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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2021-09-22

Ks §240 Dnr: KS.2021.92 1.3.1

Sammanträdesplan 2022

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige
sammanträder på följande dagar år 2022 om ordföranden efter samråd med
presidiet inte beslutar annat:

27 januari
24 februari
24 mars
28 april
19 maj
13 juni
25 augusti
22 september
27 oktober
17 november
15 december, samt att samtliga sammanträden börjar kl. 18.30 utom torsdagen
den 19 maj som börjar kl. 10.00, torsdagen den 17 november som börjar
kl. 10.00 och torsdagen den 15 december som börjar kl. 17.00.

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
enligt förslag daterat den 3 september 2021, att fastställa kommunstyrelsens
planeringsdagar och planerings- och uppföljningsprocess enligt förslag daterat den
15 september 2021, samt att uppdra till nämnderna att anpassa sina
sammanträdesdagar så att en rationell kommunövergripande ärendehantering
uppnås.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium har den 22 april 2021, §5 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att sammanträda på följande dagar år 2022 om ordföranden
efter samråd med presidiet inte beslutar annat:
27 januari
24 februari
24 mars
28 april
19 maj
13 juni
25 augusti
22 september
27 oktober
17 november
15 december, samt att samtliga sammanträden börjar kl. 18.30 utom torsdagen
den 19 maj som börjar kl. 10.00, torsdagen den 17 november som börjar
kl. 10.00 och torsdagen den 15 december som börjar kl. 17.00.

Ks §240 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2021.92
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2021-09-22

Kommunstyrelseförvaltningen har med utgångspunkt från de föreslagna tiderna för
kommunfullmäktige upprättat förslag till övriga sammanträdesdagar för 2022. Det
är i första hand den kommunala redovisningslagen som styr
planeringen. Respektive reglemente reglerar vad som gäller för sammanträdesdag
utöver fastställd sammanträdesplan.

Beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktiges presidium, daterat den 22 april 2021, §5
Kommunfullmäktiges planerings- och uppföljningsprocess daterad den 15
september 2021
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesdagar för 2022, daterat
den 3 september 2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2021-09-22

Ks §241 Dnr: KS.2020.169 1.2.6

Svar på motion gällande översyn av blanketter för förlorad
arbetsinkomst för förtroendevalda

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen gällande
översyn av blanketter för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda.

Ärendebeskrivning
Suzana Bahtanovic (S), Tommy Stensson (S) och Josefine Dinäss (S) har den 5
oktober 2020 kommit in med en motion gällande översyn av blanketter för
förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda.

Motionärerna yrkar att det görs en översyn och vid behov en revidering av
blanketter för rapportering av förlorad arbetsinkomst på grund av
förtroendeuppdrag i syfte att säkerställa en ändamålsenlig rapportering och
ersättning för förtroendevalda oavsett vilken arbetstid de arbetar, samt
att rutinerna för hanteringen av förlorad arbetsinkomst och andra eventuella
inkomstbortfall ses över, i syfte att säkerställa att processen fungerar så smidigt
som möjligt för de förtroendevalda.

Motionen har remitterats till Parlamentariska kommittén för beredning.
Parlamentariska kommittén har den 22 juni 2021 beslutat att föreslå att motionen
gällande översyn av blanketter för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda ska
bifallas.

Beslutsunderlag
Motion om översyn av blanketter för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda
från Socialdemokraterna, daterad den 5 oktober 2020
Delegationsbeslut om remittering av motion daterad den 26 oktober 2020
Parlamentariska kommittén den 22 juni 2021, §20

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2021-09-22

Ks §242 Dnr: KS.2019.229 1.2.6

Svar på motion gällande Utemiljö i förskolor

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen gällande god
utemiljö i förskolan, daterad den 4 november 2019, ska bifallas.

Ärendebeskrivning
Evangelos Varsamis (S) och Josefine Dinäss (S) har den 6 november 2019 lämnat in
en motion om god utemiljö i förskolan. Motionärerna föreslår att
kommunfullmäktige ger fastighet- och servicenämnden tillsammans med tekniska
nämnden och barn och- utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till en
likvärdig nivå på utemiljö för förskolor i Gislaveds kommun.

Motionen har remitterats till fastighet- och servicenämnden, tekniska nämnden
och barn och- utbildningsnämnden för beredning.

Fastighet- och servicenämnden ansvarar som ensam nämnd för utformning,
investeringar, förvaltning och skötsel av samtliga förskolegårdar som Gislaveds
kommun äger. Idag finns dock inga skriftligt framtagna riktlinjer för hur
utemiljöerna på förskolorna ska se ut eller utformas, vilket är en brist som
fastighet- och serviceförvaltningen ser ska rättas till. Fastighet- och
servicenämnden har den 22 april 2020 beslutat att föreslå att man tar fram
riktlinjer för en god och likvärdig utemiljö på kommunens förskolor och att det
sker i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen
för att få ett utökat perspektiv på frågan.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 8 juni 2021 och föreslår att
motionen ska bifallas. Även barn- och utbildningsnämnden föreslår i sin beredning
av ärendet den 3 november 2020 att motionen ska bifallas.

Med hänvisning till ovanstående yttranden föreslår kommunstyrelse-förvaltningen
att motionen ska bifallas.

Beslutsunderlag
Motion gällande god utemiljö i förskolan daterad den 4 november 2019
Fastighet- och servicenämnden den 22 april 2020, §47
Barn- och utbildningsnämnden den 3 november 2020, §94
Tekniska nämnden den 8 juni 2021, §63
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 augusti 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2021-09-22

Ks §243 Dnr: KS.2018.208 1.2.6

Svar på motion om bassäng i Smålandsstenar

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen om bassäng i
Smålandsstenar ska anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Erik Anderson (K) har lämnat i en motion den 22 oktober 2018 om bassäng i
Smålandsstenar.

Kommunistiska partiet i Gislaved föreslår att:

· Se över möjligheten att bygga en mindre höj- och sänkbar bassäng i
Smålandsstenar i anslutning till den nya sporthallen.

Motionen har remitterats till fastighet- och servicenämnden och fritid- och
folkhälsonämnden för beredning.

Fastighet- och servicenämnden svarar att de anser att motionens innehåll är
inaktuellt med anledning av att nämnden på sitt sammanträde den 17 juni 2020,
§71 har godkänt slutredovisningen av projektet Ombyggnad av Nordin Sportcenter
i Smålandsstenar. Även svaret på uppdraget från kommunfullmäktige Jämförande
totalkostnadskalkyler för sim- och badanläggning i Gislaveds kommun är godkänt
på sammanträdet den 21 oktober 2020, §114, och kan anses ge besked i frågan om
behovet av simanläggning inom kommunen.

Fritid- och folkhälsonämnden har den 15 december 2020 beslutat att inte lämna
några synpunkter på remissen med hänvisning till den utredning som fastighet- och
servicenämnden har genomfört för sim- och badanläggningar i Gislaveds kommun
efter uppdrag från kommunfullmäktige den 21 november 2019.

Med hänvisning till ovanstående anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen
om bassäng i Smålandsstenar ska anses besvarad.

Beslutsunderlag
Motion om bassäng i Smålandsstenar, daterad den 22 oktober 2018
Fastighet- och servicenämnden den 16 december 2020, §136
Fritid- och folkhälsonämnden den 15 december 2020, §81
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 september 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2021-09-22

Ks §244 Dnr: KS.2018.32 1.2.6

Svar på motion gällande utredning angående sim- och sporthallar i
Gislaveds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen gällande
utredning angående sim- och sporthallar i Gislaveds kommun daterad den 6
februari 2018 ska anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Lennart Kastberg (KD) och Emanuel Larsson (KD) har lämnat in en motion,
daterad den 6 februari 2018, gällande att göra en utredning angående sim- och
sporthallar i Gislaveds kommun.

Kristdemokraterna i Gislaved föreslår att följande alternativ utreds:

· Att det till Smålandsstenars sporthall läggs till en liten bassäng, liknande
dagens.

· Att Anderstorps simhalls ägande och drift tas över helt av en
idrottsförening.

· Att Gislebadets bassäng höjs så att djupet blir tävlingsmässigt.
· Att det i Gislebadets bassäng läggs en Liner så att livslängden förlängs

väsentligt.
· Att en ny sportarena byggs i Henja Östra för handboll, volleyboll och

basket.

Motionen har remitterats till fritidsnämnden för yttrande. Fritidsnämnden ger i sitt
yttrande svar på de olika alternativen och konstaterar att sedan motionen kom in
har sim- och sporthallsfrågorna i Gislaveds kommun lyfts på olika sätt och nya
förslag till beslut har lagts fram. Med anledning av de nya förutsättningarna föreslog
kommunstyrelseförvaltningen att motionen gällande utredning angående sim- och
sporthallar i Gislaveds kommun ska avslås. Kommunfullmäktige behandlade
motionssvaret den 27 september 2018 och beslutade att återremittera motionen
till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Motionen remitterades till fastighet- och servicenämnden och fritid- och
folkhälsonämnden för yttrande. Fritid- och folkhälsonämnden har behandlat
ärendet den 15 december 2020 och svarar att de hänvisar till sitt tidigare
remissyttrande i ärendet. Fastighet- och servicenämnden svarar att de genom
planeringsdirektivet 2020 har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram
Jämförande totalkostnadskalkyler för sim- och badanläggning i Gislaveds kommun.
Utifrån detta uppdrag har man utrett frågor kring simhallar i Gislaveds kommun
som gör att motionens intention redan är uppfyllda eller inaktuella. På nämndens
sammanträde den 21oktober 2020, §114, beslutade fastighet- och servicenämnden
att godkänna både rapport och PM framtaget från förvaltningen och dessa underlag
lades fram till kommunfullmäktige som svar på utredningen. Vad gäller Gislaveds
kommuns behov av sporthallsytor så hanteras

Ks §244 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2018.32
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2021-09-22

dessa i kommunens övergripande arbete med lokalförsörjning och kommer att
finnas med i kommunens lokalförsörjningsplan.

Med hänvisning till ovanstående anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen
gällande utredning angående sim- och sporthallar i Gislaveds kommun ska anses
besvarad.

Beslutsunderlag
Motion gällande utredning angående sim- och sporthallar i Gislaveds kommun,
daterad den 6 februari 2018
Fritidsnämndens yttrande daterat den 17 april 2018
Fritidsnämnden den 8 maj 2018, §17
Kommunfullmäktige den 27 september 2018, §119
Fritid- och folkhälsonämnden den 15 december 2020, §80
Fastighet- och servicenämnden den 16 december 2020, §137
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 augusti 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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2021-09-22

Ks §245 Dnr: KS.2018.207

Svar på motion om simhallar i Gislaved och Anderstorp

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen om simhallar i
Gislaved och Anderstorp daterad den 22 oktober 2018 ska anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Erik Anderson (K) har lämnat i en motion daterad den 22 oktober 2018 om
simhallar i Gislaved och Anderstorp. Kommunistiska partiet i Gislaved föreslår att:

· Det tas ett samlat grepp kring sim- och sporthallarnas framtid med ett
hållbart ekonomiskt ansvar med att behålla och rusta upp befintliga
anläggningar och att invånare får nära till sina fritidsanläggningar.

· Behålla och satsa på underhåll av de befintliga anläggningarna för sim- och
sport i Anderstorp och Gislaved.

Motionen har remitterats till fastighet- och servicenämnden och fritid- och
folkhälsonämnden för beredning.

Fastighet- och servicenämnden svarar att de genom planeringsdirektivet 2020 har
fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram Jämförande totalkostnadskalkyler för
sim- och badanläggning i Gislaveds kommun. Utifrån detta uppdrag har man utrett
frågor kring simhallar i Gislaveds kommun som gör att motionens intention redan
är uppfyllda eller inaktuella. På nämndens sammanträde i oktober 2020-10-21, Fa
§114, beslutade fastighet- och servicenämnden att godkänna både rapport och PM
framtaget från förvaltningen och dessa underlag lades fram till kommunfullmäktige
som svar på utredningen. Vad gäller Gislaveds kommuns behov av sporthallsytor
så hanteras dessa i kommunens övergripande arbete med lokalförsörjning och
kommer att finnas med i kommunens lokalförsörjningsplan.

Fritid- och folkhälsonämnden har den 15 december 2020 beslutat att inte lämna
några synpunkter på remissen med hänvisning till den utredning som fastighet- och
servicenämnden har genomfört för sim- och badanläggningar i Gislaveds kommun
efter uppdrag från kommunfullmäktige den 21 november 2019.

Med hänvisning till ovanstående anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen
om simhallar i Gislaved och Anderstorp ska anses besvarad.

Beslutsunderlag
Motion om simhallar i Gislaved och Anderstorp, daterad den 22 oktober 2018
Fastighet- och servicenämnden den 16 december 2020, §135
Fritid- och folkhälsonämnden den 15 december 2020, §82
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §246 Dnr: KS.2021.76

Principiella inriktningar för förvaltningsorganisation 2023

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Principiella inriktningar för
förvaltningsorganisation 2023 enligt PM daterad den 13 september 2021.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen
att besluta om ny förvaltningsorganisation 2023 med dessa principiella inriktningar
som grund.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2020 att det ska bildas en gemensam
nämnd för verksamhetsområdena teknik, kultur och fritid och folkhälsa. Vidare
beslöt fullmäktige att ”Fastighet- och service” placeras under kommunstyrelsen
och att ”Arbete och utbildning” placeras under barn- och utbildningsnämnden.

Efter att kommunfullmäktige i augusti 2021 upphävt beslutet gällande ”Arbete och
utbildning” kommer verksamheten fortsatt att vara placerad under
kommunstyrelsen när den nya nämndorganisationen börjar gälla januari 2023.
I anslutning till ärendet om ny nämndorganisation beslutade kommunfullmäktige
att ge kommundirektören i uppdrag att se över förvaltningsorganisationen och ta
fram ett förslag till framtida förvaltningsorganisation.

Inför organisationsförändringen bör vissa ställningstaganden befästas att gälla som
principiella inriktningar för att underlätta det fortsatta arbetet med att föreslå en
modell för förvaltningsorganisation 2023. De generella principerna gäller alla
förvaltningar.

De generella principerna ska antas av kommunfullmäktige och utgöra grunden för
det slutliga förslag till förvaltningsorganisation 2023, som föreslås fastställas av
kommunstyrelsen i januari 2022.

Principiella inriktningar för förvaltningsorganisation 2023

 En förvaltning kan ge service till flera nämnder,
I en större förvaltning samlas all kunskap inom ett sakområde vilket ger en bredd
och en fördjupad kompetens i ärendeberedning oavsett vilken nämnd som är
beslutande. Helhetsperspektiv underlättas och gränsproblematik mellan
förvaltningar undanröjs.

 En nämnd kan servas av flera förvaltningar,
Nämnder kan företrädas av flera förvaltningar. Beredningen av ärenden görs i den
förvaltning som bäst svarar för kompetensen inom uppdragsområdet.

 Varje förvaltning ska som mest ha tre chefsled,
Tillitsbaserad styrning samt kommunikativt och hållbart ledarskap är grunden i
chef- och ledarskapet i Gislaveds kommun. Ett nära ledarskap underlättar att rätt
kommunikation når medarbetarna utan brott i kommunikationskedjan.

Ks §246 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2021.76
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 Kostorganisationen sammanförs till en förvaltning
Den bästa, mest effektiva och kvalitativa helhetslösningen för kökens
uppbyggnad, flöde och struktur blir enklare i en samlad organisation.
Arbetsgemenskapen stärks när medarbetare finns i en förvaltning där man kan
utbyta kunskap och erfarenheter inom den egna professionen.

 Samla de strategiska och operativa uppdragen gällande mark-, bostads- och
lokalförsörjning i en förvaltning
För att få en helhetssyn och ökad effektivitet kring kommunens uppdrag inom
mark-, bostads- och lokalförsörjning samordnas detta i en förvaltning på strategisk
och operativ nivå. Det ger en tydligare och enklare ingång för invånare, företagare
och förtroendevalda. Det skapar också förutsättningar för att eventuellt gå vidare
med ytterligare renodling inom koncernen i framtiden.

 Delegera till kommunstyrelsen att ta beslut om ny förvaltningsorganisation från
2023
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om ny
förvaltningsorganisation 2023 med dessa principiella inriktningar som grund.

Beslutsunderlag
PM Principiella inriktningar för förvaltningsorganisation 2023
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020, §32
Kommunfullmäktiges beslut den 26 augusti 2021, §105
Gislaveds Kommunhus AB styrelsebeslut den 11 juni 2020, §25
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §247 Dnr: KS.2021.46 1.2.6

Redovisning av obesvarade motioner 2021

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen
av obesvarade motioner daterad den 1 september 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att ge allmänna utskottet i uppdrag att göra en översyn
av kvarstående obesvarade motioner och en plan för hantering av dessa.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 20 § ska kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras
på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade
motioner per 1 september 2021 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen.

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från
vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Redovisning av obesvarade motioner per 1 september 2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2021

Yrkanden
Marie Johansson (S): Att ge allmänna utskottet i uppdrag att göra en översyn av
kvarstående obesvarade motioner och en plan för hantering av dessa.

Anton Sjödell (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L): Bifall till Marie
Johanssons (S) yrkande.

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2021.46
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Ks §248 Dnr: KS.2021.172 2.7.1

Rekrytering av kommundirektör

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att säkerhetsprövningen ger
godkänt resultat, anställa Stefan Eglinger som ny kommundirektör från och med 1
oktober 2021.

Reservationer
Stefan Nylén (SD), Mattias Johansson (SD), Mikael Kindbladh (WeP), Emanuel
Larsson (KD) och Bengt Petersson (C) reserverar sig till förmån för egna
yrkanden.

Ärendebeskrivning
Den 30 och 31 augusti hölls intervjuer i rekryteringen av kommundirektör.
Representanter från arbetsgivaren samt fackliga organisationer träffade tillsammans
tre kandidater. Arbetsgivaren har gått vidare med att genomföra tester,
referenstagning och säkerhetsprövning på en av kandidaterna, Stefan Eglinger. Av
de fackliga organisationer som deltog på intervjun ställer sig samtliga bakom
arbetsgivarens förslag till beslut förutom Sveriges Skolledarförbund. Vision anser
att ingen av de kandidater man träffat är lämpliga men av dessa tre förordar man
ändå samma som arbetsgivaren.

Förhandling med deltagande fackliga organisationer har genomförts. Protokollet är
vid dagens datum ännu inte justerat.

Stefan Eglinger deltar på sammanträdet och presenterar sig själv för ledamöterna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 september 2021
Kommunstyrelsen den 8 september 2021, §236
Annons kommundirektör
CV
Personligt brev
Roller i arbetslivet

Yrkanden
Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Stefan Nylén (SD), Mattias
Johansson (SD), Bengt Petersson (C) och Emanuel Larsson (KD): Avslag på
anställningen av Stefan Eglinger som kommundirektör, samt att en ny
rekryteringsrunda ska genomföras företrädesvis med nytt rekryteringsbolag.

Marie Johansson (S) med instämmande av Ylva Samuelsson (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

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

Ks §248 (forts.)

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

Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst
Carina Johansson (C) Mikael Kindbladh (Wep)
Håkan Josefsson (C) Mattias Johansson (SD)
Anton Sjödell (M) Stefan Nylén (SD)
Niclas Palmgren (M) Bengt Petersson (C)
Fredrik Sveningson (L) Emanuel Larsson (KD)
Marie Johansson (S)
Ylva Samuelsson (S)
Marie-Louise Dinäss (S)
Evangelos Varsamis (S)
Christina Lindqvist (S)

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

Beslutet skickas till:
Stefan Eglinger
HR-chef
Förvaltningschefer
Fackliga organisationer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §249 Dnr: KS.2021.175 1.6.4

Leader Västra Småland 2023-2027

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till
yttrande daterat 15 september 2021 som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har fått möjlighet att svara på remissen för den lokala
utvecklingsstrategin för Leader Västra Småland 2023-2027. Utvecklingsstrategin
bygger på grundlig omvärldsspaning och bred dialog med representanter från
Leaders trepartnerskap: det ideella, det offentliga och den privata sektorn.
Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets
utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och
utvecklingsstrategier i området ligger till grund för strategins mål och
insatsområden. Erfarenheter och lärande från tidigare programperioder har också
tillvaratagits i framtagandet av en ny utvecklingsstrategi.

Leader är ett verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige och finansieras
av stöd från EU genom europeiska jordbruksfonden. Urvalskriterier och processer
för projekturval är utformade att stödja strategins mål och insatsområden. På så
sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna strategi både till den lokala
utvecklingen av området och till målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Visionen för programperioden är inte förändrad från föregående år. Visionen lyder
”Västra Småland är levande och hållbar landsbygd där alla får plats och nya rötter gror.”

De prioriterade kärnområdena som prioriteras i kommande programperiod är:
1. Stärkt attraktivitet/god livskvalitet och delaktighet
2. Entreprenörskap - nya företag, tjänster och produkter
3. Långsiktigt hållbar utveckling och klimatfokus
4. Kunskapshöjning, inspiration och nätverk

Dessutom finns ett antal övergripande principer som tillsammans med de
prioriterade kärnområdena används för att bedöma projektidéer. Dessa är:

· Agenda 2030
· Hållbar utveckling (miljömässigt, socialt och ekonomiskt)
· Likabehandling, tillgänglighet, icke-diskriminering
· Jämställdhet mellan kvinnor och män

Nytt för leaderområdet Västra Småland 2023-2027 är att:
· Hela Jönköpings landsbygds ingår
· Leader finansieras enbart av landsbygdsonden
· Leader Västra Småland har fått extra medel för att jobba med

Vätternområdet i övergångsperioden 2021-22
· Det är ett tydligare fokus på klimat och miljö i alla projekt

Ks §249 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Gislaveds kommun är ställer sig bakom de föreslagna målen i strategin och delar
utmaningarna och möjligheterna som har identifierats i utvecklingsstrategin.
Gislaveds kommun anser att de prioriterade områdena och övergripande
principerna ligger i linje med de mål, planer och strategier kommunen har. Vi ser
också att det är viktigt att säkerställa att insatserna genomförs och följs upp på ett
sätt som säkerställer att positiva effekter uppnås inom de prioriterade
kärnområdena.

Leaderstödet finansieras i huvudsak av EU, genom till exempel
landsbygdsprogrammet, men även med offentliga medel från kommunerna och
staten.

Enligt beslut från 2015 (Dnr 2015.147) tas 579 tkr årligen upp i kommunstyrelsens
budget för kontant medfinansiering av Leader Västra Småland, med början år 2016.
I samband med detta beslut utökades kommunstyrelsens ram med 258 tkr.

Hur den ekonomiska fördelningen kommer att se ut i nästa programperiod är
ännu oklart.

Beslutsunderlag
Strategi Leader Västra Småland remissversion
Svar på remiss daterat 15 september 2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2021

Beslutet skickas till:
Leader Västra Småland
Avd. för hållbar utveckling

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §250 Dnr: KS.2021.177 1.3.1

Bestämmelser för hållbarhetsstipendium

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta bestämmelser för hållbarhetsstipendium.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade enligt förslag från kommunstyrelsen 26 augusti 2021
att upphäva turismstipendiet och miljöstipendiet, och istället inrätta ett
hållbarhetsstipendium. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att uppdra åt
kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för hållbarhetsstipendiet.

Bestämmelser för hållbarhetsstipendium presenterades för första gången för
kommunstyrelsen 16 juni 2021.

Syftet med hållbarhetsstipendiets bredare fokus, på insatser för att främja såväl den
ekologiska som den ekonomiska och den sociala hållbarheten, är att locka ett
bredare spektrum av nomineringar och därmed fler potentiella mottagare av
stipendiet, jämfört med det tidigare miljöstipendiet.

Beslutsunderlag
Bestämmelser för hållbarhetsstipendium
Kommunfullmäktige den 26 augusti, §104
Kommunstyrelsen den 16 juni, §190
Kommunstyrelsen den 11 augusti 2021, §203
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2021

Beslutet skickas till:
Avd. för hållbar utveckling

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §251 Dnr: KS.2021.148 1.8.1

Svar på revisionsrapport, Granskning avseende Gislaveds kommuns
hantering av markanvisningsprocessen gällande Projekt Stationsallén

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till
yttrande daterat den 30 augusti 2021 som sitt eget.

Reservation
Mikael Kindbladh (WeP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC
genomfört en granskning som syftar till att bedöma om avtalade villkor mellan
kommunen och byggentreprenören är förenliga med lag och interna styrdokument
i kommunen.

Efter genomförd granskning är den samlade bedömningen att kommunens
hantering av Projekt Stationsallén delvis är förenlig med interna styrdokument,
sannolikt inte är förenlig med lag, samt att avtalade villkor mellan kommunen och
byggentreprenören endast delvis är förenlig med lag.

I granskningen lyfts följande rekommendationer för kommunstyrelsen att vidta:

· Utreda möjligheterna att, trots det undertecknade markanvisningsavtalet,
erhålla en marknadsmässig köpeskilling för exploateringsområdet.

· Tillse att ett eventuellt borgensåtagande förenas med en marknadsmässig
borgensavgift samt marknadsmässiga villkor i övrigt.

· I möjligast mån säkerställa att hela eller delar av Projekt Stationsallén inte
bedöms utgöra en förtäckt byggentreprenad, exempelvis genom att säkerställa
kommunens inflytande över utformningen är begränsat.

· Tillse att handlingars undertecknande dateras på erforderligt sätt, bl.a. för att
underlätta intern kontroll och uppföljning.

Kommunstyrelseförvaltningen har gått igenom rapporten och de
rekommendationer som ges. Det har inte begåtts något fel gällande
försäljningspriset och det bedöms som olämpligt att försöka kringgå det som
avtalats i markanvisningsavtalet då det är bindande. Avseende borgensavgift
kommer en sådan att tas ut. Det bedöms inte föreligga någon förtäckt
byggentreprenad och de verksamhetslokaler som kommunen avser hyra bedöms
inte innebära en högre kostnad jämfört med om kommunen själva hade byggt.
Slutligen kommer kommunen att arbeta vidare med att säkerställa att handlingar
undertecknas och dateras på ett korrekt sätt.

Beslutsunderlag
Yttrande daterat den 30 augusti 2021
Granskning avseende Gislaveds kommuns hantering av markanvisningsprocessen
gällande Projekt Stationsallén
Ks §251 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Missiv Granskning avseende Gislaveds kommuns hantering av
markanvisningsprocessen
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 30 augusti 2021
Kommunstyrelsen den 8 september 2021, §227

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

Mikael Kindbladh (WeP): Att ärendet återremitteras. Om ärendet inte
återremitteras yrkas avslag på liggande förslag.

Anton Sjödell (M) med instämmande av Marie Johansson (S), Fredrik Sveningson
(L): Bifall till förslaget.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) 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 bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) återremissyrkande.

Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst
Carina Johansson (C) Mikael Kindbladh (Wep)
Bengt Petersson (C) Mattias Johansson (SD)
Håkan Josefsson (C) Stefan Nylén (SD)
Anton Sjödell (M)
Niclas Palmgren (M)
Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L)
Marie Johansson (S)
Ylva Samuelsson (S)
Marie-Louise Dinäss (S)
Evangelos Varsamis (S)
Christina Lindqvist (S)

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

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) avslagsyrkande.

Ks §251 (forts.)

Omröstningsresultat

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
20

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2021-09-22

JA-röst NEJ-röst
Carina Johansson (C) Mikael Kindbladh (Wep)
Bengt Petersson (C) Mattias Johansson (SD)
Håkan Josefsson (C) Stefan Nylén (SD)
Anton Sjödell (M)
Niclas Palmgren (M)
Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L)
Marie Johansson (S)
Ylva Samuelsson (S)
Marie-Louise Dinäss (S)
Evangelos Varsamis (S)
Christina Lindqvist (S)

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

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §252 Dnr: KS.2021.162 1.4.1

Utblick 2023-2027, kommunstyrelsens egna

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens utblick 2023-2027.

Ärendebeskrivning
Utblicken är första steget i planeringsprocessen inför 2023 års budgetarbete.

Utblicken syftar till att ta fram en bild av de möjligheter och utmaningar som
kommunen förväntas möta och som påverkar hur kommunen behöver arbeta för
att möta framtiden.

Nämndernas kunskaper och erfarenheter om verksamheternas framtida utveckling
är (tillsammans med nationella rapporter och analyser) grunden för kommunens
omvärldsanalys och övriga strategier.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till utblick 2023-2027 för
kommunstyrelsen. Förslaget bygger på omvärldsanalysen och de viktigaste
trenderna, tidigare utblick, analys av målgruppens framtida behov och krav,
befolkningsutveckling samt förändringar i lagkrav och regler som påverkar.

Beslutsunderlag
Utblick 2023-2027 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 augusti 2021
Kommunstyrelsen den 8 september 2021, §228

Beslutet skickas till:
Förvaltningens avdelningschefer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §253 Dnr: KS.2021.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Protokollsanteckning
Mattias Johansson (SD) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Enheten för ekonomiskt bistånd perioden augusti 2021 KS.2021.66

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare
9.51 Ek bistånd Avsluta utred enligt 11 kap 1 § SoL

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare, Socialsekreterare
9.37 Ek bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare, Socialsekreterare
9.37 Ek bistånd avslag enl. 4 kap. 1 § SoL

Avdelningschef. Enhetschef, Gruppledare, Socialsekretetare
9.37 Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL

Tf kommundirektör KS.2021.182
1.9 Avslagsbeslut gällande att lämna ut allmän handling

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2021.66
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Ks §254 Dnr: KS.2021.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Räddningsnämnden för Gislaved och Gnosjö kommuner
Protokoll den 7 september 2021

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Protokoll den 8 september 2021

Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll den 7 september 2021

Kulturnämnden
Protokoll den 6 september 2021

Fritid- och folkhälsonämnden
Protokoll den 7 september 2021

Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll den 7 september 2021

Samverkan, Återvinning, Miljö, SÅM
Protokoll den 27 augusti 2021

Kommunstyrelsens personalutskott
Protokoll den 15 september 2021

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Uppgifter för cirkulärdatabasen

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Riktlinjer för distansarbete

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §255 Dnr: KS.2021.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Undersökning av näringslivsklimatet
Ordföranden informerar om att svenskt näringslivs ranking släpptes idag. Gislaved
ökar som enda kommun i GGVV, från plats 139 till 122, vilket är bästa placering
sedan 2015.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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