
&GISLAVEDS 
- KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-10-06

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 6 oktober 2021, kl. 10.30 - 15.40, med ajournering
mellan kl. 11.50-13.00.

Beslutande Carina Johansson (C), ordf.
Bengt Petersson (C)
Håkan Josefsson (C)
Anton Sjödell (M)
Maria Gullberg Lorentsson (M), tjänstgörande ersättare för Jonas Ericson (M)
Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L), deltar på distans
Mikael Kindbladh (WeP)
Ylva Samuelsson (S), tjänstgörande ersättare för Marie Johansson (S)
Fredrik Johansson (S)
Marie-Louise Dinäss (S)
Evangelos Varsamis (S)
Tommy Stensson (S)
Mattias Johansson (SD)
Stefan Nylén (SD)

Stefan Eglinger, kommundirektörÖvriga deltagande
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Sofia Skörde, verksamhetsledare Leader Västra Småland, §257
Louise Elverlind, tf ekonomichef, §258
Johanna Wohlin, administratör, §260
Max Tunér, praktikant, §§256, 260-269
Emma Sturesson, praktikant, §§256, 260-269

Utses att justera Marie-Louise Dinäss (S)

Justeringens Kommunstyrelsekontoret den 7 oktober 2021
plats och tid

Under- Paragrafer 256 - 277
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Yvonne Thelin Karlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Carina Johansson (C)

Justerande ..........................................................................................................................................

Marie-Louise Dinäss (S)

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

Organ Kommunstyrelsen

Paragrafer 256 - 277Sammanträdesdatum 2021-10-06

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2021-10-07 anslags nedtagande 2021-10-29

Förvaringsplats Kommunstyrelseförvaltningen
för protokollet

Utdragsbestyrkande

https://11.50-13.00
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Ks §256 Dnr: KS.2021.184 2.1

Godkännande av närvaro på sammanträde

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att praktik-eleverna från årskurs 9 på Åsenskolan i
Anderstorp närvarar på dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Två elever från årskurs 9 på Åsenskolan i Anderstorp gör denna veckan praktik på
kommunstyrelseförvaltningen. För att få en inblick i hur ett sammanträde fungerar
närvarar de en stund vid dagens sammanträde.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §257 Dnr: KS.2021.175 1.6.4

Information från Leader Västra Småland

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Leader är en metod inom EU som bygger på att flera olika intressenter går ihop
för att tillsammans utveckla landsbygdens ekonomi. Syftet är att genom lokala
utvecklingsprojekt skapa förutsättningar för en levande landsbygd där det ska vara
attraktivt att bo och arbeta.

Sverige är uppdelat i 53 Leader-områden. Gislaveds kommun ingår och är
medfinansiär i Leader Västra Småland där också Gnosjö, Vaggeryd och delar av
Jönköpings kommun ingår. Man går nu snart in i en ny programperiod och en
utvecklingsstrategi för 2023-2027 håller på att arbetas fram.

Verksamhetsledare Sofia Skörde från Leader Västra Småland informerar om
verksamheten och arbetet med den nya programperioden.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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2021-10-06

Ks §258 Dnr: KS.2013.60 00

Redovisning och fördelning av statsbidrag för flyktingverksamhet,
schablonersättning

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelningen av 2022 års
schablonersättning med 63% till kommunstyrelsen, 25% till barn- och
utbildningsnämnden, 8% till socialnämnden, 2% till kulturnämnden samt 2% till
fritid- och folkhälsonämnden.

Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna ska inkomma med en gemensam
redovisning av medel, beskrivning och nytta senast den 30 september 2022 för att
ny beräkning ska kunna ske före 31 oktober 2022 inför fördelning år 2023.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har tidigare beslutat om principer för schablonersättning till
nämnderna för den statliga ersättningen som tillfaller Gislaveds kommun.
I principerna fastställdes att de nämnder som har erhållit medel från detta
statsbidrag skulle inkomma med en gemensam återrapportering av vad som
åstadkommits.

Fördelningen av procentsatserna för 2020 förändrades jämfört med 2019 i och
med flytt av verksamhet och fördelningen beslutades enligt: kommunstyrelsen
63%, barn- och utbildningsnämnden 25%, socialnämnden 8%, kulturnämnden 2%
samt fritid- och folkhälsonämnden 2%. Samma fördelningsprocent beslutades 2020
för verksamhetsåret 2021.

Nämnderna har gemensamt sammanställt en redovisning om hur
schablonersättningarna används under 2021. Samtliga nämnder beskriver hur
schablonersättningen använts under 2021. Avdelningen för arbete och utbildning
samt socialnämnden beskriver även hur man tror att verksamheten kommer att
utvecklas under 2022 men lyfter även att det är svårt att sia om då kommuntalen
för 2022 ännu inte är fastställda. Socialnämnden belyser dock att man ser behov av
att behålla nuvarande organisation och bemanning för att möta behoven under
2022 om kommuntalet inte minskar jämfört med 2021.

Den sammanställda redovisningen från nämnderna tillsammans med lagstiftningens
beskrivning om vilka kostnader schablonersättningen ska täcka ger ett underlag för
om den procentuella fördelningen mellan nämnderna är riktig. Bedömningen är att
fördelningsprocenten är riktig och att samtliga nämnder och verksamheter står
inför utmaningen att kunna ställa om i samma takt som schablonersättningarna
förändras.

Statsbidraget enligt denna förordning har minskat betydligt från tidigare år och
bedöms att minskas ytterligare varje månad framöver. Det är av största vikt att
nämnderna inte finansierar verksamhet bestående av fasta kostnader med detta
bidrag då tilldelningen till nämnderna förändras och statsbidraget minskar över tid.
Fördelning av bidraget till berörda nämnder enligt beslutad procent sker varje
månad.

Ks §258 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2013.60
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2021-10-06

Beslutsunderlag
Redovisning av verksamhet kopplad till flyktingverksamhet daterad den 9
september 2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 september 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §259 Dnr: KS.2021.176 9.6.7

Kommuntal 2022, Mottagande av nyanlända personer

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att meddela länsstyrelsen att Gislaveds kommun inte
har något att erinra mot föreslaget kommuntal.

Ärendebeskrivning
Enligt Migrationsverkets prognos som publicerats i juli 2021 bedöms att totalt 12
700 personer kommer att vara i behov av kommunbosättning under 2022.
Migrationsverket bedömer att ca hälften av dessa ordnar boende på egen hand. De
individer som inte klarar av att hitta ett eget boende kommer att vara i behov av
stöd i bostadsanskaffandet, det vill säga anvisat boende. Antal nyanlända som under
2022 kommer att ha behov av anvisat boende bedöms uppgå till 7 500 personer.

Baserat på Migrationsverkets uppgifter fastställer Regeringen antal nyanlända som
ska fördelas på länsnivå under året. Av uträkningen framgår att kommunerna i
Jönköpings län under 2022 kommer att behöva ordna bostäder för 255 anvisade
nyanlända med uppehållstillstånd.
Länsstyrelserna fattar beslut om kommuntal. Kommuntalen har tagits fram genom
en beräkningsmodell som bygger på variablerna arbetsmarknad (80%), folkmängd
(0%) och asylmottagande (20%). Utöver det tas hänsyn till självbosättning samt att
Länsstyrelsen i Jönköpings län justerat kommuntalen efter bostadssituationen i
samtliga kommuner. Av beräkningen av kommuntalen framgår att Gislaveds
kommun under 2022 kommer att behöva ordna bostäder för 18 anvisade
nyanlända med uppehållstillstånd.

Gislaveds kommun ska senast den 25 oktober 2021 meddela länsstyrelsen om man
har några synpunkter på kommuntalet som är föreslaget. I dagsläget har Gislaveds
kommun ett kommuntal där det framgår att 12 personer ska anvisas boende i
kommunen och har till och med 1 september 2021 tagit emot 21 nyanlända
inklusive anvisade. Kommunen har en väl uppbygg organisation att arbeta med
mottagande av anvisade nyanlända samt väl upparbetade kontakter med ansvariga
myndigheter för att möjliggöra mottagande.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår efter samråd med socialförvaltningen att
kommunstyrelsen meddelar länsstyrelsen att Gislaveds kommun inte har något att
erinra mot föreslaget kommuntal.

Beslutsunderlag
Information om mottagande 2022, länsträff daterad den 3 september 2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2021

Yrkanden
Mattias Johansson (SD): Att meddela länstyrelsen att vi önskar att Gislaveds
kommuntal ska vara noll för 2022. Detta eftersom vi som kommun inte tror oss
kunna erbjuda en bra introduktion inom ramen för de statsbidrag som utges.

Ks §259 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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I andra hand yrkas att kommunstyrelsen beslutar att meddela länstyrelsen att vi
önskar att andra kommuner, som ser sig mer lämpade för uppdraget helt eller
delvis, ges möjlighet att istället ta över Gislaveds kommuns tilltänkta andel av
anvisningar genom det s.k. kommuntalet.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §260 Dnr: KS.2021.170 1.1.1

Ändring av valdistriktsindelning inför valen 2022

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att slå ihop valdistrikten
Norra Hestra (620812) och Stengårdshult-Valdshult-Öreryd (620511) inför de
allmänna valen 2022.

Ärendebeskrivning
Inför varje val ska valnämnden i god tid behandla frågan om valdistrikts-indelningen.
Kommunfullmäktige måste senast den 31 oktober 2021 beslutat om en eventuell
förändrad indelning av valdistrikt inför valen 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen har förberett en översyn av valdistrikten utifrån
valmyndighetens manual. Av manualen framgår att ett valdistrikt får ligga utanför
intervallet 1000-2000 röstberättigade endast om det finns särskilda skäl. Endast om
det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade.
Om kommunen finner att ändring av valdistriktsgränserna inte kan genomföras ska
kommunen ange de särskilda skäl som åberopas. Länsstyrelsen har ställt en
skrivelse till kommunen kring valdistriktsindelningen och om man avser att göra
några förändringar.

Vid valnämndens sammanträde den 24 maj 2021, §16 beslutade en enhällig
valnämnd att ställa en skrivelse till länsstyrelsen där inga förändringar av
valdistriktsindelningen föreslogs.

En skrivelse tillbaka till kommunen från länsstyrelsen inkom den 24 juni 2021. I sin
skrivelse menar länsstyrelsen att det är mycket angeläget att värna om
valhemligheten, något de menar blir svårare ju färre röstberättigade ett distrikt
har, samt att skälen att hålla sig inom de ramar som lagen ställer upp därmed väger
tungt och de omständigheter som krävs för att avvika ska verkligen vara särskilda
skäl.

Länsstyrelsen anser att Gislaveds kommun, som en minimiåtgärd bör se över
valdistriktet Stengårdshult-Valdshult-Öreryd där antalet röstberättigade endast
uppgår till ca 350 personer. En lösning som föreslås är att detta distrikt slås ihop
med det intilliggande distriktet Norra Hestra.

Avståndet mellan församlingsgården i Valdshult och Medborgarhuset i Hestra, vilka
var vallokaler i Europaparlamentsvalet 2019, är cirka 15 kilometer. Länsstyrelsen
bedömer att en sammanslagning därmed inte resulterar i sådana anmärkningsvärt
stora avstånd för de röstande som skulle kunna utgöra särskilda skäl i vallagens
bemärkelse.

Vidare konstateras att kommuninvånarna dessutom, vid en framtida
sammanslagning av valdistrikt, kan rösta i precis samma lokaler som förut om
kommunen väljer att anordna en röstningslokal för förtidsröstning på valdagen där.
Enligt länsstyrelsens bedömning är skillnaderna mellan en vallokal och en
förtidsröstningslokal i det fallet försumbara för den enskilde och inte något som
torde påverka medborgarnas benägenhet att rösta i allmänna val i negativ riktning.

Ks §260 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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I fall kommunen inte genomför en förändring/sammanslagning av
valdistriktsindelningen där åtminstone Stengårdshult-Valdshult-Öreryd ingår
överväger länsstyrelsen att i höst fatta ett beslut om ändrad valdistriktsindelning.

Valnämnden har den 30 augusti 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att slå
ihop valdistrikten Norra Hestra (620812) och Stengårdshult-Valdshult-Öreryd
(620511) inför de allmänna valen 2022.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsen i Jönköpings län, skrivelse angående översyn av valdistrikten inför
valen 2022, daterad den 5 maj 2021
Skrivelse till länsstyrelsen daterad den 26 maj 2021
Karta över valdistrikt i Gislaveds kommun
Valnämnden den 30 augusti 2021, §19

Yrkanden
Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Bengt Petersson (C), Evangelos
Varsamis (S) och Stefan Nylén (SD): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §261 Dnr: KS.2021.105 1.3.1

Rutin för hantering av initiativärenden

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta rutin för
initiativärenden, daterad den 10 juni 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt § 20 i kapitel 4 i kommunallagen har varje ledamot i en nämnd rätt att väcka
ärenden i nämnden. Parlamentariska kommittén har gett
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på gemensam
hantering av initiativärenden i nämnderna. Syftet med en gemensam hantering av
initiativärenden är bland annat att ge förvaltningarna möjlighet att förbereda
beslutsunderlag så att välgrundade beslut kan tas.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på en rutin för hantering av
initiativärenden. Rutinen bör ses som en gemensam överenskommelse då den inte
är överordnad bestämmelserna om initiativrätt som finns i kommunallagen. I
rutinen lyfts att ett initiativärende alltid behöver väckas på det aktuella
nämndsammanträdet. Ärendet behöver även ha en koppling till nämndens
ansvarsområden och grunduppdrag. Ärendet tas sedan upp på sammanträdet
under "Övriga frågor" och behandlas vidare på nämndens nästkommande
sammanträde.

Parlamentariska kommittén har den 22 juni 2021 beslutat att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta rutin för
initiativärenden, daterad den 10 juni 2021.

Beslutsunderlag
Rutin för hantering av initiativärenden daterad den 10 juni 2021
Parlamentariska kommittén den 22 juni 2021, §22

Yrkanden
Evangelos Varsamis (S) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP), Maria
Gullberg Lorentsson (M), Emanuel Larsson (KD), Håkan Josefsson (C) och Fredrik
Sveningson (L): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §262 Dnr: KS.2021.142 1.1

Antal kommunfullmäktigeledamöter och ersättare för mandatperioden
2023-2026

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att meddela länsstyrelsen
att 49 ledamöter i kommunfullmäktige ska utses vid valet 2022, samt att ersättare
ska utses till högsta möjliga antal enligt kommunallagens och vallagens
bestämmelser.

Reservationer
Mattias Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
I kommunallagens 5:e kapitel 5-8 §§ finns bestämmelserna om antalet ledamöter i
kommunfullmäktige respektive antalet ersättare.

Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter kommunfullmäktige ska ha.
Antalet ledamöter ska bestämmas till ett udda tal och till minst 41 ledamöter i
kommuner med över 16 000 till och med 24 000 röstberättigade invånare enligt
kommunallagen. Per den 1 mars 2021 har Gislaveds kommun 22 683
röstberättigade invånare.

Om kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska
beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet.
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret.

Gällande ersättare är den grundläggande bestämmelsen i kommunallagen att
antalet ersättare ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser
som varje parti får i fullmäktige. Eftersom det inte i förväg innan valet går att veta
hur många partier som har ett, två eller flera mandat uttrycks beslutet som en
princip.

Inför nuvarande mandatperiod (2018-2022) beslutade kommunfullmäktige vid sitt
sammanträde den 26 oktober 2017 att meddela länsstyrelsen att 49 ledamöter i
kommunfullmäktige ska utses vid valet 2018, samt att ersättare ska utses till högsta
möjliga antal enligt kommunallagens och vallagens bestämmelser.

Parlamentariska kommittén har tidigare fått i uppdrag av kommunfullmäktige att
föreslå antalet ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige. Parlamentariska
kommittén har den 22 juni 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att
meddela länsstyrelsen att 49 ledamöter i kommunfullmäktige ska utses vid valet
2022, samt att ersättare ska utses till högsta möjliga antal enligt kommunallagens
och vallagens bestämmelser.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunfullmäktige §125, daterad den 26 oktober 2017
Parlamentariska kommittén den 22 juni 2021, §21

Yrkanden
Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Evangelos Varsamis (S): Bifall till
förslaget.
Ks §262 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Mattias Johansson (SD): Att meddela länsstyrelsen att 41 ledamöter i
kommunfullmäktige ska utses vid valet 2022.

Håkan Josefsson (C) med instämmande av Fredrik Sveningson (L): Avslag på
Mattias Johanssons (SD) yrkande och bifall till liggande förslag.

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §263 Dnr: KS.2021.41 1.4.1

Delårsbokslut, uppföljning 2 med helårsprognos 2021, hela kommunen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att lägga
till en kommentar gällande mål 2.3.3.1.2. Fler människor i egen försörjning och med
rätt kompetensförsörjning till näringslivet samt att komplettera delårsbokslutet med
dagens redaktionella förändringar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Uppföljning 2
- Delårsbokslut 2021 - kommunfullmäktige,

att slutdatum på uppdraget att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för att
möjliggöra samplanering för Gislaved och Anderstorp ändras från 2022-05-31 till
2022-08-31, samt

att slutdatum på uppdraget I samverkan med polis och andra aktörer ta fram en
trygghetsplan ändras från 2021-08-31 till 2022-12-31.

Ärendebeskrivning
Nämnder, styrelser och bolag ska årligen upprätta delårsbokslut per den 31
augusti. I delåret ingår ekonomiska uppgifter, måluppfyllelse, kvalitetsuppfyllelse
samt avstämning av tilldelade uppdrag.

Kommunens utmaningar till följd av utbrottet av Covid-19 har präglat året. Hela
kommunen har fortsatt att arbeta med att på olika sätt skapa beredskap och ställa
om verksamheter för att möta förändrade behov och krav. Medarbetare har fått
prioritera krisledningsarbetet, prioritera om arbetsuppgifter under året, ställa om
till distansarbete och arbeta och stötta genom digitala hjälpmedel. Arbetet med
organisationsöversynen har inletts under året och involverat många medarbetare,
både som projektledare, delprojektledare och deltagare i arbetsgrupper. Arbetet
kommer fortsatt medföra omprioriteringar i arbetet under året

Den sammantagna bedömningen är att Gislaveds kommun har bedrivit verksamhet
med god kvalitet och en god måluppfyllelse. Kommunen strävar efter att ha god
kvalitet inom särskilda viktiga områden för att uppfylla kommunens grunduppdrag
och de flesta av dessa områden har bedömts ha god, eller relativt god kvalitet.
När det gäller kommunens övergripande mål så är bedömningen att
måluppfyllelsen håller, det som avviker är ett mål som ligger inom en verksamhets
grunduppdrag och därför inte hanterats av den operativa styrgruppen som
tilldelats målet. Ett par uppdrag har blivit försenade på grund av förändrade lagkrav
samt svårigheter relaterade till restriktioner till följd av Covid-19.
Kommunstyrelsen hat tidigare behandlat dessa uppdrag och föreslår
kommunfullmäktige att senarelägga färdigställandet av uppdraget att ta fram en
fördjupad översiktsplan (FÖP) för att möjliggöra samplanering för Gislaved och
Anderstorp till 2022-08-31 och uppdraget att i samverkan med polis och andra
aktörer ta fram en trygghetsplan till 2022-12-31.

Ks §263 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Den sammanfattande bilden av Gislaveds kommun utifrån ett finansiellt perspektiv
är en kommun med god grundekonomi. Detta avspeglas bland annat i god soliditet
och inga höga skulder.

Med ett resultat på genomsnitt 35 mnkr per år, klarar kommunen en
investeringsnivå på snitt 150 mnkr per år. Tidigare år har investeringarna legat
högre och resultaten lägre än denna nivå, vilket försämrar grundekonomin och
bland annat likviditeten. En genomtänkt budgetplanering för de kommande åren
har införts, med mål att klara en god verksamhet samt en investeringsnivå för att
uppfylla framtida behov.

Två av nämnderna beräknar att gå med ett underskott på helåret,
räddningsnämnden (1,3 mnkr) och socialnämnden (69,3 mnkr).

Biträdande kommundirektör redogör för några redaktionella förändringar i
delårsbokslutet som kommer att inarbetas i dokumentet inför att ärendet
kommer till kommunfullmäktige för behandling.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut - 2021 - Kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 22 september 2021
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 29 september 2021, §21

Yrkanden
Anton Sjödell (M): Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att lägga till en
kommentar gällande mål 2.3.3.1.2. Fler människor i egen försörjning och med rätt
kompetensförsörjning till näringslivet och i övrigt bifall till liggande förslag med dagens
redaktionella förändringar.

Fredrik Sveningson (L) med instämmande av Fredrik Johansson (S), Håkan
Josefsson (C) och Emanuel Larsson (KD): Bifall till Anton Sjödells (M) yrkande och
till liggande förslag med dagens redaktionella ändringar.

Evangelos Varsamis (S): Att processer som ska pausas eller skjutas fram till annan
tid ska upp till kommunstyrelsen för prioritering innan uppföljningarna U1, U2 och
U3 kommer upp för beslut.

Anton Sjödell (M): Avslag på Evangelos Varsamis (S) yrkande.

Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till Anton Sjödells (M) yrkande, Evangelos Varsamis
(S) yrkande och till liggande förslag med dagens redaktionella ändringar.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dagens föreslagna redaktionella förändringar
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla dessa.

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

Ordföranden ställer proposition på Evangelos Varsamis (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå Evangelos Varsamis (S) yrkande.

Ks §263 (forts.)

Ordföranden ställer därefter proposition på liggande förslag i övrigt och finner att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige detta.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §264 Dnr: KS.2021.92 1.3.1

Sammanträdesplan 2022

Beslut
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.

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.

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.

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.

Ks §264 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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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
Kommunstyrelsen den 22 september 2021, §240

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §265 Dnr: KS.2020.169 1.2.6

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

Beslut
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
Kommunstyrelsen den 22 september 2021, §241

Yrkanden
Evangelos Varsamis (S): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §266 Dnr: KS.2019.229 1.2.6

Svar på motion gällande Utemiljö i förskolor

Beslut
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
Kommunstyrelsen den 22 september 2021, §242

Yrkanden
Fredrik Johansson (S): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §267 Dnr: KS.2018.32 1.2.6

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

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

Ks §267 (forts.)
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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
Kommunstyrelsen den 22 september 2021, §244

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §268 Dnr: KS.2018.207

Svar på motion om simhallar i Gislaved och Anderstorp

Beslut
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
Kommunstyrelsen den 22 september 2021, §245

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §269 Dnr: KS.2018.208 1.2.6

Svar på motion om bassäng i Smålandsstenar

Beslut
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
Kommunstyrelsen den 22 september 2021, §243

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §270 Dnr: KS.2021.76

Principiella inriktningar för förvaltningsorganisation 2023

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

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

Protokollsanteckning
Mikael Kindbladh (WeP), Stefan Nylén (SD) och Mattias Johansson (SD) deltar inte
i beslutet gällande första att-satsen utan återkommer när ärendet behandlas i
kommunfullmäktige.

Reservation
Stefan Nylén (SD), Mattias Johansson (SD) och Mikael Kindbladh (WeP)
reserverar sig mot den andra att-satsen gällande 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.

Ks §270 (forts.)
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· 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.

· 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
Kommunstyrelsen den 22 september 2021, §246

Yrkanden
Ylva Samuelsson (S) med instämmande av Fredrik Sveningson (L) och Anton
Sjödell (M): Bifall till liggande förslag.

Bengt Petersson (C): Att skrivningen om att delegera till kommunstyrelsen att
besluta om ny förvaltningsorganisation 2023 med dessa principiella inriktningar
som grund ska tas bort.

Håkan Josefsson (C) med instämmande av Stefan Nylén (SD) och Mikael Kindbladh
(WeP): Bifall till Bengt Peterssons (C) yrkande.

Ks §270 (forts.)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på första att-satsen att anta Principiella
inriktningar för förvaltningsorganisation 2023 enligt PM daterad den 13 september

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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2021och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
detta.

Ordföranden ställer därefter proposition på den andra att-satsen att delegera till
kommunstyrelsen att besluta om ny förvaltningsorganisation 2023 med dessa
principiella inriktningar som grund och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
detta.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för Bengt Peterssons (C) yrkande.

Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst
Carina Johansson (C) Bengt Petersson (C)
Anton Sjödell (M) Håkan Josefsson (C)
Maria Gullberg Lorentsson (M) Mattias Johansson (SD)
Emanuel Larsson (KD) Stefan Nylén (SD)
Fredrik Sveningson (L) Mikael Kindbladh (WeP)
Ylva Samuelsson (S)
Fredrik Johansson (S)
Marie-Louise Dinäss (S)
Evangelos Varsamis (S)
Tommy Stensson (S)

Omröstningen utfaller med 10 JA-röster och 5 NEJ-röster. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att delegera till
kommunstyrelsen att besluta om ny förvaltningsorganisation 2023 med dessa
principiella inriktningar som grund.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §271 Dnr: KS.2021.180

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2022

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att annonsering av
kommunfullmäktiges sammanträden 2022 ska ske i VästboAndan med Finnveden
NU innehållande tid och plats för sammanträdena samt de viktigaste ärendena.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap. 13§ (2017:725) är det obligatoriskt att annonsera tid
och plats för kommunfullmäktiges sammanträde på kommunens digitala
anslagstavla. Det föreligger således inget krav på att annonsera sammanträdena i
ortstidning sedan nya kommunallagen från 2018.

I kommunfullmäktiges arbetsordning 7§ har bestämts hur annonsering ska gå till:
Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar som tid och
plats för fullmäktiges sammanträden ska införas. Fullmäktige bestämmer samtidigt i
vilken utsträckning uppgift om ärenden som ska behandlas ska införas i
ortstidningen. Ordföranden avgör vilka ärenden som ska annonseras.

Kungörelsen publiceras, förutom på kommunens officiella digitala anslagstavla, på
kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges arbetsordning 7§
Kommunfullmäktiges presidium den 23 september 2021

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §272 Dnr: KS.2021.167

Riktlinje för distansarbete

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje för distansarbete i Gislaveds kommun
daterad den 22 september 2021, med revideringen att stryka ordet förtroendevalda
i den första meningen i det första stycket.

Ärendebeskrivning
I samband med coronapandemin har digitala arbetssätt utvecklats och många
medarbetare har arbetat på distans. Som arbetsgivare behöver Gislaveds kommun
säkerställa attraktiva arbetsförutsättningar, arbetsplatser och konkurrenskraftiga
villkor.

Principerna för distansarbete har arbetats fram i dialog med arbetsgivargrupp och
information och dialog i KSAM, kommunal samverkan med de fackliga
organisationerna.

Principer för distansarbete
• Gislaveds kommun vill uppfattas som Sveriges ledande offentliga arbetsgivare
genom att erbjuda attraktiva arbetsförutsättningar, arbetsplatser och
konkurrenskraftiga villkor
• Gislaveds kommun erbjuder flexibla arbetsformer som tillämpas utifrån olika
förutsättningar i verksamhet, geografi, roller och arbetsuppgifter. Detta bidrar till
god kompetensförsörjning genom att attrahera, rekrytera och behålla rätt
kompetens
• Gislaveds kommun erbjuder en god arbetsmiljö som bidrar till ett hållbart
arbetsliv, som underlättar balans mellan arbete och fritid och bidrar till minskat
resande
• Gislaveds kommun har ett tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap med
öppen dialog och utvecklade former för att leda verksamhet och självledarskap,
vilket ger förutsättningar för en ökad trygghet, motivation, arbetsglädje och
resultat.

Distansarbete i Gislaveds kommun
· Gislaveds kommun ska erbjuda funktionella administrativa lokaler som kan

användas på ett ändamålsenligt och ett kostnadseffektivt sätt.
· Distansarbete är en möjlighet för chefer och medarbetare, som kan bidra

till attraktiva arbetsförutsättningar och ett hållbart arbetsliv.
· Med distansarbete menas arbete som utförs på annan plats än

medarbetarens ordinarie arbetsplats. Omfattningen av distansarbete
grundar sig på en riskbedömning där verksamhetens behov, arbetsrättsliga
regler och arbetsmiljöperspektiv omhändertas.

· Arbetsuppgifternas karaktär avgör om distansarbete är möjligt och
lämpligt och i vilken omfattning. Överenskommelse om distansarbete sker
i dialog mellan medarbetare och chef utifrån organisatoriska och
individuella förutsättningar. Uppföljning och dialog sker kontinuerligt.

· Arbetsgivaren har det yttersta arbetsgivaransvaret vid alla former av
arbete för att erbjuda rätt förutsättningar för den fysiska, organisatoriska
och sociala, samt digitala arbetsmiljön. Samarbete och regelbunden dialog
mellan chef och medarbetare är en förutsättning för att gemensamt skapa
en god och hälsosam arbetssituation.

Ks §272 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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· Utgångspunkten är att medarbetare erbjuds ändamålsenlig utrustning
utifrån roll och arbetsuppgifter vid den ordinarie arbetsplatsen, och inte
att generellt erbjuda ytterligare utrustning för distansarbete.

Beslutsunderlag
Riktlinje för distansarbete, daterad den 22 september 2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2021
Kommunstyrelsens personalutskott den 15 september 2021, §20

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M): Att stryka ordet förtroendevalda i den första
meningen i det första stycket. I övrigt bifall till liggande förslag.

Emanuel Larsson (KD) med instämmande av Fredrik Johansson (S): Bifall till Maria
Gullberg Lorentssons (M) yrkande och till liggande förslag i övrigt.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
HR-chef
Chef för kommunhälsan
Förvaltningschefer
Fackliga organisationer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §273 Dnr: KS.2018.227 1.1

Val av firmatecknare

Beslut
Kommunstyrelsen väljer följande personer att teckna Gislaveds kommuns firma
var för sig t.o.m 2022-12-31:

Carina Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

Anton Sjödell
Kommunstyrelsens 1:e v. ordförande

Marie Johansson
Kommunstyrelsens 2:e v. ordförande

Stefan Eglinger
Kommundirektör

Eva Gardelin-Larsson
Biträdande kommundirektör

Louise Elverlind
Tf ekonomichef

Ärendebeskrivning
Stefan Eglinger har tillträtt som kommundirektör från och med den 1 oktober
2021. Med anledning av detta lyfts ärendet om val av firmatecknare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsekontoret, kansliet
Ekonomiavdelningen
Upphandlingsenheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §274 Dnr: KS.2021.193 1.2.6

Initiativärende gällande kommunstyrelsens delegationsordning

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att bereda
initiativärendet i enlighet med föreslagen rutin och lyfta ärendet på ett kommande
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna lyfter ett initiativärende på dagens sammanträde gällande
kommunstyrelsens delegationsordning. Det är Sverigedemokraternas bestämda
uppfattning att det är av väsentlig betydelse att vi som kommunstyrelse ges
möjlighet att få en enig syn, och konkret besluta hur och vem som har rätt att
fatta vilket beslut och att tydliga beloppsgränser fastläggs i en ny
delegationsordning.

Sverigedemokraterna yrkar att en eller flera workshops ska hållas snarast inom
ramen för kommunstyrelsens arbete, där samtliga ordinarie ledamöter ges
möjlighet att deltaga samt även kommundirektör. Workshopens syfte ska vara att
se över delegationsordningen för kommundirektör, förvaltningschefer,
firmatecknare och Hr-avdelningen.

Beslutsunderlag
Initiativärende daterat den 6 oktober 2021

Yrkande
Anton Sjödell (M): Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att bereda
initiativärendet i enlighet med föreslagen rutin och lyfta ärendet på ett kommande
sammanträde.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen, avd. för verksamhetsstöd

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §275 Dnr: KS.2021.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Kommunstyrelsens ordförande KS.2021.146
1.2 Beslut i brådskande ärende

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §276 Dnr: KS.2021.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Budgetförutsättningar för åren 2021-2024

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Premie för TGL-KL år 2022

Kommunstyrelsens näringsutskott
Protokoll den 22 september 2021

Finnvedens samordningsförbund
Styrelseprotokoll den 21 september 2021

AB Gislavedshus
Protokoll den 9 september 2021

PM konsekvenser snabbusslinje Gislaved-Jönköping

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §277 Dnr: KS.2021.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Process kring antagande av Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025
Bitr. kommundirektör redogör efter förfrågan för ärendehanteringsprocessen
kring planeringsdirektivet. Ärendet kommer att beredas av kommunstyrelsen den
20 oktober, beslutas i kommunstyrelsen den 3 november och behandlas i
kommunfullmäktige den 18 november.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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