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Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 12 oktober 2022, kl. 13.00 - 14.05

Beslutande Carina Johansson (C), ordf.
Maria Gullberg Lorentsson (M), tjänstgörande ersättare för Bengt Petersson (C)
Håkan Josefsson (C), inte närvarande §§275-279
Anton Sjödell (M)
Jonas Ericson (M)
Emanuel Larsson (KD)
Claes Magnusson (M), tjänstgörande ersättare för Fredrik Sveningson (L)
Mikael Kindbladh (WeP)
Ylva Samuelsson (S), tjänstgörande ersättare för Marie Johansson (S)
Fredrik Johansson (S)
Rose-Mari Modén (S)
Evangelos Varsamis (S)
Gunnel Augustsson (S)
Peter Gustavsson (SD)
Stefan Nylén (SD)

Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektörÖvriga deltagande
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Anders Olsson, ekonomichef, §275
Joakim Sverker, utvecklingsledare, §275

Utses att justera Fredrik Johansson (S)

Justeringens Kommunstyrelsekontoret den 12 oktober 2022
plats och tid

Under- Paragrafer 275 - 279
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Yvonne Thelin Karlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Carina Johansson (C)

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

Fredrik Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Paragrafer 275 - 279Sammanträdesdatum 2022-10-12
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för protokollet

Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
2

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-12

Ks §275 Dnr: KS.2022.63 1.4.1

Delårsbokslut, U2, inkl. helårsprognos 2022, hela kommunen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Gislaveds
kommuns delårsbokslut 2022 och att uppmana de nämnder som har redovisat ett
underskott i delårsbokslutet att arbeta med åtgärder för att uppnå budget i balans,
samt att framföra vikten av att förbättra processen kopplat till
investeringsplaneringen för att öka genomförandegraden i förhållande till de medel
som är avsatta.

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.

Likt föregående år var delar av kommunens verksamhet i början av året stängda
eller öppna med anpassningar för att leva upp till restriktioner och
rekommendationer. En stor del av den administrativa personalen arbetade helt
eller delvis på distans och med en högre sjukfrånvaro än vanligt. Sedan årets
inledning har verksamheter och medarbetare kunnat återgå till sina ordinarie
arbetsplatser, arbetsuppgifter och arbetssätt men i en del fall finns fortfarande
behov av att arbeta ikapp verksamhet som fick läggas åt sidan eller justeras ned
under pandemiåren.

En stor inventering av kommunens broar har gjorts och visar på ett stort
underhållsbehov som kommer att behöva hanteras. Även en asfaltsinventering av
kommunens gator och vägar har genomförts och visar även här ett stort
underhållsbehov.

Upptäckten av allvarliga fuktskador i skollokalerna i Broaryd och Gislaved, har
påverkat resursfördelningen inom fastighetsavdelningen både personellt och
ekonomiskt och gjort så att vissa andra projekt fått stå tillbaka.

Kriget i Ukraina och med det ett hotande negativt konjunkturläge med skyhöga
bränslepriser, elpriser och priser på byggmaterial utmanar fastställda drift- och
investeringsbudgetar nu och på sikt och kan kräva omprioriteringar i verksamheter
och att planerade projekt anpassas eller senareläggs.

Den sammantagna bedömningen är att Gislaveds kommun bedriver verksamhet
med god kvalitet och måluppfyllelse. Kommunen strävar efter att ha god kvalitet
inom särskilt viktiga områden för att uppfylla kommunens grunduppdrag och
majoriteten av dessa områden har bedömts ha god, eller relativt god kvalitet. En
av kommunfullmäktiges kritiska kvalitetsfaktorer håller fortsatt inte en godkänd
kvalitetsnivå under inledningen av 2022, det gäller Förtroende för kommunens
demokratiska uppdrag. För att höja kvaliteten inom denna faktor behöver
kommunorganisationen, bland annat, hålla ut och öka arbetet för att nå ut till olika
grupper i samhället och bemöta samhällsengagemang som kanaliseras på nya sätt
än inom partipolitik eller intresseföreningar. Tre uppdrag har under perioden
slutförts, medan uppdraget Att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för att
möjliggöra samplanering för Gislaved och Anderstorp med planerat slutdatum 31
augusti istället kommer att

Ks §275 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.63
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slutföras efter att planförslaget har under hösten varit ute för granskning och
därefter omarbetas planförslaget inför ett antagande.

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 40 mnkr per år, klarar
kommunen en investeringsnivå på snitt 160 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.

Tre av nämnderna prognostiserar underskott vid årets slut, dessa är
Räddningsnämnden (-1,3 mnkr), Tekniska nämnden (-0,8 mnkr) och
Socialnämnden (-39,9 mnkr).

Det är av stor vikt att de nämnder som prognostiserar ett negativt resultat
åtgärdar dessa under 2022. Det är nödvändigt att de finansiella målen uppnås för
åren 2017-2030, bland annat för att klara kommunens stora utmaningar i form av
stora investeringar, den demografiska utvecklingen med mera. Med ett avsevärt
försämrat resultat kommer det bli svårt att uppnå det finansiella målet avseende
soliditet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 29 september
Delårsbokslut - 2022 - Kommunfullmäktige, daterad den 29 september
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 5 oktober 2022, §50

Yrkanden
Anton Sjödell (M): Att godkänna Gislaveds kommuns delårsbokslut 2022 och att
uppmana de nämnder som har redovisat ett underskott i delårsbokslutet att
arbeta med åtgärder för att uppnå budget i balans, samt att framföra vikten av att
förbättra processen kopplat till investeringsplaneringen för att öka
genomförandegraden i förhållande till de medel som är avsatta.

Stefan Nylén (SD) med instämmande av Gunnel Augustsson (S), Emanuel Larsson
(KD), Jonas Ericson (M) och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till Anton Sjödells (M)
yrkande.

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §276 Dnr: KS.2022.91 1.3.1

Sammanträdesplan 2023

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige
sammanträder på följande dagar år 2023 om ordföranden efter samråd med
presidiet inte beslutar annat:

26 januari
23 februari
23 mars
27 april
23 maj
15 juni
24 augusti
28 september
26 oktober
16 november
14 december, samt att samtliga sammanträden börjar kl. 18.30 utom tisdagen den
23 maj som börjar kl. 10.00, torsdagen den 16 november som börjar
kl. 10.00 och torsdagen den 14 december som börjar kl. 17.00.

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
enligt förslag daterat den 27 september 2022, att fastställa kommunstyrelsens
planeringsdagar och planerings- och uppföljningsprocess enligt förslag daterat den
27 september 2022, samt att uppdra till nämnderna att anpassa sina
sammanträdesdagar så att en rationell kommunövergripande ärendehantering
uppnås.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium har den 12 april 2022, §1 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att sammanträda på följande dagar år 2023 om ordföranden
efter samråd med presidiet inte beslutar annat:
26 januari
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
15 juni
24 augusti
28 september
26 oktober
16 november
14 december, samt att samtliga sammanträden börjar kl. 18.30 utom torsdagen
den 25 maj som börjar kl. 10.00, torsdagen den 16 november som börjar
kl. 10.00 och torsdagen den 14 december som börjar kl. 17.00.

Kommunstyrelseförvaltningen har med utgångspunkt från de föreslagna tiderna för
kommunfullmäktige upprättat förslag till övriga sammanträdesdagar för 2023. Det
är i första hand den kommunala redovisningslagen som styr
planeringen. Respektive reglemente reglerar vad som gäller för sammanträdesdag
utöver fastställd sammanträdesplan.

Ks §276 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.91
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Beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktiges presidium, daterat den 12 april 2022, §1
Kommunfullmäktiges planerings- och uppföljningsprocess daterad den 27
september 2022
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesdagar för 2023, daterat
den 27 september 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 5 oktober 2022, §51

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §277 Dnr: KS.2022.161 1.9.1

Svar på remiss av Regionalt serviceprogram för Jönköpings län 2023-
2030

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
yttrande daterat den 19 september 2022. 

Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län har översänt Regionalt serviceprogram för Jönköpings län 
2023-2030 på remiss. Det regionala serviceprogrammet har tagits fram av regional 
utveckling i Region Jönköpings län. Programmet lägger en grund för hur stöden till 
kommersiell service ska hanteras och prioriteras samt bidrar till samverkan mellan 
nationella, regionala och lokala aktörer som verkar för en tillgänglighet till 
kommersiell service på landsbygden. Kommersiell service innebär tillgång till 
dagligvaror, drivmedel och service som paket-, apoteks- och betaltjänstombud. 
Serviceprogrammets övergripande mål är att tillgängligheten till kommersiell 
service bevaras, om behovet finns kvar på platsen, och att servicen utvecklas. 

I länet finns idag 37 butiker som är den sista/enda butiken på sin ort. I Gislaveds 
kommun finns fyra av dessa; i Hestra, Reftele, Burseryd och Tallberga. Tallberga 
får även särskilt driftstöd från regionen. 

Gislaveds kommun delar region Jönköpings län åsikt om vikten av att de butiker 
och drivmedelsstationer som finns i vårt län ska överleva och finnas kvar. Ett
ställningstagande i kommunens översiktsplanen är att det ska finnas basservice i
form av livsmedel och drivmedel i hela kommunen.

Gislaveds kommun anser att även obemannade butiker bör omfattas av det 
särskilda driftsstödet till butiker som är de enda på orten. 

För en välfungerande kommersiell service är bra kommunikationer via ett väl
utbyggt vägnät viktigt. Likaså är det av vikt att det fortfarande går att betala
kontant på mindre orter, bland annat då turismnäringen är viktig och bristfällig
internetuppkoppling på landsbygden kan vara ett hinder för smidiga
korttransaktioner. Kopplingen till exempelvis Regional transportplan och Regional
bredbandsstrategi är därför avgörande.

Partnerskapet för det regionala serviceprogrammet är en bra plattform för att
diskutera servicefrågor i länet och för att följa upp programmet.

Utvecklingen av till exempel digitala, obemannade servicenoder och möjligheter till
att tanka fossilfria drivmedel och/eller ladda fordon är fortsatt viktigt att bevaka för
att säkerställa en hållbar kommersiell service.

Beslutsunderlag
Regionalt serviceprogram för Jönköpings län 2023-2030
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2022
Kommunstyrelsen den 5 oktober 2022, §264

Beslutet skickas till:
Region Jönköpings län

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §278 Dnr: KS.2022.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Avdelningschef verksamhetsstöd
1.18 Remittering av motion gällande obebodda hus och ödetomter, KS.2022.173

Avdelningchef, Enhetschef
9.40 Ekonomiskt bistånd avslag enligt 4 kap 1 § SoL, 4 st

Avdelningchef, Enhetschef, Gruppledare, Socialsekreterare
9.37 Ekonomiskt bistånd avslag enligt 4 kap1 § SoL, 97 st

Avdelningschef, Enhetschef, Gruppledare
9.51 Ekonomiskt bistånd Avsluta utred enligt 11kap 1 § SoL, 3 st

Avdelningschef, Gruppledare, Socialsekreterare
9.37 Ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL, 178 st

Mark- och exploateringshandläggare
6.18 Yttrande angående fastighetsbildning och bygglov i egenskap av markägare,
gällande bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, KSMEX.2022.116

6.18 Yttrande angående fastighetsbildning och bygglov i egenskap av markägare,
gällande marklov för schaktning/fyllning samt bygglov för materialupplag,
KSMEX.2022.118

Kommunstyrelsens ordförande
1.2 Beslut i brådskande ärende. Förordnande av tf fastighet- och servicechef
KS.2022.186

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §279 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 22:36 Bildande av Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare

Kommunal utveckling Jönköpings län
Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan den 8
september 2022

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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