialoger, enkäter och
omvärldsanalys. Utvecklingsområdena innehåller det som socialnämnden anser
viktigt att arbeta med för att kunna klara grunduppdraget kopplat till vård och
omsorg för den äldre målgruppen.

Inom utvecklingsområdet förebyggande och hälsofrämjande arbete ska
socialnämndens verksamheter arbeta för att hitta nya metoder, arbetssätt och
samverkansformer för att kunna erbjuda mer förebyggande insatser där ett större
fokus läggs på den sociala samvaron. Träffpunkterna ska också bli mer flexibla och
utevistelse ska prioriteras för målgruppen. Nämndens verksamheter ska utöka
samverkan med andra nämnder, frivilligorganisationer och andra aktörer gällande
det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Inom utvecklingsområdet delaktighet och inflytande ska socialnämndens
verksamheter arbeta för att stärka delaktigheten för individen i sin vård och
omsorg, med fokus på upprättandet, utförandet och uppföljningen av sin
genomförande- och vårdplan. Likaså ska implementeringen av arbetsmetoden IBIC
(individens behov i centrum) fortsätta. Verksamheterna ska även utveckla
kontaktmannaskap och alla brukare ska ha en utnämnd patientansvarig
sjuksköterska. Det ska även tas fram lättillgänglig information om nämndens
grunduppdrag som ger en bild av hur verksamheten fungerar.

Inom utvecklingsområdet omsorg, stöd och hjälp ska nämndens verksamheter
säkerställa kvalitativ vård med hjälp av rätt kompetens. Dessutom ska tryggheten
bland brukare öka med hjälp av relationsbyggande åtgärder mellan individ och
personal och den upplevda ensamheten ska minskas med stöd av en utvecklad
social samvaro. Verksamheterna ska också arbeta vidare med anhörigstöd så att
rätt stöd ges i rätt tillfälle. De ska även utgå från ett rehabiliterande arbetssätt.

Inom utvecklingsområdet äldres boende ska socialnämndens verksamheter bedriva
kvalitativ vård och omsorg, vara aktiv i kommunens samhällsplanering samt följa
förändringar i samhällsutvecklingen rörande äldres hälsa för att på bästa sätt kunna
använda nämndens boende.
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Inom utvecklingsområdet kompetensförsörjning ska socialnämndens verksamheter
erbjuda anpassningsbara scheman, kontinuerligt kartlägga vilka
kompetenser som behövs för att säkerställa kvalitativ vård, möjliggöra
vidareutbildning och arbeta med arbetsmiljön för att minska sjukskrivningar. De
ska också ta fram en kompetenstrappa för successiv ökad delegering, säkerställa
god nivå på svenska språket bland medarbetarna samt skapa möjligheter att möta
individer med annat modersmål. Slutligen ska de skapa förutsättningar för att
tillämpa nära ledarskap och arbeta aktivt för medarbetarnas delaktighet.

Inom utvecklingsområdet samverkan ska socialnämndens verksamheter underlätta
för individers kontakt med flera vårdinstanser och samarbeta med andra
kommuner kring mindre vanliga diagnoser. Verksamheterna ska också samverka
med resterande nämnder kring nya arbetssätt och former för att ta tillvara på
civilsamhällets volontärarbete och engagemang.

Inom utvecklingsområdet kvalitetsarbete och resultatuppföljning ska nämndens
verksamheter utvärdera implementeringen av IBIC, ta fram kvalitativa
uppföljningsmetoder, använda processkartläggning inom i arbetet med ständiga
förbättringar, utveckla användandet av de nationella kvalitetsregistren samt
använda egenkontrollen för uppföljning av kvalitets- och patientsäkerhet.

Utöver utvecklingsområden presenteras också viktiga påverkansfaktorer på
socialnämndens verksamheter. Där nämns bland annat utvecklingen av nära vård,
vilket ändrar arbetsfördelningen mellan region och kommun och förväntas påverka
hur hela kommunen arbetar med hälsa, vård och omsorg. Även den nya
socialtjänstlagen, som nu har skickats ut på remiss och inte än är antagen av
riksdagen, kommer att påverka socialnämndens arbete där vissa av förslagen som
lyfts fram förväntas vara kostnadsdrivande för kommuner. Även den framtida
kompetensförsörjningen, befolkningsprognosen och tekniska utvecklingen lyfts
fram som viktiga påverkansfaktorer.

Ett förslag till yttrande har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag
Socialnämnden den 14 december 2021, § 164
Förslag till äldreomsorgsplan 2022-2031
Missiv till äldreomsorgsplan 2022-2031
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2022
Remissvar daterat 1 februari 2022
Kommunstyrelsen den 23 februari 2022, §44

Yrkanden
Bengt Petersson (C): Bifall till förslaget med tillägget att benämningen på
dokumentet bör vara "Strategi för äldreomsorgen 2022-2031".

Evangelos Varsamis (S) med instämmande av Anton Sjödell (M) och Emanuel
Larsson (KD): Bifall till förslaget och till Bengt Peterssons (C) tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt Peterssons (C) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla det.
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Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
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Ks §69 Dnr: KS.2021.245 1.9.1

Svar på remiss - Regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i det
inledande stycket i yttrandet skriva in att det inte är någon inbördes
prioriteringsordning på punkterna som lyfts i yttrandet, samt att med dagens
redaktionella ändring anta föreslaget remissvar, daterat den 23 februari 2022, som
sitt eget.

Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län har tagit fram ett förslag till regional transportplan för
Jönköpings län 2022-2033. Gislaveds kommun väljer att lyfta följande övergripande
punkter i sitt remissvar:
- att ett helhetsansvar tas för hela stråket riksväg 27 där en åtgärdsvalsstudie
(ÅVS) genomförs för den återstående sträckan mellan länsgräns Västra Götaland
och Gislaved tätort, en sträcka som endast är 8 km kort.
- att HNJ-banans fortsatta funktion som transportled för gods och persontrafik
säkerställs genom nödvändigt underhåll och upprustning, samt helst elektrifiering.
Detta genom ett aktivt och regionöverskridande samarbete med region Halland.
- att riksväg 26 antas som en namngiven åtgärd med syfte att säkerställa att vägen
planeras med hänsyn till oskyddade trafikanter, samt för att minimera
barriäreffekter.

Region Jönköpings län fattade den 14 december 2021 beslut om att skicka ut sitt
förslag till regional transportplan på remiss till berörda aktörer. Den regionala
transportplanen för Jönköpings län visar hur nästan 1,7 miljarder kronor i statliga
medel ska fördelas mellan olika typer av investeringar i transportinfrastruktur i
länet mellan åren 2022 - 2033. Remisstiden för planförslaget löper fram till och
med den 18 mars 2022.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 februari 2022 beslutades att uppdra
till kommunstyrelseförvaltningen att i remissyttrandet tillägga att en
åtgärdsvalsstudie, ÅVS, behöver göras på järnvägssträckan Värnamo-Halmstad.
Tillägget har gjorts och remissyttrandet har daterats om till den 23 februari 2022.

Beslutsunderlag
Remissbrev regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033
Remissversion regional transportplan 2022-2033
Remissyttrande regional transportplan 2022-2033, daterat den 28 januari 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 januari 2022
Kommunstyrelsen den 23 februari 2022, §45
Remissyttrande regional transportplan 2022-2033, daterat den 23 februari 2022

Yrkanden
Bengt Petersson (C): Att uppdra till förvaltningen att i det inledande stycket i
yttrandet skriva in att det inte är någon inbördes prioriteringsordning på
punkterna som lyfts i yttrandet.
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Anton Sjödell (M) med instämmande av Emanuel Larsson (KD), Fredrik Johansson
(S), Fredrik Sveningson (L) och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till liggande förslag
och till Bengt Peterssons (C) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt Peterssons (C) yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.

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

Beslutet skickas till:
Avdelningen för hållbar utveckling
Regional utveckling, region Jönköpings län
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Ks §70 Dnr: KS.2021.238 1.2.2

Landsbygdspeng

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till struktur för landsbygdspeng, ett
driftanslag för lokal utveckling, som ett underlag att ta med i arbetet med
Planeringsdirektiv för 2023 och framåt.

Reservation
Mikael Kindbladh (WeP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Westbopartiet ligger bakom förslaget till Medborgarbudget. Vårt förslag bottnade i
den modell som Nässjö tagit fram och som även SKR framhävt som föredöme.
Därför är vi mycket missnöjda hur ärendet handlagts och hur förslaget blev. Den
Landsbygdspeng som är förslaget till beslut är inte ens en tumme av
grundförslaget. Ca 30% av våra invånare bor utanför tätorterna. Föreslaget ger
investering mindre än 0,2% av kommunens årliga investeringar. Detta anser vi är
betydligt för lite och otillräckligt. Vi kommer att återkomma med yrkanden i
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
I november 2021 presenterades utredningen om möjligheter att införa
medborgarbudget i kommunen (ks.2020.24). Där fick
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur en lokal
anpassning av processen med medborgarbudgetar kan se ut.

En lokal anpassning av medborgarbudget kan vara att avsätta ett driftanslag för
lokal utveckling i samband med lokalsamtal – en landsbygdspeng för att möjliggöra
utveckling i kommunens mindre bygder. Syftet med lokalsamtal är bland annat att
öka engagemanget, det demokratiska deltagandet och tilliten på kommunens
landsbygder. Att avsätta ett driftanslag för utveckling och eventuella investeringar
på landsbygden möjliggör att genomföra några av de förslag som kommer fram i
dialogen. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att ständigt förbättra
metoden för lokalsamtal för att säkerställa att dialogerna fortsatt hålls på en nivå
där syftet för lokalsamtal bibehålls.

Varje lokalsamtalsområde ges möjlighet att använda 125 000 kronor för lokal
utveckling. De driftmedel som avsätts är totalt ca 875 000 kronor, för perioden
2024-2027. Detta innebär ett driftanslag på 125 000-250 000 kr/år för åren 2024-
2027. Utbetalning sker till och med 2027 i och med att verkställighet görs året
efter att beslut om åtgärder har antagits. Anslaget budgeteras under
kommunstyrelsen. Lokalsamtal planeras att hållas i två områden årligen 2023-2025
och i ett område 2026.

Kommunstyrelseförvaltningen tar fram kriterier för landsbygdspengen, vilka ska
presenteras för kommunstyrelsen hösten 2022, under förutsättning av att ett
driftanslag för landsbygdspeng avsätts.

Utvecklingen av lokalsamtal och utredning om medborgarbudget har löpande
stämts av i Demokratiberedningen under arbetets gång. Dialog har även förts med
kommuner som arbetar med liknande processer, t.ex. Värnamo, Nässjö, Vingåker,
Laholm och Uppsala kommuner.
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Beslutsunderlag
Utredning om medborgarbudget
Kommunstyrelsen den 24 november 2021, §338
PM landsbygdspeng daterad den 21 januari 2022
Kommunstyrelsen den 23 februari 2022, §46

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

Mikael Kindbladh (WeP): Att benämningen ska vara Medborgarbudget, samt att
Medborgarbudgeten ska tilldelas 1% av investeringsbudgeten för sin verksamhet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mikael
Kindbladhs (WeP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Avdelningen för hållbar utveckling
Demokratiberedningen
Kvalitet- och verksamhetsutvecklingsenheten
Ekonomiavdelningen
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Ks §71 Dnr: KS.2022.43 2.7.2

Rekrytering av socialchef

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Susanna Olsen som socialchef i Gislaveds
kommun från och med den 14 mars 2022.

Protokollsanteckning
Mattias Johansson (SD) och Stefan Nylén (SD) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Efter sedvanlig annonsering genomförde Linda Andersson, HR-chef, och Stefan
Eglinger, kommundirektör, en analys av inkomna ansökningar tillsammans med
anlitad rekryteringskonsult.

Under perioden 1 till 11 februari genomförde HR-chef och kommundirektör en
första urvalsintervju med fem kandidater. Två av dessa bedömdes matcha krav-
och behovsbild. Efter detta hölls en avstämning med kommunstyrelsens presidium i
fråga om bedömning och urval. Den 15 februari genomfördes digitala intervjuer då
de två kandidaterna träffade en rekryteringsgrupp bestående av fackliga
företrädare, medarbetare och arbetsgivare (politiker och tjänstemän).

25 februari gjordes två slutliga intervjuer med föreslagen kandidat på plats i
kommunhuset. Den första intervjun med fackliga företrädare och medarbetare och
den andra med arbetsgivaren. Efter denna intervjuomgång var samtliga i
rekryteringsgruppen överens om att föreslå Susanna Olsen till rollen som
socialchef.

Tester och referenstagning har genomförts och samverkan har skett med fackliga
organisationer. Samtliga fackliga organisationer ställer sig bakom förslaget.
Kommunal har framfört att de hade önskat ett större urval av kandidater.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2022
Annons socialchef
CV
Personligt brev

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Bengt Petersson (C), Fredrik
Johansson (S), Mikael Kindbladh (WeP), Emanuel Larsson (KD) och Fredrik
Sveningson (L): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Susanna Olsen
Hr-chef
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Ks §72 Dnr: KS.2022.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Mark-och exploateringshandläggare TMEX.2022.11
6.16 Yttrande över bygglov

Mark-och exploateringshandläggare TMEX.2022.12
6.16 Yttrande över bygglov

Mark-och exploateringslots TMEX.2022.10
6.10 Information om tillfällig användning av offentlig platsmark

Avd.chef verksamhetsstöd KS.2022.27
1.18 Remiss av motioner

Kommunstyrelsens ordförande KS.2022.16
Delegationsbeslut- Deltagande på företagsbesök

Kommunstyrelsens ordförande KS.2022.17
Delegationsbeslut- Deltagande på samråd FÖP Gislaved- Anderstorp

Mark-och exploateringshandläggare KSMEX.2022.11
6.16 Yttrande över bygglov

Mark-och exploateringshandläggare KSMEX.2022.10
6.16 Yttrande över bygglov

Avdelningschef, Enhetschef
9.40 Ek bistånd avslag enl. 4 kap.1 § SoL

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare. Socialsekreterare
9.37 Ek bistånd avslag enl. 4 kap. 1 § SoL

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare
9.51 Ek bistånd Avsluta utred enligt 11 kap 1 § SoL

Avdelningschef, Enhetschef
9.40 Ek bistånd enl 4 kap. 1 § SoL

Ks §72 (forts.)
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Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare. Socialsekreterare
9.37 Ek bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare. Socialsekreterare
9.37 Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL
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Ks §73 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 22:07, Ändringar i registerkontrollen och åtgärder
för ökad lärarkompetens m.m. samt förlängd
övergångsperiod om undantag för legitimation och
behörighet för lärare

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 22:08, Huvudöverenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m.

Gislaveds Kommunhus AB
Protokoll den 22 februari 2022

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner
Protokoll den 16 februari 2022, Beredskap inom
deltidsorganisationen, §18

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo
Protokoll den 1 mars 2022, Bygg-och miljönämnden
Gislaved-Tranemos delegationsordning, §16

Bm Utskott Gislaved
Protokoll den 1 mars 2022, Bm utskott Gislaveds
delegationsordning, §10

Region Jönköpings län
Protokoll den 4 februari 2022
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Ks §74 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Omvärldsläget
Det oroliga läget i världen på grund av Rysslands invasion i Ukraina gör att
kommunen behöver ha en kontinuerlig och noggrann omvärldsbevakning.
Kommundirektören informerar om att han tillsammans med kommun-direktören i
Gnosjö kommun har beslutat att från och med den 4 mars 2022 starta upp en
gemensam krisledningsstab för att få en samlad bild av det oroliga omvärldsläget.
Staben jobbar för att besvara frågor och bemöta den oro som kan finnas i
samhället. En funktionsbrevlåda för krisledningsstaben kommer att upprättas för
att kunna ta emot frågeställningar direkt i staben.

I nuläget finns ingen påverkan på våra verksamheter, men utvecklingen behöver
bevakas noggrant. Just nu tittar staben på olika frågor som kan komma att påverka
oss lokalt i vårt närområde, som till exempel möjligheten att ta emot flyktingar, it-
säkerhet och hur vi säkerställer att våra verksamheter fortsatt fungerar. Man
jobbar också mycket med kommunikationen för att säkerställa att korrekt
information förmedlas. Detta görs bland annat genom att länka till ansvariga
myndigheter.

Med anledning av situationen kommer Gislaveds kommun från och med i morgon
att flagga med den ukrainska flaggan utanför kommunhuset varje torsdag framöver.
Ordföranden hälsar kommunstyrelsens ledamöter välkomna till morgondagens
flagghissning kl. 08.30.

Ordföranden informerar även från möte med det regionala krishanteringsrådet.

Förändringar i budgetprocessen
Bitr. kommundirektör Eva Gardelin-Larsson informerar om att de partivisa
överläggningarna den 28 mars har planerats om och kommer att genomföras med
gruppledarna och en till valfri person från varje parti. Den inbokade
planeringsdagen den 14 mars kommer att ställas in.

Fördelningskommittén vindkraft Äspås-Grimsås
Håkan Josefsson (C) informerar om att fördelningskommittén Äspås-Grimsås ska
ha möte där fördelningen av bygdepeng ska göras. Det har kommit in ansökningar
på 912 000 kr och det finns 205 000 kr att fördela.
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