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Kf §147 Dnr: KS.2021.1 1.7.3

Fastställande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
och noterar ordförandens tillkännagivande vad gäller direktsändningen av dagens
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 2 Nya motioner och
ärende 4 Frågor utgår då inget finns att behandla.

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

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändring av dagordningen och
finner att kommunfullmäktige enhälligt antar den.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §148 Dnr: KS.2021.5 1.2.6

Interpellation om arbete mot hemlöshet

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas, förklarar
interpellationsdebatten avslutad och konstaterar att interpellationen är besvarad.

Ärendebeskrivning
Bengt-Ove Eriksson (V) har den 25 oktober 2021 lämnat in en interpellation om
arbete mot hemlöshet. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande
Carina Johansson (C) samt socialnämndens ordförande Inga-Maj Eleholt (C) och
sammanfattas enligt följande:

I vårt samhälle finns många människor som saknar fast bostad. Orsakerna till att
dessa personer hamnat i denna situation varierar kraftigt, men i många fall finns
missbruk och/eller psykisk ohälsa med i bilden. I socialtjänstens uppdrag ligger att
motverka hemlöshet och att stötta dem som blivit av med sin bostad. Detta kan
ske t.ex. genom användande av s.k. sociala kontrakt. Vissa kommuner tillämpar den
s.k. ”bostad-först” strategin utifrån forskning som visar att en garanterad bostad är
en grundförutsättning för positiva livsförändringar.
För att arbeta framgångsrikt med att motverka hemlöshet krävs att socialtjänstens
olika delar har en god samverkan och arbetar mot samma mål, framförallt när
problematiken hos de hjälpsökande är komplex. I Gislaveds kommun sker
handläggningen av försörjningsstöd respektive psykosocialt stöd/behandling
numera inom organisatoriskt och geografiskt åtskilda enheter, vilket ställer extra
stora krav på tät samverkan och ömsesidig förståelse. Finns det risk för att
personer som söker hjälp på grund av bostadsproblem kan falla mellan stolarna?

Frågorna lyder:
1. Hur arbetar socialtjänsten för att motverka hemlöshet i Gislaveds kommun?
2. Vilka kunskaper finns om existerande hemlöshet i vår kommun?
Har situationen förvärrats under de senaste två åren eller är den oförändrad?
3. Har de organisatoriska enheter som handlägger bostadslöshet, försörjningsstöd
och behandling en gemensam strategi för att ge samordnat stöd till personer som
riskerar att hamna i hemlöshet?

Socialnämndens ordförande Inga-Maj Eleholt (C), har lämnat ett skriftligt svar
vilket har delgetts interpellanten i tillräcklig tid före dagens sammanträde.

Bengt-Ove Eriksson (V) redogör för sin interpellation och tackar Inga-Maj Eleholt
(C) för svaret.

Socialnämndens ordförande Inga-Maj Eleholt (C) tackar för interpellationen och
svarar enligt följande:

1. Socialnämnden kan ge olika typer av stöd, det kan handla om stöd i form av
t.ex. behandlare eller boendestöd som hjälper individer att skapa förutsättningar
att behålla sin bostad. Dessa kan också vara ett stöd i vad gäller ansökan om
ekonomiskt bistånd eller andra bidrag för försörjning.
När Enheten för ekonomiskt bistånd får in föreläggande om vräkning och
misstänker att det finns bakomliggande orsaker som behöver stöd från
Kf §148 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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socialtjänsten så är handläggare från Enheten för vuxenstöd med i samtal med
individen. Socialnämnden har i sitt preliminärt antagna planeringsdirektiv för 2022
lagt in ett uppdrag på att i samverkan med den ideella föreningen Hela Människan
titta på möjligheterna att starta ett härbärge.

2. Vi har inget antal på hur många personer som är hemlösa i Gislaveds kommun.
Det som enheterna inom socialnämnden upplever är att allt fler personer söker
hjälp hos oss utifrån att de saknar ett stadigvarande boende.
Socialnämnden tog beslut om riktlinjer för sociala kontrakt på nämndmötet den
2:a november.

3. Det finns ingen gemensam strategi men Enheten för vuxenstöd och Enheten för
barn och familj myndighet samverkar med enheten för ekonomiskt bistånd i
ärenden där det behövs. Dock behöver samverkan bli bättre. Sedan Enheten för
ekonomiskt bistånd gick över till kommunstyrelsen så upplever enheterna på IFO
en försvårad samverkan med Enheten för ekonomiskt bistånd och helhetssynen
kring individen. Vi får ofta även till oss att det är svårt för individerna att hitta
lägenhet med en hyra som Enheten för ekonomiskt bistånd godtar.

Beslutsunderlag
Interpellation från Bengt-Ove Eriksson (V) daterad den 25 oktober 2021
Svar på interpellation daterad den 15 november 2021

Erik Anderson (K), Carina Johansson (C), Anders Gustafsson (SD), Marie
Johansson (S), Urban Nilsson (C) och Fredrik Sveningson (L) gör inlägg i debatten.

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

Beslutet skickas till:
Bengt-Ove Eriksson (V)
Carina Johansson (C)
Inga-Maj Eleholt (C)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §149 Dnr: KS.2021.5 1.2.6

Interpellation gällande energiförbrukning

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas, förklarar
interpellationsdebatten avslutad och konstaterar att interpellationen är besvarad.

Ärendebeskrivning
Mattias Johansson (SD) har den 27 oktober 2021 lämnat in en interpellation
gällande energiförbrukning. Interpellationen är ställd till fastighet- och
servicenämndens ordförande Lisbeth Andersson (M) och sammanfattas enligt
följande:

Det finns en stor politisk enighet i att det är av stor vikt att hushålla med jordens
resurser, inte minst i form av att förbruka så lite energi som möjligt. Fastighet- och
servicenämnden har ett miljömål/effektivitetsuppdrag kopplat till att minska
energiförbrukningen på de fastigheter som hyrs ut till andra förvaltningar.

Frågorna lyder:
Hur har energiåtgången varit för de senaste åren?
Hur mycket av detta har varit el?
Hur mycket grön el har fastighet- och serviceförvaltningen genom solceller eller på
annat sätt sålt in till elnätet genom era insatser, och hur ser detta ut år för år?
Stämmer det att fastighet- och serviceförvaltningen hyr ut sina lokaler till andra
förvaltningar med en hyra där all energi ingår i hyran? Eller att det på annat sätt
blir kostnadsneutralt för nämnderna oberoende av energiförbrukning, givet
kommunens sätt att kompensera nämnderna för vissa kostnader.

Fastighet- och servicenämndens ordförande Lisbeth Andersson (M), har lämnat ett
skriftligt svar vilket har delgetts interpellanten i tillräcklig tid före dagens
sammanträde.

Mattias Johansson (SD) redogör för sin interpellation och tackar Lisbeth
Andersson (M) för svaret.

Fastighet- och servicenämndens ordförande Lisbeth Andersson (M) tackar för
interpellationen och redogör för sitt svar. Lisbeth svarar att det stämmer att ett av
fastighet- och servicenämndens mål är att ha ett miljömål/effektivitetsuppdrag
kopplat till att minska energiförbrukningen på de fastigheter som hyrs ut till andra
förvaltningar och tycker att frågorna är helt i linje med målet. Det är helt naturligt
att börja jämföra åren 2019 och 2020 för att se om den pågående pandemin har
haft någon påverkan på energiförbrukningen.

Fastighet- och servicenämnden har satt upp mål för att minska energianvändningen
med 15% per kvadratmeter jämfört med energianvändningen 2008.
Energistatistiken 2008 var 201 KWh/m2 och enligt målet ska det minskas till 171
KWh/m2 men minskades till 165 KWh/m2. Lisbeth redogör för genomförda
åtgärder för att uppnå målet för minskning av energiförbrukning.
Kf §149 (forts.)

I dagsläget har inte kommunen någon egen solcellsanläggning som säljer el tillbaka
till nätet. Fastighet- och service har två små anläggningar med solceller, en på
Nordinskolan i Smålandsstenar och en på Demenscentrum i Gislaved.
Anläggningen på demenscentrum stöttar i uppvärmning av vatten.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
6

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-11-18

Totalt producerar dessa anläggningar 31 715 KWh. Ett pilotprojekt för
solcellsanläggning på räddningstjänstens fastighet i Mossarp är just nu inne i
slutfasen av projekteringsskedet och kommer att genomföras efter årsskiftet.
Detta är ett samarbetsprojekt mellan Gislaveds energi och fastighet- och
serviceförvaltningen. Detta ska ge svar och erfarenheter som är nyttiga vid ny
planering och genomföring av större solcellsprojekt.

När det gäller den el som Gislaveds kommun köper genom elhandelsavtal så
består leveransen av ursprungsmärkt (GoO = Guarantees of Origin, är ett bevis
från vilka energikällor elen producerats) el från vatten eller vindkraft.
Ursprungsgarantierna ska deklareras/ annulleras enligt vedertagen ordning.
Detta vill säga att den el kommunen köper är grön och producerad av förnybara
energikällor, då oftast vattenkraft, vindkraft och biobränsle, vilka alla utgår från
solenergi.

Fastighet- och serviceförvaltningen hyr ut de flesta av sina egna lokaler där både el
och värme ingår i hyran. Detta gör att det är svårt att skapa incitament för
verksamheterna att spara på energi. Det saknas klara interna hyresprinciper och
tydliga politiska instrument för att styra vad som ingår i hyran.

Beslutsunderlag
Interpellation gällande energiförbrukning daterad den 27 oktober 2021
Svar på interpellation daterat den 17 november 2021

Urban Nilsson (C) och Stefan Nylén (SD) gör inlägg i debatten.

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

Beslutet skickas till:
Mattias Johansson (SD)
Lisbeth Andersson (M)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §150 Dnr: KS.2021.5 1.2.6

Interpellation gällande språkutbildning för medarbetare i Gislaveds
kommun

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas, förklarar
interpellationsdebatten avslutad och konstaterar att interpellationen är besvarad.

Ärendebeskrivning
Erik Anderson (K) har den 28 oktober 2021 lämnat in en interpellation gällande
språkutbildning för medarbetare i Gislaveds kommun. Interpellationen är ställd till
kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) och sammanfattas enligt
följande:

I ortstidningen Värnamo Nyheter den 25 oktober fanns två positiva artiklar om ett
initiativ i Värnamo Kommun kring att kartlägga medarbetare med bristfälliga
språkkunskaper, samt att snabbutbilda 35 kommunanställda med utländsk
bakgrund. - Det handlar om anställda vars svenska behöver förbättras, både i
samtal och för att förstå skriftlig dokumentation, och att de själva kan
dokumentera på ett sätt som stämmer överens med de riktlinjer som finns, säger
personalchefen Åsa Johansson i en av artiklarna. Så min uppfattning är att
Gislaveds kommun ska studera och följa Värnamos exempel då samma
problematik finns i de flesta andra kommuner inklusive Gislaved. Detta är ett
positivt förhållningssätt gentemot våra utländska anställda med bristande
språkkunskaper gällande den verksamhet de arbetar i. Frågan lyder:
Vad är tillämpbart i Gislaved?

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

Erik Anderson (K) redogör för sin interpellation och tackar Carina Johansson (C)
för svaret.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) tackar för interpellationen
och redogör för sitt svar. Carina svarar att Gislaved följer Värnamos arbete i detta
med intresse. Gislaved ser att för att klara kompetensförsörjningen framöver
behöver vi stärka upp med bland annat språkutbildning för både blivande och
eventuellt också hos nuvarande medarbetare. Att kunna erbjuda språkutbildning
och även andra typer av introduktionsutbildningar kan vara en viktig del för att
upplevas som en attraktiv arbetsgivare, vilket skulle öka möjligheterna att lättare
rekrytera och attrahera nya medarbetare. Att stärka medarbetarskapet genom att
erbjuda intern kompetensutveckling inom de områden som verksamheterna har
ett behov av ökar kvalitén och även möjligheten att behålla och utveckla befintliga
medarbetare.

Beslutsunderlag
Interpellation gällande språkutbildning för medarbetare i Gislaveds kommun
daterad den 28 oktober 2021
Svar på interpellation daterad den 17 november 2021

Kf §150 (forts.)

Propositionsordning

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Beslutet skickas till:
Erik Anderson (K)
Carina Johansson (C)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §151 Dnr: KS.2021.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ledamot i demokratiberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Mats Klang (C), Kulla 2, 333 93 Skeppshult som ledamot
i demokratiberedningen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2021 att godkänna Elin
Gunnarssons (C) avsägelse från sitt uppdrag i demokratiberedningen.
Centerpartiet har nominerat Mats Klang (C) som ny ledamot i
demokratiberedningen.

Beslutsunderlag
Nominering från Centerpartiet, daterad den 15 november 2021
Valberedningens presidium den 17 november 2021, §36

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

Beslutet skickas till:
Mats Klang (C)
Demokratiberedningen
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §152 Dnr: KS.2021.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ledamot i demokratiberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Isaac Ferguson (KD), Norra Hagalundsgatan 16, 332 32
Gislaved som ledamot i demokratiberedningen.

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna har nominerat Isaac Ferguson som ledamot i
demokratiberedningen.

Beslutsunderlag
Nominering från Kristdemokraterna, daterad den 11 november 2021
Valberedningens presidium den 17 november 2021, §36

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

Beslutet skickas till:
Isaac Ferguson (KD)
Demokratiberedningen
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §153 Dnr: KS.2021.7 1.7.3

Information från revisionen 2021

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har överlämnat följande rapporter till kommunfullmäktige
för kännedom:

· Revisionsrapport - Granskning ägarstyrning

· Revisionsrapport - Granskning krisberedskap

· Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hantering av
leverantörsregister och leverantörsbetalningar samt behörigheter i
ekonomisystemet.

Nena Stamenkovic (S), ordförande i revisionen, redogör för ärendet.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §154 Dnr: KS.2019.179 1.2.6

Svar på motion angående budgetprocessen i Gislaveds kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att punkt 1 och 2 i motionen angående
budgetprocessen, daterad 29 augusti 2019 anses besvarade, samt punkt 3 och 4 är
avslagna.

Ärendebeskrivning
Mattias Johansson (SD) och Ulf Poulsen (SD) har den 29 augusti 2019 lämnat in en
motion angående budgetprocessen i Gislaveds kommun.

Motionärerna föreslår:

1. Att kommunstyrelsen utreder möjligheten att tidigarelägga budgetprocessen så
att åtgärder i planeringsdirektivet i kommunfullmäktige och nämnderna kan ge
helårseffekt fullt ut.

2. Att man ser över samordningen av allt budgetarbete i alla nämnder och
förvaltningar så att budgetarbetet och uppföljningar kan ske på ett likartat sätt.

3. Att vakanser löpande ska redovisas för respektive nämnd.

4. Att grundbemanningen för respektive nämnd ska anges i budgeten och sedan
löpande redovisas under året för nämnden.

Förslagen är numrerade av tjänsteperson.

1. Planeringsdirektiv 1 för kommunfullmäktige tas i maj och för nämnderna i juni.
Nämnderna har möjlighet att börja arbeta utefter kommunfullmäktiges
planeringsdirektiv och anpassa sitt arbete och eventuella åtgärder i tid inför
nästa budgetår. Tiden emellan Planeringsdirektiv 1 i maj och fastställandet i
november möjliggör att nämnderna kan ta fram konsekvensbeskrivningar till
kommunfullmäktige av vad eventuell förändrad budgetram samt uppdrag får för
effekt innan fastställande. Tiden mellan maj och november möjliggör också att
oförutsedda händelser kan omhändertas i planeringsdirektivet innan
fastställande. I förslaget av förändrat årshjul för kommunfullmäktiges planering-
och uppföljningsprocess för 2022 kommer konsekvensbeskrivningar
presenteras för kommunstyrelsens allmänna utskott i nämnddialoger under
september istället för som det ligger idag i oktober. Detta i ett led att förstärka
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

2. Hela organisationen, på alla nivåer, följer samma planering- och
uppföljningsprocess i Gislaveds kommun som en del av kommunens styrmodell.
Nämndernas planeringsdirektiv är det dokument som innehåller planperiodens
förutsättningar och planering. Dokumentet har samma struktur oavsett
organisatorisk nivå, med anpassat innehåll. Uppföljningsprocessen
dokumenteras i form av uppföljningsrapporter. Både planeringsdirektiv och
uppföljningsrapporter följer rapportmallar som är
samma för alla nämnder samt följer samma tidsplan. Respektive nämnd planerar
sammanträdestider för att följa kommunövergripande deadline för planering-
och uppföljningsrapporterna.

Kf §154 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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3. och 4.
I kommunens ekonomiska styrprinciper beskrivs att: Förvaltningen i kommunen
svarar för hur uppdrag ska genomföras. För att uppnå bästa resultat och effektivitet i
verksamheten ska ansvar och befogenheter följas åt och delegeras till den nivå som
är närmast de som berörs av besluten. Avgöranden för hur den löpande
verksamheten utförs kommer därmed så nära våra medborgare och berörd personal
som möjligt. Ansvarsfördelning kring ekonomi, personal och verksamhet tydliggörs i
delegationsregler inom varje nämnd. Förvaltningscheferna har ett särskilt stort ansvar
för att skapa förutsättningar för mål-, kvalitets- och resultatuppfyllelse samt att
verksamheten bedrivs inom budgetram. Varje budgetansvarig nivå gör sin planering
och uppföljning enligt styrmodellen.

Grundbemanningen följs upp i budgetarbetet på enhetsnivå för respektive chef.

Kommunstyrelsen har den 3 november 2021 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att punkt 1 och 2 i motionen angående budgetprocessen,
daterad 29 augusti 2019 anses besvarade, samt punkt 3 och 4 är avslagna.

Beslutsunderlag
Motion angående budgetprocessen i Gislaveds kommun daterad den 29 augusti
2019
Kommunstyrelsen den 3 november 2021, §305

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

Beslutet skickas till:
Mattias Johansson (SD)
Ulf Poulsen (SD)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §155 Dnr: KS.2021.77 1.2.6

Svar på motion om folkomröstningen gällande omvandlingen av
Mariagården i Smålandsstenar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen gällande folkomröstningen om
Mariagården i Smålandsstenar, daterad den 10 mars 2021, ska anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Erik Andersson (K) har den 10 mars 2021 lämnat in en motion angående den
planerade folkomröstningen om Mariagården i Smålandsstenar. Motionären
hänvisar till Värnamo Nyheter som samma dag rapporterat att den kommande
folkomröstningen om Mariagården först kan äga rum i november eller december.
Motionären yrkar på att all verksamhet som syftar till nedläggning av särskilt
boende på Mariagården bör stoppas fram till att folkomröstningen genomförts.

Socialnämnden tog den 4 maj 2021 beslutet att upphäva deras tidigare beslut om
att omvandla Mariagården till biståndsbedömda trygghetsboenden.

Kommunfullmäktige tog upp frågan den 20 maj 2021, där fullmäktige beslutade att
fastställa att antalet godkända namnunderskrifter för en folkomröstning når upp till
10 % av de kommunalt röstberättigade samt att en folkomröstning inte ska
genomföras med hänvisning till socialnämndens nya beslut.

Förutsättningarna som motionen bygger på har därmed ändrats, och varken

omvandlingen av Mariagården eller folkomröstningen om densamma är längre

aktuella. Med hänvisning till detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att

motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen har den 20 oktober 2021 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen gällande folkomröstningen om
Mariagården i Smålandsstenar, daterad den 10 mars 2021, ska anses besvarad.

Beslutsunderlag
Motion gällande folkomröstning om Mariagården, daterad den 10 mars 2021
Socialnämnden den 4 maj 2021, §69
Kommunfullmäktige den 20 maj 2021, §76
Kommunstyrelsen den 20 oktober 2021, §285

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

Beslutet skickas till:
Erik Anderson (K)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §156 Dnr: KS.2019.245 1.2.6

Svar på motion gällande cykelställ i Reftele

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen om cykelställ i Reftele ska avslås.

Reservationer
Thomas Johansson (WeP), Mikael Kindbladh (WeP), Tommy Östring (WeP) och
Kian Anderson (WeP) reserverar sig till förmån för Thomas Johanssons (WeP)
yrkande.

Ärendebeskrivning
I december 2019 lämnade Westbopartiet en motion till kommunfullmäktige
gällande cykelställ i Reftele. Motionären föreslår att fastighet- och
servicenämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar för att låsa in cyklar
eller bygga någon form av inhägnat cykelställ på Ölmestadskolan i Reftele.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till fastighet- och servicenämnden för
yttrande. Fastighet- och servicenämnden har yttrat sig över motionen.

Kommunstyrelsen beslutade den 21 april 2021, §133, att återremittera ärendet för
att uppdra till fastighet- och servicenämnden att ta fram en rimligare
kostnadskalkyl än den nuvarande på 335 tkr, samt att inhämta yttrande från barn-
och utbildningsnämnden om deras syn på frågan ur ett helhetsperspektiv för
kommunens skolor.

Fastighet- och servicenämnden svarar i sin beredning att de anser att behovsfrågan
ska utredas före kostnadsfrågan och begär i enlighet med kommunstyrelsens beslut
ett yttrande från barn- och utbildningsnämnden gällande behovet av cykelställ på
Ölmestadskolan i Reftele.

Barn- och utbildningsnämnden har den 7 september 2021, §79 beslutat att föreslå
att motionen om cykelställ i Reftele ska avslås. De svarar i sin beredning av
ärendet att barn- och utbildningsförvaltningen inte har något principbeslut
angående utformning av cykelställ på våra skolor. Det är naturligtvis önskvärt med
cykelställ med tak men kostnaden för dessa har inte stått i proportion till behoven
varför detta inte har prioriterats. På Ölmestadskolan är det inte nödvändigt för
eleverna att använda cykel till idrotten på Rönneljung. Schemat är lagt så att
eleverna kan promenera till och från lektionen på Rönneljung och hinna tillbaka till
Ölmestadskolan i tid för nästa lektion. Skolan ser därför inte önskemålet om
cykelförvaring som en prioriterad investering. Generellt sett finns det behov av
ökade investeringar i förskolornas och skolornas lokaler. Dessa behov har inte
kunnat tillgodoses eftersom investeringsutrymmet inte har medgett det. Om
investeringsutrymmet skulle öka finns det andra mer prioriterade områden för att
främja måluppfyllelsen i verksamheterna, än att köpa in särskilda anordningar för
att kunna låsa in cyklar.

Med hänvisning till detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen om
cykelställ i Reftele ska avslås.

Kommunstyrelsen har den 3 november 2021 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen om cykelställ i Reftele ska avslås.

Kf §156 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Motion om cykelställ i Reftele, daterad den 10 december 2019
Fastighet- och servicenämnden den 18 november 2020, §124
Kommunstyrelsen den 21 april 2021, §133
Fastighet- och servicenämnden den 1 september 2021, §78
Barn- och utbildningsnämnden den 7 september 2021, §79

Yrkande
Thomas Johansson (WeP): Bifall till motionen.

Mikael Kindbladh (WeP): Att ärendet återremitteras till fastighet- och
servicenämnden för att ta fram en rimligare kostnadskalkyl. Om
återremissyrkandet faller yrkas avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till
motionen.

Peter Bruhn (MP): Bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) återremissyrkande.

Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mikael Kindladhs (WeP) återremissyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag.
NEJ-röst för Mikael Kindbladhs (WeP) återremissyrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 1)
Omröstningen utfaller med 36 JA-röster och 13 NEJ-röster. Därmed har
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och Thomas
Johanssons (WeP) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Westbopartiet

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §157 Dnr: KS.2021.45 1.3.1

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gislaveds kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordningsföreskrifter för Gislaveds
kommun med tillägg av en ny paragraf, §12.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlämnat förslag till ordningsföreskrifter till länsstyrelsen
och polismyndigheten för yttrande.

Förändringar som föreslås är att polismyndigheten ska ge kommunen möjlighet att
yttra sig innan tillstånd lämnas. I tidigare föreskrift står det att kommunen bör få
denna möjlighet. En ny paragraf om cirkusföreställningar har också arbetats fram
där det framgår att arrangörer ska följa Jordbruksverkets riktlinjer, 3 kap 3 §
djurskyddsförordningen. Denna paragraf är viktig för kommunen för att framhäva
vikten av bra djurhållning.

Av de båda yttranden från polismyndigheten och länsstyrelsen i Jönköpings län
framgår det att man motsätter sig att polismyndigheten ska ge kommunen
möjlighet att yttra sig innan tillstånd lämnas. Länsstyrelsen motsätter sig även
paragraf 12 kring cirkusföreställningar och ser inte att den ska vara nödvändig.

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att föreskriva att Polismyndigheten ska ge
kommunen tillfälle till yttrande innan beslut om tillstånd fattas, då tillståndsplikten
inte följer av 3 kap. 1 § OL, torde strida mot ordningslagen. Samma sak lyfter
polismyndigheten upp i sitt yttrande.

Länsstyrelsen skriver vidare att en lokal ordningsföreskrift endast får meddelas om
den behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Lokala
ordningsföreskrifter ska rikta sig mot allmänheten och innehålla handlingsstyrande
bestämmelser.

Gällande §12 skriver länsstyrelsen att frågor gällande hantering av djur vid
cirkusföreställningar redan är reglerade, eller kan regleras genom andra
författningar t. ex. Djurskyddsförordningen (2019:66) 3 kap. 3-5§§. De lyfter fram
att en ordningsföreskrift inte ska lyfta upp förhållanden som redan finns reglerade
på annat sätt.

För Gislaveds kommun är det viktigt att det framgår av ordningsföreskrifterna att
god djurhållning säkerställs och därför låter kommunen §12 stå kvar i
ordningsföreskrifterna utifrån vikten av att följa jordbruksverkets
rekommendationer.

Utifrån svaren från remissinstanserna kring att kommunen ska yttra sig innan
polismyndigheten ger sitt tillstånd väljer kommunen efter remissrundan att låta bör
stå kvar även framöver i 4 § allmänna lokala ordningsföreskrifterna.

Kommunstyrelsen har den 3 november 2021 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna ordningsföreskrifter för Gislaveds
kommun med tillägg av en ny paragraf, §12.

Kf §157 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2021.45


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
18

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-11-18

Beslutsunderlag
Yttrande gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter
Svar på remiss Gislaveds kommun lokala allmänna ordningsstadgan
Allmänna lokala föreskrifter, revidering 211025
Kommunstyrelsen den 3 november, §300

Yrkande
Carina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Polismyndigheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §158 Dnr: KS.2021.150 10.1.3

Normer för kommunala bidrag till ungdomsföreningar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta fritid- och folkhälsonämndens förslag till
normer för kommunala bidrag till ungdomsföreningar att gälla från och med 2022-
01-01 och att upphäva kommunfullmäktiges beslut daterat 2015-06-22 §91, samt
att ge fritid- och folkhälsonämnden mandat att besluta om justeringar i "Bilaga -
Bidragsbestämmelser för ungdomsföreningar".

Ärendebeskrivning
Fritid- och folkhälsonämnden har i dagsläget normer för kommunala bidrag som
innehåller allmänna bidragsbestämmelser och bidragsformer. I arbetet med
framtagande av planeringsdirektiv 2020 diskuterade nämnden behov av en översyn
av normerna. Detta med syfte att aktualisera och utveckla eventuella krav,
begränsningar och nivåer. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att under 2020
revidera bidragsnormerna.

Fritid- och folkhälsoförvaltningen har därefter arbetat fram ett förslag till
bidragsnormer.

I förslag till nya normer har texterna ändrats och nivåerna på de olika
bidragsarterna har justerats. Barnkonventionen och Agenda 2030 är numera
omnämnt. Tre dokument (normer för idrott, normer för icke-idrott samt normer
för handikappföreningar) har blivit ett. Ett antal bidragsarter har tagits bort. Det
handlar om drog- och mobbingpolicy och trafikpolicy. Dessa ingår numera i de
allmänna bestämmelserna som kriterie för att bli en bidragsberättigad förening. En
ny bidragsart har tillkommit. Den kallas Startbidrag. Bidraget ska underlätta för
nystartade föreningar. Nya anläggningar har tillkommit i anläggningsbidraget. Det
handlar om exempelvis padelbana och 5-manna fotbollsplan.

Fritid- och folkhälsonämnden beslutade 2021-06-30 §30 föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till normer för kommunala bidrag till
ungdomsföreningar att gälla från och med 2022-01-01.
Nämnden beslutade även föreslå kommunfullmäktige att upphäva
kommunfullmäktiges beslut 2015-06-22 §91.
Nämnden föreslår även kommunfullmäktige att ge fritid- och folkhälsonämnden
mandat att besluta om justeringar i "Bilaga - Bidragsbestämmelser för
ungdomsföreningar".

På kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2021 beslutades att uppdra
till kommunstyrelseförvaltningen att se över punkterna 4 och 9 i materialet inför
att ärendet återkommer till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har den 3 november 2021 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige besluta att med dagens ändringar anta fritid- och
folkhälsonämndens förslag till normer för kommunala bidrag till
ungdomsföreningar att gälla från och med 2022-01-01 och att upphäva
kommunfullmäktiges beslut daterat 2015-06-22 §91, samt att ge fritid- och
folkhälsonämnden mandat att besluta om justeringar i "Bilaga -
Bidragsbestämmelser för ungdomsföreningar".

Kf §158 (forts.)
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Beslutsunderlag
Förslag till normer för kommunala bidrag till ungdomsföreningar daterad den 23
juni 2021
Fritid- och folkhälsonämnden den 23 juni 2021, §30
Kommunstyrelsen den 3 november 2021, §304
Förslag till normer för kommunala bidrag till ungdomsföreningar daterad den 3
november 2021

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

Beslutet skickas till:
Fritid- och folkhälsoförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §159 Dnr: KS.2021.55 2.4.8

Taxor 2022

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

Anta kommunstyrelsens taxor gällande kopiering och borgerlig vigsel (enligt bilaga
ett (1)) daterad 30 september 2021 att börja gälla från 1 januari 2022,

Anta socialnämndens taxor (enligt bilaga två (2)) daterad 30 september 2021 att
börja gälla från 1 mars 2022.

Anta räddningsnämndens taxor (enligt bilaga tre (3)) daterad 30 september 2021
att börja gälla från 1 januari 2022.

Anta kulturnämndens taxor (enligt bilaga fyra (4)) daterad 30 september 2021 att
börja gälla från 1 januari 2022.

Anta fritid-och folkhälsonämndens taxor (enligt bilaga fem (5)) daterad 30
september 2021 att börja gälla från 1 januari 2022.

Anta barn-och utbildningsnämndens taxor (enligt bilaga sex (6)) daterad 1 oktober
2021 att börja gälla från 1 januari 2022.

Anta SÅM:s (Samverkan Återvinning Miljö - kommunalförbund) taxor gällande
avfall (enligt bilaga sju (7)) daterad den 2021-09-28 att börja gälla från 1 januari
2022.

Anta tekniska nämndens taxor (enligt bilaga åtta (8)) daterad 30 september 2021
att börja gälla från 1 januari 2022.

Anta bygg- och miljönämndens taxor (enligt bilaga nio (9)) daterad 30 september
2021 att börja gälla från 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning
Beslut om taxor inom olika verksamhetsområden kan endast beslutas av
kommunfullmäktige. Varje nämnd har förberett underlag till förslag för
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har sammanställt kommunens taxor till
förslag för kommunfullmäktige. Nämnderna använder samma mall för att redovisa
förslag till taxor 2022 därför redovisas samtliga taxor både exklusive och inklusive
moms även att det inte är relevant för alla.

Kommunstyrelsen har den 3 november 2021 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige besluta att

Anta kommunstyrelsens taxor gällande kopiering och borgerlig vigsel (enligt bilaga
ett (1)) daterad 30 september 2021 att börja gälla från 1 januari 2022,

Anta socialnämndens taxor (enligt bilaga två (2)) daterad 30 september 2021 att
börja gälla från 1 mars 2022.

Anta räddningsnämndens taxor (enligt bilaga tre (3)) daterad 30 september 2021
att börja gälla från 1 januari 2022.
Kf §159 (forts.)
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Anta kulturnämndens taxor (enligt bilaga fyra (4)) daterad 30 september 2021 att
börja gälla från 1 januari 2022.

Anta fritid-och folkhälsonämndens taxor (enligt bilaga fem (5)) daterad 30
september 2021 att börja gälla från 1 januari 2022.

Anta barn-och utbildningsnämndens taxor (enligt bilaga sex (6)) daterad 1 oktober
2021 att börja gälla från 1 januari 2022.

Anta SÅM:s (Samverkan Återvinning Miljö - kommunalförbund) taxor gällande
avfall (enligt bilaga sju (7)) daterade den 2021-09-28 att börja gälla från 1 januari
2022.

Anta tekniska nämndens taxor (enligt bilaga åtta (8)) daterad 30 september 2021
att börja gälla från 1 januari 2022.

Anta bygg-och miljönämndens taxor (enligt bilaga nio (9)) daterad 30 september
2021 att börja gälla från 1 januari 2022.

Kommunstyrelsens taxor
Kopiering av allmän handling
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. Kommunstyrelsen föreslår att taxans nivåer är oförändrade jämfört
med 2021.

Borgerlig vigsel
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. 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 vara oförändrad jämfört med 2021.

Socialnämndens taxor
De flesta taxor kvarstår enligt tidigare beslut och räknas endast upp enligt
prisbasbelopp (december 2021), konsumentprisindex (oktober 2021) och
maxtaxa/högkostnadsskydd (december 2021). De nya taxorna föreslås träda i kraft
från den 1 mars 2022. Socialförvaltningen behöver ställtid i inledningen på året för
att räkna om alla avgifter för enskilda individer.

Socialnämnden föreslår att en ny taxa införs för matdistribution, inklusive
distributionsavgift, för tillfällig vistelse annan kommun. Taxan föreslås till 67 kr +
justering för prisbasbeloppet 2022 inkl. moms.

Socialnämnden föreslår att en ny taxa införs för uppehälle vid stöd- och
hjälpinsatser av behandlingskaraktär (missbruk eller annat hjälpbehov för

Kf §159 (forts.)
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personer över 18). Taxan avser kostnad per dygn för HVB, stödboende eller
familjehem och föreslås enligt lagstadgad fast avgift vara 80 kr inkl. moms.

Räddningsnämndens taxor
Vissa justeringar föreslås medan taxorna i allt väsentligt inte ändras avseende de
olika taxetyperna.

Från och med 1 januari 2021 ändrades lagen om skydd mot olyckor. I revideringen
ändrades lagen bland annat på så sätt att kommunens möjlighet att ta ut avgift för
tillsynsbesök ändrades till avgift för tillsyn. Detta följer även andra lagars
utformning, som plan- och bygglagen samt miljöbalken, där kommunen också får ta
ut en avgift för tillsyn. Genom denna ändring har taxan reviderats på så sätt att det
nu framgår att det är möjligt att ta ut avgift för hela handläggningen av ett
tillsynsärende, på samma sätt som varit möjligt i lag om brandfarliga och explosiva
varor. Förslaget är därför att behålla en standardtid men att faktisk tid debiteras i
de fall denna tid överskrids. Effekten blir att tillsynstaxan fortfarande blir
förutsägbar för den enskilde men mer komplicerade tillsynsärenden kommer att
bära sin egen tillsynskostnad jämfört med nu gällande taxa.

Faktorer för tillståndsärenden enligt LBE är tidigare antagna efter översyn och
behöver inte revideras inför 2022.

Räddningsnämnden föreslår att taxorna för utbildning ökas något (de är inte
indexreglerade) samt att kostnad för små fordon ersätts med kilometerkostnad
istället för timkostnad. För tunga fordon behålls timkostnad eftersom slitaget till
övervägande del är baserat på användningstid än körda sträckor.

Kulturnämndens taxor
Med hänvisning till Barnkonventionen har kulturnämnden tidigare beslutat att inga
deltagaravgifter för barn och ungdomar i Gislaveds dansstudio och Scenverkstan
ska överstiga 150 kr per termin från och med 2018. Övrig verksamhet som vänder
sig till barn och ungdomar i kulturförvaltningen är huvudsakligen avgiftsfri.

Entréavgifter kan förekomma vid konserter eller andra scenkonstföreställningar
med professionella artister. Förvaltningen föreslår att olika pris gäller för varje
enskild föreställning.

Kulturnämnden föreslår nya taxor för kopiering på kommunens bibliotek. Taxan
för kopiering av sida utan färg föreslås vara 2 kr inkl. moms. Taxan för kopiering av
sida med färg föreslås vara 5 kr inkl. moms.

Fritid- och folkhälsonämndens taxor
De flesta taxor kvarstår enligt tidigare beslut. Nämnden föreslår en justering av
befintlig taxa för målgrupp "övriga" vid hyra av simhall. "Övriga" handlar om icke
bidragsberättigad förening, förening som inte har sin ordinarie verksamhet i
simhallen, privatpersoner och företag som hyr utanför ordinarie öppethållande.
Taxan används framförallt vid förmedling av företag som arrangerar simläger.
Utifrån bedömning av omvärldsanalys är nuvarande taxa för låg.

Kf §159 (forts.)

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att en ny taxa införs för hyrning av hel
simhall av lokal bidragsberättigad förening. Taxan föreslås vara 500 kr per timme,
inkl. moms.
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Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att en ny taxa införs för hyrning av hel
bowlinghall av lokal bidragsberättigad förening. Taxan föreslås vara 500 kr per
timme, inkl. moms.

Barn- och utbildningsnämndens taxor
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till taxor 2022 för
nämndens verksamheter. Inga förändringar av taxorna föreslås.

SÅM:s (Samverkan Återvinning Miljö kommunalförbund) taxor
För att uppnå nollresultat som är målet för verksamheten behöver avgifterna i
taxan för Gislaveds, Gnosjö och Vaggeryds och Värnamo kommuner öka med 2 %.
Anledningen till förslagen höjning är:
•Höjd skatt på förbränning av avfall
•Ytterligare två stycken gasbilar i drift från 2022-01-01. Kostnaden är 180 000
kr/år/bil
•Indexökning på mellan 3-5 % i befintliga entreprenadavtal
•Avtalsenliga lönejusteringar
Gångvägstillägget för flerbostadshus och verksamheter (tilläggsavgift hushållsavfall)
föreslås höjas till samma nivå som i Avfallstaxa för 2020.

För enskilda avlopp föreslås en höjning på i snitt 3 %.

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att upphäva producentansvar för
returpapper. Beslutet innebär att det efter den 1 januari 2022 att blir ett
kommunalt ansvar (hushållsavfall) för insamling och återvinning av returpapper.

SÅM har auktoriserat privata entreprenörer för insamling av returpapper från
flerbostadshus och verksamheter. Fastighetsägare tecknar avtal direkt med
entreprenören som bestämmer avgift för tjänsten. Avgiften får dock inte överstiga
angiven maxtaxa, 105 kr/kärl/tömning.

Tekniska nämndens taxor
VA-verksamhetens kostnader för 2022 kommer att öka. För att täcka dessa ökade
kostnader behöver den nuvarande VA-taxan justeras.

Avgifterna i VA-taxan utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och
brukningsavgifter (periodiska avgifter). Brukningsavgifterna i sin tur består av en
fast årsavgift och en rörlig avgift beroende på brukad mängd vatten. För att möta
upp Va-verksamhetens förväntade kostnadsökning så föreslås följande justeringar:
höja brukningsavgifter (fast och rörlig) med 5%.

Även anläggningsavgiften kommer att höjas med 1,9% (entreprenadindex).
Även avgift för extra mätställe kommer att tas, plus justeringar i taxatexten enligt
förslag till Va-taxa 2022.

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.

Kf §159 (forts.)

Tekniska nämnden föreslår att tomtpristaxan för verksamhetstomterna justeras
genom att ett större prisintervall skapas. Intervallet speglar hur marknaden ser på
prissättning av verksamhetstomtmark på ett bättre sätt med hänsyn till markens
förhållande samt attraktiva lägen. Ett större intervall ger en
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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.

Följande taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområden fastställs utan
förändringar:
Taxa för grävtillstånd i allmän platsmark
Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Gislaveds kommun
Felparkeringsavgifter och kontrollavgifter vid olovlig parkering i Gislaveds kommun
Marktaxa för försäljning av småhustomter samt flerbostadshustomter

Bygg- och miljönämndens taxor
Bygg- och miljönämnden föreslår att timtaxor ska ligga kvar på nuvarande nivå och
därmed fastställa timtaxan till 1050 kr för bygg- och miljöverksamhet samt att
fastställa timtaxan för livsmedelstillsyn till 1140 kr.

Taxan för utsättning har justerats ner något eftersom momspålägg måste göras för
denna verksamhet. För att kostnadsökningen inte ska bli för hög för
privatpersoner justeras taxan ner något.

Taxan för miljöfarlig verksamhet har justerats så att texten gällande radonärenden
placeras även under strålskyddslagstiftningen.

Beslutsunderlag
Bilaga 1. Kommunstyrelsens förslag på taxor inkl. protokoll daterad 30 september
2021
Bilaga 2. Socialnämndens förslag på taxor inkl. protokoll daterad 30 september
2021
Bilaga 3. Räddningsnämndens förslag på taxor inkl. protokoll daterad 30 september
2021
Bilaga 4. Kulturnämndens förslag till taxor inkl. protokoll daterad 30 september
2021
Bilaga 5. Fritid- och folkhälsonämndens förslag på taxor inkl. protokoll daterad 30
september 2021
Bilaga 6. Barn- och utbildningsnämndens förslag på taxor inkl. protokoll daterad 30
september 2021
Bilaga 7. SÅMs förslag på taxor daterad 1 oktober 2021
Bilaga 8. Tekniska nämndens förslag på taxor inkl. protokoll daterad 30 september
2021
Bilaga 9. Bygg- och miljönämndens förslag på taxor inkl. protokoll daterad 30
september 2021
Kommunstyrelsen den 3 november 2021, §302

Yrkande
Carina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kf §159 (forts.)

Thomas Johansson (WeP): 2.1 Ansökningsavgifter serveringstillstånd:
Nytt tillstånd p.g.a ändrad bolagsform eller ägarskifte 4500 kr ska ändras till: Nytt
tillstånd p.g.a. ägarskifte 4500 kr, Nytt tillstånd p.g.a. ändrad bolagsform (samma
förutsättningar) 1000 kr.

Propositionsordning

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
26

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2021-11-18

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Thomas
Johanssons (WeP) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunalförbundet SÅM
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
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Kf §160 Dnr: KS.2021.13 1.4.1

Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. att i en ramhöjande riktad satsning ge individ- och familjeomsorgen samt

funktionshinder- och stöd inom socialnämndens verksamhet 8 mnkr samt att

uppmana socialnämnden/förvaltningen att inför planprocessen 2023 ta ett

helhetsgrepp i att utefter behov anpassa sin verksamhet och struktur för

äldreomsorgen med beaktande av den genomförda externa genomlysningen av

socialnämndens verksamhet tillsammans med socialnämndens/förvaltningens egna

analyser.

2. att i en ramhöjande riktad satsning ge avdelningen för Arbete och utbildning 500
tkr för arbetet med feriearbeten,

3. att i en ramhöjande riktad satsning ge för- och grundskola 4 mnkr för att ge
bättre förutsättningar i arbetet med kommunfullmäktiges mål om en förbättrad
måluppfyllelse i skolan.

4. att i en ramhöjande riktad satsning ge kulturnämnden och fritid- och
folkhälsonämnden gemensamt 500 tkr till det förebyggande arbetet med barn och
ungdomar,

5. att i en ramhöjande riktad satsning ge socialnämnden, kulturnämnden och fritid-
och folkhälsonämnden gemensamt 300 tkr för arbetet med
mötesplatser/träffpunkter,

6. att höja det finansiella målet om ett genomsnittligt resultat till 40 mnkr för
perioden 2017-2030 i syfte att möjliggöra genomsnittliga investeringar med ca 160
mnkr per år,

7. att fastställa skattesatsen för 2022 till 21,99 kr,

8. att lägga till följande uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete
med Enter Gislaved AB ta fram ett styrdokument (strategi) för kommunens arbete
med näringslivsfrågor, slutdatum 2023-08-31,

att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med socialnämnden och AB
Gislavedshus ta fram helhetsförslag på hur mellanboenden, 70+ boenden,
trygghetsboenden och biståndsbedömda trygghetsboenden kan möjliggöras. Även
förutsättningar till mer s.k. flexibla boenden i vår verksamhet ska utredas. I
uppdraget ingår att bedöma behov, utförande och omfattning för att möta
efterfrågan och för att möjliggöra aktiva och positiva flyttkedjor. Uppdraget
redovisas för kommunfullmäktige i maj 2022,

att uppdra till fastighet- och servicenämnden att se över möjligheten att minska på
leasing av paviljonger i kommunen och dess bolag. Nyttjande av leasade paviljonger
ska ställas mot att köpa paviljonger och/eller tidigareläggande av
skol/förskoleinvesteringar m.m. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen
inför arbetet med ”planeringsdirektiv 2023 med plan 2024-2026”

Kf §160 (forts.)
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9. att inarbeta bifallna yrkanden och i övrigt fastställa Planeringsdirektiv 2022, med
plan för 2023-2026.

Reservationer
Kian Anderson (WeP), Thomas Johansson (WeP), Mikael Kindbladh (WeP) och
Tommy Östring (WeP) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Erik Anderson (K) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Mattias Johansson (SD), Stefan Nylén (SD), Anders Gustafsson (SD), Sören
Axelsson (SD), Glenn Hummel (SD), Linda Petersson (SD) och Hannu Ruokola
(SD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Bengt-Ove Eriksson (V) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Ärendebeskrivning
Planeringsdirektivet ska innehålla bland annat planeringsförutsättningar, mål,
förslag till skattesats, eventuella uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt
direktiv och ekonomiska ramar för 2022 med plan för 2023-2025.

Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2021, §72, följande:
att Westbopartiets uppdrag kring en uppdelning av socialnämndens budget och
Socialdemokraternas uppdrag kring en utjämningsfond samt Sverigedemokraternas
tilläggsyrkande på detta angående bygg- och miljönämnden kring
bostadsanpassningar remitteras för beredning till kommunstyrelsen inför
antagande av planeringsdirektiv 2022 med plan 2023-2025 i november 2021,

att Socialdemokraternas förslag till uppdrag gällande träffpunkterna remitteras till
socialnämnden, fritid- och folkhälsonämnden och kulturnämnden för beredning
inför november månads kommunfullmäktige,

att uppdra till fastighet- och servicenämnden att socialnämnden ska ges hyresfrihet
för ej använda äldreboendeplatser fram till dess att platserna behövs. Fastighet-
och servicenämnden täcker dessa intäktsbortfall genom effektivisering av
verksamheten och korttidsuthyrning av lokalerna. Slutdatum 2022-06-30, samt

att i övrigt godkänna Alliansens planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-
2025.

Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt under kommunallagen kapitel 6
hölls dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna den 7 och 14 oktober 2021.
Dialogen är ett viktigt verktyg för att diskutera framtida frågor med långt
perspektiv men även frågor som är aktuella i kortare perspektiv. Syftet med
dialogerna är att nämnderna kan lyfta konsekvenser av kommunfullmäktiges
planeringsdirektiv samt skapa förståelse för respektive nämnds nuläge,
förutsättningar, utmaningar och framtid.

Kf §160 (forts.)

Utifrån beredningen av de uppdrag som remitterades till nämnderna i maj och
resultatet av nämnddialogerna samt Ernst & Youngs (EY) genomlysning av
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socialnämndens verksamhet har behov identifierats av ett antal justeringar av
planeringsdirektiv som antogs i maj samt ett par förslag till nya uppdrag. Dessa
justeringar och förslag till nya uppdrag presenteras nedan.

Uppdrag kring en uppdelning av socialnämndens budget och uppdrag
kring en utjämningsfond med tilläggsyrkande på detta angående
bostadsanpassningar.
Utifrån kommunstyrelseförvaltningens beredning, EYs genomlysning av
socialnämndens verksamhet samt nämnddialogerna med socialnämnden och bygg-
och miljönämnden har framkommit att behoven av bostadsanpassningar i nuläget
inte är i sådan omfattning att en utjämningsfond behövs men att verksamheterna
inom individ- och familjeomsorgen haft ökade ärendevolymer
för flera målgrupper och även högre komplexitet i de ärenden som hanteras.
Verksamhetens budget har ökat de senaste åren men inte i tillräcklig relation
till förändringar i volymer och komplexitet. För att omhänderta ökade behov inom
individ och familjeomsorgen kan en riktad budgetsatsning användas för att stärka
denna verksamhet. Genom en sådan åtgärd kan intentionen bakom uppdraget,
med tilläggsyrkande, ses som uppfyllt.

Träffpunkterna
Socialnämnden och kulturnämnden återremitterade Socialdemokraternas förslag
till uppdrag gällande träffpunkterna till respektive förvaltning för vidare beredning,
dessa svar har inte inkommit ännu.

I sitt remissvar menar fritid- och folkhälsonämnden att den nuvarande politiska
viljeinriktningen kring träffpunkterna behöver förändras, samt att den nya
viljeinriktningen måste resurssättas för att kunna öka antalet aktiviteter och utöka
målgrupperna för träffpunkterna. Detta då en ökning av aktiviteter och ett
öppnande för fler målgrupper kommer att innebära ekonomiska konsekvenser.
Ska ytterligare nämnder (utöver socialnämnden) planera och genomföra aktiviteter
vid de kommunala träffpunkterna behöver dessa nämnder tilldelas resurser för
detta uppdrag. Detta då genomförande av aktiviteter kopplat till träffpunkterna
idag inte ingår i dessa nämnders uppdrag och tilldelning.

Uppdrag att socialnämnden ska ges hyresfrihet för ej använda
äldreboendeplatser fram till dess att platserna behövs.
Fastighet- och servicenämnden har redovisat sin syn på uppdraget att
socialnämnden ska ges hyresfrihet för ej använda äldreboendeplatser fram till dess
att platserna behövs under nämnddialogen 7 oktober 2021 samt i en skriftlig
kommentar till planeringsdirektiv 2022. Nämnden konstaterar att en
korttidsuthyrning av tomställda äldreboendeplatser i syfte att minska
intäktsbortfallet inte är förenlig med vare sig gällande hyreslagstiftning eller
socialtjänstlagar och troligtvis inte heller förenlig med gällande planbestämmelser
och därmed lovpliktig.

Nämnden ser inte att intäktsbortfallet förslaget innebär skulle kunna hanteras
genom enbart verksamhetseffektiviseringar och skulle således kräva försämringar i
internserviceleveransen eller prishöjningar vilket skulle ge

Kf §160 (forts.)

relativt negativa konsekvenser för alla kommunala verksamheter. Sammantaget är
bedömningen att uppdraget inte går att genomföra.
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Den utredning som fastighet- och servicenämnden genomfört och redogjort för i
sin skriftliga kommentar till planeringsdirektiv 2022 anses fullgjort uppdraget som
lades in i planeringsdirektivet i maj. Detta uppdrag kan därför strykas ur
dokumentet vid antagande i november 2021.

Övrigt från nämnddialogerna.
I dialog med räddningsnämnden framkom att behovet av ny räddningsstation i
Hestra är större än vad som togs i beaktning i den investeringsplan som antogs i
maj. Anläggning av en ny räddningsstation har därför lagts in som en särskild
satsning om 7 mnkr.

I dialog med fastighet- och servicenämnden framkom ett behov av att förtydliga
den särskilda satsning på reinvesteringar av lokaler med barn och ungdomar som
särskild målgrupp som lades i planeringsdirektivet som antogs i maj. Denna post
har justerats så att intentionen att höjningen av reinvesteringsutrymmet viktas mot
barn och unga kan omhändertas av fastighet- och servicenämnden.

Ur nämnddialogerna har även behov inför nästa års planeringsarbete identifierats
med följande förslag till nya uppdrag som följd:

Förslag på nytt uppdrag: Uppdra till tekniska nämnden att ta fram en
modell för beräkning av ökad/minskad driftkostnad med anledning av
investering/reinvestering inför arbetet med planeringsdirektiv 2023 med
plan för 2024 -2026.

Förslag på nytt uppdrag: Uppdra till kommunstyrelsen att se över de
ekonomiska styrprinciperna inför arbetet med planeringsdirektiv 2023
med plan för 2024- 2026.

Kommunstyrelsen har den 3 november 2021 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att i en ramhöjande riktad satsning ge individ- och familjeomsorgen samt

funktionshinder- och stöd inom socialnämndens verksamhet 8 mnkr samt att

uppmana socialnämnden/förvaltningen att inför planprocessen 2023 ta ett

helhetsgrepp i att utefter behov anpassa sin verksamhet och struktur för

äldreomsorgen med beaktande av den genomförda externa genomlysningen av

socialnämndens verksamhet tillsammans med socialnämndens/förvaltningens egna

analyser.

2. att i en ramhöjande riktad satsning ge avdelningen för Arbete och utbildning 500
tkr för arbetet med feriearbeten,

3. att i en ramhöjande riktad satsning ge för- och grundskola 4 mnkr för att ge
bättre förutsättningar i arbetet med kommunfullmäktiges mål om en förbättrad
måluppfyllelse i skolan.

Kf §160 (forts.)

4. att i en ramhöjande riktad satsning ge kulturnämnden och fritid- och
folkhälsonämnden gemensamt 500 tkr till det förebyggande arbetet med barn och
ungdomar,
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5. att i en ramhöjande riktad satsning ge socialnämnden, kulturnämnden och fritid-
och folkhälsonämnden gemensamt 300 tkr för arbetet med
mötesplatser/träffpunkter,

6. att höja det finansiella målet om ett genomsnittligt resultat till 40 mnkr för
perioden 2017-2030 i syfte att möjliggöra genomsnittliga investeringar med ca 160
mnkr per år,

7. att fastställa skattesatsen för 2022 till 21,99 kr,

8. att lägga till följande uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete
med Enter Gislaved AB ta fram ett styrdokument (strategi) för kommunens arbete
med näringslivsfrågor, slutdatum 2023-08-31, samt

9. att inarbeta bifallna yrkanden och i övrigt fastställa Planeringsdirektiv 2022, med
plan för 2023-2026.

Stefan Tengberg, senior adviser på ekonomiavdelningen, inleder ärendet.

Planeringsdirektiv 2022 med plan 2023-2025

Inledningsanförande
Inledningsanföranden från Marie Johansson (S), Carina Johansson (C),
Anton Sjödell (M), Mattias Johansson (SD), Kian Anderson (WeP),
Emanuel Larsson (KD), Fredrik Sveningson (L), Erik Anderson (K), Bengt-Ove
Eriksson (V) och Peter Bruhn (MP).

Yrkande, generella:
Marie Johansson (S) med instämmande av Anton Sjödell (M), Emanuel Larsson
(KD), Fredrik Sveningson (L), Peter Bruhn (MP), Lars Larsson (C), Lars Park (L),
Evangelos Varsamis (S) och Ylva Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Carina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag och till eget yrkande.

Erik Anderson (K): Bifall till egna yrkanden.

Mattias Johansson (SD) med instämmande av Glenn Hummel (SD): Avslag på
kommunstyrelsens förslag till Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025.
Bifall till Sverigedemokraternas Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025,
bifall till eget förslag om skattesats på 21,80 och till Sverigedemokraternas samtliga
övriga yrkanden.

Kian Anderson (WeP) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP): Avslag på
kommunstyrelsens förslag till Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025.
Bifall till Westbopartiets Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025 och till
Westbopartiets samtliga yrkanden.

Kf §160 (forts.)

Planeringsdirektiv 2022 med plan 2023-2025

2.2.1 Mål
2.2.1.1 Det goda livet
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Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att öka trygghet för alla kommunens invånare enligt
Sverigedemokraternas förslag.

Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD)
yrkande.

2.2.1.2 Attraktivitet och hållbar utveckling

Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att avveckla avdelningen för hållbar utveckling under
2022.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 2)
Omröstningen utfaller med 39 JA-röster och 7 NEJ-röster. 3 ledamöter avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons
(SD) yrkande.

2.2.2 Uppdrag

Yrkande
Carina Johansson (C): Att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med
socialnämnden och AB Gislavedshus ta fram helhetsförslag på hur mellanboenden,
70+ boenden, trygghetsboenden och biståndsbedömda trygghetsboenden kan
möjliggöras. Även förutsättningar till mer s.k. flexibla boenden i vår verksamhet
ska utredas. I uppdraget ingår att bedöma behov, utförande och omfattning för att
möta efterfrågan och för att möjliggöra aktiva och positiva flyttkedjor. Uppdraget
redovisas för kommunfullmäktige i maj 2022.

Anton Sjödell (M) med instämmande av Emanuel Larsson (KD), Peter Bruhn (MP),
Lars Larsson (C), Lars Park (L), Marie Johansson (S), Evagelos Varsamis (S), Ylva
Samuelsson (S): Bifall till Carina Johanssons (C) yrkande.
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Mattias Johansson (SD) med instämmande av Glenn Hummel (SD): Avslag på
Carina Johanssons (C) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Carina Johanssons (C) yrkande.
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Yrkande
Anton Sjödell (M): Att uppdra till fastighet- och servicenämnden att se över
möjligheten att minska på leasing av paviljonger i kommunen och dess bolag.
Nyttjande av leasade paviljonger ska ställas mot att köpa paviljonger och/eller
tidigareläggande av skol/förskoleinvesteringar m.m. Uppdraget ska redovisas för
kommunstyrelsen inför arbetet med ”planeringsdirektiv 2023 med plan 2024-
2026”

Evagelos Varsamis (S) med instämmande av Carina Johansson (C), Kian Anderson
(WeP), Fredrik Sveningson (L), Peter Bruhn (MP) och Emanuel Larsson (KD): Bifall
till Anton Sjödells (M) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Anton Sjödells (M) yrkande.

Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att Gislaveds kommun i alla beslut och genom
opinionsbildning bör verka för att Gislaveds kommun ska vara en varg-fri kommun.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 3)
Omröstningen utfaller med 39 JA-röster och 8 NEJ-röster. 2 ledamöter avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons
(SD) yrkande.

Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur en
utjämningsfond skulle kunna se ut för nämnderna.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 4)
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Omröstningen utfaller med 38 JA-röster och 8 NEJ-röster. 3 ledamöter avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons
(SD) yrkande.

Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda vad som är
kostnadsdrivande i rätten till heltid.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 5)
Omröstningen utfaller med 40 JA-röster och 7 NEJ-röster. 2 ledamöter avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons
(SD) yrkande.

Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att uppdra till fastighet- och servicenämnden och fritid-
och folkhälsonämnden att färdigställa en anläggning för attraktiv fritid och
hälsosam tillvaro i Anderstorp.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 6)
Omröstningen utfaller med 39 JA-röster och 7 NEJ-röster. 3 ledamöter avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons
(SD) yrkande.
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Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att uppdra till fastighet- och servicenämnden och fritid-
och folkhälsonämnden att färdigställa en anläggning för attraktiv fritid och
hälsosam tillvaro i Smålandsstenar.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
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JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 7)
Omröstningen utfaller med 37 JA-röster och 10 NEJ-röster. 2 ledamöter avstår
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias
Johanssons (SD) yrkande.

Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att uppdra till fastighet- och servicenämnden och fritid-
och folkhälsonämnden att färdigställa en anläggning för attraktiv fritid och
hälsosam tillvaro i Hestra.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 8)
Omröstningen utfaller med 37 JA-röster och 10 NEJ-röster. 2 ledamöter avstår
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias
Johanssons (SD) yrkande.

Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att uppdra till socialnämnden att utreda en omvandling av
Vitsippan i Gislaved i syfte att få till en effektivisering av verksamheten.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande.
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Omröstningsresultat (voteringslista 9)
Omröstningen utfaller med 38 JA-röster och 11 NEJ-röster. Därmed har
kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Yrkande
Stefan Nylén (SD): Att årligen utföra en utanförskapskartläggning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stefan Nylén (SD) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Stefan Nylén (SD) yrkande.
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Stefan Nyléns (SD) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Stefan Nyléns (SD) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 10)
Omröstningen utfaller med 41 JA-röster och 7 NEJ-röster. En ledamot avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Stefan Nyléns (SD)
yrkande.

3. Planeringsförutsättningar
3.2.3 Förutsättningar
Skattesats

Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att skattesatsen ska vara 21,80 kr.

Bengt-Ove Eriksson (V): Att höja skattesatsen med 20 öre till 22,19 kr.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att skattesatsen ska
vara 21,99 kr, Mattias Johanssons (SD) yrkande och Bengt-Ove Erikssons (V)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Omröstning begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande röstningsproposition:
Mattias Johanssons (SD) yrkande och Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande ställs mot
varandra för att utse ett motförslag.
Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till
motförslag.
JA-röst för kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.

Beslutsgång om motförslag till kommunstyrelsens förslag
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande och Bengt-
Ove Erikssons (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse
Mattias Johanssons (SD) yrkande till motförslag.
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Omröstningsresultat i huvudomröstningen (voteringslista 11)
Omröstningen utfaller med 38 JA-röster och 7 NEJ-röster. 4 ledamöter avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens
förslag att fastställa skattesatsen för 2022 i Gislaveds kommun till 21,99 kronor.

4. Budget 2022
Driftbudgetram 2022

Yrkande
Kian Anderson (WeP): Att kommunstyrelsen får ett krav på effektivisering på 3%
(+3,4 mnkr).
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Kian Andersons (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Kian Andersons (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 12)
Omröstningen utfaller med 41 JA-röster och 6 NEJ-röster. 2 ledamöter avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons
(WeP) yrkande.

Yrkande
Tommy Östring (WeP): Att barn- och utbildningsnämnden tilldelas 15,4 mnkr
generellt för att öka skolresultaten.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tommy Östrings (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Tommy Östrings (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Tommy Östrings (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Tommy Östrings (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 13)
Omröstningen utfaller med 44 JA-röster och 5 NEJ-röster. Därmed har
kommunfullmäktige beslutat att avslå Tommy Östrings (WeP) yrkande.

Yrkande
Tommy Östrings (WeP): Att barn- och utbildningsnämnden tilldelas 3 mnkr i
riktad satsning till elever med särskilda behov (extra anpassningar och särskilt
stöd).
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tommy Östrings (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Tommy Östrings (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Tommy Östrings (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Tommy Östrings (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 14)
Omröstningen utfaller med 43 JA-röster och 5 NEJ-röster. En ledamot avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Tommy Östrings
(WeP) yrkande.
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Yrkande
Kian Anderson (WeP): Att socialnämnden tilldelas 23 mnkr för att minimera
underbudgeteringen till nämnden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Kian Andersons (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Kian Andersons (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 15)
Omröstningen utfaller med 41 JA-röster och 5 NEJ-röster. 3 ledamöter avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons
(WeP) yrkande.

Yrkande
Thomas Johansson (WeP): Att socialnämnden tilldelas 3 mnkr för att trycka
tillbaka den skenande användningen av psykofarmaka på särskilt boende (SÄBO).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Thomas Johanssons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas Johanssons (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Thomas Johanssons (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Thomas Johanssons (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 16)
Omröstningen utfaller med 42 JA-röster och 6 NEJ-röster. En ledamot avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas Johanssons
(WeP) yrkande.
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Yrkande
Thomas Johansson (WeP): Att socialnämnden tilldelas 3 mnkr för att återställa
den rekommenderade egenaktiveringen på 1 tim/vecka på särskilt boende (SÄBO).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Thomas Johanssons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas Johanssons (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Thomas Johanssons (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Thomas Johanssons (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 17)
Omröstningen utfaller med 42 JA-röster och 6 NEJ-röster. En ledamot avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas Johanssons
(WeP) yrkande.
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Yrkande
Mikael Kindbladhs (WeP): Att kommunstyrelsen tilldelas 2 mnkr för att användas
till Medborgarbudget.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael Kindbladhs (WeP)
yrkande.

Yrkande
Thomas Johansson (WeP): Att kommunstyrelsen tilldelas 2 mnkr för att
förverkliga mötesplatser för äldre.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Thomas Johanssons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas Johanssons (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Thomas Johanssons (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Thomas Johanssons (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 18)
Omröstningen utfaller med 42 JA-röster och 6 NEJ-röster. En ledamot avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas Johanssons
(WeP) yrkande.

Yrkande
Mikael Kindbladh (WeP): Att fritid- och folkhälsonämnden tilldelas 2 mnkr till
förebyggande arbete för utsatta barn och ungdomar.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael Kindbladhs (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 19)
Omröstningen utfaller med 43 JA-röster och 6 NEJ-röster. Därmed har
kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Yrkande
Kian Anderson (WeP): Att fastighet- och servicenämnden får ett krav på
effektivisering på 2% om tidigare beslut i kommunfullmäktige om hyresfrihet för
tomställda SÄBO-lägenheter dras tillbaka.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Kian Andersons (WeP)) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Kian Andersons (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 20)
Omröstningen utfaller med 43 JA-röster och 4 NEJ-röster. 2 ledamöter avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons
(WeP) yrkande.

Yrkande
Bengt-Ove Eriksson (V): Socialnämnden ska tillföras 15 mnkr till förstärkt
grundbemanning och förbättrad arbetsmiljö inom socialnämndens verksamheter,
med en särskild prioritering av effektiva tidiga insatser för barn-och familjer,
däribland återbesättande av borttagen kuratorstjänst på Familjecentralen.
Finansiering: Höjd skattesats med 20 öre samt minskade kostnader inom
administration och marknadsföring.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Bengt-Ove Erikssons (V)
yrkande.

Yrkande
Erik Anderson (K): Att socialnämnden tillförs 20 mnkr över det förslag som
antogs i kommunstyrelsen för att rätt till uppenbara underbudgeteringar.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Andersons (K) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Erik Andersons (K) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Erik Andersons (K) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 21)
Omröstningen utfaller med 41 JA-röster och 4 NEJ-röster. 4 ledamöter avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Andersons (K)
yrkande.

Investeringar, särskilda satsningar

Yrkande
Mikael Kindbladh (WeP): Att räddningsstation i Hestra stryks ur
investeringsplanen, då det finns avtal med AB Gislavedshus av ombyggnad av
befintlig (-7 mnkr).
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael Kindbladhs (WeP)
yrkande.

Yrkande
Mikael Kindbladhs (WeP): Att simhallsbygget flyttas fram med start tidigast 2024
för att kunna få till avtal med Stiftelsen Isabergstoppen och eventuellt ytterligare
externa investeringar. Kommunens andel 200 mnkr.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael Kindbladhs (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 22)
Omröstningen utfaller med 38 JA-röster och 10 NEJ-röster. En ledamot avstår
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael Kindbladhs
(WeP) yrkande.

Planeringsdirektiv 2022 med plan 2023-2025, övriga

Yrkande
Erik Anderson (K): Att tillskriva riksdag och regering att kostnaderna för
integration och flyktingmottagande måste finansieras av staten fullt ut.

Kf §160 (forts.)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Andersons (K) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Erik Andersons (K) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Erik Andersons (K) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 23)
Omröstningen utfaller med 37 JA-röster och 10 NEJ-röster. 2 ledamöter avstår
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Andersons
(K) yrkande.

Yrkande
Erik Anderson (K): Att tillskriva riksdag och regering att LSS, värdig äldreomsorg
och omsorg i större grad måste vara ett nationellt ansvar och garanteras
medborgarna i hela landet och finansieras av staten.

Propositionsordning
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Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Andersons (K) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Erik Andersons (K) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Erik Andersons (K) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 24)
Omröstningen utfaller med 38 JA-röster och 9 NEJ-röster. 2 ledamöter avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Andersons (K)
yrkande.

Yrkande
Erik Anderson (K): Att systemet med arvodering för förtroendevalda återgår till
de principer som fanns innan 2015 och som beräknades på avtalsrörelsens utfall
och inte som nu på vad riksdagens arvodesnämnd beslutar.
Besparing 1 mnkr.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Andersons (K) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Erik Andersons (K) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Erik Andersons (K) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 25)
Omröstningen utfaller med 44 JA-röster och 4 NEJ-röster. En ledamot avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Andersons (K)
yrkande.

Kf §160 (forts.)

Yrkande
Erik Anderson (K): Att avslå kommunstyrelsens förslag punkt 1, 6, 7 och 9 eller
korrigeras till förmån för kommunistiska partiets yrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att Sverigedemokraternas förslag till Planeringsdirektiv
2022 med plan för 2023-2025 antas.

Kian Anderson (WeP): Att Westbopartiets förslag till Planeringsdirektiv 2022 med
plan för 2023-2025 antas.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till
Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025, Sverigedemokraternas förslag till
planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025 och Westbopartiets förslag till
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planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025 och finner att kommunfullmäktige
beslutar att i övrigt anta kommunstyrelsens förslag till Planeringsdirektiv 2022 med
plan för 2023-2025.

Omröstning begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Mattias Johanssons (SD) yrkande och Kian Andersons (WeP) yrkande ställs emot
varandra för att utse ett motförslag till huvudförslaget.

Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till
motförslag.
JA-röst för kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.

Beslutsgång om motförslag till kommunstyrelsens förslag
Ordföranden ställer Mattias Johanssons (SD) yrkande och Kian Andersons (WeP)
yrkande emot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Mattias
Johanssons (SD) yrkande till motförslag till kommunstyrelsens förslag.

Omröstningsresultat i huvudomröstningen (voteringslista 26)
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 7 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår från
att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens
förslag till Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025 i övrigt.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 20 maj 2021, §72
Kommunstyrelsens förslag till Planeringsdirektiv 2022 med plan 2023-2025 daterat
den 10 november 2021

Kf §160 (forts.)

Fastighet- och servicenämndens kommentar till KFs Planeringsdirektiv 2022
daterad den 29 september 2021
Sverigedemokraternas förslag till Planeringsdirektiv med plan 2023-2025
Westbopartiets förslag till Planeringsdirektiv med plan 2023-2025

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Samtliga kommunala bolag
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
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Kf §161 Dnr: KS.2021.1 1.7.3

Meddelanden

Socialnämnden
Protokoll den 2 november 2021, §141 Ej verkställda beslut kvartal 3,
2021

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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