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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 5 februari 2020, kl. 13.00 - 17.00 

Carina Johansson (C), ordf. 
Bengt Petersson (C) 
Håkan Josefsson (C) 
Anton Sjödell (M) 
Jonas Ericson (M) 
Emanuel Larsson (KD), tjänstgörande ersättare för Lennart Kastberg (KD) 
Fredrik Sveningson (L) 
Mikael Kindbladh (WeP) 
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 
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare 
Maria Martini, ekonomichef/ bitr. kommundirektör 
Axel Frisk, Bisnode, §12 
Leif Österlind, vd Enter Gislaved AB, §12 
Inger Elmståhl, ordf. Enter Gislaved AB, §12 
Anna Dimitrievska, styrelseledamot Enter Gislaved AB, §12 
Matilda Johansson, krisberedskapssamordnare, §13 
Mari Backstig, upphandlare, §14 
Lydia Holmberg, utvecklingsledare, §15 
Eva Gardelin-Larsson, tf avd. chef hållbar utveckling, §16 
Sandra Arvidsson, kanslichef, §17 
Klara Lindegren, utvecklingsledare, §27 
Claudia Bartelsson, utvecklingsledare, §27 

Marie Johansson 

Kommunstyrelsekontoret den 7 februari 2020 

Paragrafer 12 - 27 

Yvonne Thelin Karlsson 

Carina Johansson 

Marie ohansson 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

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

Kommunstyrelsen 

Paragrafer 12 - 272020-02-05 
Datum för 

2020-02-10 anslags nedtagande 2020-03-03 

Kommunstyrelsekontoret 

Evelina Edlund 
Utdragsbestyrkande 



2(30)
GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-05 I (I) 

Ks §12 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Undersökning av Bisnode - Gislaveds kommun 2013 - 2018, 
Lönsamhet och tillväxt 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Axel Frisk från Bisnode redogör för den näringslivsanalys som har gjorts för 
Gislaveds kommun gällande tillväxt och lönsamhet under åren 2013-2018. 

Beslutsunderlag 
Näringslivsanalys Gislaveds kommun, Bisnode 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-05 I (I) 

Ks §13 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Information gällande krisledningsnämndens arbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Matilda Johansson, krisberedskapssamordnare, informerar om 
krisledningsnämndens arbete och kommunstyrelsens roll vid höjd beredskap. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Sida 
1(2) 

Ks §14 Dnr: KS.2019.172 2.6.1 

Upphandling av transporter av avlidna 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna och 
konstaterar att Gislaveds kommun har gjort allt man ska för att underlätta 
hanteringen av transporterna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav den 14 augusti 2019 upphandlingsenheten i uppdrag att 
genomföra en upphandling avseende transport av avlidna i särskilda boenden, 
omsorgsboenden samt för personer inskrivna i hemsjukvård. I uppdraget ingick 
även att begravnings-entreprenörerna ska vara ansvariga för samtlig 
administration och fakturering. 

Under hösten 2019 har Gislaveds kommun tillsammans med Gnosjö kommun 
genomfört en tjänstekoncession avseende transport av avlidna med 
diarienummer 19-162-94. Upphandlingen har genomförts i enlighet med 
bestämmelserna i Lagen (2016: I 147) om upphandling av koncession via 
förfarandet direktupphandling. 

I upphandlingen har arbetsgruppen bestått av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, kommunjurist och upphandlare. Upphandlingen annonserades 
på Gnosjö kommun och Gislaveds kommun:s hemsidor och i e-Avrop AB:s, 
annonsdatabas den 19 november2019. Sista anbudsdag var den 15 december 
2019. Det innebär att annonsen var tillgänglig i 27 dagar. 
Upphandlingens omfattning beskrevs enligt nedan i annonsen: 
Gislaveds kommun och Gnosjö kommun upphandlar transport av avlidna. 
Upphandlingen sker genom en tjänstekoncession vilket innebär att kommunen 
upphandlar en tjänst, som medborgare har rätt men inte är skyldiga att nyttja. Därav 
kan ingen uppskattning av antal transporter göras. 

Totalt hämtades förfrågningsunderlaget av 7 företag under anbudstiden på 27 
dagar (2019-11-19 - 2019-12-15). Av dessa företag var 4 begravningsbyråer i 
närområdet. Under anbudstiden inkom ett flertal frågor angående hur tjänsten 
skulle faktureras. Kommunens svar var att anbudsgivaren ska tillhandahålla en 
tjänst och fakturera dödsboet, kommunen ska inte ha något administrativt 
ansvar. Vid anbudsöppningen den 16 december 2019 hade inga anbud 
inkommit. Arbetsgruppen ser inte att det skulle bli något annat utfall även om 
upphandlingen görs igen. 

Då inga anbud inkommit föreslår arbetsgruppen att socialförvaltningen 
fortsätter enligt de rutiner som finns i dokumentet "Rutiner i samband med 
dödsfall". I denna rutin beskrivs hur dödsfall ska hanteras vid de tillfällen när 
inte någon dödsbodelägare eller annan anhörig finns som kan ta beslut på vilken 
transportör som ska anlitas. Kommunen har försökt att genom en 
tjänstekoncession underlätta för våra invånare att ta del av en tjänst. Avsikten 
har aldrig varit att finansiera tjänsten med skattemedel. Nu ligger ansvaret hos 
entreprenörerna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 augusti 2019, §218 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2020 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-05 2(2) 

Ks §14 (forts.) 

Yrkande 
Marie Johansson (S): Att ändra ordet "kan" till "ska" i beslutsmeningen: 
Gislaveds kommun har gjort allt man ska för att underlätta hanteringen av 
transporterna. 

Bengt Petersson (C) med instämmande av Anton Sjödell (M), Mikael Kindbladh 
(WeP) och Fredrik Sveningson (L): Bifall till Marie Johanssons (S) 
ändringsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-05 I (I) 

Ks §15 Dnr: KS.2019.242 5.2.1 

Riskanalys för år 2020, kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att 
inarbeta de synpunkter som framkommit på dagens sammanträde och 
överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till riskanalys för år 2020. 

Ärendebeskrivning 
Under 2019 antogs nya regler och rutiner för intern kontroll av 
kommunstyrelsen. En riskanalys är gjord utifrån dessa. Det innebär bland annat 
att risker tagits fram och en bedömning av riskernas sannolikhet för att inträffa 
och dess konseskvenser har gjorts. Det har även gjorts en bedömning av hur 
riskerna ska omhändertas för att minimeras under år 2020. 

Beslutsunderlag 
Riskanalys 2020, kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Sida 
1(2) 

Ks §16 Dnr: KS.2019.258 1.2 

Blockuthyrning till socialförvaltningen av kommunala lägenheter 70+ 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att fastighet- och serviceförvaltningen 
till socialförvaltningen blockuthyr kommunala lägenheter 70+ för 
biståndsbedömda trygghetsboenden efter tillgång och behov. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har uttryckt ett behov av ett antal lägenheter 70+ för att 
kunna börja erbjuda biståndsbedömda trygghetsbostäder som ett mellanting 
mellan service från hemtjänst och vård- och omsorgsboende. En bistånds
bedömd trygghetsbostad är en lägenhet som ligger i nära anslutning till ett 
vård- och omsorgsboende, träffpunkt eller annan liknande lokal, för de 
individer som inte har så stora omvårdnadsbehov, men som behöver känna 
trygghet genom närhet till stöd och service. 

Socialförvaltningens behov skulle kunna tillgodoses genom att fastighet- och 
serviceförvaltningen blockuthyr del av kommunens utbud av lägenheter 70+ 
som ligger i direkt anslutning till kommunens vård- och omsorgsboenden. Idag 
handlar behovet om totalt 3-4 lägenheter som man önskar inhyra så snart de 
blir lediga. Socialförvaltningen kommer ta fram ett långsiktigt behov så snart 
man ser hur denna boendeform utvecklar sig. 

Idag förvaltar fastighet- och serviceförvaltningen totalt 49 lägenheter 70+ runt 
om kommunen med en bostadskö till dessa på totalt cirka 80 personer. 

Det är fastighet- och serviceförvaltningens bedömning att ett sådant beslut inte 
kan beviljas utan särskilt direktiv från kommunstyrelsen, då beslutet begränsar 
kommuninvånarnas tillgång till kommunala lägenheter 70+. Det är även 
kommunstyrelsen som äger det strategiska ansvaret för kommunens 
boendeutveckling och boendeattraktivitet. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget om blockuthyrning ligger i 
linje med kommunfullmäktiges mål om att bygga 200 trygghetsboenden fram till 
2030 (ÖP 16). Under 2019 har det inte kommit in något startbesked rörande 
trygghetsbostäder varför blockuthyrning kan anses som ett bra alternativ. 
Förslaget bryter också ensamheten för många äldre och ökar tryggheten. 

Beslutsunderlag 
Fastighet- och servicenämndens protokoll den 18 december 2019, § 129 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2020 

Yrkanden 
Bengt Petersson (C): Bifall till förslaget. 

Anton Sjödell (M): Att lägga till "för biståndsbedömda trygghetsboenden" i 
beslutsmeningen. 

Utdragsbestyrkande 



8(30)
GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-05 2(2) 

Ks §16 (forts.) 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Sida 
1(2) 

Ks §17 Dnr: KS.2018.250 1.8.1 

Svar på revisionsrapport- Granskning av hantering av allmänna 
handlingar och arkiv 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar till revisionen angående besked, 
om planerade åtgärder och vidtagna åtgärder avseende hanteringen av 
allmänna handlingar och arkiv, daterat den 26 januari 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten från PWC angående 
hantering av allmänna handlingar och arkiv för kommunens nämnder. 
Revisionen vill ha svar på planerade åtgärder och vidtagna åtgärder för de 
anmärkningar som revisionen har gjort. 

Granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig 
hantering av allmänna handlingar, men att kommunstyrelsen och nämnderna 
endast delvis har en ändamålsenlig arkivhantering. 

Bedömningen avseende hanteringen av allmänna handlingar grundar sig på att 
kommunövergripande riktlinjer finns för hantering av allmänna handlingar, att 
styrelsen och merparten av nämnderna har ändamålsenliga rutiner för 
posthantering och registrering, att hanteringen av sekretesskyddade uppgifter 
är ändamålsenlig och att det finns ändamålsenliga rutiner för utlämnande av 
allmän handling. 

Anmärkning 
Revisionen angav i sin bedömning att arkivreglementet var inaktuellt och ej 
ändamålsenligt och att nämnderna inte fullgör sina åtagande enligt då gällande 
reglemente. I granskningen noteras dock att kommunfullmäktige ska anta ett 
nytt arkivreglemente i februari år 2019 och att arbete pågår med att ta fram en 
kommunövergripande informationshanteringsplan på de styrande och stödjande 
processerna. 

Vidare konstaterar revisionen att överlämnade arkivhandlingar till 
kommunarkivet från vissa verksamheter de senaste 20 åren inte har 
förtecknats. Revisionen anser att hanteringen av utlämnande av handlingar från 
kommunarkivet är sårbar, då endast kommunarkivarien kan ta fram begärda 
handlingar. Revisionen konstaterar att flertalet nämnder har inaktuella 
dokumenthanteringsplaner och att arkivbeskrivningar och arkivförteckningar 
saknas för merparterna av nämnderna. 

Rekommendationer 
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att uppdatera befintliga riktlinjer 
för hantering av allmänna handlingar med anledning av dataskyddsförordningens 
ikraftträdande. 

Revisionen rekommenderar också kommunstyrelsen att se över att 
förvaltningens samtliga medarbetare har lämnat fullmakt för öppnande av 
personadresserad post. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 

10(30)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-05 2(2) 

Ks §17 (forts.) 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsens och samtliga nämnder att, inom 
ramen för den interna kontrollen, genomföra uppföljningar av att rutinerna för 
hur tjänstepersoners e-post ska hanteras vid frånvaro efterlevs. 

Vidtagna åtgärder 

Reglemente 
Kommunfullmäktige antog ett nytt reglemente den 19 juni 2019. I det nu 
gällande reglementet framgår dessutom att kommunarkivarien kan utöva tillsyn 
över att kommunens myndigheter och fullgöra sina skyldigheter beträffande 
arkivbildningen. I tillsynsansvaret ingår inspektion av myndigheternas arkiv och 
(informationshantering) dokumenthantering. 

Det nu gällande reglementet innehåller dessutom bestämmelser om 
kravställande vid införskaffande av nya informationshanteringssystem 
(exempelvis journalsystem eller ärendehanteringssystem). Vid införskaffande av 
ett nytt informationssystem måste beställaren kravställa gallringsmöjlighet. Med 
gallringsmöjlighet menas, att förutom permanent radering av valda uppgifter, att 
det även ska vara möjligt att göra uttag av valda uppgifter för överföring till 
annat informationssystem. Denna typ av kravställning innebär att vi kan ha ett 
flöde av informationshantering som skulle minska det manuella uttaget per 
system avsevärt. Den ekonomiska vinsten uppskattas att vara minst 300 000 -
400 000 kr per år/per system. 

Förteckning 
Under våren 2019 anställdes en arkivassistent som har arbetat heltid med att 
förteckna men pga. behov av budgetnedskärning inför 2020 finns det i nuläget 
ingen extra heltidsarbetande tjänsteperson i arkivet förutom arkivarien. De 
senaste 20 års icke-förtecknande har dessvärre inte på ett (I) års tid kunnat 
arbetats igen. Däremot finns det i nuläget avsatta medel för att kunna anställa 
en (I) person under våren 2020 för att kunna fortsätta arbetet med 
förtecknande och upprättande av informationshanteringsplaner och 
arkivförteckningar. 

Under hösten 2019 utbildades dessutom alla nämnders tjänstepersoner som 
arbetade med förteckning av informationshanteringsplaner och fler utbildningar 
kommer att ske under 2020. 

Rekommendationer 
Kommunstyrelseförvaltningen har uppdaterat befintliga riktlinjer för hantering 
av allmänna handlingar med anledning dataskyddsförordningens ikraftträdande. 
Kommunstyrelseförvaltningen har även sett över att förvaltningens 
medarbetare har lämnat fullmakt för öppnande av personadresserad post. 
Kommunstyrelseförvaltningen har även genomfört utbildningar för hur 
tjänstepersoners e-post ska hanteras vid frånvaro. 

Beslutsunderlag 
Gislaveds kommuns arkivreglemente daterad den 19 juni 2019 
Revisionens granskningsrapport av hantering av allmänna handlingar och arkiv 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2019 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Sida 
I (I) 

Ks §18 Dnr: KS.2019.236 1.8.1 

Svar på revisionsrapport granskning av intern kontroll vid debitering 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de föreslagna åtgärderna. 

Ärendebeskrivning 
En granskning har gjorts av intern kontroll vid debitering på tekniska nämnden, 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt bygg- och miljönämnden. 
Revisorerna har i sin granskning saknat en övergripande rutin och 
ansvarsbeskrivning samt krav- och inkassohantering från kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett utkast på övergripande rutiner, 
detta pausades dock då införandet av det nya ekonomisystemet kom. När det 
nya ekonomisystemet är på plats (april) så kommer rutinerna att uppdateras. 
Där kommer det också tydligt att framgå ansvarsfördelning i hanteringen. I de 
olika ansvaren ingår också att ta fram de dagliga kontrollmoment som behövs 
för att säkerställa att rätt underlag finns och detta hanteras av respektive 
förvaltning. Om något ska lyftas in i den övergripande internkontrollen ska det 
följa de rutiner som finns för internkontroll med riskanalys m.m. Även om det 
inte kommer med i en internkontrollplan betyder det inte att det inte 
kontrolleras däremot behöver detta förtydligas. 

Krav- och inkassohanteringen kommer att förtydligas med en antagen hantering 
från nämnd. 

Beslutsunderlag 
Missiv granskning daterat den 21 november 2019 
Granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-05 I (I) 

Ks §19 Dnr: KS.2020.24 

Utredning gällande medborgarbudget 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag 
att utreda förutsättningar för medborgarbudget, med svar till kommunstyrelsen 
den 26 augusti 2020. 

Ärendebeskrivning 
I majoritetens samarbetsavtal med Westbopartiet finns ett förslag från 
Westbopartiet som gäller att utreda förutsättningar för medborgarbudget. 

Yrkanden 
Mikael Kindbladh (WeP): Att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag 
att utreda förutsättningar för medborgarbudget, med svar till kommunstyrelsen 
den 26 augusti 2020. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.24
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13(30)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Sida 
1(4) 

Ks §20 Dnr: KS.2019.1 17 4.2.1 

Aktualitetsförklaring av ÖP 16 med tillhörande fördjupningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

Notera att: Översiktsplan ÖP 16 och samtliga fördjupningar av översiktsplanen 
gäller fram till dess att ny översiktsplan eller nya fördjupningar blivit antagna av 
kommunfullmäktige och beslutet vunnit laga kraft. 
• förklara Kommunomfattande översiktsplan ÖP I6, Gislaveds kommun, antagen av 
kommunfullmäktige den 15 december 2016 (Kf § 208), inaktuell i vissa delar. 

• ta bort formuleringen "Behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus ska 
användas." i Kommunomfattande översiktsplan ÖP I6, Gislaveds kommun, antagen 
av kommunfullmäktige den 15 december 2016 (Kf § 208). 

• förklara Fördjupad översiktsplan for Smålandsstenar och Skeppshult, antagen av 
kommunfullmäktige den 29 november 2018 (Kf § 162), aktuell. 

• förklara Fördjupning av översiktsplanen for Gislaveds tätort, antagen av 
kommunfullmäktige den 20 juni 20 I I (Kf § 76), reviderad den 21 september 
2015 (Kf § 122), inaktuell i vissa delar. 

• förklara Fördjupning av översiktsplanen for /sabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö 
kommuner, antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2012 (Kf § 183), 
inaktuell i vissa delar. 

• förklara Fördjupning av översiktsplanen for Broaryd, antagen av kommun
fullmäktige den 22 maj 2008 (Kf § 59), inaktuell i vissa delar. 

• förklara Fördjupning av översiktsplanen for Anderstorps tätort, antagen av 
kommunfullmäktige den 22 juni 2005 (Kf § 62), inaktuell i vissa delar. 

• förklara Fördjupning av översiktsplanen i Hestra, antagen av kommunfullmäktige 
den 26 februari 1998 (Kf § 15), inaktuell i vissa delar. 

• förklara Fördjupning av kommunomfattande Översiktsplan for tätorten Re~e/e, 
antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 1998 (Kf § 62), inaktuell i vissa delar. 

• förklara Fördjupad översiktsplan for Burseryd, antagen av kommunfullmäktige 
den 25 februari 1993 (Kf § 21 ), inaktuell i vissa delar. 

• ställa sig bakom förslaget till nytt upplägg av det framtida översiktsplane
arbetet ( enligt Remissredogörelse - Aktualitetsprövning av översiktsplan ÖP 16, 
daterad den I 0 december 2019) och ge Kommunstyrelseförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan. Arbetet med den 
nya översiktsplanen påbörjas när fördjupningen av översiktsplanen för Gislaved 
och Anderstorp är antagen av kommunfullmäktige. I den kommunomfattande 
översiktsplanen ska Broaryd, Burseryd, Hestra, lsabergsområdet och Reftele 
ingå. 

Utdragsbestyrkande 
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Reservationer 
Mattias Johansson (SD) och Stefan Nylen (SD) reserverar sig till förmån för 
Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Enligt plan- och bygglagen (SFS 20 I 0:900) ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som anger kommunfullmäktiges syn på kommunens långsiktiga 
strategiska utveckling. Minst en gång varje mandatperiod ska översiktsplanen 
tillsammans med tillhörande ändringar tas upp till diskussion för att pröva dess 
aktualitet. Slutligen tar kommunfullmäktige ställning till om översiktsplanen är 
aktuell eller inte. 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2019 (KS § 189) att en 
aktualitetsprövning skulle göras av kommunens översiktsplan ÖP 16 med 
tillhörande fördjupningar. På sammanträdet beslutades också att en remiss med 
förfrågan om översiktsplanens aktualitet skulle skickas till berörda myndigheter, 
regioner och grannkommuner. Syftet med remissen var att få in synpunkter på 
översiktsplanen med tillhörande fördjupningars aktualitet. 

Mellan den I 3 juni och den 30 september 2019 har berörda myndigheter, 
regioner och grannkommuner kunnat lämna synpunkter på översiktsplanen 
med tillhörande fördjupningars aktualitet. Sammanlagt har 22 remissvar 
inkommit. 

Målet med översiktsplanearbetet i Gislaveds kommun är att det bedrivs i ett 
brett samarbete mellan berörda aktörer. På så sätt kan varje aktör bli väl insatt 
i översiktsplanens intentioner för att kunna använda den som informationskälla, 
vägledning och kunskapsunderlag för beslut och åtgärder i olika frågor. Vid 
aktualitetsprövningen av översiktsplanen var det därför viktigt att involvera 
berörda förvaltningar och bolag för att ta del av deras erfarenheter av 
översiktsplanen som beslutsunderlag. Även kommunstyrelsen har varit delaktig 
under aktualitetsprövningen. 

Den samlade bedömningen är att översiktsplan ÖP 16, med tillhörande 
fördjupningar, inte längre är aktuell i alla delar. Ett flertal av de fördjupningar av 
översiktsplanen (FÖP:ar) som finns, är föråldrade och behöver uppdateras 
(undantaget FÖP:en för Smålandsstenar och Skeppshult som fortfarande anses 
vara aktuell). 

ÖP 16 antogs av kommunfullmäktige 2016 och kan därför anses vara relativt ny, 
men trots detta upplever flertalet tjänstepersoner att den är svår att tillämpa i 
det vardagliga arbetet, exempelvis då nya detaljplaner eller bygglov arbetas 
fram. Den kommunomfattande översiktsplanen saknar idag redovisning av 
relevanta frågor, exempelvis Agenda 2030, vilket behöver arbetas in när en ny 
översiktsplan tas fram. Det är av stor betydelse att översiktsplanen med 
tillhörande fördjupningar är aktuell och uppdaterad, så att den har tyngd och 
kan ge tydlig vägledning vid efterföljande beslut. 

Med anledning av Energimyndighetens yttrande, gällande myndighetens 
reservation mot kravet på radarstyrd hinderbelysning för vindkraftverk, föreslås 
att denna formulering tas bort i översiktsplan ÖP 16. 

Utdragsbestyrkande 
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Idag har Gislaveds kommun en kommunomfattande översiktsplan ÖP 16, 
antagen av kommunfullmäktige 2016, samt åtta fördjupningar av översiktsplanen 
(FÖP:ar), antagna åren 1994-2018. För att hålla dessa översiktsplaner aktuella, 
krävs omfattande arbete och resurser, både vad gäller personal och budget. 
Med anledning av detta samt för att kunna följa Boverkets modell gällande 
"kontinuerlig översiktsplanering", behöver översiktsplaneprocessen förenklas 
och effektiviseras i Gislaveds kommun. Därför föreslås ett nytt upplägg på det 
framtida översiktsplanearbetet. 

För att förenkla och effektivisera kommande översiktsplanearbete föreslås att: 

• Antalet FÖP:ar minskas från dagens åtta till två i framtiden - en FÖP för 
Smålandsstenar och Skeppshult och en FÖP för Gislaved och Anderstorp. 
Anledningen till detta är att FÖP:en för Smålandsstenar och Skeppshult 
fortfarande anses vara aktuell samt att det finns ett befintligt uppdrag på att 
ta fram en FÖP för att möjliggöra samplanering av Gislaved och Anderstorp 
(enligt Planeringsdirektiv 2020 med plan for 2021-2023, fastställd av 
kommunfullmäktige den 21 november 2019). Dessutom finns det största 
utvecklingstrycket i dessa orter. 

• De orter som idag har en FÖP, men som föreslås att bli utan i framtiden, 
kommer att arbetas in i den kommunomfattande översiktsplanen. På så sätt 
blir tidsåtgången för ÖP-arbetet kortare och mer effektivt än om FÖP:arna 
skulle uppdateras var och en för sig. Med färre FÖP:ar blir det också lättare 
att hålla dem aktuella framöver. Fördelarna för ortsinvånarna blir att 
orternas utvecklingsplaner uppdateras tidigare än om varje orts FÖP skulle 
uppdateras var och en för sig samt att alla mindre orter uppdateras 
samtidigt, vilket medför att en prioritering bland orterna inte behöver göras. 

• Arbete med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan startar när 
FÖP:en för Gislaved och Anderstorp är antagen av kommunfullmäktige 
(beräknat startår 2023, alltså nästa mandatperiod). Nya planeringsunderlag 
tillhörande den kommunomfattande översiktsplanen arbetas fram med start 
våren 2020. På så sätt kan ÖP-arbetet effektiviseras ytterligare när den nya 
kommunomfattande ÖP:en arbetas fram. 

Översiktsplan ÖP 16 och samtliga FÖP:ar är giltiga fram till dess att ny 
översiktsplan eller nya FÖP:ar är antagna av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut om översiktsplanens aktualitet ska skickas till 
länsstyrelsen, Boverket, berörda kommuner, regionplaneorgan, regioner och 
regionala samverkansorgan enligt Plan- och byggförordning (20 I I :338) 
2 kapitlet 7§. 

Samtliga förvaltningar och bolag i Gislaveds kommun har varit representerade 
och delaktiga under aktualitetsprövningen av ÖP 16. Inför beslutet gällande 
aktualitetsförklaringen av ÖP 16 har förvaltningarna och bolagen fått ta ställning 
till förslaget till nytt upplägg på framtida översiktsplanearbete. Samtliga har valt 
att ställa sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 
Remissredogörelse - Aktualitetsprövning av översiktsplan ÖP 16, daterad den 
I 0 december 2019 
Kommunstyrelsen den 15 januari 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2020 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Anton Sjödell (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Marie 
Johansson (S) och Håkan Josefsson (C): Bifall till förslaget. 

Mattias Johansson (SD): Att formuleringen "Behovsstyrd hinderbelysning för 
vitt ljus ska användas." ska finnas kvar. Bifall till övriga delar. 

Anton Sjödell (M): Avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande och 
Anton Sjödells (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 

17(30)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-05 1(3) 

Ks §21 Dnr: KS.2018.232 1.2.6 

Svar på motion angående cykelväg mellan Gnosjö, Nissafors och 
Hestra 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen angående cykelväg 
mellan Gnosjö, Nissafors och Hestra, daterad den 20 november 2018, ska 
anses besvarad. 

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

Protokollsanteckning 
Mattias Johansson (SD) och Stefan Nylen (SD) deltar inte i beslutet utan 
återkommer när ärendet behandlas i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Bengt-Ove Eriksson (V) har den 20 november 2018 lämnat in en motion 
angående cykelväg mellan Gnosjö, Nissafors och Hestra. 

Motionären föreslår kommunstyrelserna i Gnosjö och Gislaveds kommuner: 

• Att utreda frågan om en fortsatt cykelväg mellan Gnosjö, Nissafors och 
Hestra, innan 2019 års utgång. 

• Att snarast se över möjligheterna att återuppta busslinjen mellan 
Gnosjö, Nissafors och Hestra. 

• Att utreda möjligheterna att i samråd med Trafikverket bygga ut ett 
cykelstråk mellan Gnosjö, Nissafors och Hestra samt en cykel- och 
gångtunnel under Nissastigen. 

• Att i samråd med Trafikverket se över möjligheterna för en cykel- och 
gångbro över Nissan. 

• Att kontakta berörda nämnder och tjänstemän samt expertis på 
cykelvägsområdet och utreda kostnader, underlag för beredning av 
marken, trygghet, belysning och cykelstationer vid Nissafors och 
Hestra. 

• Att samarbeta med samhällsföreningarna i Nissafors och Hestra när det 
gäller deras syn på hur cykelvägen ska utformas. 

Motionen har den 17 december 2018 remitterats till tekniska nämnden och till 
kommunstyrelseförvaltningen, avdelningen för hållbar utveckling, för beredning. 

Båda remissinstanserna konstaterar i sina yttranden att cykelvägen mellan 
Gnosjö, Nissafors och Hestra finns med i Region Jönköpings läns cykelplan och 
därför bör frågan utredas och drivas av dem. 

Tekniska nämnden och kommunstyrelseförvaltningen anser att Region 
Jönköpings län ska utreda möjligheten att bygga cykelväg mellan Gnosjö, 
Nissafors och Hestra och planera cykelvägen i samråd med Gislaved och 
Gnosjö kommuner. De ställer sig även positiva till att samarbeta med samhälls
föreningarna i Nissafors och Hestra när regionen ska planera cykelvägen. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelseförvaltningen avser att lyfta frågan med regionen då cykelvägen 
i nuläget finns med i cykelplanen men inte är med som planerad. Dock är det 
inte troligt att regionen kommer att hinna utreda frågan innan 2019 års utgång. 

När det gäller möjligheterna att återuppta busslinjen mellan Gnosjö, Nissafors 
och Hestra meddelar Jönköpings Länstrafik ULT) att busslinjen lades ner år 
20 I I på grund av att busslinjen inte nådde en acceptabel kostnads
täckningsgrad. År 2020 ska dock befintlig busslinje 136 Jönköping-Vaggeryd 
-Gnosjö förlängas till Nissafors. JLT hade som förslag att förlänga turen även till 
Hestra för att knyta an till den nya dubbeldäckarlinjen 500 Värnamo-Jönköping. 
Detta visade sig inte möjligt på grund av omloppstekniska skäl. 
Kommunstyrelseförvaltningen ser värdet i att förlänga busslinjen även till 
Hestra och kommer att lyfta detta med JLT, tidigast hösten 2020, efter det att 
linje 136 har börjat köra till Nissafors. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
motionen ska anses besvarad. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti 2019 beslutades att 
återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att komplettera 
underlaget med tidigare gjorda utredningar på det berörda cykelstråket. 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterade att inga utredningar på det berörda 
cykelstråket finns. Tekniska förvaltningen har tidigare gjort en översiktlig 
kostnadsuppskattning som inte bedöms stämma med dagens kostnadsläge. 

Beslutsunderlag 
Motion angående cykelväg mellan Gnosjö, Nissafors och Hestra, daterad den 
20 november 2018 
Tekniska nämnden den 27 mars 2019, § 30 
Yttrande från avd. hållbar utveckling, daterat den 8 maj 2019 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2019 
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 12 juni 2019, § 19 
Kommunstyrelsen den 14 augusti 2019, §213 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I I december 2019 
Kommunstyrelsen den 15 januari 2020, §4 

Yrkanden 
Marie Johansson (S): Bifall till motionen med undantag av första punkten då den 
inte går att genomföra. 

Anton Sjödell (M): Bifall till liggande förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot liggande 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens liggande 
förslag. 

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

Utdragsbestyrkande 
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Omröstningsresultat 
Med 8 JA-röster, 5 NEJ-röster och 2 ledamöter som avstår har 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla kommunstyrelsens liggande förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Utblick 2021-2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att på 
sidan 6-7 i mitten på stycke ett tillägga: För Gislaveds kommun innebär detta 
att vi behöver öka fokus på hur våra medarbetare får vara delaktiga och känna 
välmående i sitt arbete. Vi skall vara en arbetsgivare som ligger i framkant och 
förutse vilka kompetenser som efterfrågas på kort och lång sikt. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Utblick 
2021 och framåt för Gislaveds kommun. 

Reservationer 
Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Marie-Louise Dinäss (S), Evangelos 
Varsamis (S) och Tommy Stensson (S) reserverar sig mot beslutet i den del 
som gäller Marie Johanssons (S) andra yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun påverkas av omvärlden, de förutsättningar som ges från 
nationellt håll samt den lokala platsen. Ublicken syftar till att prioritera bland de 
möjligheter och utmaningar som kommer att påverka Gislaveds kommun som 
helhet i framtiden. 
Nämndernas och bolagens kunskaper och erfarenheter om verksamhetens 
utveckling utgör grunden för kommunens omvärldsanalys och strategier inför 
framtiden, tillsammans med nationella rapporter och analyser om framtidens 
utmaningar. 
Utblicken är första steget i planeringsprocessen inför 2021 års budgetarbete. 

Beslutsunderlag 
Utblick 2021 och framåt Gislaveds kommun - Kommunen som helhet 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2020 
Kommunstyrelsen den 15 januari 2020, §5 

Yrkanden 
Marie Johansson (S): Socialdemokraterna yrkar på följande tillägg och ändring i 
texten på sidan 6-7: 
I. I mitten på stycke ett: För Gislaveds kommun innebär detta att vi behöver 
öka fokus på hur våra medarbetare får vara delaktiga och känna välmående i 
sitt arbete. Vi skall vara en arbetsgivare som ligger i framkant och förutse vilka 
kompetenser som efterfrågas på kort och lång sikt. 
Samt 
2. Andra stycket på sidan 7: 
Kommunen måste bli mer effektiv så att de resurser som finns tillgängliga 
används på ett strukturerat sätt och med ett utvecklingsfokus. Digitalisering 
och automatisering har en avgörande roll i detta och kräver en väl fungerande 
IT-infrastruktur och system som harmoniserar med varandra. 
I övrigt bifall till förslaget. 

Anton Sjödell (M) med instämmande av Jonas Ericsson (M), Fredrik Sveningson 
(L), Emanuel Larsson (KD) och Håkan Josefsson (C): Bifall till liggande förslag 
och till Marie Johanssons (S) första yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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Anton Sjödell (M): Avslag på Marie Johansson (S) andra yrkande. 

Mattias Johansson (SD): Avslag på liggande förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) första yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 

Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) andra yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detta. 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens liggande förslag 
i övrigt och Mattias Johanssons (SD) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens liggande förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ny nämndorganisation från mandatperioden 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommittens förslag till 
ny nämndorganisation att gälla fr.o.m. I januari 2023. Förslaget innebär att det 
bildas en gemensam nämnd för verksamhetsområdena teknik, kultur och fritid, 
verksamhetsområdet "Fastighet och service" placeras under kommunstyrelsen 
och verksamhetsområdet "Arbete och utbildning" placeras under 
utbildningsnämnden. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge kommitten i 
uppdrag att under innevarande mandatperiod utreda möjligheterna till 
avtalssamverkan som alternativ till gemensamma nämnder. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge kommitten i 
uppdrag att under innevarande mandatperiod ta fram förslag till reglementen 
för berörda nämnder/beredning med nämndernas/berednings grunduppdrag, 
arbetsformer m.m. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge kommitten i 
uppdrag att under innevarande mandatperiod se över och ta fram förslag på nya 
ersättningsbestämmelser som är anpassade till en ny nämndorganisation. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge 
kommundirektören i uppdrag att se över förvaltningsorganisationen och ta 
fram ett förslag till framtida förvaltningsorganisation. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att i övrigt anta 
parlamentariska kommittens bilagda underlag, daterat den 14 oktober 2019, 
avseende ny nämndorganisation att gälla fr.o.m. den I januari 2023. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att antalet ersättare 
ska vara lika många som antalet ledamöter i socialnämnden ( 15+ 15), 
utbildningsnämnden ( 15+ 15) samt teknik-, kultur- och fritidsnämnden ( 13+ 13). 

Protokollsanteckning 
Mattias Johansson (SD) och Stefan Nylen (SD) deltar inte i beslutet utan 
återkommer när ärendet behandlas i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn av nämndorganisationen, 
arbetssätt och ersättningar till förtroendevalda. Inför mandatperioden 2019-
2022 har kommunfullmäktige fattat beslut om att inrätta en parlamentarisk 
kommitte som tillträder redan första året i mandatperioden. 

Bakgrunden och syftet med detta är att omgående inleda en total 
nämndöversyn för att möjliggöra förändringar inför kommande mandatperiod. 

Kommunfullmäktige gav den 13 december 2018 den parlamentariska 
kommitten i uppdrag att under mandatperioden 2019-2022 göra en 
övergripande översyn av kommunens nämndorganisation. Översynen ska 

Utdragsbestyrkande 



23(30)
GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-05 2(4) 

Ks §23 (forts) 

resultera i förslag till förändringar i nämndorganisationen. Förslaget ska 
innehålla förslag till förändringar avseende 

• Nämndorganisationen 
• Respektive nämnds sammansättning av ledamöter 
• Respektive nämnds uppdrag (reglemente) 

Den parlamentariska kommitten lägger nu fram förslag avseende de två första 
delarna i uppdraget. Rapporten innehåller också en beskrivning av vilka 
verksamhetsområden som bör ingå i respektive nämnds uppdrag som grund för 
framtagandet av reglementen som sker i nästa steg. 

Översynen har inletts med en omvärldsbevakning och inhämtande av kunskap 
från andra kommuner. Det är viktigt att Gislaveds kommun har en 
nämndstruktur som väl kan möta de kommande utmaningar som 
kommunsektorn står inför. Strukturen ska vara ändamålsenlig, effektiv och utgå 
från medborgarnas behov. 

Kommittens utgångspunkter för förslaget 
• Kommunfullmäktiges viktiga särställning ska säkerställas. 
• Organisationen ska dra nytta av fördelarna med en kombination av både 

beredning och nämnd. Dessa har olika syften, uppdrag och roller. Maximal 
nytta för kommunfullmäktige uppstår när dessa tillsammans med 
kommunstyrelsen samspelar och stärker kommunfullmäktige. 

• Kommunstyrelsens huvuduppdrag enligt kommunallagen behöver 
säkerställas. Kommunstyrelsens tid och fokus får inte upptas av andra frågor 
i för stor omfattning. 

• Organisationen ska stimulera helhetssyn både vad gäller medborgare/ 
invånare och samhällsutvecklingen. Antalet nämnder bör därför minska 
något i syfte att öka helhetssynen men ändå behålla hög grad av 
specialisering. Nämnderna ska ha fokus på kommunens uppdrag avseende 
välfärd och service. 

• Den politiska organisationen ska vara enkel och tydlig. 

• Behålla och utveckla demokratiberedningens uppdrag och roll. Beredningen 
ska ha fokus på kommunens uppdrag avseende samhällsutveckling och 
demokrati. 

• Använd tillfälliga fullmäktigeberedningar i specifika avgränsade uppdrag som 
kräver särskild styrning och helhetssyn. 

Parlamentariska kommittens förslag till förändring av 
nämndorganisationen fr.o.m. I januari 2023 i sammandrag: 

• det bildas en gemensam nämnd för verksamhetsområdena teknik, kultur och 
fritid. Denna nämnd är en ambition och ett första steg mot en framtida 
samlad Samhällsbyggnadsnämnd där ytterligare verksamhetsområden ingår. 

• verksamhetsområdet "Fastighet och service" placeras under 
kommunstyrelsen. 

• verksamhetsområdet "Arbete och utbildning" placeras under 
utbildningsnämnden. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Parlamentariska kommitten understryker i sitt förslag demokratiberedningens 
viktiga roll i den politiska organisationen samt att deras arbete behöver fortsätta 
utvecklas och stärkas. 

Parlamentariska kommittens förslag avseende sammansättning är att: 
• socialnämnden ska bestå av 15 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. 
• utbildningsnämnden ska bestå av 15 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. 
• teknik-, kultur- och fritidsnämnden ska bestå av 13 ordinarie ledamöter och 

6 ersättare. 
• Övriga nämnder och kommunstyrelse kvarstår som i nuläget. 

Syftet med att minska antalet ersättare är att göra varje enskild ersättare mer 
delaktig och engagerad i nämndens arbete. Parlamentariska kommitten föreslår 
också att demokratiberedningen ska kompletteras med två (2) ledamöter under 
innevarande mandatperiod i syfte att säkerställa representation från samtliga 
partier i fullmäktige. Demokratiberedningens sammansättning i kommande 
mandatperiod ska vidare utredas och utvärderas. 

Ledamöterna i den parlamentariska kommitten har löpande diskuterat och 
återkopplat kommittens arbete i sina respektive partigrupper. Den 7 oktober 
2019 anordnades också ett gemensamt gruppmöte där en genomgång gjordes 
av kommittens förslag och som sedan enskilt diskuterades i respektive 
partigrupp och synpunkter återkopplades till kommitten. 

Efter att Parlamentariska har behandlat ärendet har en justering gjorts i 
dokumentet på s. 33-34 med anledning av att socialnämndens ansvarsområde 
gällande uppgifter som regleras i 29 kap. §9 skollagen gällande "information om 
icke skolpliktig ungdom" kommer att flyttas till utbildningsnämndens 
verksamhet. Dokumentet kommer därför att revideras inför kommande 
sammanträde. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 november 2019 beslutades att 
bordlägga ärendet med hänvisning till ytterligare politisk förankring. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 13 december 2018, § 173 
Parlamentariska kommittens förslag till ny politisk organisation, daterat den 14 
oktober 20 19 
Parlamentariska kommittens protokoll den 29 oktober 2019, §20 
Kommunstyrelsen den 6 november 2019, §288 
Kommunstyrelsen den 27 november 2019, §324 

Yrkanden 
Håkan Josefsson (C): Att antalet ersättare ska vara lika många som antalet 
ledamöter i socialnämnden ( 15+ 15), utbildningsnämnden ( 15+ 15) samt teknik-, 
kultur- och fritidsnämnden ( 13+ 13) i övrigt bifall till förslaget. 

Marie Johansson (S) med instämmande av Jonas Ericson (M), Fredrik 
Sveningson (L) och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till förslaget och till Håkan 
Josefssons (C) tilläggsyrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Håkan Josefssons (C) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Företrädare för ESF-projekt JOIN 2.0, 2020-2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja följande personer att var för sig teckna 
Gislaveds kommuns firma avseende godkänna beslut och eftersöka 
projektpengar inom ESF-projektet JOIN 2.0 där Gislaveds kommun, 
Arbetsmarknadsenheten är projektägare t.o.m 2022-06-30. 

Amra Salihovic 
Avdelningschef för Arbete och utbildning 

Therese Larsson 
Enhetschef Ekonomiskt bistånd 

Eva Gardelin Larsson 
Avdelningschef Verksamhetsstöd 

Linda Andersson 
Avdelningschef HR-avdelningen 

Erik Zaar 
Kommunikationschef 

Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsenheten har ansökt om projektpengar från den Europeiska 
Socialfonden där vi vill utveckla processer och insatser som stärker kvinnor och 
män som står långt ifrån arbetsmarknaden som en följd av att de har en 
sammansatt problematik med arbetslöshet i kombination med t ex ohälsa, 
sociala skäl eller språkhinder. Genom projektet vill Gislaveds kommun genom 
Arbetsmarknadsenheten skapa hållbara system och utveckla metoder som 
underlättar för målgruppen att inkluderas i arbetslivet samt i samhället. 

I projektet vill vi få till ett hållbart samarbete med privata och offentliga 
arbetsgivare och arbetsmarknadsenheten vill utveckla processer för 
kompetenshöjande insatser för att säkra framtidens kompetensförsörjning för 
näringslivet. Eftersom målgruppen i projektet uppbär ekonomiskt bistånd är det 
viktigt att utveckla insatser som ökar möjligheten för målgruppen att komma ut 
i arbete eller studier för att på sikt sänka kostnaden för ekonomiskt bistånd. 

I projektet ska ansökan om utbetalning, som skickas en gång per månad, skrivas 
under av firmatecknare för kommunen vilket även gäller andra förekommande 
beslut och dokument. Med anledning av omfattningen föreslås att 
kommunförvaltningens avdelningschefer/enhetschefer utses till firmatecknare 
för underskrift av beslut, anökningar samt andra förekommande dokument. 

Totala finansieringen för projektet är I 3 70 I 799 kr, Gislaveds kommun 
finansierar 53% av projektet dvs 7 269 651 kr och ESF finansierar 47% d.v.s. 
6 138 630 kr. 

Beslutsunderlag 
Ansökan till ESF: JOIN 2.0 
Beslut om stöd från Europeiska socialfonden 
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott den 22 januari 2020, §5 

Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Mattias Johansson (SD): Avslag på liggande förslag. 

Anton Sjödell (M) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till 
liggande förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Mattias Johanssons 
(SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 

Beslutet skickas till: 
Avd. chef Arbete och utbildning 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Anmälan om delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunalråd KS.2020.31 
1.3 Fullmakt till Foyen Advokatbyrå 

Ekonomichefen KS.2020.26 
2.1 Antagande av leverantör J.B. Tekoteknik symaskiner 

Kanslichefen KS.2020.36 
1.9 Avslagsbeslut angående utlämnande av allmän handling den 31 januari 2020 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och regioner 

Cirkulär (2020:02) Ändrade belopp i TRAKT T I januari 2020 

Primärkommunalt samverkansorgan 
Protokoll daterat den 12 december 2019 

Primärkommunalt samverkansorgan 
Presentation av partnerskapet FoUrum utbildning 

Sveriges kommuner och regioner 
Cirkulär (2020:0J)Tekniksprångsavtalet 20 

Kommunstyrelsens personalutskott 
Protokoll den 29 januari 2020 

Sveriges kommuner och regioner 
Cirkulär (2020:05) Starkare skydd för välfärden 

Fritid- och folkhälsonämnden 
Beslut att ändra tid på sammanträdesdatum daterat den 28 januari 
2020 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Informationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsschema utställning Gislaved 2020 - Mötesplatsen vid Nissan, v 8 
Kommunstyrelsens ledamöter har fått anmäla när de har möjlighet att delta på 
utställningen Gislaved 2020 - Mötesplatsen vid Nissan. Ordföranden informerar 
hur arbetsschemat ser ut i dagsläget. Det färdiga schemat kommer att mejlas ut 
till ledamöterna. 

Anmälan till webbinarium Hot och hat mot förtroendevalda 
Ordföranden informerar om möjligheten att delta på ett webbinarium som 
SKR anordnar gällande hot och hat mot förtroendevalda. Datumen är den I 3 
februari och 31 mars 2020. 

Detaljplaneprocess för Gulsippan 
Utvecklingsledarna Klara Lindegren och Claudia Bartelsson informerar om 
detaljplaneprocessen gällande kvarteret Gulsippan m.fl. inom 
Södergårdsområdet i Gislaved. Detta med anledning av att ärendet i 
granskningsskedet inte gick vidare till kommunstyrelsen utan hanterades på 
tjänstepersonnivå då det inte fanns något ytterligare att erinra i ärendet. 

Ny tid för kommunstyrelsens planeringsdag 
Ekonomichef Maria Martini informerar om upplägget för kommande 
planeringsdag samt att planeringsdag fyra är flyttad till den 2 december 2020. 

Avfall Sveriges medlemsmöte 
Ordföranden Carina Johansson informerar om att hon i sin roll som 
styrelseledamot i SÅM har varit på Avfall Sveriges medlemsmöte. Marie 
Johansson informerar även om att Carina Johansson är nominerad till styrelsen 
för Avfall Sverige. 

Deutsche Tourenwagen Masters, DTM 
Anton Sjödell informerar om att Vd för Scandinavian Raceway och ordföranden 
för Anderstorp Racing Club, ARC, har informerat kommunstyrelsens 
näringsutskott kring arbetet som pågår med att arrangera racingmästerskapet 
DTM den 12-14 juni 2020. Arbetet fortlöper enligt projektplanen. 

Uppdrag i Regionkommitten i EU 
Marie Johansson informerar om sitt uppdrag som tjänstgörande i 
Regionkommitten i EU som representant för sydöstra Sverige. Hon ingår i 
utskottet för Civex. Nästa vecka deltar hon på det första mötet i Bryssel och 
hon kommer därefter att återkoppla till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 


