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Ks §172 Dnr: KS.2020.1 17 4.2.1 

Workshop - Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och 
Anderstorp 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I samband med kommunfullmäktiges fastställande av Planeringsdirektiv 2020 med 
plan 2021-2023 den 21 november 2019 (§ 145) gavs kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och Anderstorp 
för att möjliggöra en samplanering av orterna. Kommunstyrelseförvaltningen, 
avdelningen för hållbar utveckling, ansvarar för FÖP-processen. 

Arbetet med FÖP Gislaved och Anderstorp startade våren 2020 och under hösten 
har tidiga dialoger genomförts med invånare, näringsliv, föreningar, politiker, barn 
och ungdomar, pedagoger samt SFI. Utifrån dialogerna arbetas nu ett 
samrådsförslag fram. Samråd beräknas att genomföras under januari-februari 2022 
och granskning planeras till sommaren 2022. Det innebär att FÖP:en kan antas 
tidigast under hösten 2022. Se Bilaga I - Översiktlig process och tidplan, daterad den 
5 maj 2021. 

Den ursprungliga tidplanen är försenad på grund av flera orsaker. Dels har 
pandemin påverkat tidplanen, men den huvudsakliga anledningen till förseningen är 
det prioriterade arbetet med översynen av förvaltningsorganisationen samt att 
flera stora samhällsplaneringsprojekt pågår samtidigt i kommunen. I de olika 
processerna ingår samma tjänstepersoner, vilket medför att tidplanerna försenas. 

FÖP Gislaved och Anderstorp arbetas fram utifrån Boverkets ÖP-modell 2.1. Det 
innebär att en del av arbetet består i att ta fram en utvecklingsinriktning. 
Utvecklingsinriktning kan också kallas strukturbild eller utvecklingsstrategi och 
redovisar målbilden för utvecklingen av Gislaved och Anderstorp. Bilden 
presenterar den principiella utvecklingen i stora drag, där fokus ligger på de 
regionala och nationella sambanden. 

Utvecklingsinriktningen visar hur orternas utveckling föreslås ske avseende 
bebyggelse, natur, kultur och friluftsliv samt kommunikationer fram till år 2035, 
men innehåller även en utblick mot år 2050. 

En del i arbetet med att ta fram utvecklingsinriktningen är att bestämma Gislaveds 
respektive Anderstorps benämning utifrån kategorierna; regional kärna, centralort, 
stadsdelscentrum, kommundelscentrum eller serviceort. 

Kommunstyrelsen ska under workshopen diskutera denna fråga och utförliga 
workshopinstruktioner framgår i Bilaga 2 - Workshopinstruktioner gällande 
utvecklingsinriktning, daterad den 5 maj 2021. 

Ärendet har beretts i styrgruppen för arbetet med Fördjupning av översiktsplanen for 
Gislaved och Anderstorp. 

Ks §172 (forts.) 

Beslutsunderlag 
Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Bilaga I - Översiktlig process och tidplan, daterad den 5 maj 2021 
Bilaga 2 - Workshopinstruktioner gällande utvecklingsinriktning, daterad den 5 maj 
2021 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2021 

Beslutet skickas till: 
Avd. hållbar utveckling 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §173 Dnr: KS.2021.108 1.3.1 

Reglemente för planeringssamrådet 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Reglemente for planeringssamråd, daterat 
den 2 juni 2021. 

Ärendebeskrivning 
För samverkan mellan nämnder och förvaltningar har kommunstyrelsen en grupp 
för planeringssamråd (PS). Planeringssamrådet har som uppgift att samordna de 
rapporter som inkommer från de olika nämndernas samverkansorgan. 

För PS har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett reviderat förslag till 
reglemente. Revideringen innebär att styrdokumentet uppdaterats utifrån gällande 
råds- och organisationsstruktur samt att även ordförande för 
demokratiberedningen ingår i PS. 

Revideringen avser också att protokoll numera benämns mötesanteckningar. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för planeringssamråd, daterat 2 juni 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §174 Dnr: KS.2019.121 

Rådsöversyn, utredning om medborgarråd 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna utredningen 
angående medborgarrådet, samt föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till 
demokratiberedningen att inrätta ett medborgarråd i enlighet med utredningens 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2020 att anta en inriktning om att ett 
Hållbarhetsråd inrättas under kommunstyrelsen från och med den I januari 2021. 
Samtidigt beslutades att en utredning om ett eventuellt medborgarråd under 
demokratiberedningen presenteras senast 30 juni 2021. 

Behovet av ett medborgarråd grundas på flera olika samverkande faktorer: dels 
syns en samhällsutveckling där samhällsfrågorna utvecklas och blir mer komplexa 
över tid, dels minskar deltagandet i de formaliserade demokratiska systemen och 
dels förändras sättet som enskilda vill engagera sig i samhället. Det finns därmed 
behov av att fortsätta utveckla arbetet runt medborgardialoger, både i syfte att 
stärka den representativa demokratin genom att skapa bättre beslutsunderlag och 
att öka tilliten till demokratin genom ett större medskapande och 
medbestämmande. Det finns med andra ord behov av att både fördjupa och 
förenkla deltagandet för invånarna i den lokala demokratin. 

Utredningen föreslår därmed att ett medborgarråd inrättas. Rådet utgörs av en 
digital panel som invånare i kommunen kan registrera sig på och genom den bland 
annat svara på enkäter och bjudas in till fokusgruppssamtal. Genom den panelen 
kan demokratiberedningen också skapa underlag för att föra dialog i komplexa 
frågor, enligt den modellen som SKR beskrivit och som finns inkluderad i 
utredningen. 

Den initiala bedömningen är att kompetensen för att skapa den digitala panelen 
finns i organisationen och driften av den ryms inom avdelningen för hållbar 
utveckling. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den I 0 december 2020, § 150 
Utredning om Medborgarråd daterad den 2 maj 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2021 

Yrkanden 
Marie Johansson (S): att kommunfullmäktige uppdrar till demokratiberedningen att 
inrätta ett medborgarråd i enlighet med utredningens förslag. 

Anton Sjödell (M) med instämmande av Håkan Josefsson (C), Mikael Kindbladh 
(WeP), Fredrik Sveningson (L) och Emanuel Larsson (KD): Bifall till Marie 
Johanssons (S) yrkande. 

Anton Sjödell (M): Att ärendet ska avgöras idag. 

Ks § 174 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Ordföranden ställer därefter proposition på det liggande förslaget och Marie 
Johanssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Marie 
Johanssons (S) yrkande. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §175 Dnr: KS.2019.55 1.2.6 

Svar på motion angående hedersrelaterat våld och förtryck 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionens yrkande nr 2 
och 4 bifalls, att yrkande nr 3 avslås, samt att yrkande nr I, 5 och 6 ska anses 
besvarade. 

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

Ärendebeskrivning 
Marie-Louise Dinäss (S) och Suzana Bahtanovic (S) har lämnat in en motion om 
hedersrelaterat våld och förtryck. Motionärerna yrkar att kommunstyrelsen 
inleder ett arbete för: 
I. att kartlägga i vilken grad problematiken med hedersrelaterat våld och förtryck 

förekommer i Gislaveds kommun 
2. att upprätta en kommunal handlingsplan gällande hedersrelaterat våld och 

förtryck 
3. att utreda förutsättningarna för att inrätta en kommunal samordnare för 

arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
4. att utbilda och informera personal inom socialtjänst, kommunal sjukvård, skola 

och förvaltningar om att anmälningsskyldigheten även gäller vid misstanke om 
hedersrelaterat våld och förtryck 

5. att elevhälsan i samtal med nya elever berör ämnet och på så sätt kan fånga upp 
utsatta 

6. att en årlig elevenkät genomförs där man berör alla ämnen som handlar om 
psykisk och fysisk ohälsa i samband med hedersrelaterat våld och förtryck. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden för beredning. 

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har utarbetat ett förslag 
till gemensamt svar. I svaret lämnas en redogörelse av socialnämndens och barn
och utbildningsnämndens skyldigheter, rutiner och samarbeten idag samt 
kommentar till respektive yrkande enligt följande: 

I. Kartläggning av problematiken med hedersrelaterat våld och förtryck 
görs men kan behöva systematiseras på ett bättre sätt. 

2. En gemensam handlingsplan och gemensamma samtal och utbildning 
mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen kan 
stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Planen kan ge vår 
personal trygghet i sitt agerande och en tydlighet i vad vi ska göra och 
vilka kontakter som finns som stöd. Detta kan organiseras genom 
samarbete mellan förvaltningarna. 

3. Vi anser inte att det är nödvändigt att inrätta en ny tjänst som kommunal 
samordnare för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

4. Vi vill erbjuda mer information och utbildning till kommunens personal i dessa 
frågor. Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen planerar att 
genomföra en gemensam utbildningsdag gällande hedersrelaterat våld och 
förtryck för gemensam information och diskussion. 

Ks §175 (forts.) 
Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2019.55
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5. Elevhälsan i skolan berör dessa frågor och fångar upp funderingar och utsatta 
ungdomars situation idag. 

6. Elevenkäter genomförs regelbundet idag men dock inte i alla årskurser varje år. 
Barn- och utbildningsförvaltningen kan se över frågorna och eventuellt anpassa 
dem mer med tanke på dessa frågor. 

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden föreslår i sina yttranden att 
motionens yrkande nr 2 och 4 bifalls, att yrkande nr 3 avslås, samt att yrkande nr 
I, 5 och 6 ska anses besvarade. 

Kommunstyrelseförvaltningen framför i beredningen av motionen att 
Gislaveds kommun arbetar för ett socialt hållbart samhälle där alla människors rätt 
till ett liv, frihet, och trygghet sätts i främsta rum. För att uppnå ett samhälle där 
människor lever fritt från våld och förtryck arbetar Gislaveds kommun med det 
förebyggande arbetet genom tidiga insatser, kunskapshöjande insatser, samt 
samverkan internt likväl som externt. Frågor som rör hedersrelaterat våld och 
förtryck kan ytterligare stärkas i kommunala forum som operativa styrgrupper, 
råd, och fokusgrupper där representanter ges utrymme för gemensamma 
aktiviteter och tvärsektoriell samverkan. 

I. Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i att en kartläggning av problematiken 
med hedersrelaterat våld och förtryck görs men kan behöva systematiseras på ett 
bättre sätt. Det kan dock konstateras att det finns ett mörkertal att ha i åtanke, 
varför en kartläggning aldrig kan bli helt precis. Just därför finns det ett behov av 
att arbeta med frågan mer förebyggande och i bred samverkan både internt och 
externt. 

2. Vi ser positivt på att en lokal överenskommelse görs för att öka samverkan 
kring hedersrelaterat våld och förtryck både inom den egna organisationen och 
externt, något som kan gå i linjen för familjefrids uppdrag. 

3. Kommunstyrelseförvaltningen ser inte behov av en ny samordnande tjänst då 
det finns ett pågående arbete som samordnas inom samverkansverksamheten för 
familjefrid. 

4. Kommunstyrelseförvaltningen s-eF-positivt på att stärka personalens kompetens 
och beredskap och lägger även vikt vid att utbildningsinsatser görs inom det 
förebyggande arbetet. Aktörer som kommer i kontakt med målgruppen bör vara 
mer tillgängliga och stärkas med rätt kunskaper. 

Kommunstyrelsen har behandlat motionssvaret den I I dec 2019 och beslutade att 
återremittera ärendet med uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att kartlägga 
den interna kompetensen inom området, omvärldsbevaka hur andra kommuner 
arbetar med frågan och titta på närliggande kommuner om det finns möjlighet att 
samverka kring en kommunal samordnare som har ansvar för arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Motionen har överlämnats till kommunstyrelseförvaltningens avdelning för hållbar 
utveckling för hantering. 

Ks §175 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Gislaveds kommun ingår sedan 2008 i en gemensam familjefridsverksamhet 
tillsammans med de närliggande kommunerna Vaggeryd, Gnosjö, och Värnamo. 
Inom verksamheten samordnas det gemensamma arbetet mot hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

Länets kommuner arbetar tillsammans med regionala och lokala aktörer utifrån en 
Regional strategi får att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relation. I Gislaveds kommun har en handlingsplan inom socialtjänsten upprättats 
utifrån strategin mål. 

En kartläggning med fokus på den interna kompetensen inom området 
hedersrelaterat våld och förtryck har gjorts och kommer att presenteras den 16 
juni 2021. 

En mer utförlig beskrivning av omvärldsbevakningen och nulägesbeskrivningen 
kring arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Gislaveds kommun framgår i 
Bilaga I - Det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck på 
regional och lokal nivå. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
frågeställningarna i återremissen av motionen om hedersrelaterat våld och 
förtryck ska anses besvarade och att motionen i sin helhet anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion om hedersrelaterat våld och förtryck, daterad den 12 februari 2019 
Barn- och utbildningsnämnden den 18 juni 2019, §86 
Socialnämnden den 18 juni 2019, §83 
Kommunstyrelsen den I I december 2019, §339 
Bilaga I Det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2021 
Kommunstyrelsen den 19 maj 2021, § 161 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M): Att motionens yrkande nr 2 och 4 bifalls, att yrkande nr 3 
avslås, samt att yrkande nr I, 5 och 6 ska anses besvarade. 

Marie Johansson (S) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Mikael 
Kindbladh (WeP), Håkan Josefsson (C) och Emanuel Larsson (KD): Bifall till Anton 
Sjödells (M) yrkande. 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
10 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-06-02 

Ks §176 Dnr: KS.2019 .145 1.2.6 

Svar på motion angående strategi/handlingsplan för att minska suicid 
och suicidförsök i Gislaveds kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen om 
strategi/handlingsplan för att minska suicid och suicidförsök i Gislaveds kommun, 
daterad den 2 maj 2019, ska anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Josefine Dinäss (S), Rose-Mari Moden (S) och Naile Azizi (S) har den 2 maj 2019 
lämnat in en motion angående strategi/handlingsplan för att minska suicid och 
suicidförsök i Gislaveds kommun. 

Motionärerna föreslår att: 
• Kommunen gör en kartläggning av suicidproblematiken i kommunen. 
• Kommunen tillsammans med GGW-kommunerna tar fram en strategi 

och/eller en handlingsplan för hur man ska kunna minska antalet suicid och 
suicidförsök. 

Motionen har den 22 maj 2019 remitterats till socialnämnden och 
räddningsnämnden för beredning och med hänvisning till deras yttranden har 
kommunstyrelseförvaltningen föreslagit att motionen om strategi/handlingsplan för 
att minska suicid och suicidförsök i Gislaveds kommun, daterad den 2 maj 2019, 
ska avslås. 

Kommunstyrelsen behandlade motionssvaret den I april 2020 och beslutade att 
återremittera ärendet för att låta fler nämnder, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, fritid- och folkhälsonämnden och kulturnämnden bereda 
motionen. 

Socialnämnden har svarat i första remissomgången och har inget ytterligare att 
tillföra utöver ett förtydligande om att en utveckling/samverkan av det strategiska 
arbetet inom Gislaveds kommuns nämnder och bolag bör prioriteras före att 
utveckla en överordnad strategi med GGW-kommunerna. 

I sitt första svar på motionen konstaterar socialnämnden att det pågår ett 
kontinuerligt arbete med suicidprevention. Socialförvaltningen har ett uppdrag att 
arbeta med suicidprevention i kommunens "Handlingsprogram för 
olycksförebyggande arbete", som är ett kommun- och förvaltningsövergripande 
arbete, där förvaltningen har ett övergripande ansvar för Gislaveds kommun när 
det gäller suicid. Rutiner är framtagna som finns tillgängliga för samtliga 
medarbetare som i sitt arbete möter människor med suicidala tecken. Det sker 
även samverkan både internt och externt. 

Det förebyggande arbetet utgår till stora delar från det nationella 
handlingsprogram som beslutades av riksdagen 2008. Programmet består av nio 
(9) åtgärdsområden som omfattar insatser på såväl individ- som befolkningsnivå. 

Socialnämnden menar att det är problematiskt att kartlägga suicidproblematiken 
utifrån sekretessen. Syftet med en kartläggning är att förhindra att människor tar 
sitt liv och då detta inte är möjligt att utföra utifrån 
Ks §176 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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personlig integritet och lagstadgad sekretess är ökad kompetens hos medarbetare 
och struktur i det förebyggande arbetet en väg att förhindra självmord. När det 
gäller gemensam handlingsplan för suicid inom GGW-regionen finns det ingen 
sådan idag, då kommunerna arbetat fram egna handlingsprogram för 
olycksförebyggande arbete eller liknande. Med anledning av ovanstående har 
socialnämnden den 8 september 2020 återigen föreslagit att motionen ska avslås. 

Räddningsnämnden anser i sitt yttrande att med anledning av att arbetet med att 
utveckla suicidförebyggandet prioriteras i det olycksförebyggande arbetet och 
inom styrdokumenten för hållbart samhälle behövs inget ytterligare styrdokument. 
Om arbetet behöver ha en mer direkt styrning bör detta ske genom ett konkret 
uppdrag till berörda nämnder. 

Kulturnämnden, fritid- och folkhälsonämnden och barn- och utbildningsnämnden 
har följande gemensamma skrivning i sina yttranden: Kommunens arbete med 
suicidprevention hanteras i "Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete". 
Det övergripande ansvaret ligger där på socialnämnden. Det är Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) som anger att ett handlingsprogram för olycksförebyggande 
arbete ska upprättas och antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. 
För att nå framgång med suicidprevention krävs ett förebyggande arbete på alla 
nivåer i samhället och på olika områden. Det kan handla om allt ifrån 
grundläggande utbildning för personal, fysiskt bygga bort suicidrisker eller beakta 
dem redan vid samhällsplanering samt snabba och trygga rutiner vid upplevd 
psykisk ohälsa. Inom regionen finns en uttalad samverkan mellan räddningstjänst, 
polis och sjukvård i samband med larm vid suicidrisk. 

Nämnderna beskriver även hur deras förebyggande arbete ser ut. Kulturnämnden 
lyfter att man arbetar med att tillhandahålla inkluderade mötesplatser där 
besökarna kan vara medskapande och uppleva gemenskap och en känsla av 
sammanhang. Mer riktade insatser mot psykisk ohälsa sker genom 
kulturunderstödd rehabilitering som är ett samarbete med Region Jönköpings län 
och primärvården, samt Dans för hälsa, som riktar sig till flickor i högstadieåldern 
och är ett samarbete med skolhälsovården. 

Fritid- och folkhälsonämnden beskriver att deras förebyggande arbete handlar om 
att generellt öka kunskapen om psykisk ohälsa hos framförallt barn och unga. 
Åtgärder kan handla om att minska alkoholkonsumtion samt upplysa om risker 
med användning av droger och destruktivt leverne samt motarbeta mobbning. 

Barn- och utbildningsnämnden lyfter att det förebyggande arbete utgår från 
generellt salutogena hälsofrämjande samtal och åtgärder. Ansvar för att 
uppmärksamma och att vidta vidare åtgärder finns hos alla som möter barn och 
ungdomar i förvaltningens olika verksamheter. Elevhälsans professioner, då främst 
skolsköterska och skolkurator, finns alltid till hands för spontana och planerade 
samtal. Förutom den vardagliga personliga kontakten genomförs hälsosamtal med 
samtliga elever i förskoleklass, årskurs 2, 4, 8 och årskurs I på gymnasiet. Man 
anser att kommunens personal generellt behöver öka kunskapen om psykisk 
ohälsa, främst hos barn och unga men även hos vuxna, som personal eller 
vårdnadshavare, som verksamheterna kommer i kontakt med. Barn- och 
utbildningsnämnden har den 3 november 2020 föreslagit att 
Ks §176 (forts.) 

motionens första del att "Kommunen gör en kartläggning av suicid-problematiken i 
kommunen" ska bifallas och att motionen i övrigt ska anses besvarad. 
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Samtliga beredande nämnder menar att kommunens suicidpreventiva arbete 
troligen kan utvecklas genom en ökad samordning av det suicidförebyggande 
arbetet och att arbetet bör utvecklas inom ramen för det olycksförebyggande 
handlingsprogrammet eller utifrån styrdokument inom hållbar utveckling. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i sin beredning att det förebyggande 
suicidarbete kommer att ingå i det olycksförebyggande handlingsprogrammet. Det 
är eftersträvansvärt att det ska vara likvärdigt i Gislaved och Gnosjö 
kommuner. Arbetet med suicidprevention sker bland annat i ett länsövergripande 
projekt som regionen ansvarar för. Fram till oktober 2022 finansierar regionen en 
20% tjänst i varje kommun i länet. Syftet med tjänsten är att driva det 
suicidpreventiva arbetet framåt i respektive kommun. Arbetet samordnas mellan 
Gislaved och Gnosjö kommun av räddningstjänsten. Sedan tidigare finns det en 
stadigvarande grupp i länet som arbetar med utbildningar om suicidprevention. De 
gör även analyser i länet. Det blir utifrån sekretessen inte möjligt att kartlägga 
suicidproblematiken i kommunen. 

Med hänvisning till ovanstående yttranden föreslår kommunstyrelse-förvaltningen 
att motionen om strategi/handlingsplan för att minska suicid och suicidförsök i 
Gislaveds kommun, daterad den 2 maj 2019, ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion angående strategi/handlingsplan för att minska suicid och suicidförsök i 
Gislaveds kommun, daterad den 2 maj 2019 
Räddningsnämnden den 27 augusti 2019, §54 
Socialnämnden den 18 februari 2020, § 18 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2020 
Kommunstyrelsen den 25 mars 2020, §72 
Kommunstyrelsen den I april 2020, §82 
Kulturnämnden den 18 maj 2020, § 15 
Fritid- och folkhälsonämnden den 19 maj 2020, §28 
Socialnämnden den 8 september 2020, § I 0 I 
Barn- och utbildningsnämnden den 3 november 2020, §90 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2021 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §177 Dnr: KS.2021.22 4.2.1 

Upphävande av beslut om tematiskt tillägg för vindkraft till 
översiktsplanen, öp-16 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva beslutet om 
uppdrag gällande tematiskt tillägg för vindkraft till översiktsplan ÖP 16, som togs av 
kommunfullmäktige den 24 september 2020 (§ I 14). 

Reservation 
Mikael Kindbladh (WeP), Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Marie-Louise 
Dinäss (S), Evangelos Varsam is (S), Tommy Stensson (S) och Mattias Johansson 
(SD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2020, § 19 att: 

• förklara Kommunomfattande översiktsplan ÖP I6, Gislaveds kommun, antagen av 
kommunfullmäktige den 15 december 2016 (Kf § 208), inaktuell i vissa delar. 

• ställa sig bakom förslaget till nytt upplägg av det framtida översiktsplane-arbetet 
( enligt Remissredogörelse - Aktualitetsprövning av översiktsplan ÖP I6, daterad den 
IOdecember 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. 

Det nya upplägget av framtida översiktsplanearbete, med syftet att förenkla och 
effektiviseras ÖP-arbetet i Gislaveds kommun, innebär att: 

• Antalet fördjupningar av översiktsplanen (FÖP) minskas från åtta till två - en 
FÖP för Smålandsstenar och Skeppshult och en FÖP för Gislaved och 
Anderstorp. 

• 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. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020, § I 14 att upphäva 
vindkraftspolicy för Gislaveds kommun, daterad 19 mars 2008, samt att det tas 
fram ett tematiskt tillägg (TÖP) för vindkraft som kompletterar gällande 
översiktsplan, ÖP 16. 

Ovanstående beslut går emot beslutet som togs av kommunfullmäktige den 27 
februari 2020, § 19, om att kommunen endast ska ha en kommunomfattande 
Ks § 177 (forts.) 
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översiktsplan samt två FÖP:ar utifrån syftet att effektivisera och förenkla 
översiktsplanearbetet. 

Vindkraftsfrågorna fick stor genomslagskraft i översiktsplaneringen runt 2007. Det 
berodde dels på att nationella planeringsmål kom för vindkraften och dels 

på att Energimyndigheten identifierade områden som ansågs vara av riksintresse 
för vindbruk. Många kommuner arbetade då med att inkludera områden av 
riksintresse för vindbruk i sina översiktsplaner (ofta som tematiska tillägg) för att 
bidra till att de nationella målen skulle uppfyllas. För att kommunerna skulle kunna 
genomföra sina planeringsinsatser kring vindkraft kunde de ansöka om statligt stöd 
via Boverket åren 2007 och 2008. 

En TÖP är ett bra verktyg att använda när ett sakområde/tema saknas i den 
kommunomfattande översiktsplanen (exempelvis områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och grönområden). Vindkraftfrågan är 
ingen ny fråga inom planeringen, vilket innebär att när den kommunomfattande 
översiktsplanen numera tas fram är det en självklarhet att ställningstagande kring 
energiproduktion (inklusive vindkraft) behandlas och redovisas i den 
kommunomfattande ÖP:n. 

Det är viktigt att ändringarna av översiktsplanen (TÖP:ar och FÖP:ar) arbetas in i 
den kommunomfattande översiktsplanen när denna uppdateras, för att kommunen 
ska kunna ha en samlad bild över den framtida bebyggelseutvecklingen. En 
jämförelse kan göras med kommunens arbete med det tematiska tillägget för LIS 
som antogs av kommunfullmäktige den 27 februari 2014 och som senare 
arbetades in i ÖP 16. 

Att först ta fram en TÖP för vindkraft, med en processtid på cirka två och ett 
halvt år, och därefter arbeta in resultatet i den nya ÖP, skulle innebära 
dubbelarbete som är förenat med stora kostnader och förlorad tid jämfört med 
att endast ta fram en ny ÖP. Processen att ta fram en TÖP regleras i plan- och 
bygglagen (PBL) och kräver samma förfarande (med tidiga dialoger, samråd och 
granskningsförfarande) som att ta fram en ÖP. 

Avdelningen för hållbar utveckling, med ansvar för översiktsplaneringen, 
processleder idag ett flertal stora projekt (exempelvis FÖP för Gislaved och 
Anderstorp, Bro till bro i Anderstorp, riktlinjer för bostadsförsörjning samt 
trafikstrategi) och ingår i flera andra projekt (bland annat översyn av 
förvaltningsorganisationen, realisering av visionerna samt strategisk 
markförsörjningsplan). Detta innebär att avdelningen inte har någon möjlighet att 
processleda arbetet med en TÖP för vindkraft, vilket medför att konsult måste 
anlitas. Även om konsult anlitas, behöver däremot flera tjänstepersoner involveras 
i arbetets styrgrupp, arbetsgrupper och projektgrupp. Detta kommer att medföra 
att pågående projekts tidplaner förskjuts. Även arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan kommer att försenas. Enligt plan- och bygglagen kommer FÖP:ar 
som antagits före I januari 2004 upphöra att gälla vid utgången av år 2025. Detta 
medför att några av våra mindre orters FÖP:ar slutar att gälla, om det inte finns en 
ny kommunomfattande översiktsplan antagen då. 

Information om vindkraftläget i kommunen samt omvärldsbevakning framgår i 
Bilaga I - Vindkra~ på lokal, regional och nationell nivå, daterad 19 april 2021. 
Ks §177 (forts.) 
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Då det händer mycket på vindkraftsfronten just nu och då ny kunskap väntas 
komma inom de närmsta åren, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att beslutet 
om uppdrag gällande tematiskt tillägg för vindkraft till översiktsplan 
ÖP 16, som togs av kommunfullmäktige den 24 september 2020 (§ I 14), upphävs. 
Områden lämpliga eller olämpliga för vindkraft kommer istället att 

utredas inom arbetet med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan, 
som planeras att påbörjas under 2023. 

Att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindkraft med hjälp av 
konsult beräknas kosta cirka 335 000 kronor fram till antagandet av planen. 
Kostnaden avser en smidig planprocess, där alla parter kommer överens under 
arbetets gång. Om planprocessen drar ut på tiden, blir kostnaden desto högre. 

Det finns idag inga budgeterade medel för uppdraget inom kommunstyrelsens 
budget. 

Ärendet har beretts i samråd med sakkunnig jurist, med mångårig erfarenhet kring 
frågor som rör plan- och bygglagen och miljöbalken. Enligt henne vore det direkt 
olämpligt att ta fram en TÖP för vindkraft till en översiktsplan som förklarats 
inaktuell och då beslut tagits om att en ny översiktsplan ska tas fram, där 
energifrågorna (inklusive vindkraft) ändå måste ingå. 

Ärendet har också beretts i styrgruppen för projektet Fördjupning av 
översiktsplanen får Gislaved och Anderstorp som ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll daterat den 27 februari 2020 (§ 19) 
Kommunfullmäktiges protokoll daterat den 24 september 2020 (§ I 14) 
Bilaga I - Vindkraft på lokal, regional och nationell nivå daterad den 19 april 2021 
Presentation En rättssäker vindkraftsprövning daterad den I O mars 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2021 
Kommunstyrelsen den 19 maj 2021, §164 

Yrkanden 
Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Marie Johansson (S) och Mattias 
Johansson (SD): Avslag på liggande förslag. 

Fredrik Sveningson (L): Bifall till liggande förslag. 

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

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

Ks §177 (forts.) 

Omröstningsresultat 
IA-röst NE!-röst Frånvarande 
Carina Johansson (C) Mikael Kindbladh (WeP) Stefan Nylen (SD) 
Kenneth Magnusson (C) Marie Johansson (S) 
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Håkan Josefsson (C) Fredrik Johansson (S) 
Anton Sjödell (M) Marie-Louise Dinäss (S) 
Jonas Ericson (M) Evangelos Varsamis (S) 
Emanuel Larsson (KD) Tommy Stensson (S) 
Fredrik Sveningson (L) Mattias Johansson (SD) 

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 7 NEJ-röster. En ledamot är 
frånvarande. Eftersom reultatet är lika blir ordförandens JA-röst utslagsröst. 
Därmed har kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §178 Dnr: KS.2019.197 1.3.1 

Antagande av Strategi för hållbar utveckling 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Strategi för hållbar 
utveckling daterad den 22 april 2021 och ger i uppdrag till nämnder, styrelser och 
bolag att beakta strategin i planerings- och uppföljningsprocessen, i alla 
inriktningsbeslut och i åtgärdsplanering. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Klimatstrategi för 
Gislaveds kommun daterad den 18 september 2008 och Strategi för integration i 
Gislaveds kommun daterad den 23 oktober 2014, upphävs och ersätts av Strategi 
för hållbar utveckling. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Strategi för folkhälsa 
och handlingsplan för folkhälsoarbete 2013-2016, Tillgänglighetstrategi 20I0-2014 
och Energistrategi för Gislaveds kommun 20 I 1-2020 upphävs och ersätts med 
Strategi för hållbar utveckling. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till strategi för hållbar utveckling har utarbetats för att fastlägga 
övergripande inriktningar för en hållbar utveckling inom Gislaveds kommun. Syftet 
är att kommunen ska bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling 
såväl som att kommunens långsiktiga vision ska nås. Strategin har utarbetats för 
den geografiska omfattningen av Gislaveds kommun och innehåller sju prioriterade 
områden: 

• Hållbar användning av mark och vatten 
• Gröna och inkluderande samhällen 
• Välmående människor som kan nå sin fulla potential 
• En inkluderande och motståndskraftig arbetsmarknad 
• Kommunikationer och relationer för hela kommunen 
• En klimatneutral kommun driven av förnybar energi 
• Medvetna konsumtions- och produktionsmönster 

Strategiförslaget beskriver vad alla aktörer inom kommunen gemensamt behöver 
åstadkomma och utgör en grund för dialoger med olika aktörer om vilken roll de 
vill spela i utvecklingen av kommunen. Avsikten är att strategin ska kunna utgöra 
plattform för samverkan. 

Strategin ska utgöra vägledning för inriktningsbeslut och för åtgärdsplanering i alla 
nivåer i den kommunala koncernen. Den ska vara underlag för prioriteringar i 
kommunplan och planeringsdirektiv. Strategins inriktningar ska också utgöra 
vägledning för den fysiska planeringen och vara grund för riktlinjer i den 
kommunomfattande översiktsplanen. 

Strategin följas upp årligen med hjälp av kommunövergripande indikatorer som 
redovisas varje år i en statusrapport. En djupare utvärdering av strategin görs en 
gång per mandatperiod inför framtagande av en kommunplan. 

Ks § 178 (forts.) 
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Strategiförslaget innehåller övergripande inriktningar på en rad områden och avser 
därför att ersätta fem andra strategier varav två upphävs och tre som inte kommer 
att uppdateras. 

Det två strategier som upphävs är: 
• Klimatstrategi 2008 
• lntegrationsstrategi 2014 

Det tre strategier som inte kommer att uppdateras är: 
• Strategi för folkhälsa och handlingsplan för folkhälsoarbete 2013-2016, 
• Tillgänglighetsstrategi 20I0-2014 
• Energistrategi 20 I 1-2020 

Strategiförslaget har tagits fram under ledning av en styrgrupp som bestått av 
kommundirektörens ledningsgrupp kompletterad med de kommunala bolagens 
vd:ar. Personal från kommunstyrelseförvaltningens avdelning för hållbar utveckling 
har utgjort arbetsgrupp. Som ett led i strategiarbetet har en nulägesbeskrivning 
tagits fram som beskriver läget på hållbarhetsområdet i kommunen. Under hösten 
2020 genomfördes ett i huvudsak digitalt dialogarbete med nulägesanalysen som 
grund. Målgrupper för dialogen var föreningar, barn- och unga och företag men 
även allmänheten hade möjlighet att ge synpunkter på vad de ansåg vara viktigt för 
hållbarhetsarbetet i Gislaveds kommun. Under processen har också flera 
workshops med politiker och tjänstepersoner genomförts. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott och demokratiberedningen har också hållits informerade om 
arbetet. 

Efter att kommunstyrelsen har berett ärendet har strategin reviderats och daterats 
om till den 25 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Strategi för hållbar utveckling daterad den 22 april 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2021 
Hur är läget, Gislaveds kommun? Kartläggning, daterad den 18 september 2020 
Klimatstrategi för Gislaveds kommun 2008 
Strategi för integration i Gislaveds kommun 2014 
Strategi för folkhälsa Gislaveds kommun och handlingsplan för folkhälsoarbetet 
2013-2016 
Tillgänglighetsstrategi 20I0-2014 
Energistrategi 20 I 1-2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2021 
Kommunstyrelsen den 19 maj 202, §163 
Förslag till Strategi för hållbar utveckling daterad den 25 maj 2021 
Hur är läget, Gislaveds kommun? Kartläggning, daterad den 18 september 2020, 
rev 28 maj 2021 

Yrkanden 
Jonas Ericson (M) med instämmande av Marie Johansson (S): Bifall till liggande 
förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Ks §179 Dnr: KS.2020.155 2.6.5 

Antagande av Kommunal Digital Agenda 2021-2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den Kommunala 
Digitala Agendan för åren 2021 - 2023 med Bilaga - Säker och pålitlig infrastruktur. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med digitalisering inom Gislaveds kommunkoncern är en effektiv 
verksamhet med hög kvalitet samt bästa möjliga service. Digitaliseringen 
inom Gislaveds kommunkoncern ska ge kommunens invånare, näringsliv, 
föreningar och besökare en effektiv verksamhet med hög kvalitet och bästa 
möjliga service. Genom digitala lösningar ska tillgänglighet och service öka, 
handläggningstider kortas samt ge anställda en högre grad av värdeskapande 
arbetsuppgifter. Digitaliseringen ska också främja hållbarhetsarbetet i kommunen. 
Den kommunala digitala agendan visar kommunens viljeinriktning och pekar ut 
områden som vi ska fokusera på under tidsperioden 2021-2023. 
Grunden för kommunens digitaliseringeA---vilar på tre hörnstenar: 

I. Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering. 
2. Nyttorealisering som frigör resurser för mer värdeskapande arbete. 
3. Digital delaktighet och kompetensförsörjning. 

Prioriterade strategiska utvecklingsområden för åren 2021- 2023 föreslås vara: 
Infrastruktur 
Säkerhet 
Digital förmåga 
Innovation & samarbete 
Digitala tjänster 
Standardisering 

Kommunfullmäktige gav i planeringsdirektivet för 2021 med plan för 2022-2024 
kommunstyrelsen och fastighet- och servicenämnden i uppdrag att skapa en bättre 
IT- infrastruktur som möjliggör en gemensam ITplattform för välfärdsteknologi 
och digitala e-tjänster. Uppdraget förstärktes med ett uppdrag från 
kommunstyrelsen om att ta fram tidsplan och kostnadskalkyler för att säkerställa 
IT-drift för framtida IT-plattform som inkluderar välfärdsteknolog. Så långt det i 
dagsläget är möjligt att planera det och koppla det till investeringsmedel redovisas 
det i Bilaga - Säkert och pålitlig infrastruktur 

Beredningen har sin start i den svenska regeringens mål för digitaliseringen: 
"Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter 
for att stärka demokrati och medborgarinflytande". 

Genom denna formulering markerar den svenska regeringen hur viktig 
digitaliseringen ska vara för offentlig sektor i hela landet. Gislaveds kommunala 
digitala agendan är vårt bidrag till det svenska digitaliseringsmålet. 

Förslag till Kommunal Digital Agenda har varit utsänd på remiss till nämnder och 
bolag. 

Ks §179 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Kommunal digital agenda 2021-2023 
Bilaga - Säkert och pålitlig infrastruktur 
Kommunstyrelsen den 19 maj 2021, §159 

Yrkanden 
Marie Johansson (S): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §180 Dnr: KS.2020.9 10.3.2 

Normer för kommunala bidrag till kulturföreningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att göra ett tillägg på sid 3 " Bidragsberättigade 
föreningar", Punkt 2 f, Ska vara ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation 
när sådan finns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kulturnämndens 
förslag till normer för kommunala bidrag till kulturföreningar. 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden beslutade den 16 december 2019, §45 att anta förslag till 
kulturnämndens normer för kommunala bidrag till kulturföreningar. 

PwC har genomfört en granskning huruvida kommunens rutiner för beslut om 
föreningsbidrag är ändamålsenliga, att en likvärdig bedömning ligger till grund för 
beviljade bidrag samt att möjligheter säkerställs för en ändamålsenlig insyn i de 
verksamheter som beviljas bidrag. PwC:s rapport "Granskning av intern kontroll 
och ändamålsenlighet avseende föreningsbidrag" kom i april 2018. 

I rapporten görs en bedömning att kulturnämndens arbete med föreningsbidrag 
delvis sker på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen gällande 
föreingsbidrag delvis är tillräcklig. PwC ger rekommendationen till kulturnämnden 
att ta fram dokumenterade bidragsregler som stöd vid ansökningar av 
föreningsbidrag samt att ta fram dokumenterade regler och riktlinjer för kontroll 
och uppföljning. 
Kulturförvaltningen har utifrån PwC:s rekommendationer tagit fram ett förslag till 
normer för bidragsgivning till kulturföreningar. 

Beslutsunderlag 
Kulturnämndens förslag till normer för kommunala bidrag till kulturföreningar 
daterad 18 november 2019 
Protokoll från kulturnämnden den 16 december 2019, §45 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2021 
Kommunstyrelsen den 19 maj 2021, § 166 

Yrkanden 
Mikael Kindbladh (WeP): Att göra ett tillägg på sid 3 " Bidragsberättigade 
föreningar", Punkt 2 f, Ska vara ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation 
när sådan finns. 

Marie Johansson (S) med instämmande av Fredrik Johansson (S): Bifall till Mikael 
Kindbladhs (WeP) yrkande. 

Anton Sjödell (M) med instämmande av Jonas Ericson (M) och Fredrik Sveningson 
(L), Håkan Josefsson (C): Bifall till liggande förslag och till Mikael Kindbladhs (WeP) 
tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Ks § 180 (forts.) 
Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
22 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-06-02 

Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget i övrigt och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §181 Dnr: KS.2019.142 1.5.6 

Antagande av detaljplan för Uvekull 5: I m.fl. inom Västra 
industriområdet i Smålandsstenar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för 
Uvekull 5: I m.fl. inom Västra industriområdet i Smålandsstenar. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att skapa en flexiblare framtidsplanering med 
möjligheter att utveckla den industriella verksamheten och byggnationen inom det 
aktuella området. En ny detaljplan ska skapa en tydligare avgränsning med ett 
funktionellt skydd mellan industrikvarter och närliggande bostadsområden. Planen 
ger möjlighet att väsentligt förbättra aspekter avseende risk-, hälso- och 
miljöfrågor. Exploateringsgrad och bestämmelser kring byggnadshöjd blir mer 
anpassade till behoven, bostadstomter som idag ligger inom/i direkt närhet till 
befintliga verksamheter görs om till industrikvarter och gatumark läggs fast som 
industrimark. 

Planen syftar även till att möjliggöra en långsiktigt smidigare och säkrare 
trafiksituation inom bostadskvarteren mellan väg 26 och det västra 
industriområdet. Huvudinfart/-utfart till industrikvarteren för tunga fordon ska i 
framtiden ske genom en ny anslutning från väster. 

Planområdet är beläget i västra delen av Smålandsstenar och gränsar till Dalsgatan i 
norr, Unionsgatan och Södra Långgatan i sydöst, Björkgatan och Västergatan i 
söder och Oxelgatan i väst. I övrigt gränsar planområdet till kvartersmark för 
industri och även till bostadsområde vid områdets sydöstra hörn. Detaljplanen 
omfattar totalt cirka 16,5 ha. Av arealen utgör ca. 150 000 kvm (91 %) 
industrikvarter, 5300 kvm kontor, ca. 5600 kvm för tekniska anläggningar 
(transformatorstationer och dagvattenhantering) samt ca. 9000 kvm allmän 
platsmark (gata och park). 

Detaljplanen avviker från den gällande fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för 
Smålandsstenar och Skeppshult som antogs år 2018. Avvikelsen gäller sex befintliga 
bostäder utmed Björkgatan, som i FÖP:en redovisas som "Utveckling bostäder, 
offentlig service" och som i detaljplanen reodvisas som kvartersmark för industri 
och kontor. Avvikelsen anses kunna godkännas då detaljplaneförslaget förstärker 
ett viktigt mål i FÖP:en, det vill säga att en varaktig, tydlig och funktionell gräns och 
skyddsbarriär mellan industriområdet och bostadskvarteren öster om 
planområdet upprättas. 

Kommunstyrelseförvaltningens samrådssynpunkter har i stor utsträckning 
tillgodosetts. Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på planen och anser att 
den utgör en nödvändig del i att förbättra trafiksituationen i Smålandsstenar. 

I dagsläget trafikförsörjs västra industriområdet via lokalgator genom tätbebyggda 
bostadsområden i Smålandsstenar. Rådande trafiksituation är ansträngd där tung 
trafik samsas med oskyddade trafikanter, bland annat skolbarn. 

Ks §181 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Den planerade Haghultsleden, som vid färdigställande kommer att trafikförsörja 
västra industriområdet västerifrån, är en viktig del för att trafiksituationen i 
bostadsområdet mellan industriområdet och väg 26 ska bli bättre. 
Flera delar av genomförandet av detaljplanen förutsätter en ny anslutning till 
Haghultsleden från det Västra industriområdet. Då detaljplanen kan få laga kraft 
innan vägen hinner byggas klart, har en etappindelning gjorts. Under den första 
etappen, som genomförs innan anslutningen västerut är genomförd, förväntas 
trafikmängden öka på några av de lokalgator som idag används som genomfart till 
det Västra industriormådet. Tills dess att Haghultsleden har färdigställs i sin helhet 
kommer trafiksituationen i området dessutom förvärras av att industrierna i 
Västra industriområdet utvecklar sina verksamheter med effektiviseringar och 
ökad produktion. Det är därför av yttersta vikt att Haghultsleden färdigställs 
snarast möjligt. 

Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse Uvekull 5: I m.fl., daterad 15 oktober 2020 
Granskningsutlåtande BmGT Uvekull 5: I m.fl., daterad den 30 mars 2021 
Antagandehandling Uvekull 5: I m.fl, daterad den 30 mars 2021 
Plankarta antagande Uvekull 5.1 m.fl., daterad den30 mars 2021 
Sammanträdesprotokoll Bm Utskott Gislaved, daterad den 30 mars 2021 §12 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2021 
Kommunstyrelsen den 19 maj 2021, §162 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M) med instämmande av Håkan Josefsson (C), Fredrik Sveningson 
(L) och Emanuel Larsson (KD): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
25 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-06-02 

Ks §182 Dnr: KS.2021.1 13 4.3.2 

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Henja 3:29 m fl 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna framtagen överenskommelse om 
fastighetsreglering och ger firmatecknare i uppdrag att teckna överenskommelse 
om fastighetsreglering. 

Ärendebeskrivning 
Genom en aktiv markpolitik och hög planberedskap ska behovet av mark för 
bostadsområden, företagsetableringar och övrig samhällsservice tillgodoses. 
Efterfrågan om att möjliggöra etableringar av olika typer av verksamheter i 
kommunen har varit hög och för att tillgodose det behovet behöver kommunen ta 
fram nya verksamhetstomter. 

Del av fastigheten Henja 3:29, är utpekad för utvecklingsområde för bland annat 
verksamhetstomter som ligger till grund för denna fastighetsreglering 
Fastighetsägarna äger idag fastigheten Henja 3:29 i Gislaveds kommun. 

Kommunen äger fastigheterna Henja I:3 samt Mossarp I:3 i Gislaveds kommun. 
Fastigheterna är inte planlagda idag. 

Enligt överenskommelsen om fastighetsreglering avser fastighetsägarna att förvärva 
del av fastigheterna Henja I:3 samt Mossarp I:3 och kommunen avser att förvärva 
fastigheten Henja 3:29. 

Beslutsunderlag 
Gislaved Henja 3:29 
Gislaved Henja 3:29 södra delen 
Gislaved Henja 3:29 norra delen 
Gislaved Henja 3:29 mittendelen 
Gislaved Henja I:3 Mossarp I:3 
ÖK om Fastighetsreglering Henja 3:29, I:3 och Mossarp I:3 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I I maj 2021 
Kommunstyrelsens näringsutskott den 19 maj 2021, §23 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M) med instämmande av Håkan Josefsson (C): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Tekniska förvaltningen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §183 Dnr: KS.2021.85 2.6.1 

Medlemsskap i Sinfra, (Svensk lnköpscentral för Infrastruktur 
Ekonomisk förening) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Gislaveds kommun ingår medlemsskap i Sinfra, 
samt uppdrar till tekniska nämnden att ansöka om medlemsskap samt bekosta 
insatsavgiften på 5 000 kr samt årlig tillkommande avgift beräknad till I 0 000 kr. 

Jäv 
Håkan Josefsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden belutade den 16 mars 2021, §21 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att Gislaveds kommun blir medlem i Sinfra. 

Sinfra (Svensk lnköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening) är en nationell 
inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med 
leverantörer. Ramavtalen är sdan tillgängliga för Sinfras medlemmar att göra avrop 
från. Sinfra rerpresenterar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och 
Elverksamheter. 

VA-verksamheten i Gislaved arbetar för att öka sin effektivisering och strävar efter 
att upphandla på ett tryggt och snabbt sätt samt välja den produkt eller tjänst som 
som uppfyller kommunens och verksamhetens ställda krav och behov. Detta kan 
uppnås genom avrop från de avtal med bra priser och förenklad hantering som 
inköpscentralen Sinfra erbjuder genom medlemskapet. 

Att vara medlem i Sinfra ger större valfrihet att beställa antingen genom 
villkorsjämförelse eller förnyad konkurrensutsättning från fler upphandlade 
ramavtalsleverantörer. Det finns inget bindande i medlemsskapet. Medlemmarna 
betalar en insats på 5 000 kr som betalas tillbaka vid eventuellt utträde som 
medlem. Årlig kostnad bygger på vattenverksamheternas beräknade levererade 
volym och uppskattas till I 0 000 kr ( 15 000 kr första året). Medlemskapet ger 
Gislaveds kommun möjlighet att avropa varor och tjänster inom VA-området. 
Idag är det flera kommuner i Sverige som är medlemmar, närmast Gnosjö 
kommun. Även Gislaved Energi AB är medlem i Sinfra. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden den 16 mars 2021, §21 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2021 
Kommunstyrelsen den 19 maj 2021, § 165 

Yrkanden 
Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Fredrik Sveningson (L): Bifall till 
förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.85


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
27 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-06-02 

Ks §184 Dnr: KS.2021.1 17 3.1.3 

Nominering av nytt begravningsombud för mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att nominera Maria Gullberg Lorentsson (M) som 
begravningsombud fram till år 2022 med motiveringen att Maria har lång 
erfarenhet som ekonom i sitt yrkesliv och har även en bred utbildningsbas med 
akademisk utbildning inom bla. företagsekonomi, juridik, lärare och teologi. 

Ärendebeskrivning 
Det tidigare begravningsombudet i Gislaveds kommun är inte längre aktuell för 
uppdraget och länsstyrelsen ska därför förordna en ny person som 
begravningsombud i kommunen. Uppdraget gäller för följande församlingar i 
Gislaveds kommun: Gislaved, Våthult, Bosebo, Anderstorp, Norra Hestra, Villstad, 
Burseryd, Västbo S:t Sigfrid (samtliga ingår i Gislaveds pastorat). 

Länsstyrelsen ger i en skrivelse daterad den 7 maj 2021 Gislaveds kommun tillfälle 
att föreslå en eller flera personer som kan vara lämplig att förordna som 
begravningsombud för församlingarna inom kommunen fram till 2022. 
Länsstyrelsen vill ha in svaret senast den 4 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens skrivelse daterad den 7 maj 2021 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M): Att nominera Maria Gullberg Lorentsson (M) som 
begravningsombud fram till år 2022 med motiveringen att Maria har lång 
erfarenhet som ekonom i sitt yrkesliv och har även en bred utbildningsbas med 
akademisk utbildning inom bla. företagsekonomi, juridik, lärare och teologi. 

Marie Johansson (S) med instämmande av Emanuel Larsson (KD): Bifall till Anton 
Sjödells (M) yrkande. 

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

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Östergötland 
Maria Gullberg Lorentsson (M) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §185 Dnr: KS.2021.4 1.2.3 

Anmälan om delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens näringsutskotts ordförande KS.2021.128 
1.2 Beslut i brådskande ärende 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §186 Dnr: KS.2021.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Sveriges kommuner och regioner 
Cirkulär, Reviderad prognos för 2022 års kostnadsutjämning 

Primärkommunalt samverkansorgan 
Kallelse den 3 juni 2021 

Samverkan, Återvinning och Miljö, SÅM 
Protokoll den I 0 maj 2021 

Gislaved Energi Koncern AB 
Protkoll den 6 april 2021 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §187 Dnr: KS.2021.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Europakorridorens föreningsstämma 
Tommy Stensson (S) informerar från Europakorridorens föreningsstämma. 

lntegrationsråd och Jämställdhetsråd 
Marie Johansson (S) informerar från möte med lntegrationsrådet och med 
Jämställdhetsrådet som framåt kommer att slås ihop och benämnas Forum social 
hållbarhet. 

Medborgarbudget 
Mikael Kindbladh (WeP) lyfter en fråga om medborgarbudget. Eva Gardelin 
Larsson svarar att det finns en förvaltningsgrupp tillsatt som arbetar med frågan 
och utredningen kring medborgarbudget kommer att presenteras till hösten. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


