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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §58 Dnr: KS.2020.60 5.2.1 

Coronaviruset, Covid-19 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör, informerar om det senaste läget 
gällande smittspridningen av covid-19 i länet och i kommunen. I dagsläget vårdas 
68 personer på sjukhus i region Jönköpings län, varav 14 st på intensiven. Under 
vecka 8 har 135 nya bekräftade fall av covid-19 konstaterats i Gislaveds kommun, 
jämfört med 144 fall veckan innan. Det man ser nu är att smittspridningen har ökat 
i åldersgruppen I 0-19 år. Regionen har ökat provtagningen av de som har varit i 
närkontakt med smittade personer. 

Vaccinationerna löper på utifrån tillgång på vaccin. Man beräknar att den framtagna 
tidsplanen för vaccinationerna ska hålla och att de ska vara klara i juni. Regionen 
har bett om hjälp med vaccinationerna av skolsköterskor. 

Icke nödvändiga kommunala verksamheter ska hålla stängt fram till den 21 mars 
med vissa undantag. Det kan bli aktuellt med ett kommunalt beslut om förbud om 
att vistas på vissa platser med anledning av smittspridningen. 

Det är idag precis ett år sedan som kommunen gick upp i stabsläge med anledning 
av den pågående coronapandemin. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.60
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §59 Dnr: KS.2020.223 1.9.1 

Svar på remiss gällande åtgärdsprogrammet för minskad 
klimatpåverkan 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
yttrande daterat den 24 februari 2021 som sitt eget. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har översänt ett förslag till nytt gemensamt regionalt 
åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan. Åtgärdsprogrammet tar sin 
utgångspunkt i den regionala klimat- och energistrategin från 2019 och innehåller 
förslag på åtgärder som tagits fram av klimatrådets fokusgrupper och 
arbetsgrupper samt miljömålssamordnarna i kommunerna och regionen. 
Åtgärdsprogrammet innehåller 20 åtgärder samt sju projektåtgärder och ska gälla 
under perioden 2021-2025. För varje åtgärd finns ansvariga utpekade och till varje 
åtgärd hör också en beskrivning av hur åtgärden ska följas upp. 

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande innehåller synpunkter på föreslagna 
åtgärder samt förslag till ställningstagande till om åtgärderna ska utgöra ett 
åtagande för Gislaveds kommun under programperioden. Förslaget har varit 
remitterat för synpunkter till berörda kommunala förvaltningar och bolag vars 
synpunkter har inarbetats i kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Minskad klimatpåverkan. Åtgärdsprogram 2021-2025 för Jönköpings län. 
Remissversion. Länsstyrelsen i Jönköpings län. Missivdatum 15 december 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande daterat den 24 februari 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §60 Dnr: KS.2020.204 1.9.1 

Svar på remiss gällande åtgärdsprogrammet Anpassning till ett 
förändrat klimat 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
yttrande daterat den 24 februari 2021 som sitt eget. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har översänt ett förslag till nytt gemensamt regionalt 
åtgärdsprogram för anpassningar till ett förändrat klimat för yttrande. Programmet 
omfattar åtgärder som är gemensamma för alla aktörer samt åtgärder som är 
specifika för varje kommun i länet. Förslagen till kommunspecifika åtgärder har 
tagits fram i en process där representanter för varje kommun har gjort klimat 
och- sårbarhetsanalys för den egna kommunen. 
Åtgärdsprogrammet har tagit sin utgångspunkt i den regionala klimat- och 
energistrategin från 2019 och ska gälla mellan åren 2021 och 2025. För Gislaveds 
kommun så finns föreslaget två obligatoriska strategiska åtgärder för alla, fyra 
åtgärder som är länsgemensamma samt sex åtgärder som är kommunspecifika. 

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande innehåller synpunkter på föreslagna 
åtgärder samt förslag till ställningstagande till om åtgärderna ska utgöra ett 
åtagande för Gislaveds kommun under programperioden. Förslaget har varit 
remitterat för synpunkter till berörda kommunala förvaltningar och bolag. 

Beslutsunderlag 
Anpassning till ett förändrat klimat. Åtgärdsprogram 2021-2025 Jönköpings län 
Remissversion. Länsstyrelsen i Jönköpings län. Missivdatum 23 november 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande daterat den 24 februari 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §61 Dnr: KS.2021.28 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gisletorp Lokaler AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Gisletorp Lokaler AB under 2020 utfört sitt 
uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Jäv 
Håkan Josefsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i 
kommunens bolag för föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen är skyldig att ha uppsikt över den kommunala verksamheten. 
Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i bolagsform. År 2013 
förstärktes kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag i och med att 
bestämmelserna i 6 kap. 9-10 §§ infördes i kommunallagen som ställer krav på hur 
kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppsiktsplikt över kommunala bolag. 

Enligt 6 kap. 9-10 §§ kommunallagen ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag 
som avses i kommunallagen IOkap. 2 §, årligen pröva om bolagets verksamhet 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen konstaterar att ett bolag bedriver verksamhet i strid mot den 
kommunala kompetensen ska kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga åtgärder 
till kommunfullmäktige. 

Genom bolagsordning och ägardirektiv beslutar kommunfullmäktige om vilket 
kommunalt ändamål som bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala 
kompetensprinciper som ska gälla för bolaget. 
Kommunstyrelsen ska genom sin uppsikt över bolaget säkerställa att bolagets 
verksamhet bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning och ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen har möjlighet att ta del av Gisletorp Lokaler AB:s egenkontroll 
genom bolagets årsredovisning. Utifrån informationen i årsredovisningen samt den 
uppsikt som kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av ägardialog med 
bolaget föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Gisletorp 
Lokaler AB, under 2020, har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och 
granskningsrapport från lekmannarevisorer) 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2021 

Ks §61 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.28
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §62 Dnr: KS.2021.29 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Enter Gislaved AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Enter Gislaved AB under 2020 har utfört sitt 
uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Jäv 
Anton Sjödell (M), Carina Johansson (C), Marie Johansson (S), Tommy Stensson 
(S) och Bengt Petersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i 
kommunens bolag för föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen är skyldig att ha uppsikt över den kommunala verksamheten. 
Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i bolagsform. År 2013 
förstärktes kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag i och med att 
bestämmelserna i 6 kap. 9-10 §§ infördes i kommunallagen som ställer krav på hur 
kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppsiktsplikt över kommunala bolag. 

Enligt 6 kap. 9-10 §§ kommunallagen ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag 
som avses i kommunallagen IOkap. 2 §, årligen pröva om bolagets verksamhet 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen konstaterar att ett bolag bedriver verksamhet i strid mot den 
kommunala kompetensen ska kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga åtgärder 
till kommunfullmäktige. 

Genom bolagsordning och ägardirektiv beslutar kommunfullmäktige om vilket 
kommunalt ändamål som bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala 
kompetensprinciper som ska gälla för bolaget. 
Kommunstyrelsen ska genom sin uppsikt över bolaget säkerställa att bolagets 
verksamhet bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning och ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen har möjlighet att ta del av Enter Gislaved AB:s egenkontroll 
genom bolagets årsredovisning. Utifrån informationen i årsredovisningen samt den 
uppsikt som kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av ägardialog med 
bolaget föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Enter Gislaved 
AB, under 2020, har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Ks §62 (forts.) 

Beslutsunderlag 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.29
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Årsredovisning 2020 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och 
granskningsrapport från lekmannarevisorer) 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §63 Dnr: KS.2021.30 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över AB Gislavedshus 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att AB Gislavedshus under 2020 har utfört sitt uppdrag 
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Jäv 
Stefan Nylen (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i 
kommunens bolag för föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen är skyldig att ha uppsikt över den kommunala verksamheten. 
Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i bolagsform. År 2013 
förstärktes kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag i och med att 
bestämmelserna i 6 kap. 9-10 §§ infördes i kommunallagen som ställer krav på hur 
kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppsiktsplikt över kommunala bolag. 

Enligt 6 kap. 9-10 §§ kommunallagen ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag 
som avses i kommunallagen IOkap. 2 §, årligen pröva om bolagets verksamhet 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen konstaterar att ett bolag bedriver verksamhet i strid mot den 
kommunala kompetensen ska kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga åtgärder 
till kommunfullmäktige. 

Genom bolagsordning och ägardirektiv beslutar kommunfullmäktige om vilket 
kommunalt ändamål som bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala 
kompetensprinciper som ska gälla för bolaget. 
Kommunstyrelsen ska genom sin uppsikt över bolaget säkerställa att bolagets 
verksamhet bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning och ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen har möjlighet att ta del av AB Gislavedshus egenkontroll genom 
bolagets årsredovisning. Utifrån informationen i årsredovisningen samt den uppsikt 
som kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av ägardialog med bolaget 
föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i AB Gislavedshus, under 
2020, har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och 
granskningsrapport från lekmannarevisorer) 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2021 

Ks §63 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.30
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §64 Dnr: KS.2021.3 I 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gislaved Energi Koncern AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Gislaved Energi Koncern AB under 2020 har utfört 
sitt uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i 
kommunens bolag för föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen är skyldig att ha uppsikt över den kommunala verksamheten. 
Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i bolagsform. År 2013 
förstärktes kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag i och med att 
bestämmelserna i 6 kap. 9-10 §§ infördes i kommunallagen som ställer krav på hur 
kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppsiktsplikt över kommunala bolag. 

Enligt 6 kap. 9-10 §§ kommunallagen ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag 
som avses i kommunallagen IOkap. 2 §, årligen pröva om bolagets verksamhet 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen konstaterar att ett bolag bedriver verksamhet i strid mot den 
kommunala kompetensen ska kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga åtgärder 
till kommunfullmäktige. 

Genom bolagsordning och ägardirektiv beslutar kommunfullmäktige om vilket 
kommunalt ändamål som bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala 
kompetensprinciper som ska gälla för bolaget. 
Kommunstyrelsen ska genom sin uppsikt över bolaget säkerställa att bolagets 
verksamhet bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning och ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen har möjlighet att ta del av Gislaved Energi Koncern AB:s 
egenkontroll genom bolagets årsredovisning. Utifrån informationen i 
årsredovisningen samt den uppsikt som kommunstyrelsen i övrigt utfört under 
året i form av ägardialog med bolaget föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att 
verksamheten i Gislaved Energi Koncern AB, under 2020, har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och 
granskningsrapport från lekmannarevisorer) 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §65 Dnr: KS.2021.32 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gislaveds Kommunhus AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Gislaveds Kommunhus AB under 2020 har utfört 
sitt uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Jäv 
Anton Sjödell (M), Carina Johansson (C), Marie Johansson (S), Marie-Louise Dinäss 
(S) och Bengt Petersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i 
kommunens bolag för föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen är skyldig att ha uppsikt över den kommunala verksamheten. 
Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i bolagsform. År 2013 
förstärktes kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag i och med att 
bestämmelserna i 6 kap. 9-10 §§ infördes i kommunallagen som ställer krav på hur 
kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppsiktsplikt över kommunala bolag. 

Enligt 6 kap. 9-10 §§ kommunallagen ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag 
som avses i kommunallagen IOkap. 2 §, årligen pröva om bolagets verksamhet 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen konstaterar att ett bolag bedriver verksamhet i strid mot den 
kommunala kompetensen ska kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga åtgärder 
till kommunfullmäktige. 

Genom bolagsordning och ägardirektiv beslutar kommunfullmäktige om vilket 
kommunalt ändamål som bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala 
kompetensprinciper som ska gälla för bolaget. Kommunstyrelsen ska genom sin 
uppsikt över bolaget säkerställa att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med 
gällande bolagsordning och ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen har möjlighet att ta del av Gislaveds Kommunhus AB:s 
egenkontroll genom bolagets årsredovisning. Utifrån informationen i 
årsredovisningen samt den uppsikt som kommunstyrelsen i övrigt utfört under 
året i form av ägardialog med bolaget föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att 
verksamheten i Gislaveds Kommunhus AB, under 2020, har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Ks §65 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.32
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och 
granskningsrapport från lekmannarevisorer) 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §66 Dnr: KS.2019.146 1.2.6 

Svar på motion om vandrings- och kanotleden längst Nissan 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen om vandrings
och kanotleden längs Nissan ska anses besvarad. 

Reservationer 
Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Marie-Louise Dinäss (S), Evangelos 
Varsamis (S), Tommy Stensson (S) och Mikael Kindbladh (WeP) reserverar sig till 
förmån för Marie Johanssons (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Rose-Mari Moden (S), Pelle Gull berg (S) och Hasse Johansson (S) har den 
2 maj 2019 lämnat in en motion om vandrings- och kanotleden längst Nissan. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger i uppdrag att: 

• Kanotleden rensas och fräschas upp. 
• Vandringslederna rensas och fräschas upp. 
• Kontakter tas med markägarna om rastplatserna. 

Motionen har remitterats till fastighet- och servicenämnden för beredning. 
Fastighet- och servicenämnden har den 27 mars 2020 behandlat ärendet och 
svarar enligt följande: 

Fastighet- och serviceförvaltningen har i uppdrag att inför varje säsong rensa upp 
vandrings- och kanotlederna vilket sker årligen mellan april och juni. På hösten 
görs ytterligare en kontroll av lederna för att finjustera inför vintern. Synpunkter 
från kommuninvånarna på nedskräpning, skadegörelser m.m. som inrapporteras till 
kommunen, hanteras skyndsamt under högsäsongen - och snarast möjligt under 
resterande del av året. 

Med tanke på inkommen motion kommer även rastplatserna längs med Nissan att 
noggrant inventeras under april 2020 och arbetet ligga till grund för en 
handlingsplan med åtgärder att utföra och följas upp säsongsvis på samma sätt som 
för vandringslederna. Med detta arbete på gång inom fastighet- och 
serviceförvaltningen och återrapportering till kommunfullmäktige, anses motionen 
vara bifallen och slutrapporterad. 

Med hänvisning till fastighet- och servicenämndens svar konstaterar 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen om vandrings- och kanotleden längs 
Nissan är besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion om vandrings- och kanotleden längs Nissan, daterad den 2 maj 2019 
Fastighet- och servicenämnden den 27 mars 2020, §34 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2020 
Kommunstyrelsen den 24 februari 2021, §46 

Yrkanden 
Marie Johansson (S): Bifall till motionen. 

Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till Marie Johanssons (S) yrkande. 
Ks §66 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Fredrik Sveningson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

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

Omröstningsresultat 
JA-röst NEJ-röst Avstår 
Carina Johansson (C) Mikael Kindbladh (WeP) Stefan Nylen (SD) 
Bengt Petersson (C) Marie Johansson (S) 
Håkan Josefsson (C) Fredrik Johansson (S) 
Anton Sjödell (M) Marie-Louise Dinäss (S) 
Maria Gullberg Lorentsson (M) Evangelos Varsamis (S) 
Emanuel Larsson (KD) Tommy Stensson (S) 
Fredrik Sveningson (L) 
Anders Gustavsson (SD) 

Omröstningen utfaller med 8 JA-röster, 6 NEJ-röster och en ledamot avstår. 
Därmed har kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §67 Dnr: KS.2019.244 1.2.6 

Svar på motion angående att införa mobila fritidsgårdar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen angående att 
införa mobila fritidsgårdar ska anses besvarad. 

Reservationer 
Mikael Kindbladh (WeP), Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Marie-Louise 
Dinäss (S), Evangelos Varsam is (S) och Tommy Stensson (S) reserverar sig till 
förmån för Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Westbopartiet har den I 0 december 2019 lämnat in en motion angående att 
införa mobila fritidsgårdar. Motionärerna yrkar på att fritid- och folkhälsonämnden 
får i uppdrag att på ett positivt sätt undersöka möjligheten att införa mobil 
fritidsgård enligt intentionerna i motionen. 

Motionen har den 18 december 2019 remitterats till fritid- och folkhälsonämnden 
för yttrande. Fritid- och folkhälsonämnden har den 31 mars 2020 behandlat 
ärendet och svarar enligt följande: 

Fritid- och folkhälsoförvaltningen har utrett frågan enligt uppdraget. En 
omvärldsanalys är framtagen. Den visar att ett antal kommuner i Sverige har 
verksamhet med mobila fritidsgårdar. Parallellt är förvaltningen i uppbyggnad av en 
ny fritidsgårdsverksamhet. Förvaltningen föreslår en typ av mobil fritids
gårdsverksamhet som kommer att medföra en utökning av två stycken 
medarbetare. Utöver tiden som medarbetarna lägger på den mobila fritids
gårdsverksamheten ska de jobba uppsökande och snabbt ställa om för att jobba 
med målgrupper eller områden som har behov. Förvaltningen uppskattar 
kostnaden för den här varianten av mobil fritidsgårdsverksamhet till 
I 180 tkr/år. 

Eftersom fritid- och folkhälsonämnden redan har utfört uppdraget enligt 
intentionen i motionen konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att motionen är 
bifallen. 

Beslutsunderlag 
Motion angående att införa mobila fritidsgårdar, daterad den I 0 december 2019 
Fritid- och folkhälsonämnden den 31 mars 2020, § 13 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 september 2020 
Kommunstyrelsen den 24 februari 2021, §48 

Yrkanden 
Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Marie Johansson (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Emanuel Larsson (KD): Att motionen angående att införa mobila fritidsgårdar ska 
anses besvarad. 

Ks §67 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Emanuel 
Larssons (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
Emanuel Larssons (KD yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för Emanuel Larssons (KD) yrkande. 
NEJ-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningsresultat 
JA-röst NEJ-röst 
Carina Johansson (C) Mikael Kindbladh (WeP) 
Bengt Petersson (C) Marie Johansson (S) 
Håkan Josefsson (C) Fredrik Johansson (S) 
Anton Sjödell (M) Marie-Louise Dinäss (S) 
Maria Gullberg Lorentsson (M) Evangelos Varsamis (S) 
Emanuel Larsson (KD) Tommy Stensson (S) 
Fredrik Sveningson (L) 
Anders Gustavsson (SD) 
Stefan Nylen (SD) 

Omröstningen utfaller med 9 JA-röster och 6 NEJ-röster. Därmed har 
kommunstyrelsen beslutat enligt Emanuel Larssons (KD) yrkande. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §68 Dnr: KS.2019.216 1.2.6 

Svar på motion angående brister på handikapptoaletter vid kommunala 
anläggningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska kompletteras med en sammanställning 
från tillgänglighetsdatabasen inför kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 
2021. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen angående 
brister på handikapptoaletter vid kommunala anläggningar ska anses besvarad. 

Reservationer 
Mikael Kindbladh (WeP), Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Marie-Louise 
Dinäss (S), Evangelos Varsam is (S) och Tommy Stensson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Tomas Johansson (WeP) har den 23 oktober 2019 lämnat in en motion angående 
brister på handikapptoaletter vid kommunala anläggningar. 

Då det framkommit brister i tillgången på handikapptoaletter som är i bruk vid 
kommunala anläggningar vill man att fullmäktige ger fastighet- och servicenämnden 
i uppdrag att genomföra en inventering av kommunens lokaler för fritid- och 
sportverksamheter och skolan, för att utröna om varje enhet har en fungerande 
handikapptoalett som även kan användas som könsneutral toalett och för ombyte. 
I kommunens arbete med allas lika värde är det viktigt att man även i handling och 
inte bara i ord visar vad man menar och vill. 
Motionären föreslår att: 

• Fastighet- och servicenämnden får i uppdrag att genomföra en inventering 
enligt ovan och att personalen på dessa anläggningar informeras om hur 
dessa utrymmen får och ska användas. 

• Fastighet- och servicenämnden återrapporterar till kommunfullmäktige då 
arbetet är genomfört och resultatet av detta. 

Motionen har remitterats till fastighet- och servicenämnden för beredning. 

Fastighet- och servicenämnden har den 27 mars 2020 behandlat ärendet och 
svarar enligt följande: 

Fastighet- och serviceförvaltningen har sedan tidigare påbörjat ett arbete med att 
tillgänglighetsinventera samtliga kommunala fastigheter inklusive kommunala 
handikapptoaletter. Inventering utförs i onlineprogrammet TD3 och resultatet 
finns idag tillgängligt på extern webbsida. Informationen kommer även göras 
tillgängligt för allmänheten via en ingång på gislaved.se. Programmet skapar en 
detaljerad rapport för att förbättra tillgängligheten som används för att skapa 
relevant åtgärdsplan på kort och lång sikt. I bilagt PM redovisas en lista över redan 
inventerade objekt samt objektlista och tidplan för resterande fastigheter. 

Ks §68 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://gislaved.se
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Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 

Med ovan arbete på gång inom fastighet- och serviceförvaltningen och 
återrapportering till kommunfullmäktige genom svar och PM, anses motionen vara 
bifallen och slutrapporterad. 

Med hänvisning till fastighet- och servicenämndens svar konstaterar 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen angående brister på handikapptoaletter 
vid kommunala anläggningar ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion angående brister på handikapptoaletter vid kommunala anläggningar, 
daterad den 23 oktober 20 19 
Fastighet- och servicenämnden den 27 mars 2020, §33 
PM - Handikapptoaletter vid kommunala anläggningar daterat den 28 februari 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2020 
Kommunstyrelsen den 24 februari 2021, §49 

Yrkanden 
Fredrik Sveningson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Marie Johansson (S): Bifall till 
motionen. 

Marie Johansson (S): Att ärendet kompletteras med en sammanställning från 
tillgänglighetsdatabasen inför kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 
2021. 

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för kommunstyrelsens förslag. 
NEJ-röst för Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande. 

Omröstningsresultat 
JA-röst 
Carina Johansson (C) 
Bengt Petersson (C) 
Håkan Josefsson (C) 
Anton Sjödell (M) 
Maria Gullberg Lorentsson (M) 
Emanuel Larsson (KD) 
Fredrik Sveningson (L) 
Stefan Nylen (SD) 

NEJ-röst 
Mikael Kindbladh (WeP) 
Marie Johansson (S) 
Fredrik Johansson (S) 
Marie-Louise Dinäss (S) 
Evangelos Varsamis (S) 
Tommy Stensson (S) 

Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och 6 NEJ-röster. En ledamot är inte 
närvarande. Därmed har kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag.

Ks §68 (forts.) 

Ordföranden ställer därefter proposition på Marie Johanssons (S) yrkande att 
ärendet ska kompletteras med en sammanställning från tillgänglighetsdatabasen 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

inför kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2021 och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
Fastighet- och serviceförvaltningen 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §69 Dnr: KS.2020.32 1.2.6 

Svar på motion gällande fler parkeringsplatser i Gislaveds centrum 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen gällande fler 
parkeringsplatser i Gislaveds centrum ska avslås. 

Reservation 
Stefan Nylen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion, daterad den 28 januari 2020 
gällande fler parkeringsplatser i Gislaveds centrum. 

Motionärerna föreslår: 
• att kommunen gör parkering av hela den hårdgjorda ytan utanför 

kommunhuset, 
• att en inventering görs i samråd med övriga verksamhetsutövare i 

Gislaveds centrum för att få en överblick över det totala 
parkeringsbehovet, samt 

• att införa att parkering i attraktiva centrumnära lägen ska vara under en 
begränsad tid med t ex p-skiva. 

Sverigedemokraterna menar att det finns en stark önskan om ett levande centrum. 
De påpekar vikten av att verksamheter som finns i centrum, samt de som 
eventuellt etablerar sig framöver, behöver få bra förutsättningar med t.ex. 
tillgängliga parkeringsplatser. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till tekniska nämnden för beredning. 
Tekniska nämnden har den 8 september 2020 behandlat ärendet och lämnar 
följande svar: 
I centrala Gislaved finns drygt I I 00 parkeringsplatser. Av dessa ägs drygt 500 av 
kommunen. Utöver dessa parkeringsplatser är det också tillåtet att parkera på 
gatumark, där inte förbud att stanna eller parkera gäller. Under 2016 gjordes en 
kartläggning över användningsgraden av centrala parkeringsplatser. Under dagtid 
visade det sig att de kommunala parkeringarna var utnyttjade till 62 % och de 
privatägda var nyttjade till 52 %. Det är troligen en något högre siffra idag, men 
parkeringsplatser finns tillgängliga inom centralorten. Ett ökat parkeringsbehov 
syns dock i centrala Gislaved, då man numera i högre utsträckning pendlar in till 
tätorten. Kollektivtrafikförbindelser är tyvärr inte alltid tillfredsställande, vilket gör 
att en del tvingas välja bil som färdmedel. Antalet parkeringsplatser i centrum får 
anses uppfylla behovet. 
I centrum finns en hel del tidsbegränsade parkeringar som är avsedda för att 
tillgängliggöra centrum. De ska inte användas för uppställning av fordon en hel dag. 
Om Gislaveds kommun skulle välja att införa kommunal parkeringsövervakning för 
att uppnå en bättre regelefterlevnad av gällande parkeringsregler, borde det 
innebära att fler parkeringsplatser blir tillgängliga 
oftare under dagarna i Gislaveds tätort. Detta skapar i sin tur ett mer attraktivt 
och tillgängligt centrum. 

Att använda parkeringsskiva kan möjligen i framtiden övervägas som ett alternativ. 
Dock skulle ett beslut om reglering med parkeringsskiva, utan införande av 
kommunal parkeringsövervakning, vara verkningslöst. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.32
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §69 (forts.) 

Den del av Stortorget som inte används som parkering bör kvarstå som torgyta. 
Det ligger också i linje med det Ide och gestaltningsprogram för Gislaved 2040, 
som antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2019. 

Med hänvisning till tekniska nämndens yttrande förslår kommunstyrelse
förvaltningen att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion gällande fler parkeringsplatser i Gislaveds centrum 
Tekniska nämnden den 8 september 2020, §61 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2020 
Kommunstyrelsen den 24 februari 2021, §47 

Yrkanden 
Stefan Nylen (SD): Bifall till motionen. 

Håkan Josefsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §70 Dnr: KS.2020.219 4.14.4 

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Södra Gussjön 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslaget 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt fastighetsförteckning 
daterad den 19 november 2020 och karta daterad 24 januari 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna 
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda människors 
hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta om 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas. 

Vattentjänster 
• Vatten för normal hushållsanvändning (V) 
• Spillvatten från normal hushållsanvändning (S) 

Förslag till verksamhetsområde 
Verksamhetsområdet för allmänt spillvatten bildas i anslutning till redan utbyggt 
ledningsnät. Berörda fastigheter finns listade i fastighetsförteckning för Södra 
Gussjöns verksamhetsområde för allmänna vattentjänster samt markerade på 
karta. 

Peter Edvinsson, teknisk chef, informerar generellt om processen kring att ta fram 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut daterat den 8 december 2020 § I 03 
Fastighetsförteckning Södra Gussjön daterad 19 november 2020 
Karta verksamhetsområde Södra Gussjön daterad den 24 januari 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I februari 2021 
Kommunstyrelsen den 24 februari 2021, §52 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §71 Dnr: KS.2020.221 4.14.4 

Utökat verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Sunnaryd 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslaget 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt karta och 
fastighetsförteckning daterade den 24 november 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna 
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda människors 
hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta om 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas. 

Tidigare verksamhetsområde 
I Sunnaryd finns ett tidigare verksamhetsområde beslutat den 22 mars 2018. 

Vattentjänster 
• Spillvatten från normal hushållsanvändning (S) 

Förslag till nytt verksamhetsområde 
Verksamhetsområdet för allmänt spillvatten utökas i anslutning till redan utbyggt 
ledningsnät. Det tillkommande geografiska området finns redovisat på karta och 
fastigheter finns listade i fastighetsförteckning för Sunnaryds verksamhetsområde 
för allmänna vattentjänster. 

Peter Edvinsson, teknisk chef, informerar generellt om processen kring att ta fram 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut daterat den 8 december 2020 § I 04 
Karta Sunnaryd daterad den 24 november 2020 
Fastighetsförteckning Sunnaryd daterad den 24 november 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I februari 2021 
Kommunstyrelsen den 24 februari 2021, §50 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §72 Dnr: KS.2020.220 4.14.4 

Utökat verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Skeppshult 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslaget 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt karta och 
fastighetsförteckning daterade den 22 oktober 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna 
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda människors 
hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta om 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas. 

Tidigare verksamhetsområde 
I Skeppshult finns ett tidigare verksamhetsområde beslutat den 20 oktober 2016. 

Vattentjänster 
Förslaget omfattar följande vattentjänster: 

• Vatten för normal hushållsanvändning (V) 
• Spillvatten från normal hushållsanvändning (S) 

Förslag till nytt verksamhetsområde 
Verksamhetsområdet för allmänt vatten och spillvatten utökas med fyra fastigheter 
i anslutning till befintligt ledningsnät. Det geografiska området finns redovisat på 
karta och tillkommande fastigheter finns listade i fastighetsförteckning för 
Skeppshults verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. 

Peter Edvinsson, teknisk chef, informerar generellt om processen kring att ta fram 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut daterat den 8 december 2020, § I 05 
Karta Skeppshult daterad den 22 oktober 2020 
Fastighetsförteckning Skeppshult daterad den 22 oktober 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I februari 2021 
Kommunstyrelsen den 24 februari 2021, §51 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §73 Dnr: KS.2021.17 

Initiativärende - Uppgörelser i samband med anställningars upphörande 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen från HR-chefen och lägger den till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Mattias Johansson (SD) lyfte vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 januari 
2021 ett initiativärende gällande uppgörelser i samband med anställningars 
upphörande. Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till 
kommunstyrelsens personalutskott för beredning. 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutade den 17 februari 2021 att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett svar om uppgörelser i 
samband med anställningars upphörande och återkoppla det på dagens 
kommunstyrelsesammanträde. HR-chef Linda Andersson redogör för ärendet. 

Sverigedemokraterna i Gislaved ser med oro på att personal som slutar sin 
anställning inom kommunen får betalt i allt större utsträckning och under längre 
tidsperioder, dessa beslut tas numera av kommunens tjänstemän vilket de anser 
vara mindre lämpligt. Sverigedemokraterna i Gislaved yrkar därför på att: Alla 
uppgörelser som ger arbetstagare mer än tre månadslöner i ersättning vid 
anställningens upphörande ska beslutas genom beslut i kommunstyrelsen efter att 
berörd nämn/förvaltning fått möjlighet att yttra sig i frågan. 

I Gislaveds kommuns delegationsordning framgår att chef har rätt att både anställa 
och avsluta anställningar med undantag för förvaltningschefer och kommundirektör 
som rekryteras av kommunstyrelsen. Förvaltningschef har i delegation att 
underteckna avslut av medarbetare genom avtal. Innehållet och det som ligger 
bakom ett avslut genom avtal kan se olika ut och omfattas inte sällan av 
sekretessbelagd information, att denna skulle ges till kommunstyrelsen skulle ha en 
negativ påverkan på den individ det berör, påverka möjligheten att klara krav på 
sekretess och fördröja en process som oftast måste hanteras skyndsamt. Flera 
processer kring avslut av detta slag sker som en förhandling med berörd 
medarbetares fackliga organisation vilket skulle försvåra och hindra 
beslutsprocessen om den låg på kommunstyrelsen. 

Att avsluta en anställning genom avtal görs varken lättvindigt eller godtyckligt och 
ska ske med restriktivitet. Det sker när två parter är överens om att det är den 
bästa och enklaste lösningen och är inte alltid kopplat till misskötsel eller andra 
negativa händelser under pågående anställning, och då det inte finns framkomliga 
vägar i lagstiftningen (LAS) eller egna avtal (AB). 

I en styrmodell som bygger på tillit och dialog där beslut ska tas så nära 
verksamheten som möjligt vore det olyckligt och gå emot den beslutade modellen 
om kommunstyrelsen skulle överta beslutsmandatet för avtal (uppgörelser) som är 
längre än tre månader. 

Ks §73 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.17
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen den 13 januari 2021, §I I 
Kommunstyrelsens personalutskott den 17 februari 2021, §5 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I 0 mars 2021 

Beslutet skickas till: 
Mattias Johansson (SD) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §74 Dnr: KS.2021.70 2.7.1 

Rekrytering av barn- och utbildningschef 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att anställa Agneta Åsberg, som ny förvaltningschef för 
barn- och utbildningsförvaltningen från och med I april 2021 och ger 
kommundirektören i uppdrag att verkställa beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Tjänsten som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 
utannonserades internt efter avstämning med kommunstyrelsens presidium och 
fackliga organisationer. Agneta Åsberg sökte tjänsten som enda kandidat och har 
intervjuats av företrädare för politiken, arbetsgivaren och fackliga parter. Agneta 
har haft ett tillförordnande som förvaltningschef under cirka nio månader innan 
Carina Uvenfeldt tillträdde, hon sökte även tjänsten vid det tillfället. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att anställa 
Agneta Åsberg som ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen från 
och med I april 2021. 

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
Synpunkter från fackliga parter 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2021 

Yrkande 
Bengt Petersson (C) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP), Fredrik 
Johansson (S), Emanuel Larsson (KD), Stefan Nylen (SD) och Anders Gustafsson 
(SD): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.70
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §75 Dnr: KS.2021.4 1.2.3 

Anmälan om delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande KS.2021.19 
1.3 Utfärdande av fullmakt 

Enheten för ekonomiskt bistånd perioden I januari -31 december 2020 -
KS.2021.66 

Gruppledare, Socialsekreterare och Utredningsassistent 
9.62 Beslut att avskriva ärendet från vidare handläggning I: I I - 63 st beslut 

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare, Socialsekreterare och 
Utredningsassistent 
9.48 Sol-ek förs.stöd 4: I o 4:3 under nuv förh - 2952 st beslut 
9.48 Sol-ek förs.stöd 4: I o 4:3 under nuv förh avslag - 2129 st beslut 

Avdelningschef och Enhetschef 
9.48 Sol-ek förs.stöd 4: I o 4:3 under nuv förh - 30 st beslut 
9.48 Sol-ek förs.stöd 4: I o 4:3 under nuv förh avslag- 52 st beslut 
9.52 Sol-ek bist 4:2 bifall mot återkrav 9:2 - 3 st beslut 

Avdelningschef, Enhetschef och Gruppledare 
9.60 Sol-ek 9:4 eftergift bifall - I I st beslut 

Enheten för ekonomiskt bistånd perioden 13-31 januari 2021 - KS.2021.66 

Avdelningschef och Enhetschef 
9.39 Ek avslag enl. 4 kap I § Sol- 2 st beslut 
9.39 Ek bistånd enl. 4 kap I § Sol - I st beslut 

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare och Socialsekreterare 
9.36 Ek bistånd avslag enl. 4 kap I § Sol- I07 st beslut 
9.36 Ek bistånd avslag enl 4 kap. I § Sol - 184 st beslut 

Avdelningschef, Enhetschef och Gruppledare 
9.50 Ek bistånd Avsluta utred enligt I I kap I § Sol- 3 st beslut 

Ks §75 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.66
https://KS.2021.66
https://KS.2021.19


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
30 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Enheten för ekonomiskt bistånd perioden 1-28 februari 2021 - KS.2021.66 
Avdelningschef. Enhetschef och Gruppledare 
9.50 Ek bistånd Avsluta utred enligt I I kap I § Sol - 3 st beslut 

Avdelningschef. Enhetschef. Gruppledare och Socialsekreterare 
9.36 Ek bistånd enl. 4 kap I § Sol - 210 st beslut 
9.36 Ek bistånd avslag enl. 4 kap. I § Sol - 114 st beslut 

Avdelningschef och Enhetschef 
9.39 Ek bistånd enl. 4 kap I § Sol - 3 st beslut 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.66
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §76 Dnr: KS.2021.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Sveriges kommuner och regioner 
Cirkulär, Budgetförutsättningar för åren 2021-2024 

Gislaveds kommunhus AB 
Protokoll den I mars 2021 

Leader Västra Småland 
Offentlig medfinansiering förlängning 21-22 

Kommuninvånare 
Synpunkt och svar gällande kf sammanträde 

Kommuninvånare 
Fråga gällande nedläggning av Mariagården och intagsstopp-nedläggning av 
Lugnet i Broaryd 

Kommuninvånare 
Protestlista- Rädda Lugnet daterad den 9 mars 2021 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

Ks §77 Dnr: KS.2021.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Utdelning av bygdepeng för vindkraftspark Äspås-Grimsås 
Håkan Josefsson (C) informerar som kommunens representant i 
fördelningskommitten Äspås-Grimsås att man just nu ser över fördelningen av 
bygdepeng för Äspås-Grimsås vindkraftspark. Ansökningar om 1,2 mnkr har 
kommit in och kommitten har 250 000 kr att fördela. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


