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Ks §1 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Information från ordföranden och kommundirektör i
kommunstyrelsens arbete

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordföranden hälsar den nya kommunstyrelsen välkommen till mandatperioden
2023-2026 och informerar tillsammans med kommundirektören kring
kommunstyrelsens uppdrag och arbete.
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Ks §2 Dnr: KS.2022.176 1.1

Val av kommunstyrelsens allmänna utskott, personalutskott,
näringsutskott och arbetsmarknadsutskott

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Malin Hermansson (C) till ledamot i
kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott istället för Kenneth Magnusson (C),
samt att i övrigt välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens allmänna
utskott, personalutskott, näringsutskott samt arbetsmarknadsutskott för
mandatperioden 2023-2026 enligt bilaga 58-61.

Ärendebeskrivning
Valberedningen har överlämnat förslag till val av ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsens utskott för mandatperioden 2023-2026.

Beslutsunderlag
Bilaga 58 Kommunstyrelsens allmänna utskott
Bilaga 59 Kommunstyrelsens personalutskott
Bilaga 60 Kommunstyrelsens näringsutskott
Bilaga 61 Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott
Valberedningens protokoll den 28 november 2022, §12

Yrkanden
Kenneth Magnusson (C): Att välja Malin Hermansson (C) till ledamot i
kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott istället för Kenneth Magnusson (C).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och Kenneth
Magnussons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kenneth
Magnussons (C) yrkande.

Beslutet skickas till:
De valda
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
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Ks §3 Dnr: KS.2022.176 1.1

Val av firmatecknare mandatperioden 2023-2026

Beslut
Kommunstyrelsen väljer följande personer att teckna Gislaveds kommuns firma
var för sig under mandatperioden 2023-2026:

Marie Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

Anton Sjödell
Kommunstyrelsens 1:e v. ordförande

Stefan Nylén
Kommunstyrelsens 2:e v. ordförande

Stefan Eglinger
Kommundirektör

Eva Gardelin-Larsson
Bitr. kommundirektör

Anders Olsson
Ekonomichef

Reservationer
Peter Gustavsson (SD), Stefan Nylén (SD), Ruth Johannesson (MiG), Curt Vang
(MiG) och Liselotte Jonasson (MiG) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Peter Gustavssons (SD) yrkande.

Ärendebeskrivning
Vid varje ny mandatperiod ska val av firmatecknare för Gislaveds kommun
genomföras. Valberedningen har överlämnat förslag till val av firmatecknare för
mandatperioden 2023-2026 för behandling av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Bilaga 62 Firmatecknare
Valberedningens protokoll den 28 november 2022, §13

Yrkande
Peter Gustavsson (SD): Avslag på liggande förslag. Då hänvisning saknas till
ytterligare rutiner yrkas på följande avseende tecknande av firman;
Firman tecknas av två i förening av följande personer:
Marie Johansson, Anton Sjödell, Stefan Nylén, Stefan Eglinger,
Eva Gardelin-Larsson och Anders Olsson.

Dessutom har följande rätt att var och en för sig teckna firman avseende löpande
verksamhet:
Stefan Eglinger, Eva Gardelin-Larsson och Anders Olsson.

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

Ruth Johannesson (MiG): Bifall till Peter Gustavssons (SD) yrkande.
Ks §3 (forts.)
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och Peter Gustavssons
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt valberedningens
förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för valberedningens förslag.
NEJ-röst för Peter Gustavssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat
Ja-röst Nej-röst
Marie Johansson (S) Ruth Johannesson (MiG)
Ylva Samuelsson (S) Lise-Lotte Jonasson (MiG)
Evagelos Varsamis (S) Curt Vang (MiG)
Anton Sjödell (M) Stefan Nylén (SD)
Jonas Ericson (M) Peter Gustavsson (SD
Maria Gullberg Lorentsson (M)
Sandy Lind (WeP)
Charlotte Ström (WeP)
Kenneth Magnusson (C)
Fredrik Sveningson (L)

Omröstningens utfaller med 10 JA-röster och 5 NEJ-röster. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat enligt valberedningens förslag.

Beslutet skickas till:
De valda
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Redovisningschef
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Ks §4 Dnr: KS.2022.176 1.1

Val av ledamöter och ombud till råd m.m. för mandatperioden 2023-
2026

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Maria Gullberg Lorentsson (M) till ordförande
i Beredningsgruppen för Anders Svenssons donationsfond, samt att i övrigt välja
ledamöter och ombud till råd m.m. för mandatperioden 2023-2026 enligt bilaga
63-84.

Reservationer
Peter Gustavsson (SD), Stefan Nylén (SD), Ruth Johannesson (MiG), Curt Vang
(MiG) och Liselotte Jonasson (MiG) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Peter Gustavssons (SD) yrkande.

Ärendebeskrivning
Valberedningen har överlämnat förslag till ledamöter och ombud till råd m.m. För
mandatperioden 2023-2026 enligt bilaga 63-84 för behandling av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Bilaga 63 Borgensmän
Bilaga 65 Gislaveds jaktvårdskrets
Bilaga 66 Isabergs naturreservat
Bilaga 68 Ölmestadsåns dikesföretag
Bilaga 69 Ernst Carlssons företagsfond
Bilaga 70 Reftele hemvärnsgård stiftelse
Bilaga 72 Utvecklingsfond
Bilaga 74 Rådet för hållbar utveckling
Bilaga 75 Anders Svenssons donationsfond
Bilaga 76 Nissans vattenråd
Bilaga 77 Ätrans vattenråd
Bilaga 78 Lagans vattenråd
Bilaga 79 Europakorridoren
Bilaga 80 Inlandsväg Syd
Bilaga 81Planeringssamråd
Bilaga 82 Bygdepeng vindkraft Grimsås-Äspås
Bilaga 83 Gnosjö Näringslivsråd
Bilaga 84 Kommuninvest

Yrkanden
Anton Sjödell (M): Att Maria Gullberg Lorentsson (M) ska vara ordförande i
Beredningsgruppen för Anders Svenssons donationsfond.

Peter Gustavsson (SD): Att Borgensförbindelse tecknas av två i förening av
följande personer: Marie Johansson, Anton Sjödell och Stefan Nylén.

Ruth Johannesson (MiG): Bifall till Peter Gustavssons (SD) yrkande.

Ks §4 (forts.)
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och Peter Gustavssons
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt valberedningens
förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång
JA-röst för valberedningens förslag.
NEJ-röst för Peter Gustavssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat
Ja-röst Nej-röst
Marie Johansson (S) Ruth Johannesson (MiG)
Ylva Samuelsson (S) Lise-Lotte Jonasson (MiG)
Evagelos Varsamis (S) Curt Vang (MiG)
Anton Sjödell (M) Stefan Nylén (SD)
Jonas Ericson (M) Peter Gustavsson (SD)
Maria Gullberg Lorentsson (M)
Sandy Lind (WeP)
Charlotte Ström (WeP)
Kenneth Magnusson (C)
Fredrik Sveningson (L)

Omröstningen utfaller med 10 JA-röster och 5 NEJ-röster. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat enligt valberedningens förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på valberedningens förslag och Anton
Sjödells (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anton
Sjödells (M) yrkande.

Beslutet skickas till:
De valda
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
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Ks §5 Dnr: KS.2022.134 1.3.1

Kommunstyrelsens delegationsordning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa delegationsordningen för
kommunstyrelsen.

Reservationer
Curt Vang (MiG), Ruth Johannesson (MiG) och Lise-Lotte Jonasson (MiG)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Curt Vangs (MiG) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sett över processen kring delegationsbeslut och
delegationsordningen.

Den delegationsordning som fastställs av styrelsen är dess delegation till
ordförande, utskott och till kommundirektör, förvaltningschef för
kommunstyrelseförvaltningen och förvaltningschef för
samhällsutvecklingsförvaltningen. Nytt i delegationsordningen är att dessa tre
tjänstepersoner får vidaredelegera beslutsmandat till en annan tjänsteperson eller
roll om inte styrelsen reglerat detta i delegationsordningen. Detta beslut om
vidaredelegation delges styrelsen precis som övriga delegationsbeslut vid
nästkommande sammanträde.

I revideringen av delegationsordningen har justeringar gällande mark- och
exploatering gjorts. Även förslag på att ge personalutskottet delegation på att
anställa förvaltningschefer.

På dagens sammanträde lyfts en redaktionell förändring i punkt 6.1 som kommer
att ändras i delegationsordningen.

Beslutsunderlag
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen daterad den 23 november
2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2022
Kommunstyrelsen den 7 december 2022, §325

Yrkanden
Curt Vang (MiG): Att följande punkter i delegationsordningen ska delegeras till
hela presidiet inkl. 2:e v. ordförande:
Punkt 1.2, 1.3, 8.6, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 och 9.10.

Anton Sjödell (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Curt Vangs
(MiG) yrkande.

Kenneth Magnusson (C) med instämmande av Charlotte Ström (WeP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Curt Vangs
(MiG) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
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Ks §5 (forts.)

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
JA-röst för Kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för Curt Vangs (MiG) yrkande.

Omröstningsresultat
Ja-röst Nej-röst Avstår
Marie Johansson (S) Ruth Johannesson (MiG) Stefan Nylén (SD)
Ylva Samuelsson (S) Lise-Lotte Jonasson (MiG) Peter Gustavsson (SD)
Evagelos Varsamis (S) Curt Vang (MiG)
Anton Sjödell (M)
Jonas Ericson (M)
Maria Gullberg Lorentsson (M)
Sandy Lind (WeP)
Charlotte Ström (WeP)
Kenneth Magnusson (C)
Fredrik Sveningson (L)

Omröstningens utfaller med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster. Två ledamöter avstår.
Därmed har kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Kommundirektör
Bitr. kommundirektör
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen
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Ks §6 Dnr: KS.2022.158 1.1.4

Utbetalning av partistöd 2023

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2023 ska
betalas ut till samtliga partier i kommunfullmäktige enligt beräkning daterad den 21
november 2022.

Ärendebeskrivning
Partistödet betalas ut årligen i förskott vid två tillfällen varje år. Utbetalning sker i
februari och augusti. Kommunfullmäktige ska årligen besluta om utbetalningen.

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin.
Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och hur stort det ska vara.
Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd.
Partistödet får bara betalas ut till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det
innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot
stödet.

Enligt reglerna för partistödet ska partierna senast den 30 juni redovisat hur
partistödet har använts. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december.
Om ett parti inte lämnar in en redovisning och granskningsrapport inom
föreskriven tid betalas inget stöd ut för nästkommande år.

Kommunfullmäktiges presidium behandlade den 23 september 2022 de
redovisningar som hade lämnats in från partierna och kunde konstatera att
samtliga partier i fullmäktige har lämnat in en redovisning enligt reglerna för
partistödet. Detta meddelades fullmäktige den 26 oktober 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett underlag för utbetalning av
partistöd för 2023. Samtliga partiers mandat i kommunfullmäktige är idag besatta.

Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd fastställda av kommunfullmäktige den 25 oktober
2018
Beräkning av partistöd per parti för 2023 daterad den 21 november 2022
Kommunfullmäktiges presidium den 25 augusti 2022, §4
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2022
Kommunstyrelsen den 7 december 2022, §324

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks §7 Dnr: KS.2021.255 4.2.2

Antagande av detaljplan för Isabergsområdet del av fastigheten Vik 1:97
och Bjärsved 5:40 m.fl. i Isaberg, Hestra

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för
Isabergsområdet, del av fastigheten Vik1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. fastigheter.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden Utskott Gislaved beslutade den 22 november att föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplan för Isabergsområdet. Planen har tagits fram
för att möjliggöra Stiftelsen Isabergstoppens utveckling i området.

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till utveckling av fritidsverksamheten inom
området genom utökning av befintliga anläggningar samt byggnation av nya. Syftet
med planen är också att lösa trafikproblematiken inom området och vid avfarten
från väg 26.

Förslaget till detaljplan ger möjlighet att utöka med ytterligare ca 50-60 stugor, ett
hotell i maximalt fem våningar och utökning av restaurang Höganloft. Vidare så
medger förslaget en byggnation av ett sportcenter som ska inrymma
personallokaler, servicefunktioner och tillfälligt boende för besökare. En utökning
av camping samt fler ställplatser för husbilar ingår också i planförslaget. Nya
avfartslösningar för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten in- och ut
ifrån området föreslås. Nya parkeringar för att lösa dagens parkeringsbrist och
framtida behov kommer att anläggas öster om huvudparkeringen. Området kring
utsiktstornet på Isaberg planläggs där tornet skyddas samtidigt som planförslaget
medger byggnation av en serveringslokal.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 23 december 2021 till 30 januari
2022 och funnits utställt för granskning under tiden 7 september till 5 oktober
2022.

Förslaget till detaljplan överensstämmer med inriktningarna i den
kommunomfattande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för
Isabergsområdet. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker förslaget.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden Utskott Gislaved den 22 december 2022, §47
Detaljplan för Isabergsområdet, planbeskrivning och plankarta - antagandehandling
daterad november 2022
Detaljplan för Isabergsområdet - utlåtande inför antagande daterat den 3
november 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2022
Kommunstyrelsen den 7 december 2022, §322

Yrkanden
Anton Sjödell (M) med instämmande av Stefan Nylén (SD), Sandy Lind (WeP),
Charlotte Ström (WeP), Fredrik Sveningson (L) och Kenneth Magnusson (C): Bifall
till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks §8 Dnr: KS.2022.209

Förändrad planerings- och uppföljningsprocess

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till
nytt årshjul för planering och uppföljning, vilket bland annat innebär att
planeringsdirektivet antas av kommunfullmäktige en gång per år i oktober, att gälla
från och med 1 februari 2023, samt att utifrån förändrat årshjul, inte anta en
Utblick 2024-2028. Detta omhändertas istället inom arbetet med
Omvärldsanalysen.

Ärendebeskrivning
Den 19 oktober beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott (Ksau §54) att
uppdra till kommundirektören att ta fram förslag till ny planerings- och
uppföljningsprocess med följande inriktning:
 Att allmänna utskottet också utgör budgetutskott.
 Att införas från och med 1 februari 2023.
 Att under våren tillskapas ett gemensamt möte med presidierna för nämnder

och bolag, förvaltningschefer och Vd:ar för att diskutera omvärlds- och
inriktningsfrågor.

 Att planeringsdirektivet antas av kommunfullmäktige i oktober, en gång per år.
 Att beredning av planeringsdirektiv till kommunfullmäktige genomförs av

budgetutskottet.

Som ett första steg mot denna målsättning har kommunstyrelseförvaltningen tagit
fram ett nytt årshjul för planering och uppföljning. Inriktningarna att
planeringsdirektivet antas av kommunfullmäktige i oktober och att hålla ett möte
för att diskutera omvärlds- och inriktningsfrågor under våren har varit styrande i
det nya årshjulets upplägg.
De förändringar som föreslås i förhållande till nuvarande årshjul är:
 Planeringsdirektivet behandlas av kommunfullmäktige en gång per år i oktober

istället för två gånger, i maj och november.
 Beredning inför antagande av planeringsdirektiv görs i kommunstyrelsens

allmänna utskott i augusti/september.
 Nämnderna antar sina planeringsdirektiv en gång per år i november istället för

två gånger, i juni och december.
 Planeringsdagarna i februari och mars plockas bort. Istället anordnas en

planeringskonferens i maj månad där nämndernas och bolagens presidier,
förvaltningschefer, Vd:ar och berörda tjänstepersoner deltar för presentation
och diskussion av omvärlds- och inriktningsfrågor.

 Nämnddialogerna flyttas från september till mars och inriktas mot uppföljning
av föregående års verksamhet med möjlighet att diskutera omhändertagande
av nytt planeringsdirektiv.

 Utblickarna, kommunens omvärldsbevakande planeringsdokument, antas inte
längre politiskt. Istället omhändertas förvaltningarnas arbete utifrån
omvärldsanalysen i respektive planeringsdirektiv under rubriken
omvärldsbevakning.

Förändringar av berörda styrdokument med anledning av nytt årshjul kommer att
hanteras inom ramen för uppdraget att utvärdera kommunens styrmodell med
fokus på ökad kvalité.
Ks §8 (forts.)
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I kommunstyrelsens reglemente anges i dag, bland annat, att allmänna utskottet
bereder ärenden till kommunstyrelsen och tar beslut enligt upprättad
delegationsordning i frågor som rör mål och budget, bokslut och uppföljning samt
ekonomisk förvaltning (kommunstyrelsens reglemente §§3 och 4). Med anledning
av detta anser förvaltningen att allmänna utskottet utgör budgetutskott och
föreslår därför inga ändringar för att uppnå den inriktningen i uppdraget.

Beslutsunderlag
Förslag på nytt årshjul för planering och uppföljning daterad den 22 november
2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 29 november 2022, §61

Yrkande
Anton Sjödell (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Ylva Samuelsson
(S), Kenneth Magnusson (C) och Charlotte Ström (WeP): Bifall till förslaget.

Ruth Johannesson (MiG): Att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens
allmänna utskott för att följas upp tillsammans med revisionens granskning av
kommunens budgetprocess.

Curt Vang (MiG): Att på kommunfullmäktige i maj månad ha en punkt på
dagordningen som lyfter nämndernas uppföljning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ruth Johannessons (MiG) återremissyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag.
NEJ-röst för Ruth Johannessons (MiG) återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Ja-röst Nej-röst
Marie Johansson (S) Ruth Johannesson (MiG)
Ylva Samuelsson (S) Lise-Lotte Jonasson (MiG)
Evagelos Varsamis (S) Curt Vang (MiG)
Anton Sjödell (M)
Jonas Ericson (M)
Maria Gullberg Lorentsson (M)
Sandy Lind (WeP)
Charlotte Ström (WeP)
Kenneth Magnusson (C)
Fredrik Sveningson (L)
Stefan Nylén (SD)
Peter Gustavsson (SD)

Omröstningen utfaller med 12 JA-röster och 3 NEJ-röster. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Ks §8 (forts.)

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag och Curt Vangs
(MiG) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets
förslag.
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för allmänna utskottets förslag.
NEJ-röst för Curt Vangs (MiG) yrkande.

Omröstningsresultat
Ja-röst Nej-röst
Marie Johansson (S) Ruth Johannesson (MiG)
Ylva Samuelsson (S) Lise-Lotte Jonasson (MiG)
Evagelos Varsamis (S) Curt Vang (MiG)
Anton Sjödell (M) Stefan Nylén (SD)
Jonas Ericson (M) Peter Gustavsson (SD)
Maria Gullberg Lorentsson (M)
Sandy Lind (WeP)
Charlotte Ström (WeP)
Kenneth Magnusson (C)
Fredrik Sveningson (L)

Omröstningen utfaller med 10 JA-röster och 5 NEJ-röster.. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat enligt allmänna utskottets liggande förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks §9 Dnr: KS.2022.187 1.9.1

Svar på remiss gällande Miljömålsrådets årsrapport 2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande
daterat den 28 november 2022 som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Miljömålsrådet har i sin årsrapport till regeringen presenterat förslag till åtgärder
inom programområdet Styrmedel för hållbar konsumtion. Miljödepartementet har
remitterat förslagen för yttrande till bland annat Gislaveds kommun.

Tre förslag presenteras inom programområdet Styrmedel för hållbar konsumtion:

1. Mer hållbara måltider i skolan - Konkret innebär förslaget att komplettera
skollagens nuvarande krav på att skolmaten i grundskolan ska vara näringsriktig
och kostnadsfri, så att krav också ställs på matens miljöpåverkan.

2. Riktlinjer för mer hållbar mat i skattefinansierade miljöer för barn och unga -
Konkret innebär förslaget att Livsmedelsverket ges i uppdrag att utfärda nationella
riktlinjer för matutbud till barn och unga i offentligt finansierade miljöer.

3. Cirkulärt Lyft - Stöd till textil- och modeföretag för utveckling och omställning
till mer hållbara produkter och affärsmodeller i en cirkulär ekonomi. Konkret
innebär förslaget att textil- och modeföretag ska erbjudas ett kunskaps- och
utvecklingsstöd med inriktning på att utveckla mer hållbara produkter och
affärsmodeller.

Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen
och fritid och folkhälsoförvaltningen tagit fram ett förslag till remissyttrande.

Beslutsunderlag
Miljödepartementets Remiss Förslag till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport
2022 daterad den 11 oktober 2022
Miljömålsrådets årsrapport inklusive förslag till regeringen daterad den 1 mars
2022
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande daterat den 28 november 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 november 2022
Kommunstyrelsen den 7 december 2022, §321

Beslutet skickas till:
Miljödepartementet
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Ks §10 Dnr: KS.2022.144 1.6.2

Svar på remiss - Nedläggning av del av Trafikverkets järnvägsnät på
sträckan Landeryd-Burseryd

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Trafikverkets förslag till åtgärd om
nedläggning, samt fortsatt föra en dialog med Trafikverket och övriga berörda
aktörer om sträckans framtida ägarskap samt användning.

Reservationer
Ruth Johannesson (MiG), Curt Vang (MiG) och Liselotte Jonasson (MiG)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Ruth Johannesson (MiG) yrkande.

Ärendebeskrivning
Ärendet berör en externremiss från Trafikverket om en formell nedläggning av
bandel 742, del av tidigare Västra centralbanan. Ett beslut om upphörande av
underhåll togs den 2 juni 2016. Enligt Järnvägsförordningen (2004:526) 6 kap. 6§ får
beslut om nedläggning fattas först 3 år efter upphört underhåll.

Järnvägen som är frågan för remissen, bandel 742, går mellan Burseryd - Broaryd -
Landeryd och är en delsträcka av den tidigare Västra Centralbanan, en sträcka på
ca 15 km. Persontrafiken längs banan upphörde på 1980-talet, och den sista
godstransporten längs densamma skedde under 2014. Beslut om upphörande av
underhåll togs under 2016. Banan beskrivs i sin tur vara i dåligt skick för
återupptagen utan omfattande underhållsåtgärder. Innan beslutet om upphört
underhåll drev Gislaveds kommun frågan med flera privata aktörer och
transportföretag om fortsatt trafikering, något som mynnade ut i att intresset för
banan var lågt från dessa aktörer. Förslag till beslut har under hösten 2022 varit på
internremiss hos Trafikverket, där inga synpunkter på förslaget har lyfts.

Det finns ett fåtal intressenter och användningsområden för sträckan som dykt
upp under ärendets gång. Avvägningar och beslut om sträckans framtida
användning och ägandeskap kommer vara en del av framtida, politiska
beslutsprocesser.

Beslutsunderlag
Extern Remisshandling Nedläggning Landeryd-Burseryd, daterad den 4 november
2022
Svar på remiss - Nedläggning del av trafikverkets järnvägsnät på sträckan Landeryd-
Burseryd, bandel 742, Gislaveds kommun, Jönköpings län och Hylte kommun,
Hallands län
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 14 november 2022
Kommunstyrelsen den 7 december 2022, §323

Yrkanden
Ruth Johannesson (MiG): Avslag på ärendet. Att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsens allmänna utskott för fortsatt beredning med Trafikverket.

Stefan Nylén (SD): Avslag på Ruth Johannessons (MiG) yrkande.

Ylva Samuelsson (S): Avslag på Ruth Johannessons (MiG) yrkande och bifall till
liggande förslag.
Ks §10 (forts.)
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Anton Sjödell (M) med instämmande av Sandy Lind (WeP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ruth Johannessons (MiG) återremissyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ruth
Johannessons (MiG) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för Ruth Johannessons avslagsyrkande.

Omröstningsresultat
Ja-röst Nej-röst
Marie Johansson (S) Ruth Johannesson (MiG)
Ylva Samuelsson (S) Lise-Lotte Jonasson (MiG)
Evagelos Varsamis (S) Curt Vang (MiG)
Anton Sjödell (M)
Jonas Ericson (M)
Maria Gullberg Lorentsson (M)
Sandy Lind (WeP)
Charlotte Ström (WeP)
Kenneth Magnusson (C)
Fredrik Sveningson (L)
Stefan Nylén (SD)
Peter Gustavsson (SD)

Omröstningen utfaller med 12 JA-röster och 3 NEJ-röster. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Trafikverket
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Ks §11 Dnr: KS.2022.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Tf. Teknisk chef
6.15 Ansökan om lagfart för Atlas Industripark AB fastigheter samt 6.16 Ansökan
om dödning av tre saknade inteckningar tillhörande Anderstorp 9:53,
KSMEX.2022.81

Tf. Teknisk chef
6.15 Ansökan om lantmäteriförrättning för avstyckning av del av Åtterås 19:42,
KSMEX.2022.111

Tf. Teknisk chef
6.12 Godkännande av intrångsersättning. Undertecknande av värderingsprotokoll
gällande Norra Hestra Kyrkobol 1:71, KSMEX.2022.137

Avdelningschef verksamhetsstöd
1.17 Fastställande av öppettider gällande öppethållande kring jul 2022-2023,
KS.2022.190

Bitr. kommundirektör
8.19 Anställning av tf. HR-chef, KS.2022.157

Kommundirektör
8.6 Omställningsstöd och omställningsinsatser för förtroendevald, KS.2022.221

Kommundirektör
8.13 ?? Organisationsförändring inom avdelningen för arbete och utbildning,
KS.2022.214

Kommundirektör
8.13 ?? Förändring av ledningsstruktur på HR-avdelningen, KS.2022.225

Kommunstyrelsens ordförande
1.2 Beslut i brådskande ärenden gällande yttrande till Förvaltningsrätten över
laglighetsprövning enligt kommunallag gällande Planeringsdirektiv 2023 med plan
2024-2026, KS.2022.234
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Ks §12 Dnr: KS.2022.1 1.2.7

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

PWC revisorer
Missiv, Granskning av kommunens budgetprocess
Revisionsrapport Granskning av kommunens budgetprocess

Missiv, Granskning av upphandling och inköp AB Gislavedshus
Revisionsrapport Granskning av upphandling och inköp AB Gislavedshus

Missiv, Granskning av upphandling och inköp Gislaveds Energi AB
Revisionsrapport Granskning av upphandling och inköp Gislaveds Energi AB

Missiv, Granskning av upphandling och inköp Gisletorp Lokaler AB
Revisionsrapport Granskning av upphandling och inköp Gisletorp Lokaler
AB

Missiv, Granskning av upphandling och inköp Gislaveds kommun
Revisionsrapport Granskning av upphandling och inköp Gislaveds kommun

Sveriges Kommuner och Regioner
Meddelande från styrelsen 15/2022 Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner - Insatser inom området psykisk hälsa
och suicidprevention 2023

Följebrev, meddelande 15/2022 Överenskommelse Insatser inom psykisk
hälsa och suicidprevention

Region Jönköpings län
Protokoll med bilagor från Kommunalt forum den 2 december 2022

Samverkan, Återvinning, Miljö - SÅM
Protokoll från den 8 december 2022

Gisletorp Lokaler AB
Protokoll från den 26 oktober 2022
Protokoll från den 6 december 2022

Gislaveds kommunhus AB
Protokoll från den 29 november 2022

Årshjul 2023 för Gislaveds kommunhus AB
Årshjul 2023 för Gislaveds kommunhus AB, planering och uppföljning

AB Gislavedshus
Protokoll från den 19 december 2022



GISLAVEDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
20

2023-01-11

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §13 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

PM - Granskning detaljplan för Villstad-Haghult 1:16 m. fl. Haghult-Tillbo
Utvecklingsledare Claudia Bartelsson informerar genom ett PM om att
kommunstyrelseförvaltningen den 29 november 2022 tog emot
granskningshandlingar för detaljplan för del Villstads-Haghult 1:16 m.fl. Haghult-
Tillbo. Granskningen pågår mellan 1 december 2022 till 12 januari 2023. Syftet
med detaljplanen är att skapa förutsättning att bygga ut Haghultsledens södra del
samt att skapa fler bostäder och industriverksamhet. Detaljplanen möjliggör även
placering av förskola och räddningsstation inom planområdet. Detaljplanen följer
intentionerna i den gällande fördjupade av översiktsplanen för Smålandsstenar och
Skeppshult som antogs i december 2018. Synpunkterna som
kommunstyrelseförvaltningen framförde vid samrådet bedöms som tillgodosedda i
granskningshandlingarna.
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Ks §14 Dnr: KS.2023.9 1.2.6

Initiativärende gällande uppdrag utveckling Broaryd

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet inte ska behandlas på dagens
sammanträde utan kommer att överlämnas till kommande sammanträde.

Reservation
Ruth Johannesson (MiG), Curt Vang (MiG) och Lise-Lotte Jonasson (MiG)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Ruth Johannessons (MiG) yrkande.

Ärendebeskrivning
Medborgarpartiet lyfter ett initiativärende gällande uppdrag utveckling Broaryd.

Enligt beslutade rutiner kring hantering av initiativärenden ska ärenden som väcks
på ett sammanträde tas upp för beslut om hur ärendet ska behandlas vid
nästkommande sammanträde och förvaltningen lämnar då också ett förslag till
beslut om behandlingen av ärendet.

Yrkande
Ruth Johannesson (MiG): Att ärendet tas upp politiskt på dagens
kommunstyrelsesammanträde som ett övrigt ärende.

Att planeringen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut från den 17
november "Uppdrag utveckling Broaryd" stoppas i avvaktan på Förvaltningsrättens
dom i ärendet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ruth Johannessons (MiG) yrkande att ärendet
ska tas upp dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
Ruth Johannessons (MiG) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag.
NEJ-röst för Ruth Johannessons (MiG) yrkande.

Omröstningsresultat
Ja-röst Nej-röst
Marie Johansson (S) Ruth Johannesson (MiG)
Ylva Samuelsson (S) Lise-Lotte Jonasson (MiG)
Evagelos Varsamis (S) Curt Vang (MiG)
Anton Sjödell (M) Stefan Nylén (SD)
Jonas Ericson (M) Peter Gustavsson (SD
Maria Gullberg Lorentsson (M)
Sandy Lind (WeP)
Charlotte Ström (WeP)
Kenneth Magnusson (C)
Fredrik Sveningson (L)

Omröstningen utfaller med 10 JA-röster och 5 NEJ-röster. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat att ärendet inte ska behandlas på dagens sammanträde
utan kommer att överlämnas till kommande sammanträde.

Ks §14 (forts.)
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Avd. för verksamhetsstyrning
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