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Ks §44 Dnr: KS.2021.247 1.9

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

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till
yttrande daterat den 1 februari 2022 som sitt eget.

Protokollsanteckning
Mikael Kindbladh (WeP) deltar inte i beslutet utan återkommer med yrkande vid
kommunstyrelsens kommande sammanträde.

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.

Ks §44 (forts.)
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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.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §45 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
remissyttrandet tillägga att en åtgärdsvalsstudie, ÅVS, behöver göras på
järnvägssträckan Värnamo-Halmstad, samt överlämnar ärendet till kommande
sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslaget remissvar 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.

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

Yrkanden
Bengt Petersson (C): Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i
remissyttrandet tillägga att en åtgärdsvalsstudie, ÅVS, behöver göras på
järnvägssträckan Värnamo-Halmstad.

Anton Sjödell (M) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP), Fredrik
Sveningson (L), Emanuel Larsson (KD), Håkan Josefsson (C), Marie Johansson (S)
och Stefan Nylén (SD): Bifall till Bengt Peterssons (C) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt Peterssons (C) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ks §45 (forts.)

Beslutet skickas till:
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Kommunstyrelsen
Avd. för hållbar utveckling
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Ks §46 Dnr: KS.2021.238 1.2.2

Landsbygdspeng

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

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.

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.

Beslutsunderlag
Utredning om medborgarbudget (ks.2020.24)
Kommunstyrelsen den 24 november 2021, §338
PM landsbygdspeng daterad 21 januari 2022
Ks §46 (forts.)
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Yrkanden
Mikael Kindbladh (WeP): Att ärendet återremitteras för att ta fram förslag enligt
utredningens syfte, att ta fram förslag till införande av Medborgarbudget.
Detta förslag ger endast 0,2% av den årliga investeringsbudgeten.
Benämningen ska för detta vara Medborgarbudget och ha struktur enligt SKR och
modellen i Nässjö för beslutshanteringen.

Anton Sjödell (M): Avslag på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Håkan Josefsson (C): Bifall till förslaget.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) återremissyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Mikael Kindbladhs (WeP)
återremissyrkande och överlämnar ärendet till kommande sammanträde för
beslut.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §47 Dnr: KS.2021.249

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

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

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.

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 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 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.

Ks §47 (forts.)
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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”.

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.
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.

Ks §47 (forts.)
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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.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Gislaved Energi AB daterad den 20 december 2021.
Kommunstyrelsen den 12 januari 2022, §3.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §48 Dnr: KS.2019.194 1.2.6

Svar på motion angående digital lekplats

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

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

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.

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

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

Stefan Nylén (SD): Bifall till Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §49 Dnr: KS.2021.55 2.4.8

Avfallstaxa 2022, redigering

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §50 Dnr: KS.2021.258 10.10.4

Gislaveds Motorklubb, Ansökan om marknadsstöd för verksamhetsåret
2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Gislaveds Motorklubb beviljas 130 000 kr i
marknadsstöd för verksamhetsåret 2022 för att klubben aktivt marknadsför
Gislaveds kommun i samband med elitverksamhet, samt att klubben ska
återrapportera till kommunen vad man genomfört efter årets slut.

Ärendebeskrivning
Gislaveds Motorklubb har inkommit med en ansökan om marknadsstöd för
verksamhetsåret 2022 från Gislaveds kommun med 225 000 kr.

Gislaveds Motorklubb lyfter fram att klubben marknadsför kommunen genom
sin elitverksamhet och att det sker på ett omfattande och positivt sätt.
Marknadsföringen sker genom TV, radio och tidningar bland annat i form av
annonser, reklamplatser, tryck på klädesplagg, på sin webbsida samt i programblad.
Gislaveds Motorklubb erhöll 130 000 kr i marknadsföringsstöd 2021 och redovisar
i särskild skrivelse hur detta har använts.

Förvaltningen gör bedömningen att bidraget inte ska beviljas då likställigheten inte
kan säkras.

Beslutsunderlag
Ansökan om marknadsstöd för verksamhetsåret 2022
Redovisning av Gislaveds Motorklubbs marknadsföring av Gislaveds kommun 2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 januari 2022

Yrkanden
Anton Sjödell (M): Att ärendet ska avgöras idag och att Gislaveds Motorklubb
beviljas 130 000 kr i marknadsstöd för verksamhetsåret 2022 för att klubben
aktivt marknadsför Gislaveds kommun i samband med elitverksamhet, samt att
klubben ska återrapportera till kommunen vad man genomfört efter årets slut.

Mikael Kindbladh (WeP), Fredrik Johansson (S), Fredrik Sveningson (L), Stefan
Nylén (SD), Emanuel Larsson (KD) och Håkan Josefsson (C): Bifall till Anton
Sjödells (M) yrkande och till att ärendet ska avgöras idag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande att ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer därefter proposition på Anton Sjödells (M) yrkande att
Gislaveds Motorklubb beviljas 130 000 kr i marknadsstöd för verksamhetsåret
2022 för att klubben aktivt marknadsför Gislaveds kommun i samband med
elitverksamhet, samt att klubben ska återrapportera till kommunen vad man
genomfört efter årets slut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Gislaveds Motorklubb
Ekonomiavdelningen
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Ks §51 Dnr: KS.2021.259 10.10.4

Gislaveds Motorklubb, Ansökan om Eventstöd 2022 för Junior VM i
Gislaved

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Gislaveds Motorklubb beviljas 50 000 kr i eventstöd
för juniorVM för att klubben aktivt marknadsför Gislaveds kommun i samband
med eventet, samt att klubben ska återrapportera till kommunen efter årets slut
vilka marknadsföringsaktiviteter som har genomförts vid eventet.

Reservation
Mikael Kindbladh (WeP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Gislaveds Motorklubb har inkommit med en ansökan om eventstöd för
arrangerande av Junior-VM-semifinal i Gislaved 2022.

Gislaveds Motorklubb arrangerar den 7 maj 2022 en av tre semifinaler i Junior-VM
i speedway. Tävlingen ingår i den internationella tävlingskalendern och omfattas av
det internationella reglementet.

Trots bidrag från Svenska motorcykelförbundet, SVEMO samt elitklubbarnas
samarbetsorgan, ESS beräknas arrangemanget ge ett negativt resultat för klubben
med drygt 70 000 kr. Enligt det internationella regelverket måste arrangören
betala för deltagarnas resekostnader samt göra anpassningar av banan för en högre
säkerhet vilket blir betydande utgiftsposter för klubben.
Enligt beräknad budget för arrangemanget överstiger kostnaderna beräknade
intäkter med 78 000 kr.

Gislaveds Motorklubb lyfter även att arrangemanget ingår som en del av
marknadsföringen av Gislaveds kommun.

Förvaltningens förslag till beslut är att inte bevilja eventstödet då likställigheten inte
kan säkras.

Beslutsunderlag
Ansökan från Gislaveds Motorklubb om eventstöd 2022 för att arrangera Junior-
VM-semifinal
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 januari 2022

Yrkanden
Fredrik Johansson (S): Att ärendet ska avgöras idag och att Gislaveds Motorklubb
beviljas 50 000 kr i eventstöd för juniorVM för att klubben aktivt marknadsför
Gislaveds kommun i samband med eventet, samt att klubben ska återrapportera
till kommunen efter årets slut vilka marknadsföringsaktiviteter som har
genomförts vid eventet.

Anton Sjödell (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Håkan Josefsson
(C) och Emanuel Larsson (KD): Bifall till Fredrik Johanssons (S) yrkande och till att
ärendet ska avgöras idag.

Ks §51 (forts.)
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Mikael Kindbladh (WeP): Att Gislaveds Motorklubb beviljas 70 000 kr i eventstöd
för att arrangera juniorVM 2022.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johansson (S) yrkande att ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Johanssons (S) yrkande och
Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för Fredrik Johanssons (S) yrkande.
NEJ-röst för Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst
Carina Johansson (C) Mikael Kindbladh (WeP)
Bengt Petersson (C)
Håkan Josefsson (C)
Anton Sjödell (M)
Jonas Ericson (M)
Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L)
Marie Johansson (S)
Tommy Stensson (S)
Evangelos Varsamis (S)
Fredrik Johansson (S)
Mattias Johansson (SD)
Stefan Nylén (SD)

Omröstningen utfaller med 13 JA-röster, 1 NEJ-röst och en ledamot är
frånvarande. Därmed har kommunstyrelsen beslutat att bifalla Fredrik Johanssons
(S) yrkande.

Beslutet skickas till:
Gislaveds Motorklubb
Ekonomiavdelningen
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Ks §52 Dnr: KS.2021.41 1.4.1

Årsredovisning 2021, U4, kommunstyrelsens egna

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens årsredovisning 2021.

Ärendebeskrivning
Resultatet för kommunstyrelsen 2021 visar ett överskott på 13,1 mnkr.

Avvikelsen mot budget beror både på högre intäkter än beräknat men också lägre
kostnader. De högre intäkterna beror på statlig ersättning för ökade
sjuklönekostnader kopplade till pandemin, samt betydligt högre statsbidrag till
vuxenutbildningen än förväntat. De lägre kostnaderna beror på vakanta tjänster,
föräldraledigheter, långtidssjukskrivningar samt inställda aktiviteter på grund av
coronapandemin.

Kommunstyrelsen har 12 mnkr i investeringsram. Investeringsanslaget består av 10
mnkr kopplat till samhällsutveckling där anslaget ska fördelas ut efter beslut i
kommunstyrelsen. Under 2021 har endast ett fåtal sådana beslut fattats i
kommunstyrelsen och utfallet omfattar 2,6 mnkr. Resterande 2 mnkr
avser kommunstyrelsens egna investeringar och är avsedda för främst investering i
nytt hr-system som redovisar ett utfall på 5 mnkr. Totalt redovisar
kommunstyrelsens investeringsram ett överskott på 4,4 mnkr.

Ett stort förändringsarbete som pågått under 2021 är översynen av
förvaltningsorganisationen. Översynen ägs av kommundirektören utifrån ett
uppdrag från kommunfullmäktige och har haft mycket hög prioritet. En viktig
utgångspunkt är att översynen ska genomföras med hög delaktighet från
medarbetarna. Kommunstyrelseförvaltningens medarbetare har i hög grad deltagit
och det har inneburit att andra arbetsuppgifter har behövt stå tillbaka eller läggas
på en lägre ambitionsnivå. Arbetet medförde omprioriteringar i arbetet under hela
året. 

Nya riktlinjer på grund av Covid-19 har ställt stora krav på verksamhetens förmåga
att tänka om och ställa om. Verksamheterna har under hela året arbetat enligt
folkhälsomyndighetens nationella råd och rekommendationer och anpassat arbetet
utifrån uppdateringar av dessa. Nya riktlinjer för distansarbete har tagits fram. 

Omsättningen av medarbetare på alla nivåer inom förvaltningen är något som kan
komma att påverka arbetet på förvaltningen men även förvaltningens förmåga att
kunna leverera stöd till våra målgrupper. Under slutet av året har vissa
nyckelkompetenser sagt upp sig vilket skapar en sårbarhet inom prioriterade
uppdrag.

Nödvändiga omprioriteringar och omställningar under pandemin har medfört en
ökad arbetsbelastning under året. Även införanden av nya verksamhetssystem för
hr, ekonomi och ekonomiskt bistånd påverkar arbetssituationen för medarbetarna.
Den ökade arbetsbelastningen kommer att fortgå under en tid framöver till dess
att allt sitter på plats och kunskapen har nått ut i organisationen.

Ks §52 (forts.)

Förändring på chefspositioner både inom egna men också övriga förvaltningar
påverkar farten i utvecklingsfrågor ut i organisationen. Även att tjänster inte
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tillsätts i samma grad som tidigare i väntan på utfallet av förvaltningsöversynen
påverkar utvecklingsarbetet.

Förtroendevalda har haft möjlighet att delta digitalt vid sammanträden för att
säkerställa deltagandet under pandemin. Digitala sammanträden för fullmäktige har
inneburit ett ökat behov av stöd från förvaltningen för att det ska kunna
genomföras.

Under året har en strategi för hållbar utveckling antagits av kommunfullmäktige.
Strategin kommer att vara ett stödjande ramverk för kommunens verksamheter
samt andra aktörer inom det geografiska området Gislaveds kommun. Ett arbete
med att bygga upp en systematisk uppföljning kopplat till detta pågår. Rådet för
hållbar utveckling har startats upp för att skapa samsyn med externa aktörer kring
gemensamt prioriterade områden för att uppnå en hållbar utveckling i kommunen.

Beslutsunderlag
Bokslutsrapport 2021, kommunstyrelsen, daterad den 14 februari 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 9 februari 2022, §8

Beslutet skickas till:
Avd. chefer ksf
Ekonomiavdelningen
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Ks §53 Dnr: KS.2021.216

Uppföljning av intern kontroll 2021

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2021.

Ärendebeskrivning
En uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2021 har gjorts. Enligt
reglementet för intern kontroll ska varje nämnd senast i bokslutet redovisa
resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

Av de planerade 12 kontrollmomenten har alla kontroller genomförts under året. I
ett fåtal av kontrollerna har brister hittats och åtgärder har genomförts och i några
fall planerats vidare för.

Beslutsunderlag
Uppföljning av intern kontrollplan 2021, kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 9 februari 2022, §6

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen, Kvalitet och verksamhetsutveckling



GISLAVEDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
19

2022-02-23

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §54 Dnr: KS.2021.217

Intern kontrollplan 2022

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till intern kontrollplan 2022.

Ärendebeskrivning
Förslag till intern kontrollplan 2022 har upprättats utifrån den riskanalys som är
gjord. I planen finns förslag på de områden som ska granskas under 2022.

Exempel på områden som kommer att granskas är:

· Risk för utebliven effektivisering om inte digitala verktyg/tjänster används
rätt eller i tillräckligt stor utsträckning i förhållande till nya arbetssätt.

· Risk för sämre leverans på grund av svårigheter med
kompetensförsörjning.

· Risk för att styrning och kontroll påverkas negativt vid problem av
införande av nya system.

Kommunstyrelsen kommer att få en uppföljningsrapport av kontrollresultat i
samband med bokslutet för 2022. Av uppföljningsrapporten kommer framgå om
brister framkommit vid kontrollen och om åtgärder har vidtagits.

Beslutsunderlag
Riskanalys 2022, kommunstyrelsen, beslutad den 8 december 2021
Intern kontrollplan 2022, kommunstyrelsen, daterad den 1 februari 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 9 februari 2022, §7

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen, Kvalitet och verksamhetsutveckling
Avd. chefer ksf
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Ks §55 Dnr: KS.2021.233 1.8.1

Svar på revisionsrapport- Granskning av intern kontroll i hantering av
leverantörsregister och leverantörsbetalningar samt behörigheter i
ekonomisystemet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna svar på revisionsrapport gällande
granskning av intern kontroll i hantering av leverantörsregister och
leverantörsbetalningar samt behörigheter i ekonomisystemet daterat den 21
januari 2022.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC
genomfört en granskning av intern kontroll i hantering av leverantörsregister och
leverantörsbetalningar samt behörigheter i ekonomisystemet.

I granskningen lyfts några rekommendationer för kommunstyrelsen att vidta.
Revisorerna har önskat ta del av de åtgärder kommunstyrelsen avser att vidta.

Kommunstyrelsens ekonomiavdelning som har hand om hantering av
leverantörsregister och leverantörsbetalning samt behörigheter i
ekonomisystemet har redan påbörjat några åtgärder. Det ska göras ytterligare
kontroller samt löpande uppdatering på de rutiner som finns för att säkerställa att
hantering av dessa funktioner fungerar på ett tillfredsställande sätt.

I beslutsunderlag ”PM- Kommunstyrelsens åtgärder för revisionsgranskning av
intern kontroll i hantering av leverantörsregister och leverantörsbetalningar samt
behörigheter i ekonomisystemet” redovisas de vidtagna åtgärderna på
revisorernas rekommendationer.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hantering av leverantörsregister
och leverantörsbetalningar samt behörigheter i ekonomisystemet
Missiv - Granskning av intern kontroll i hantering av leverantörsregister och
leverantörsbetalningar samt behörigheter i ekonomisystemet
PM- Kommunstyrelsens åtgärder för revisionsgranskning av intern kontroll i
hantering av leverantörsregister och leverantörsbetalningar samt behörigheter i
ekonomisystemet
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2022
Kommunstyrelsen den 9 februari 2022, §32

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
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Ks §56 Dnr: KS.2018.227 1.1

Val av firmatecknare

Beslut
Kommunstyrelsen väljer följande personer att teckna Gislaveds kommuns firma
var för sig t.o.m. 2022-12-31:

Carina Johansson (C)
Kommunstyrelsens ordförande

Anton Sjödell (M)
Kommunstyrelsens 1:e v. ordförande

Marie Johansson (S)
Kommunstyrelsens 2:e v. ordförande

Stefan Eglinger
Kommundirektör

Eva Gardelin-Larsson
Biträdande kommundirektör

Anders Olsson
Ekonomichef

Ärendebeskrivning
Anders Olsson har tillträtt som ny ekonomichef. Med anledning av detta lyfts
ärendet om val av firmatecknare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2022

Beslutet skickas till:
Ekonomichef
Kansliet, kommunstyrelseförvaltningen
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Ks §57 Dnr: KS.2022.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

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

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare, Socialsekreterare
9.37 Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL

Mark-och exploateringshandläggare TMEX.2022.2
6.16 Yttrande över bygglov för transformatorstation
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Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Kommunstyrelsen Vaggeryds Kommun
Protokoll den 9 februari 2022, §51 Bidrag till Business
Gnosjöregionen

Sveriges Kommun och Regioner
Cirkulär 22:05, Internränta för år 2023

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 22:06, Budgetförutsättningar för åren 2022-2025

Gislaveds Kommunhus AB
Protokoll den 25 januari 2022

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Protokoll den 9 februari 2022

Kommunstyrelsens personalutskott
Protokoll den 16 februari 2022

Länsstyrelsen Östergötland, Miljöprövningsdelegationen
Kungörelsedelgivning
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Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Covid-läget
Kommundirektören informerar om att det har varit ett ansträngt läge i
kommunens verksamheter under de senaste veckorna med anledning av pandemin,
men att det nu ser betydligt ljusare ut. Medarbetarnas återgång från distansarbete
kommer att ske successivt och det planeras nu för fysiska sammanträden
fortsättningsvis.

GGVV-möte
Ordföranden informerar från det senaste GGVV-mötet där Gislaveds kommun
presenterade demokratiberedningens arbete och informerade om avdelningen för
Arbete och utbildning. För övrigt hölls bland annat en diskussion kring den
gemensamma överförmyndarnämnden som ska starta upp efter årsskiftet.

Smålands sjörike-Sydvatten
Ordföranden informerar från möte med Smålands Sjörike och Anton Sjödell (M)
informerar från möte med Sydvatten.

Kommunstyrelsens deltagande på samråd FÖP Gislaved-Anderstorp
Samrådsförslaget om fördjupning av översiktsplanen för Gislaved-Anderstorp är på
samråd mellan den 1 mars-30 april. Det planeras för drop-in-möte med
allmänheten i Gislaved och Anderstorp samt ett digitalt samrådsmöte. Vid dessa
tillfällen önskas politisk bemanning från kommunstyrelsen. Utvecklingsledare
Claudia Bartelsson redogör för upplägget för samråden och påminner om att
ledamöterna ska anmäla sitt deltagande.

Företagsveckan
Anton Sjödell (M) informerar om Företagsveckan som ska genomföras under
v. 14. Kommunstyrelsens ledamöter kan anmäla sig och vara med på två
företagsbesök per person under veckan.

Regeringsbeslut gällande hastigheten på rv 26
Gislaveds kommun har i november 2020 tillsammans med Gnosjö, Värnamo,
Vaggeryd, Tranemo och Hylte kommuner överklagat Trafikverkets beslut att sänka
hastigheten på rv 26 för sträckan Gislaved-Skogslid (till och med rv 40) från 90
km/h till 80 km/h. Anton Sjödell (M) informerar om att regeringen nu har beslutat
att bifalla kommunernas överklagan och upphäver beslutet. Därmed kommer
hastigheten på vägsträckan ändras tillbaka till 90 km/h.
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