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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2020-02-26 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 26 februari 2020, kl. 13.00 - 13.25 

Carina Johansson (C), ordf. 
Bengt Petersson (C) 
Håkan Josefsson (C) 
Anton Sjödell (M) 
Jonas Ericson (M) 
Lennart Kastberg (KD) 
Kenneth Magnusson (C), tjänstgörande ersättare för Fredrik Sveningson (L) 
Mikael Kindbladh (WeP) 
Gunnel Augustsson (S), tjänstgörande ersättare för Marie Johansson (S) 
Fredrik Johansson (S) 
Marie-Louise Dinäss (S) 
Evangelos Varsamis (S) 
Tommy Stensson (S) 
Mattias Johansson (SD) 
Stefan Nylen (SD) 

Erik Zaar, tf kommundirektör 
Maria Martini, ekonomichef/bitr. kommundirektör 
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare 
Clara Gustavsson, praktikant 
Klara Lindegren, utvecklingsledare, §40 
Eva Gardelin-Larsson, avd. chef verksamhetsstöd, §41 

Fredrik Johansson 

Kommunstyrelsekontoret den 26 februari 2020 

Paragrafer 39 -44 

Yvonne Thelin Karlsson 

Carina Johansson 

Fredrik ohansson 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunstyrelsen 

Paragrafer 39 -442020-02-26 
Datum för 

2020-02-27 anslags nedtagande 2020-03-20 

Kommunstyrelsekontoret 

Evelina Edlund 
Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-26 I (I) 

Ks §39 Dnr: KS.2020.46 

Godkännande av närvaro på sammanträde 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att en prao-elev från årskurs 8 på Lundåkerskolan 
närvarar på dagens sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
En elev från årskurs 8 på Lundåkerskolan i Gislaved gör denna veckan praktik 
på kommunstyrelseförvaltningen. För att få en inblick i hur ett sammanträde 
fungerar närvarar hon vid dagens sammanträde. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.46


GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

Sida 
1(2) 

Ks §40 Dnr: KS.2019.153 4.2.2 

Antagande av detaljplan för kvarteret Gulsippan m.fl. inom 
Södergårdsområdet i Gislaved 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för 
kvarteret Gulsippan m.fl. inom Södergårdsområdet i Gislaved. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen syftar till att ändra markanvändningen från allmän platsmark till 
kvartersmark, skola, centrum och parkering. Sedan tidigare finns bland annat 
samlingslokal, förskola och återvinningsstation inom planområdet. 

Planområdets area är cirka 3,8 hektar och ägs till största del av Gislaveds 
kommun. Planområdet är beläget i södra delen av Gislaved, söder om Danska 
vägen. Söder om planområdet finns bostadsområdet Södergården och norr om 
planområdet finns bostadsområdet Lundåkra. Planområdet gränsar till 
villaområden samt handelsområdet Linnean. 

Detaljplanen redovisar fem avvikelser gentemot gällande fördjupning av 
översiktsplanen för Gislaved (antagen av kommunfullmäktige 20 I I). 
Avvikelserna är: 

I. Fastigheten Rosen I planläggs till allmän platsmark, park. 
2. Fastigheten Gulsippan 2 planläggs till centrumändamål. 
3. Delar av fastigheterna Gislaved I :27 och Gislaved 4:3 planläggs till 
kvartersmark, skola. 
4. Del av fastigheten Gislaved 4:3 planläggs till kvartersmark, centrum. 
5. Delar av fastigheterna Gislaved 4:3 och Gislaved I :27 planläggs till 
kvartersmark, parkering. 

Under tiden 29 maj - 3 september 2019 var detaljplanen utställd på samråd i 
kommunhuset i Gislaved samt publicerad på kommunens hemsida. 
Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering 
om samråd med inbjudan till samrådsmöte gjordes i ortstidningarna. 

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande under samrådstiden innehöll inga 
synpunkter på ovan nämnda fem avvikelser från fördjupad översiktsplan 
Gislaved, och ansåg att avvikelserna kunde godkännas. Dock yttrade sig 
kommunstyrelseförvaltningen angående bullernivåer i och vid förskolan, bland 
annat att förskolegården bör skärmas från trafikbuller för att säkerställa en god 
lär- och utemiljö för barnen. 

Utifrån yttranden som inkom under samrådstiden revideras planförslaget av 
bygg- och miljöförvaltningen. Den 12 december 2019 beslutade Bygg- och 
miljönämnden Utskott Gislaved att låta ställa ut förslaget till detaljplan för 
granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och 
annonsering om utställningen gjordes i ortstidningen. 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-26 2(2) 

Ks §40 (forts.) 

Förslaget till detaljplan fanns utställt för granskning under tiden 19 december -
I 0 januari 2020. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter tillgodosågs genom 
att skolbyggnadens placering justerades för att skärma bullret. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att förslaget kan godkännas i sin 
helhet av kommunfullmäktige enligt PBL kap. 5, §7. 

Den 28 januari 2020 antog Bygg- och miljönämnden Utskott Gislaved 
detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
BmUG beslut§ I Detaljplan för kvarteret Gulsippan m.fl. inom 
Södergårdsområdet i Gislaved 
Nämndsbeslut Utlåtande kvarteret Gulsippan m.fl. Södergårdsområdet i 
Gislaved 
Nämndsbeslut Planbeskrivning kvarteret Gulsippan Antagande 
Nämndsbeslut Plankarta kvarteret Gulsippan Antagande 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

Sida 
I (I) 

Ks §41 Dnr: KS.2019.1 16 1.2.6 

Svar på motion angående elevmöten i kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
angående elevmöten i kommunen daterad den I 0 april 2019. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutet utan återkommer vid 
kommande sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Evangelos Varsamis (S) och Suzana Bahtanovic (S) har lämnat in en motion om 
möten mellan elever på olika skolor. Motionen har remitterats till barn- och 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för beredning. Motionärerna vill att 
barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att "I sin ordinarie verksamhet 
se över vilka möjligheter som finns att få skolorna, att i sin ordinarie verk
samhet skapa kontakter mellan elever på kommunens skolor på lämpliga sätt". 
Syftet är att skapa kontaktpunkter och vi-känsla samt att skapa förutsättningar 
för ökade skolresultat. Brevskrivning och utbyte med elever från en annan skola 
eller möten vid konstutställningar och idrottsevenemang nämns som exempel. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 27 augusti 2019 behandlat ärendet och 
konstaterar att det är lovvärt med en djupare "vi-känsla" mellan barn och unga 
i kommunen. Dock konstateras det att det redan sker möten mellan de olika 
skolorna i olika former. Till exempel i samband med aktiviteter inom ramen för 
skapande skola och skolor som åker till andra skolor för undervisning. 

Vidare poängterar barn och utbildningsnämden att skolorna fokuserar på många 
insatser för att stärka relationer och för att skapa trygghet och studiero för 
ökad måluppfyllelse. Barn och utbildningsnämnden tydliggör även att om det 
finns behov av samarbeten med andra skolor så söker skolorna själva det där 
det är lämpligt och relevant inom språkämnet. 

Barn och utbildningsnämnden föreslår i sitt yttrande att motionen ska avslås. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i sin beredning av motionen att 
barn- och utbildningsförvaltningen har i sitt yttrande tydligt visat att det redan 
sker elevmöten i vissa former, både inom skolans verksamhet men de lyfter 
även andra former som till exempel Sommarliv. Vidare beskriver de även hur 
de i olika former arbetar med ökad trygghet och studiero. Med hänvisning till 
barn och utbildningsnämndens yttrande från den 27 augusti föreslår därför 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen angående elevmöten ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion angående elevmöten i kommunen daterad den I 0 april 2019 
Barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2019, § I 00 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

Sida 
I (I) 

Ks §42 Dnr: KS.2019.90 1.2.6 

Svar på motion angående kanininvasion i Gislaveds kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
angående kanininvasion i Gislaveds kommun. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutet utan återkommer vid 
kommande sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) och Fredrik Johansson (S) har den I I mars 
2019 lämnat in en motion angående kanininvasionen i Gislaveds kommun. 
Motionärerna menar att kaninstammen har vuxit sig alldeles för stor vilket 
innebär stor skadegörelse och en sanitär olägenhet för kommuninvånarna. 
Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och bygg
och miljönämnden i uppdrag att åtgärda problemet. 

Motionen har överlämnats till tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden 
för yttrande. Båda nämnderna konstaterar i sina yttranden att det finns flera 
olika skadedjur som kan söka sig till villaträdgårdarna. Dock anses det inte 
rimligt att kommunen ska gå in på någon annans fastighet och bekämpa dessa 
skadedjur utan det är den egna fastighetsägaren som har ansvar för att skydda 
sin egendom. 

Tekniska förvaltningen gjorde under 2018 ett försök att med hjälp av 
skyddsjägare skjuta av kaniner inom ett begränsat område, men antalet kaniner 
som avlivades var inte många. Eftersom den kommunala marken är inflätad 
mellan privata fastigheter är det både tidskrävande och dyrt att utrota dem. 

På kommunens hemsida ges information om vad man som fastighetsägare kan 
göra för att bekämpa vilda djur som stör och orsakar skada. Det finns även 
utsedda kommunala skyttar som kan anlitas mot ersättning även av privata 
fastighetsägare. Att åtgärda problemen kan göras på många olika sätt och varje 
fastighetsägare måste få valfriheten att välja på vilket sätt de vill skydda sin 
fastighet. 

Med hänvisning till tekniska nämndens och bygg- och miljönämndens yttranden 
förslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion angående kanininvasion i Gislaveds kommun, daterad den I I mars 2019 
Tekniska nämnden den 27 augusti 2019, §96 
Bygg- och miljönämnden den 28 januari 2020, §5 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-26 I (I) 

Ks §43 Dnr: KS.2019.249 

Uppföljning av intern kontroll 2019, kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 
2019, kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
En uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2019 har gjorts. 
Enligt reglementet för intern kontroll ska varje nämnd senast i bokslutet 
redovisa resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 

Av de planerade 13 kontrollmomenten har samtliga kontroller genomförts 
under året. I flertalet av kontrollerna har mindre brister hittats och vissa 
mindre åtgärder har gjorts. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av intern kontrollplan 2019, kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2020 
Kommunstyrelsen den 19 februari 2020, §29 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Håkan 
Josefsson (C) och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Revisionen 
Kvalitet- och verksamhetsutvecklingsenheten 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-26 I (I) 

Ks §44 Dnr: KS.2019.85 1.4.1 

Årsredovisning 2019, kommunstyrelsens egna 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att efter dagens redaktionella förändringar 
godkänna kommunstyrelsens årsredovisning 2019. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen lämnar ett överskott på 5,3 miljoner kronor. Det överskott 
förvaltningen har beror dels på det uppdrag kommunfullmäktige lämnat om att 
ett överskott på 3,5 miljoner kronor ska finnas. Det beror också på det 
omställningsarbete inför 2020 som påbörjats inom förvaltningen och där 
effekter har kommit tidigare än årsskiftet. Det har också funnits en del 
vakanser där flera chefsposter har besatts med ett tillförordnandeskap av 
befintlig personal. Detta har medfört en stor arbetsbelastning för hela 
förvaltningen och vissa arbetsuppgifter har fått prioriteras ner. 

På dagens sammanträde föreslås några mindre redaktionella förändringar. 

Beslutsunderlag 
Bokslut 2019 - Kommunstyrelsens egna 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 februari 2020 
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 februari 2020, §6 

Yrkanden 
Jonas Ericson (M) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Anton Sjödell 
(M), Håkan Josefsson (C): Bifall till förslaget efter dagens redaktionella 
förändringar. 

Beslutet skickas till: 
Alla chefer på kommunstyrelseförvaltningen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2019.85

