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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Ks §204 Dnr: KS.2022.21

Godkännande av närvaro på sammanträde

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att två politiker från Uganda deltar på en del av
kommunstyrelsens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, medverkar i ett internationellt
ledarprogram i samarbete med Centrum för Lokal Demokrati, ICLD. Programmet
vänder sig till ledande förtroendevalda på lokal och regional nivå i länder i Afrika,
Asien och Östeuropa.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) är mentor för två kvinnliga
politiker från Uganda som deltar i programmet. Dessa politiker är nu på besök i
Gislaveds kommun och deltar en stund på kommunstyrelsens sammanträde.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.21
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Ks §205 Dnr: KS.2021.210 1.3.1

Redogörelse från samråd gällande riktlinjer för bostadsförsörjning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunen har ett lagstadgat ansvar att varje mandatperiod ta fram riktlinjer för
bostadsförsörjning i enlighet med lag (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (BFL).

Det huvudsakliga syftet för riktlinjerna för bostadsförsörjning är att utgöra grund
för kommunens planering av den framtida bostadsförsörjningen genom att utgöra
underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL). Detta innebär att vid
framtagande av ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan eller detaljplan ska
riktlinjerna för bostadsförsörjning vara utgångspunkten för frågor som rör
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet i kommunen.

I riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska även de bostadspolitiska mål och
ambitioner som kommunen har tydliggöras. Riktlinjerna beskriver på vilket sätt
kommunen ska verka för att nå sina bostadspolitiska mål och hur man vill använda
de verktyg som står till kommunens förfogande. Riktlinjer för bostadsförsörjningen
utgör också en del av kommunens strategiska planering för utveckling och tillväxt.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning har mellan perioden 8 april till 3 juni varit på
samråd internt i kommunkoncernen och externt med aktörer i närområdet. De
som valt att yttra sig inom kommunkoncernen är överförmyndarnämnden,
kulturnämnden, bygg- och miljönämnden, fritid- och folkhälsonämnden, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden samt fastighet- och servicenämnden. De
externa aktörer som yttrat sig är Region Jönköpings län och Jönköpings
länsstyrelse.

Några organisationer har beviljats mer tid att svara på remissen. Detta gäller
tekniska nämnden, räddningsnämnden och Gislaveds näringslivsråd. Deras
yttranden presenteras muntligt under kommunstyrelsens sammanträde då de inte
hinner inkomma innan handlingarnas utskick.

Beslutsunderlag
Kulturnämnden, remissvar angående förslag på riktlinjer för bostadsförsörjning
Region Jönköping Yttrande gällande förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning för
Gislaveds kommun
Socialnämndens protokoll 20220515 Sn57
Socialnämndens yttrande om riktlinjer för bostadsförsörjning daterad 9 maj 2022
Bygg- och miljönämnden beslut § 22 Yttrande över riktlinjer för
bostadsförsörjning
Fritid- och folkhälsonämnden beslut § 26 Remiss - riktlinjer för bostadsförsörjning
Fastighet- och servicenämnden beslut § 55 Svar på samrådsremiss - Riktlinjer för
bostadsförsörjning
Buau beslut §41 tillstyrka förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning

Ks §205 (forts.)

Länsstyrelsens yttrande över Gislaveds kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning
(21051614)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2022

Beslutet skickas till:
Avd. hållbar utveckling

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Ks §206 Dnr: KS.2022.121 2.9.2

Arvoden för bolag mandatperioden 2023-2026

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att rekommendera bolagen
att vid bolagsstämmorna 2023 fastställa de fasta årsarvodena enligt förslag daterat
den 25 januari 2022, vilket innebär en förändrad struktur för de fasta arvodena
med en procentsats kopplad till riksdagsledamotsarvodet. Beslutet gäller för
mandatperioden 2023-2026. Kommunfullmäktige rekommenderar i övrigt bolagen
att i tillämpliga delar följa Regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt
förtroendevalda i Gislaveds kommun.

Ärendebeskrivning
Årsarvodena för Gislaveds kommunhus AB:s dotterbolags styrelser utgår idag från
beslut taget av kommunfullmäktige den 17 november 2016. Arvoden beräknas
baserat på prisbasbeloppet.

Enligt de generella ägardirektiven för Gislaveds kommun, antagna av
kommunfullmäktige, är det kommunfullmäktige som fastställer grunderna för
arvode och andra ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter och suppleanter
samt lekmannarevisorer med suppleanter. Arvoden och andra ersättningar
beslutas därefter på respektive bolags årsstämma. Inför en ny mandatperiod har
även dessa arvoden och ersättningar setts över likt ersättningarna för styrelse och
nämnder.

Gislaveds Kommunhus AB har berett frågan som moderbolag och föreslår en
förändrad struktur för beräkning av arvodena som istället baseras på en
procentsats av årsarvodena för riksdagsledamöter. Inför Gislaveds Kommunhus
AB:s beredning av frågan har synpunkter inhämtas från respektive dotterbolags
styrelser.

Parlamentariska kommittén har som kommunfullmäktiges beredningsorgan för
beredning av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda behandlat
moderbolagets förslag. Parlamentariska kommittén föreslår att kommunfullmäktige
rekommenderar bolagen att fastställa de fasta årsarvodena enligt förslag daterat
den 25 januari 2022, samt att i övrigt rekommendera bolagen att i tillämpliga delar
följa Regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt förtroendevalda i
Gislaveds kommun. I bilaga redovisas förslag till ny struktur och procentsatser.
Förändringen innebär att de fasta arvodesnivåerna utgår från en struktur med en
procentsats av riksdagsledamöternas arvoden. Förändringen innebär också att det
fasta arvodet i Gislaved Energikoncern AB ligger på samma nivå som i AB
Gislavedshus samt ett förslag om fast arvode för ledamöterna i bolagens styrelser.

Beslutsunderlag
Gislaveds Kommunhus AB:s styrelseprotokoll daterat den 25 januari 2022, §5
Parlamentariska kommitténs protokoll daterat den 8 februari 2022, §1
Gislaved Kommunhus AB:s förslag till struktur och procentsatser för bolagens
fasta arvoden, daterat den 25 januari 2022
Ks §206 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Arvodesnivåer 2020 - 2022, struktur för fasta arvoden med koppling till
prisbasbelopp
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Ks §207 Dnr: KS.2022.112

Svar på remiss - Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade
avdrag för tjänsteresor och hemresor

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att Gislaveds kommun inte har något att erinra över
föreslaget nytt regelverk för resor i samband med arbetsresor och tjänsteresor.
Gislaveds kommun ställer sig positiva till ett enklare regelverk som är
färdmedelsneutralt och att förslaget i högre utsträckning ska bidra till rörlighet på
arbetsmarknaden och regionförstoring.

Ärendebeskrivning
En regionalt differentierad skattereduktion som är avståndsbaserad och
färdmedelsneutral föreslås ersätta den nuvarande kostnadsbaserade avdragsrätten
för resor mellan bostad och arbetsplats.

Att skattereduktionen är avståndsbaserad och färdmedelsneutral innebär att
skattelättnaden utgår från avståndet mellan bostad och arbetsplats i stället för
kostnaden för resan däremellan samt att skattelättnaden blir oberoende av vilket
färdmedel som faktiskt har använts för arbetsresan. Den regionala differentiering
av skattereduktionen som föreslås innebär härutöver att villkoren för att kunna få
en skattelättnad knyts till var i landet den skattskyldige bor och arbetar. Det
föreslagna systemet förväntas omfatta fler personer än nuvarande regelverk och
leda till minskade utsläpp från arbetsresor.

Propositionens förslag är att skattereduktion ska göras med 80 öre per
kilometer för arbetsresor till den del resan överstiger en nedre avståndsgräns men
inte en övre avståndsgräns. Den nedre avståndsgränsen föreslås vara högre för
dem som bor och arbetar i vissa storstadskommuner i Stockholms, Västra
Götalands och Skåne län, medan den övre avståndsgränsen föreslås vara
densamma i hela landet. Förslaget utgör en modell för ett nytt skatterättsligt
regelverk för arbetsresor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Beslutsunderlag
Remissmissiv Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för
tjänsteresor och hemresor
Promemoria Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för
tjänsteresor och hemresor
Remissvar daterad den 9 maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2022.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Ks §208 Dnr: KS.2022.124 1.9.1

Yttrande över samråd detaljplan för Östra Kallset 1:70 m.fl.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på förslaget till detaljplan
för fastigheten Östra Kallset 1:170 m.fl. fastigheter i Skeppshult:

Att planförslaget bedöms vara i enlighet med inriktningen i kommunens
översiktliga planering.

Att kommunstyrelsen stödjer planförslagets bedömning angående berörd
jordbruksmark.

Att lämpligheten med och konsekvenserna av att använda enskilt huvudmannaskap
för allmän platsmark bör utredas ytterligare i det fortsatta planarbetet.

Kommunstyrelsen tillstyrker i övrigt planförslaget.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har tagit fram ett samrådsförslag till detaljplan för
Skeppshults bruk på fastigheten Östra Kallset 1:70 m.fl. Planförslaget innebär att
befintlig verksamhet planläggs och ges möjlighet till utökning. Planförslaget innebär
också att Boarpsvägen som idag löper rakt igenom bruksområdet får en östligare
sträckning utanför verksamhetsområdet och kommer att ansluta till Bruksgatan
längre österut. Vidare så har delar av industribebyggelsen höga kulturhistoriska
värden och föreslås få varsamhetsbestämmelser i detaljplanen.

Området är beläget på kanten till Nissan och delar omfattas av strandskydd.
Strandskyddet föreslås upphävas inom de delar som utgör kvartersmark för
verksamheter. Området i direkt anslutning till Nissan kommer att utgöra
allmänplatsmark med enskilt huvudmannaskap. Strandzonen i de södra delarna av
planområdet har också identifierats ha högre naturvärden. Dagvatten kommer
att hanteras via en större våtmark i nordöstra delen av planområdet samt i två
dagvattendammar i anslutning till Nissan. Planförslaget sätter också skyddsnivåer
för att klara risker för översvämningar från Nissan och från
skyfallsöversvämningar.

För att verksamhetens behov av utvidgning ska kunna tillgodoses så kommer
planförslaget att ta ca 0,6 ha jordbruksmark i anspråk i den östra delen av
planområdet. Planförslaget anger att det är enda möjliga området att nyttja samt
att man bedömer att ta i anspråk del av åkern för expansion av befintlig industri
inte innebär någon nämnvärd påverkan på fortsatt jordbruksdrift utanför
planområdet. Kommunstyrelseförvaltningen stödjer denna bedömning.

I den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP16, är större delarna av
planområdet tillsamman med ett område på den västra sidan av Nissan utpekat
som LIS-område med tänkt utveckling för bostäder och verksamheter. Den
fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult pekar inte ut
området som befintligt verksamhetsområde då det inte är detaljplanelagt idag.
Området ingår istället i ett större landskapsområde betecknat som särskilt
bevarandeområde för natur, miljö och kultur. I ett sådant område ska ny
bebyggelse prövas restriktivt. Samtidigt bekräftar den fördjupade
Ks §208 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

översiktsplanen för Smålandsstenar - Skeppshult inriktningen för LIS-området i
ÖP16. De båda plandokumenten ger därmed inte en helt entydig inriktning för
området. Kommunstyrelseförvaltningen gör dock bedömningen att den föreslagna
utvecklingen i detaljplanen kan bedömas vara i linje med den översiktliga
planeringen. Den tydligaste inriktningen för det enskilda området görs i LIS-
bedömningen som stöder föreslagen detaljplan. Det särskilda bevarandeområdet
medger möjlighet till restriktiv utveckling, något som bör kunna medges i detta
fallet. Området har stark historisk förankring som industriområde, en befintlig
verksamhet med utvecklingsbehov och kulturhistoriska värden som kan bevaras
genom detaljplanläggningen.

Planförslaget bedöms i övrigt vara förenligt med den översiktliga planeringen

För delar av området föreslås allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap i
syfte att exempelvis säkerställa allmänhetens tillträde till ett markområde eller att
bevara naturvärden. Även en verksamhetsbyggnad är lokaliserad till samma typ av
markanvändning. Enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark medför inte
automatiskt samma säkerställandegrad som vid kommunalt huvudmannaskap.
Lämpligheten med och konsekvenserna av att använda enskilt huvudmannaskap
bör därför utredas ytterligare i det fortsatta planarbetet. Det råder också
oklarheter kring Boarpsvägens fortsatta förvaltning vars påverkan på planarbetet
behöver beaktas. Närmare beskrivningar av dessa frågor finns i bilagt yttrande från
mark- och exploateringsenheten.

Beslutsunderlag
Samrådshandlingar för förslag till detaljplan för fastigheten Östra Kallset 1:70 m.fl. I
Skeppshult daterad 11 maj 2022.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2022.
Mark- och exploateringsenhetens yttrande över förslag till detaljplan för Östra
Kallset 1:70 mfl daterat den 25 maj 2022.

Yrkanden
Jonas Ericson (M): Bifall till förslaget och att ärendet inte ska vara beredande utan
avgöras idag.

Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Marie Johansson (S), Fredrik
Sveningson (L), Emanuel Larsson (KD), Håkan Josefsson (C) och Peter Gustavsson
(SD): Bifall till förslaget och till Jonas Ericsons (M) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jonas Ericsons (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet inte ska vara beredande utan avgöras idag.

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Ks §209 Dnr: KS.2022.50 1.3.1

Alkohol- och drogpolicy för Gislaveds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy mot alkohol och
droger, daterad den 18 maj 2022, samt att upphäva missbrukspolicyn daterad 27
mars 2013 och tobakspolicyn daterad den 31 mars 2016.

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva de handlingsplaner som är knutna till
missbrukspolicyn och till tobakspolicyn.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun ska vara en alkohol/drog och rökfri arbetsplats. I förslaget till ny
policy har tidigare policies för dessa områden arbetats ihop till ett policydokument.
Vi ska på ett öppet och medmänskligt sätt ingripa och klargöra att arbete och
alkohol/droger inte går att förena.

Syftet med denna policy är att erhålla en alkohol-, drog- och rökfri arbetsmiljö och
samtidigt ge stöd för chefer och medarbetare då problem uppstår.

Innehållet i denna policy och rutinen för hur den tillämpas ska göras allmänt känt
bland anställda i Gislaveds kommun genom information och utbildning. Policyn gäller
alla som vistas inom kommunens lokaler: anställda, förtroendevalda, besökare,
entreprenörer, konsulter med flera.

Ärendet har behandlats i kommundirektörens ledningsgrupp och beretts i
kommunstyrelsens personalutskott.

Beslutsunderlag
Gällande missbrukspolicy daterad den 27 mars 2013
Gällande tobakspolicy daterad den 31 mars 2016
Förslag till ny policy mot alkohol och droger daterad den 1 mars 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2022
Kommunstyrelsens personalutskott den 30 maj 2022, §7
Förslag till ny policy mot alkohol och droger daterad den 18 maj 2022
Kommunstyrelsens personalutskott den 25 maj 2022, §16

Yrkanden
Marie Johansson (S): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.50
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Ks §210 Dnr: KS.2022.51 1.3.1

Policy mot diskriminering och kränkande särbehandling för Gislaveds
kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy mot
diskriminering och kränkande särbehandling daterad den 18 maj 2022, samt att
upphäva bemötandepolicy daterad den 27 mars 2013.

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva den handlingsplan som är knuten till
bemötandepolicyn.

Ärendebeskrivning
Inom Gislaveds kommun ska alla mötas med respekt och ha samma möjligheter
och rättigheter. Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare där alla
medarbetares kompetens och potential tas tillvara. Vi ser olikheter som en styrka
och en väg för att nå och utveckla organisationens mål och åtaganden.
Diskrimineringslagen och denna policy omfattar förutom alla medarbetare i
Gislaveds kommun även arbetssökande, praktikanter, inhyrd och inlånad personal.
Denna policy omfattar även alla medarbetare inom kommunala bolag. Gislaveds
kommun accepterar inte att någon form av diskriminering, trakasserier, sexuella
trakasserier eller repressalier förekommer i kommunens verksamheter.
Kommunen ska vidare bedriva verksamheter som är tillgängliga för alla, oavsett
funktionsvariation.

Denna policy innefattar även det som tidigare omfattades av bemötandepolicyn det
vill säga att alla medarbetare ska ha ett gott, professionellt och respektfullt
bemötande, och därmed föreslås att gällande bemötandepolicy upphävs.

Personalutskottet har den 30 mars 2022 diskuterat fortsatt process och överlämnat
ärendet till dagens sammanträde.

Ärendet har behandlats i kommundirektörens ledningsgrupp och har beretts i
kommunstyrelsens personalutskott.

Beslutsunderlag
Gällande bemötandepolicy daterad den 27 mars 2013
Förslag till ny policy mot diskriminering och kränkande särbehandling, daterad den
10 mars 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2022
Kommunstyrelsens personalutskott den 30 mars 2022, §8
Förslag till ny policy mot diskriminering och kränkande särbehandling, daterad den
18 maj 2022
Kommunstyrelsens personalutskott den 25 maj 2022, §17

Yrkanden
Marie Johansson (S): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.51
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Ks §211 Dnr: KS.2022.52 1.3.1

Arbetsmiljöpolicy för Gislaveds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsmiljöpolicy daterad
den 18 maj 2022, samt att upphäva den tidigare arbetsmiljöpolicyn antagen av
kommunfullmäktige den 25 oktober 2018.

Ärendebeskrivning
En god arbetsmiljö är grunden för välmående och trivsamma arbetsplatser.
Arbetsmiljön består inte bara av det fysiska rummet – hit räknas också den sociala
och organisatoriska arbetsmiljön. Arbetsgivaren har huvudansvaret för
arbetsmiljön. De förtroendevalda i våra nämnder har alltid det yttersta
arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön i verksamheterna. Uppgifter inom arbetsmiljö
ska utföras på den nivå där det blir mest effektivt, därför sker en fördelning av
arbetsmiljöuppgifter till chefer så långt ut i verksamheterna som möjligt.

Syftet med policyn är att Gislaveds kommuns systematiska arbetsmiljöarbete ska
resultera i ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare. Arbetsmiljön i våra
verksamheter ska vara sådan att samtliga medarbetare ska trivas och kunna
utvecklas både yrkesmässigt och som individer, ingen ska behöva drabbas av ohälsa
eller komma till skada på grund av arbetet.

Personalutskottet har den 30 mars 2022 diskuterat fortsatt process och
överlämnat ärendet till dagens sammanträde.

Ärendet har behandlats i kommundirektörens ledningsgrupp och har beretts av
kommunstyrelsens personalutskott.

Beslutsunderlag
Gällande arbetsmiljöpolicy antagen av kommunfullmäktige 25 oktober 2018
Förslag till ny arbetsmiljöpolicy daterad den 1 mars 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2022
Kommunstyrelsens personalutskott den 30 mars 2022, §9
Förslag till ny arbetsmiljöpolicy daterad den 18 maj 2022
Kommunstyrelsens personalutskott den 25 maj 2022, §18

Yrkanden
Marie Johansson (S): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.52
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Ks §212 Dnr: KS.2022.54 1.3.1

Policy mot våld och hot om våld för Gislaveds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy mot våld och hot
om våld daterad den 18 maj 2022.

Ärendebeskrivning
Alla medarbetare i Gislaveds kommun har rättigheten att känna sig trygg och säker
i sitt arbete. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Alla
medarbetare har en skyldighet att aktivt medverka för en gemensam och god
arbetsmiljö, utan våld och hot om våld.

Gislaveds kommun ska inte under några förhållanden acceptera att anställda inom
kommunen samt förtroendevalda utsätts för någon form av hot och våld i sin
arbetsmiljö. Gislaveds kommun ska så långt det är möjligt och rimligt genom
lämpliga skyddsåtgärder skydda anställda och förtroendevalda mot att bli utsatta
för hot och våld. För dem som utsätts för sådana handlingar ska kommunen ge
lämpligt stöd för att den drabbade ska kunna bearbeta det som hänt för att tryggt
kunna utföra de uppgifter som åligger den i kommunens verksamheter.

Personalutskottet har den 30 mars 2022 diskuterat fortsatt process och överlämnat
ärendet till dagens sammanträde.

Ärendet har behandlats i kommundirektörens ledningsgrupp och beretts av
kommunstyrelsens personalutskott.

Beslutsunderlag
Förslag till policy mot våld och hot mot våld daterad den 1 mars 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2022
Kommunstyrelsens personalutskott den 30 mars 2022, §10
Förslag till policy mot våld och hot mot våld daterad den 18 maj 2022
Kommunstyrelsens personalutskott den 25 maj 2022, §19

Yrkanden
Marie Johansson (S): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.54
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Ks §213 Dnr: KS.2022.115

Taxa för kopiering

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kopieringstaxa för
allmänna handlingar daterad den 10 maj 2022, samt att taxan gäller från den 1
januari 2023.

Ärendebeskrivning
Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en kommun
eller en myndighet. Om den som begär ut en handling däremot önskar en kopia på
handlingen har kommunen rätt att ta ut en avgift.

Kopieringstaxan gäller för hela kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att taxan inte förändras jämfört med
2022.

Beslutsunderlag
Kopieringstaxa för allmänna handlingar daterad den 10 maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 1 juni 2022, §32

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Ks §214 Dnr: KS.2022.116

Taxa för borgerlig vigsel

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för borgerlig
vigsel daterad den 10 maj 2022, samt att taxan gäller från den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner ska tillhandahålla service till sina invånare om möjligheter
till borgerlig vigsel, vilket också erbjuds i Gislaveds kommun.

Gislaveds kommun tar ingen avgift av de som viger sig. Många kommuner tar
dock ut en administrativ avgift för vigsel, särskilt om ingen i paret är
folkbokförd i kommunen. Kommunen har också rätt att ta ut ersättning för
vigselförrättarens resor om vigsel sker på annan plats än vigselförrättarens
tjänstelokal, som i Gislaveds kommun är Kommunhuset. Gislaveds kommun
har inte tagit ut någon avgift eller ersättning för resekostnader så länge vigsel
sker inom kommunens gränser.

Med bakgrund av ovanstående föreslås att vigsel i Gislaveds kommun ska vara helt
avgiftsfri om någon i paret är folkbokförd i kommunen, men att ersättning för
resekostnader tas ut om vigselceremonin sker utanför Gislaveds kommuns
gränser, oavsett folkbokföring. En administrativ avgift för vigsel tas ut om
500 kr om ingen i paret är folkbokförd i Gislaveds kommun. Taxan föreslås
därmed att vara oförändrad jämfört med 2022.

Beslutsunderlag
Förslag till taxa för borgerlig vigsel 2022, daterad den 10 maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 1 juni 2022, §31

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Ks §215 Dnr: KS.2022.117

Marktaxa för försäljning av småhustomter samt flerbostadshustomter

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta marktaxa för
småhustomter samt flerbostadshustomter, daterad den 11 maj 2022 samt att taxan
gäller från den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har blivit en allt mer attraktiv kommun, inte bara för
nyetableringar för olika verksamheter utan även en kommun där man vill bo.
Förfrågningar om att exploatera kommunens mark för bostadsändamål har ökat
de senaste åren.

Kommunen tog fram bland annat Gislaveds kommun vision 2040 samt Bro till bro
projektet i Anderstorp för att möjliggöra framtida exploateringar för bland annat
bostäder. Mot bakgrund av EU:s statsstödsregler ”Lag (2013:388) om tillämpning
av Europeiska unionens statsstödsregler” och av kommunallagens förbud att gynna
enskilda näringsidkare ska försäljning av kommunal mark ske till marknadspris.

Priset ska dels spegla den attraktivitet kommunen har idag, och att försäljning av
mark sker till marknadspris. Som en del i underlaget för taxan ligger en värdering
gjord av oberoende part.

Tomtpristaxan för centralorterna har ett större prisintervall än de mindre
tätorterna. Intervallet speglar hur marknaden ser på prissättning av
bostadstomtmark utan hänsyn till markens förhållande.

Ett större intervall ger en möjlighet för kommunen att göra en egen
värdebedömning vid varje tomt utifrån markens läge samt investeringsbehov i
marken, för att sätta ett lämpligt pris som följer marknaden.

Taxan är oförändrad.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2022
Marktaxa för småhustomter samt flerbostadshustomter, daterad den 11 maj 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 1 juni 2022, §29

Yrkanden
Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Bengt Petersson (C): Bifall till
förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Ks §216 Dnr: KS.2022.118

Marktaxa försäljning av verksamhetstomter och arrenden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under punkt 4 marktaxa för arrenden för
jordbruksmark lägga till att värdebedömning görs vid behov.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta marktaxa för
försäljning av verksamhetstomter och arrenden, daterad den 11 maj 2022 samt att
taxan gäller från den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har blivit en allt mer attraktiv kommun, inte bara för
nyetableringar för olika verksamheter utan även en kommun där man vill bo och
verka. Förfrågningar om mark för verksamheter och bostäder har ökat de senaste
åren.

Kommunen har bland annat tagit fram Gislaveds kommun vision 2040 samt Bro till
bro projektet i Anderstorp för att möjliggöra framtida exploateringar för bland
annat verksamheter och bostäder.

Mot bakgrund av EU:s statsstödsregler ”Lag (2013:388) om tillämpning av
Europeiska unionens statsstödsregler” och av kommunallagens förbud att gynna
enskilda näringsidkare ska försäljning av kommunal mark ske till marknadspris.

Priset ska dels spegla den attraktivitet kommunen har idag, och att försäljning av
mark sker till marknadspris. Som en del i underlaget för taxan ligger en värdering
gjord av oberoende part.

Tomtpristaxan för centralorterna har ett högre prisintervall än de mindre
tätorterna. Intervallet speglar hur marknaden ser på prissättning av
verksamhetstomtmark utan hänsyn till markens förhållande.

Ett större intervall ger en möjlighet för kommunen att göra en egen
värdebedömning vid varje tomt utifrån markens läge samt investeringsbehov i
marken, för att sätta ett lämpligt pris som följer marknaden.

Enligt Jordabalken ska arrendeavgiften motsvara arrendets värde med hänsyn till
arrenderättens avkastningsförmåga, arrendeavtalets innehåll och omständigheter i
övrigt.

Taxan är oförändrad.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2022
Marktaxa försäljning av verksamhetstomter och arrenden, daterad den 11 maj
2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 1 juni 2022, §28

Yrkanden
Bengt Petersson (C): Att under punkt 4 marktaxa för arrenden för jordbruksmark
lägga till att värdebedömning görs vid behov.

Ks §216 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Jonas Ericson (M) med instämmande av Marie Johansson (S), Anders Gustafsson
(SD), Emanuel Larsson (KD), Fredrik Sveningson (L) och Mikael Kindbladh (WeP):
Bifall till Bengt Peterssons (C) yrkande och till liggande förslag i övrigt.

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

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

Beslutet skickas till:
Mark- och exploatateringsenheten
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Ks §217 Dnr: KS.2022.119

Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Gislaveds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för upplåtelse
av offentlig plats i Gislaveds kommun daterad den 11 maj 2022 samt att taxan
gäller från den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Offentliga platser ska vara tillgängliga för allmänheten och kunna användas för
många olika ändamål.

Med offentlig plats menas i huvudsak gator, torg, parker och andra platser som
redovisas som allmän plats i detaljplanen.

Denna taxa gäller avgifter för all upplåtelse av mark på offentlig plats som ägs av
Gislaveds kommun, men stöd av LAG (1957:259) om rätt att för kommuner att ta
ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m.

Priset för saluplats inkl. el höjs med 10 kr från 130 kr per tillfälle till 140 kr per
tillfälle. Denna ökning påverkar även långtidshyran.

För övrigt är det inga förändringar i taxan.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 13 maj 2022
Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Gislaveds kommun, daterad den 11 maj 2022
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gislaveds kommun antagna den 26
mars 2015
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 1 juni 2022, §30

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Ks §218 Dnr: KS.2022.129

Upplåtelse av mark för valaffischer valet 2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge generellt medgivande för valaffischering på
platser presenterade i Förslag på platser för valaffischering daterad den 25 maj
2022, förutsatt att ordning- och trafiksäkerhetsföreskrifter följs, samt att
valaffischerna får sättas upp tidigast fem veckor innan valet och tas ned senast en
vecka efter valet.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län tar inför varje val fram ett beslut gällande tillstånd till
anordningar för valaffischering uppsatta i länet, utanför detaljplanelagt område.
Inom detaljplanelagt område är det kommunen själv som beslutar om tillstånd för
valaffischering.

Kommunstyrelseförvaltningen har i samarbete med tekniska förvaltningen och
partiernas gruppledare tagits fram ett förslag på platser för valaffischering i
Gislaved, Anderstorp, Smålandsstenar, Hestra, Reftele, Burseryd och Broaryd.

Partierna förväntas se till att affischtavlorna hålls i snyggt och prydligt skick, och att
affischerna sätts upp så att de inte strider mot allmänna ordningsföreskrifter.
Affischtavlorna får inte sättas upp i rabatter, och centrala ytor med klippta
gräsmattor bör i möjligaste mån undvikas. Anordningarna får inte ges sådan
utformning att de kan förväxlas med vägmärke eller trafikanordning, placeras så att
sikten skyms för fordonsförare, eller i övrigt strida mot trafiksäkerheten. En
tidsbegräsning för tillståndet, som innebär att valaffischerna får sättas upp tidigast
fem veckor innan valet och tas ned senast en vecka efter valet, föreslås för att
säkerställa god ordning. Det finns en gemensam överenskommelse mellan
kommunfullmäktiges partier kring placering, skötsel m.m.

Ansökan till polismyndigheten krävs.

Beslutsunderlag
Förslag på platser för valaffischering, daterad den 25 maj 2022
Länsstyrelsen i Jönköpings län - Beslut om valaffischering (20743826)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2022

Beslutet skickas till:
Valsamordnaren
Marie Johansson (S)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Ks §219 Dnr: KS.2022.90

Utredningsuppdrag gällande införande av "Bostad först" i Gislaveds
kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
definiera vad som bör ingå i en utredning om eventuellt införande av boende först
i Gislaveds kommun. Förslaget ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde
den 24 augusti 2022.

Ärendebeskrivning
På socialnämnden den 14 december 2021 väcktes ett initiativärende gällande
införande av "bostad först" i Gislaveds kommun. Bostad först är en modell som
syftar till att nå och erbjuda en långsiktig boendelösning till hemlösa personer som
i många fall även har psykiska sjukdomar eller andra problem i form av beroende
eller missbruk. Socialnämnden beslutade att remittera ärendet till
socialförvaltningen för beredning.

Socialförvaltningen upprättade ett beredningsdokument, vilket bifogas ärendet,
som bland annat innehåller vilka insatser som finns tillgängliga i kommunen idag
och deras perspektiv på ett införande av boende först. De anser att ett eventuellt
införande måste beslutas av kommunfullmäktige, då det berör flera delar av
kommunkoncernen utöver socialnämnden och dess verksamheter. De anser också
att kommunen som helhet behöver ta fram en strategi för att motverka
hemlöshet, där uppdragen för olika kommunala nämnder och bolag tydliggörs och
eventuella samverkansformer internt och externt beskrivs. En sådan strategi leder
i deras mening till att ett eventuellt ställningstagande kring införande av bostad
först kan göras. Socialnämnden beslutade att anta socialförvaltningens svar som sitt
eget och översända underlaget till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Kommunstyrelseförvaltningen har i och med detta tagit fram nedanstående
tjänsteskrivelse som beskriver förutsättningarna för att genomföra en utredning
som visar om bostad först bör införas i kommunen. Tjänsteskrivelsen uttalar sig
inte angående om en sådan utredning bör göras. Den uttalar sig heller inte
huruvida bostad först bör införas, utan det lämnas till en eventuell framtida
utredning om ett sådant uppdrag ges.

Kommunstyrelseförvaltningen anser inte att en kommungemensam strategi mot
hemlöshet behöver framarbetas för att ett eventuellt ställningstagande kring
bostad först ska kunna genomföras. Detta skulle istället kräva en
kommunövergripande utredning som innefattar en kartläggning av nuvarande
behov av modellen sett till hemlösheten i kommunen, effekten av ett framtida
införande (ekonomiskt och verksamhetsmässigt) och hur modellen i sådana fall
skulle kunna implementeras. Då bostad först är en modell som inte är tydligt
definierad måste också omvärldsanalys genomföras i de kommuner som redan
infört modellen.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att en uppdragsbeskrivning behöver definieras
för att en utredning ska kunna genomföras, där tydligt ställda frågor ska utgöra
grunden för vad som egentligen undersöks. I detta bör även ett förslag på tidsplan
redovisas.

Ks §219 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.90
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-06-15

Beslutsunderlag
Initiativärende - Införande av bostad först i Gislaveds kommun till nämndens
sammanträde den 14 december
Protokollsutdrag Sn §12, Initiativärende införande av "bostad först" i Gislaveds
kommun
Rev. 2022-02-07 Beredning av initiativärende Bostad först
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2022

Yrkanden
Marie Johansson (S) med instämmande av Kenneth Magnusson (C), Anders
Gustafsson (SD), Mikael Kindbladh (WeP), Fredrik Sveningson (L) och Emanuel
Larsson (KD): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Avd. Hållbar utveckling

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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2022-06-15

Ks §220 Dnr: KS.2022.57 1.9.1

Svar på remiss av åtgärdsprogrammet vattnets miljömål 2023-2027

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande
daterat den 23 maj 2022 som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelserna har i uppdrag att genomföra de nationella miljömålen på regional
nivå. I Jönköpings län sker detta genom att regionala åtgärdsprogram som omfattar
grupper av miljömål tas fram. Ett förslag till regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag
och Grundvatten av god kvalitet, kallat Vattnets miljömål, har tagits fram i samverkan
med representanter från kommuner och andra aktörer i länet. Åtgärderna är
riktade till olika aktörer i länet men huvuddelen av åtgärderna berör kommunerna.
Avsikten är att de olika utpekade aktörerna ska göra åtaganden för vilka åtgärder
som man förbinder sig att genomföra under programperioden 2023-2027.

Åtgärdsprogrammet omfattar åtgärder som främst riktar sig till tekniska
förvaltningens och bygg- och miljöförvaltningens verksamhetsområden.
Kommunens VA-verksamhet berörs i stor omfattning. Kommunstyrelsens är också
ansvarig för några åtgärder. Det finns också kombinationsåtgärder där flera
verksamheter ska göra delar i åtgärden. Åtgärdsförslaget har varit remitterat till
tekniska nämnden och till bygg- och miljönämnden som har meddelat sin inställning
till vilka åtgärder man är beredd att åta sig under den kommande
programperioden. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på
yttrande i vilket nämndernas ställningstaganden och synpunkter har inarbetats.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsen i Jönköpings län, remiss - Vattnets miljömål, åtgärdsprogram 2023-
2027.
Tekniska nämndens protokoll daterat den 17 maj 2022 §34
Tekniska förvaltningens yttrande daterat den 27 april 2022
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat den 23 maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 maj 2022
Kommunstyrelsen den 1 juni 2022, §183

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.57
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Ks §221 Dnr: KS.2022.106 2.4.7

Yttrande över samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings
läns budget 2023

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Mediacenter i Jönköpings läns förslag till
budget för 2023.

Ärendebeskrivning
Mediacenter i Jönköpings län har översänt förslag till budget 2023 för samråd till
medlemmarna i kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län.
Medlemskommunernas beslut och eventuella synpunkter sänds till Mediacenter i
Jönköpings län senast 2022-10-31

Mediacenter har för avsikt att tillmötesgå medlemskommunernas önskemål att
inte höja medlemsuttaget 2023. Istället tas dessa medel ut från eget kapital med
hänvisning till synnerliga skäl. Medlen kommer att användas för utvecklings- och
samverkanskostnader i verksamheten.

Mediacenter Jönköpings län har sedan starten 2006 byggt upp en stark finansiell
ställning. Förbundets egna kapital uppgår 2021-12-31 till drygt 7,3 mnkr. Efter
diskussioner med sakkunnig på SKR och förbundets auktoriserade revisor, finns en
möjlighet att under perioden 2022 – 2023 minska eget kapital till ca 6,0 mnkr.

Medlemsavgiften beräknas utifrån respektive kommuns antal invånare och för 2023
är avgiften 765 000 kr för Gislaveds kommun vilket är 6 000 kr lägre jämfört med
föregående års avgift. För 2023 planeras investeringar av kontors- och
konferensmöbler om totalt 100 000 kr.

Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län är sedan 2006 ett eget
kommunalförbund och har till syfte att tillvarata kommunernas intressen, främja
samverkan och ge service inom området ljud, film, media, IT-pedagogik och
elektronik. Kommunalförbundet fungerar också som ledarskapsstöd för lärande
och utveckling gentemot medlemmarna inom ramen för sitt kompetensområde.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2022
Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2023
Budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 1 juni 2022, §33

Beslutet skickas till:
Mediacenter Jönköpings län

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §222 Dnr: KS.2021.248 1.4.1

Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026, kommunstyrelsens
egna

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till följande mål och beskrivning:
”Tillhandahålla attraktiv industri- handels- och bostadsmark genom en effektiv
samhällsbyggnadsprocess”.

Beskrivning: ”För att främja samhällsutvecklingen är det viktigt att kunna erbjuda
färdigställd industri-, handels- och bostadsmark för att möjliggöra för
nyetableringar samt för att befintliga företag ska kunna utöka sin verksamhet.
Kommunstyrelsen ska säkerställa att vi i dessa processer fokusera våra resurser
och insatser på rätt saker. Ett led i detta är utgå ifrån efterfrågan och behov så att
arbetet är ändamålsenligt och i största möjliga mån leder till önskade resultat.”

Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt godkänna kommunstyrelsens
planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026, daterat den 7 juni 2022.

Reservationer
Peter Gustavsson (SD) och Anders Gustafsson (SD) reserverar sig till förmån för
Peter Gustavssons (SD) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade om Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026
den 19 maj 2022. Enligt tidplanen ska styrelse och nämnder därefter anta egna
planeringsdirektiv senast 30 juni 2022.

Kommunstyrelsens planeringsdirektiv innehåller styrelsens grunduppdrag, kritiska
kvalitetsfaktorer i förhållande till grunduppdraget, mål och uppdrag,
planeringsförutsättningar samt styrelsens drift- och investeringsbudget.
Ramen för 2023 bygger på 2022 som grund och har tillförts medel avseende
inflationsökning. Ramen har också sänkts för demografieffekten samt för det
enprocentiga effektiviseringskravet som motsvarar 1,7 mnkr. Effektiviseringskravet
har i nuläget fördelats lika mellan verksamhetsområdena i proportion till
budgetomfattning.

Med rådande omvärldsläge och med osäkerhet kring prisutvecklingen är det idag
svårt att bedöma konsekvenserna fullt ut. Högre inflation gör att planerade
projekt blir dyrare och att avsatta medel inte längre räcker, vilket kan påverka
samhällsutvecklingen i stort. Detta kan också komma att påverka kostnaderna
inom ekonomiskt bistånd men det är ännu ingen trend som visat sig under våren
2022.

I samband med beslutet om ny förvaltningsorganisation aviserades att
implementeringskostnader kan uppstå under 2023 som det inte är budgeterat för.
Detta följs kontinuerligt för att kunna göra omprioriteringar inom
kommunstyrelsens ram.

Samverkan har genomförts den 8 juni 2022.

Ks §222 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026, kommunstyrelsen, daterat den 25
maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 25 maj 2022
Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026, kommunstyrelsen, daterat den 7
juni 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 1 juni 2022, §34

Yrkanden
Jonas Ericson (M): Att lägga till följande mål och beskrivning:
”Tillhandahålla attraktiv industri- handels- och bostadsmark genom en effektiv
samhällsbyggnadsprocess”.

Beskrivning: ”För att främja samhällsutvecklingen är det viktigt att kunna erbjuda
färdigställd industri-, handels- och bostadsmark för att möjliggöra för
nyetableringar samt för att befintliga företag ska kunna utöka sin verksamhet.
Kommunstyrelsen ska säkerställa att vi i dessa processer fokusera våra resurser
och insatser på rätt saker. Ett led i detta är utgå ifrån efterfrågan och behov så att
arbetet är ändamålsenligt och i största möjliga mån leder till önskade resultat.” I
övrigt bifall till liggande förslag till planeringsdirektiv.

Marie Johansson (S) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP), Håkan
Josefsson (C), Emanuel Larsson (KD), Fredrik Sveningson (L): Bifall till Jonas
Ericsons (M) tilläggsyrkande och till liggande förslag.

Peter Gustafsson (SD): Att skriva in i planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-
2026 att kommunen bör genom Enter Gislaved AB erbjuda mentorer till företag,
framförallt nyföretagande, för att tillvarata erfarenheter och kunskaper. Detta kan
med fördel genomföras i samarbete med olika föreningar från såväl idrott till
uttalade näringslivsföreningar och/eller pensionerade företagsledare.

Anton Sjödell (M): Avslag på Peter Gustavssons (SD) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jonas Ericsons (M) tilläggsyrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer proposition på Peter Gustavssons (SD) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detta.

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag i övrigt och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
Respektive avdelningschef
Utvecklingsledare, kvalitet- och utveckling

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §223 Dnr: KS.2022.86 10.10.2

Ansökan om klubb- och evenemangsbidrag till Anderstorps SK (ASK)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Anderstorp SK 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
Anderstorp SK har inkommit med en ansökan om klubb- och evenemangsbidrag
om 280 000 kr.

Anderstorp SK lyfter fram att föreningen under säsongen 2021/2022 har påverkats
av pandemin och dess restriktioner, där deras annars välbesökta
matcharrangemang drabbades hårt av publikbortfall, en stor intäkt som klubben
annars har både genom entré samt kioskförsäljning.

Kostnaderna för de långa resorna till bortamatcher för A-laget i Herr
Allsvenskan och alla ungdoms- och seniorlag har ökat rejält under säsongen, något
som de inte kunnat förutse.

Anderstorps SK vill fortsätta vara en ambassadör för kommunen och
marknadsföra de möjligheter som finns inom kommunen till arbete,
möjligheter till varierade rekreationsmöjligheter och närhet till skog och
natur.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att bidraget inte ska beviljas
eftersom likställigheten inte kan säkras i enlighet med kommunallagen.

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 1 juni 2022 och föreslår att Anderstorp
SK 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.

Beslutsunderlag
Ansökan om klubb och evenemangsbidrag, Anderstorp SK (ASK)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2022
Redovisning av klubb- och evenemangsbidrag 2021

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

Beslutet skickas till:
Anderstorp SK
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.86
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Ks §224 Dnr: KS.2022.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Mark- och exploateringshandläggare
6.18 Yttrande angående fastighetsbildning och bygglov i egenskap av markägare
KSMEX.2022.56

6.18 Yttrande angående fastighetsbildning och bygglov i egenskap av markägare
KSMEX.2022.57

6.18 Yttrande gällande bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage och
rivning av befintligt garage KSMEX.2022.63

Kommundirektören
2.1 Antagande av leverantör, brandservice med produkter KS.2022.133

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KSMEX.2022.63
https://KSMEX.2022.57
https://KSMEX.2022.56
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Ks §225 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär 22:18 Arbetsdomstolens dom 2022 nr 29 om frågan om brandmän
i beredskap enligt RiB har rätt till högre sysselsättningsgrad enligt 25a§ LAS

Cirkulär 22:20 Kompletterande rådgivning gällande projektanställning enligt
AB 20

Cirkulär 22:21 Ändringar i LAS och vissa andra lagar med anledning av
arbetsvillkorsdirektivet

Finnvedens samordningsförbund
Protokoll daterat den 2 juni 2022

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Protokoll daterat den 1 juni 2022

Primärkommunalt samverkansorgan
Protokoll daterat den 21 april 2022, inkl. Bilagor

Ätrans vattenråd
Protokoll årsstämma den 20 maj 2022

AB Gislavedshus
Protokoll den 9 juni 2022

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §226 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Europakorridoren
Anton Sjödell informerar från årsstämman med Europakorridoren.

Leader Västra Småland
Marie Johansson (S) informerar om att Leader Västra Småland kommer att kvarstå
som Leader-område under kommande period 2023-2027. Under nuvarande
programperiod har ca 47 mnkr delats ut till olika projekt. Till den nya
programperioden har 33 mnkr tilldelats Leader Västra Småland.

Säkerhetsläget
Kommundirektören informerar om kommunens arbete kring säkerheten med
anledning av Rysslands invasion i Ukraina. Från och med den 4 mars 2022 har fyra
olika arbetsgrupper arbetat med 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 med kommunikationen för att säkerställa att korrekt information
förmedlas både internt och externt.

Regional cykelstrategi
Bengt Peterson (C) informerar om att regionen har antagit en regional
cykelstrategi där Gislaveds kommun har varit nära delaktiga i arbetet.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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