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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-10-26

Kf §136 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Fastställande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
och noterar ordförandens tillkännagivande vad gäller direktsändningen av dagens
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Marie Johansson (S), som i sin egenskap av ålderspresident i nya
kommunfullmäktige har sammankallat kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare, hälsar välkommen till den nya mandatperioden.

Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 9 Information från
revisionen utgår då inget finns att behandla.

Ordföranden tillkännager följande: Detta sammanträde direktsänds. Gislaveds
kommun har beslutat att i stället för utgivaren, ska var och en som framträder i
programmet själv svara för yttrandefrihetsbrott, som personen begår. Det
meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv för
yttrandefrihetsbrott som var och en begår.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändring av dagordningen och
finner att kommunfullmäktige enhälligt antar den.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-10-26

Kf §137 Dnr: KS.2022.178 3.4

Motion gällande införande av medborgarförslag

Beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att på grund av formfel kommer motionen inte
att få läggas.

Ärendebeskrivning
Kent Heijel (K) har den 28 september 2022 lämnat in en motion gällande
införande av medborgarförslag i Gislaveds kommun.

Beslutsunderlag
Motion gällande införande av medborgarförslag, daterad den 28 september 2022

Kommunfullmäktige konstaterar att på grund av formfel kommer motionen inte
att tas upp för behandling. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får en motion
lämnas in av ordinarie ledamot eller en tjänstgörande ersättare. Då motionen har
lämnats in av en icke tjänstgörande ersättare kommer motionen inte att få läggas.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kent Heijel (K)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-10-26

Kf §138 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Information

Kommundirektör Stefan Eglinger hälsar alla nya ledamöter välkomna till
kommunfullmäktige och den nya mandatperioden.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-10-26

Kf §139 Dnr: KS.2022.176 1.1

Val av presidium i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ordförande välja Niclas Palmgren (M),
Slätteryd 22, 332 92 Gislaved, till 1:e vice ordförande välja Christina Lindqvist (S),
Trastgatan 8, 335 71 Hestra, till 2:e vice ordförande välja Anders Gustafsson (SD),
Torggatan 10, 334 33 Anderstorp, samt att valen gäller till och med den 14
oktober 2026.

Ärendebeskrivning
Fullmäktiges presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande. Dessa ska väljas för mandatperioden, det vill säga till och med den 14
oktober 2026.

Yrkanden
Anton Sjödell (M): meddelar att Socialdemokraterna, Moderaterna,
Westbopartiet, Centerpartiet och Liberalerna har ingått valsamverkan. De har
även en valteknisk samverkan med Vänsterpartiet. Niclas Palmgren (M) föreslås
som kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden.

Fredrik Johansson (S): Christina Lindqvist (S) föreslås som 1:e vice ordförande i
kommunfullmäktige för mandatperioden.

Stefan Nylén (SD): meddelar att Sverigedemokraterna har ingått en valteknisk
samverkan med Kristdemokraterna och Medborgarpartiet. Anders Gustafsson
(SD) föreslås som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget att välja Niclas Palmgren (M) till
kommunfullmäktiges ordförande under mandatperioden till och med den 14
oktober 2026 och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Ordföranden ställer proposition på förslaget att välja Christina Lindqvist (S) till
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande under mandatperioden till och med den
14 oktober 2026 och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Ordföranden ställer proposition på förslaget att välja Anders Gustafsson (SD) till
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande under mandatperioden till och med den
14 oktober 2026 och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutet skickas till:
De valda
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT- enheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-10-26

Kf §140 Dnr: KS.2022.176 1.1

Val av valberedning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ordinarie ledamöter till
valberedningen:

Ros-Marie Modén (S), ordförande, Torsgatan 7, 332 36 Gislaved
Ing-Marie Hansen Paulsson (M),1:e vice ordförande, Vipperhult 7, 333 91
Smålandsstenar
Ruth Johannesson (MiG), 2:e vice ordförande, Sporda Källeruddsvägen 29,
333 73 Bredaryd
Ylva Samuelsson (S), Kindvägen 20, 330 26 Burseryd
Emanuel Larsson (KD), Loftsgården 3, 332 91 Gislaved
Berith Ollhage (C), Södra Storgatan 7, 332 33 Gislaved
Charlotte Ström (WeP), Drottgränd 8, 332 34 Gislaved

att välja följande ersättare till valberedningen:

Dejan Stamenkovic, Gröna vägen 11, lgh 1101, 332 33 Gislaved
Jonas Ericson (M), Köpmangatan 1B, lgh 1101, 332 30 Gislaved
Curt Vang (MiG), Sörgårdsvägen 49, 332 37 Gislaved
Hans Oscarsson (S), Svarvaretorpsvägen 6, 334 31 Anderstorp
Tony Scammel (SD), Östra Ringgatan 39, 332 34 Gislaved
Carina Johansson (C), Södra Tånghult 10, 334 91 Anderstorp
Emelie Kindbladh (WeP), Sjövägen 2, 333 77 Burseryd

samt att valen gäller till och med den 14 oktober 2026.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska välja 7 ledamöter och 7 ersättare till valberedningen.

Yrkanden
Marie Johansson (S): Att till ordförande välja Rose-Mari Modén (S), till ledamot
Ylva Samuelsson (S) och till ersättare Dejan Stamenkovic och Hans Oscarsson (S).

Anton Sjödell (M): Att till 1:e v ordförande välja Ing-Marie Hansen Paulsson (M)
och till ersättare Jonas Ericson (M).

Johnny Pettersson (MiG): Att till 2:e vice ordförande välja Ruth Johannesson (MiG)
och som ersättare välja Curt Vang (MiG).

Lennart Kastberg (KD): Att till ledamot välja Emanuel Larsson (KD) och som
ersättare Tony Scammel (SD).

Kenneth Magnusson (C): Att till ledamot välja Berith Ollhage (C) och till ersättare
Carina Johansson (C).

Tommy Östring (WeP): Att till ledamot välja Charlotte Ström (WeP) och till
ersättare Emelie Kindbladh (WeP).

Kf §140 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-10-26

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framkomna yrkanden vad gäller förslag till val
av ledamöter och ersättare och finner att kommunfullmäktige bifaller dem.

Ordföranden ställer därefter proposition på att välja Rose-Modén (S) till
ordförande, Ing-Marie Hansen Paulsson (M) till 1:e vice ordförande och Ruth
Johannesson (MiG) till 2:e vice ordförande och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutet skickas till:
De valda
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT- enheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-10-26

Kf §141 Dnr: KS.2022.5 1.2.6

Interpellation angående kommunens politiska styre kommande
mandatperiod

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas, förklarar
interpellationsdebatten avslutad och konstaterar att interpellationen är besvarad.

Ärendebeskrivning
Peter Gustavsson (SD) har kommit in med en interpellation gällande kommunens
politiska styre kommande mandatperiod. Interpellationen är ställd till
kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson. Frågorna lyder:

· Finns det överhuvudtaget ett samarbete kring den sakliga politiken d.v.s.
vad ni vill åstadkomma med Gislaveds kommun, eller gäller
överenskommelsen endast hur de arvoderade platserna ska fördelas?

· Hur ser du på möjligheten att samarbetet kommer bestå i fyra år med
tanke på att det i sak döms ut av Westbopartiets språkrör med orden
"allmänt hållet och inga klara besked", samt för lite utdelning att hjälpa
L,C,M och S att regera vidare?

· Kommer samarbetsavtalet/kommunplanen presenteras och tillkännages
samt kommer innehållet i denna då även innehålla konkreta förslag såsom
t.ex. neddragning/utökning av äldreboenden, höjning/sänkning av skatter
etc?

· Hur ser du på att majoritetsfrågan och dess fortsatta samarbete under
mandatperioden i kommunen ska avgöras, likt Fridéns uttalande, under vart
och vartannat fullmäktigemöte?

Beslutsunderlag
Interpellation från Sverigedemokraterna daterad den 21 oktober 2022

Peter Gustavsson (SD) redogör för sin interpellation.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) svarar att interpellationen är
ställd till fel person och att hon inte kan svara på frågeställningarna utan överlåter
till andra att svara.

Ruth Johannesson (MiG), Anton Sjödell (M), Åke Fridén (-), Marie Johansson (S),
Curt Vang (MiG), Bengt-Ove Eriksson (V) och Fredrik Sveningson (L) gör inlägg i
debatten.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Beslutet skickas till:
Carina Johansson (C)
Peter Gustavsson (SD)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-10-26

Kf §142 Dnr: KS.2022.6 1.2.6

Fråga gällande förväntad efterfrågan på förskoleplatser under dygnets
alla timmar

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas och noterar att frågan är
besvarad, samt att ärendet i övrigt inte föranleder något särskilt beslut av
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Peter Gustavsson (SD) har ställt en fråga till näringsutskottets ordförande Anton
Sjödell (M) gällande förväntad efterfrågan på förskoleplatser under dygnets alla
timmar.

Med anledning av främst de ökade energipriserna ser vi idag näringsidkare som
planerar att, eller redan har, genomfört förändringar i arbetstider för de anställda.
Frågan lyder:

Har näringslivsbolaget, eller annan, fått i uppdrag att starta upp en dialog med
näringslivet och barn- och utbildningsnämnden för att undersöka och eventuellt
möta förväntad efterfrågan på förskoleplatser genom dygnets alla timmar?

Beslutsunderlag
Fråga från Peter Gustavsson (SD) gällande förväntad efterfrågan på förskoleplatser
under dygnets alla timmar, daterad den 6 oktober 2022

Peter Gustavsson (SD) redogör för sin fråga.

Näringsutskottets ordförande Anton Sjödell (M) svarar att denna frågan ligger
inom näringslivsbolaget Enter Gislaved AB: s och barn- och utbildnings-nämndens
grunduppdrag, vilket innebär att de ska följa och ha koll på detta. Frågan har
diskuterats med näringslivsbolaget Enter Gislaved AB. De menar att väldigt få
företag har gjort förändringar i sina arbetstider och de ser inte heller framåt att
det är särskilt många företag som planerar att göra det. Frågan har även
diskuterats med barn- och utbildningsnämndens ordförande som menar att det
finns barnomsorg som har nattöppet, s.k. nattis, och att man följer det behov som
finns och som ev. kan uppstå.

Peter Gustavsson (SD) tackar för svaret.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att frågan får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Beslutet skickas till:
Peter Gustavsson (SD)
Anton Sjödell (M)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-10-26

Kf §143 Dnr: KS.2022.176 1.1

Valärende, ändrad partibeteckning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen om att Åke Fridén inte
kommer att representera Westbopartiet längre utan agera som ledamot utan
partitillhörighet, samt att Åke Fridén i fortsättningen kommer att betecknas (-),
partilös.

Ärendebeskrivning
Ordföranden meddelar, att Åke Fridén har informerat om att han inte kommer att
representera Westbopartiet längre utan agera som ledamot utan partitillhörighet.

Hans namn kommer därför i fortsättningen att följas av markeringen (-) i
kommunens protokoll och annan dokumentation.

Beslutsunderlag
Mejl från Åke Fridén (-), daterat den 25 oktober 2022

Beslutet skickas till:
Åke Fridén (-)
Valberedningen
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-10-26

Kf §144 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, entledigande som ledamot i bygg- och miljönämnden samt
fyllnadsval av ledamot i bygg- och miljönämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Nicklas Westerholms (WeP) avsägelse som
ledamot i bygg- och miljönämnden, samt väljer Pauline Barvö (WeP) till ny ledamot
i bygg- och miljönämnden.

Ärendebeskrivning
Nicklas Westerholm (WeP) har kommit in med en avsägelse från sitt uppdrag som
ledamot i bygg- och miljönämnden.

Westbopartiet har nominerat Pauline Barvö (WeP) till ny ledamot i bygg- och
miljönämnden.

Valberedningens presidium föreslår kommunfullmäktige att godkänna Nicklas
Westerholms (WeP) avsägelse som ledamot i bygg- och miljönämnden, samt att
välja Pauline Barvö (WeP) till ny ledamot i bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Nicklas Westerholm (WeP) daterad den 10 oktober 2022
Nominering från Westbopartiet daterad den 18 oktober 2022
Valberedningens presidium den 24 oktober 2022, §91

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Nicklas Westerholm (WeP)
Pauline Barvö (WeP)
Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-10-26

Kf §145 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, entledigande som ledamot i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Josefine Dinäss (S) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige, samt begär hos Länsstyrelsen i Jönköping att en ny ledamot
till kommunfullmäktige utses.

Ärendebeskrivning
Josefine Dinäss (S) har kommit in med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot
i kommunfullmäktige.

Valberedningens presidium föreslår kommunfullmäktige att godkänna Josefine
Dinäss (S) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige samt begär hos
Länsstyrelsen i Jönköping att en ny ledamot till kommunfullmäktige utses.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Josefine Dinäss (S) daterad den 10 oktober 2022
Valberedningens presidium den 24 oktober 2022 §92

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Josefine Dinäss (S)
Länsstyrelsen i Jönköping
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-10-26

Kf §146 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, entledigande som ledamot i bygg- och miljönämnden, bygg-
och miljönämndens arbetsutskott och Lagans vattenråd

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Johanna Wärmes (S) avsägelse som ledamot i bygg-
och miljönämnden, bygg- och miljönämndens arbetsutskott och Lagans vattenråd.

Ärendebeskrivning
Johanna Wärme (S) har kommit in med en avsägelse från sina uppdrag som
ledamot i bygg- och miljönämnden, bygg- och miljönämndens arbetsutskott och
Lagans vattenråd.

Valberedningens presidium föreslår kommunfullmäktige att godkänna Johanna
Wärmes (S) avsägelse som ledamot i bygg- och miljönämnden, bygg- och
miljönämndens arbetsutskott och Lagans vattenråd.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Johanna Wärme (S) daterad den 12 oktober 2022
Valberedningens presidium den 24 oktober 2022 §93

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Johanna Wärme (S)
Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-10-26

Kf §147 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, entledigande som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i
kommunstyrelsen och ledamot i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Kian Andersons (WeP) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i socialnämnden
från och med den 1 november 2022, samt begär hos Länsstyrelsen i Jönköping att
en ny ledamot till kommunfullmäktige utses.

Ärendebeskrivning
Kian Anderson (WeP) har kommit in med en avsägelse från sina uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i
socialnämnden från och med den 1 november 2022.

Valberedningens presidium föreslår kommunfullmäktige att godkänna Kian
Andersons (WeP) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i
kommunstyrelsen och ledamot i socialnämnden från och med den 1 november
2022, samt begär hos Länsstyrelsen i Jönköping att en ny ledamot till
kommunfullmäktige utses.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Kian Anderson (WeP) daterad den 14 oktober 2022
Valnämndens presidium den 24 oktober 2022 §94

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Kian Anderson (WeP)
Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-10-26

Kf §148 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, entledigande som ersättare i socialnämnden, samt
fyllnadsval av ersättare i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Thomas Johanssons (WeP) avsägelse som
ersättare i socialnämnden, samt väljer Mikael Kindbladh (WeP) som ny ersättare i
socialnämnden till och med den 31 december 2022.

Ärendebeskrivning
Thomas Johansson (WeP) har kommit in med en avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i socialnämnden. Westbopartiet har nominerat Mikael Kindbladh (WeP)
som ny ersättare i socialnämnden.

Valberedningens presidium föreslår kommunfullmäktige att godkänna Thomas
Johanssons (WeP) avsägelse som ersättare i socialnämnden, samt att välja Mikael
Kindbladh (WeP) som ny ersättare i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Thomas Johansson (WeP) daterad den 18 oktober 2022
Nominering från Westbopartiet den 18 oktober 2022
Valnämndens presidium den 24 oktober 2022 §95

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Thomas Johansson (WeP)
Mikael Kindbladh (WeP)
Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §149 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, fyllnadsval av ledamot i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Thomas Johanssons (WeP) som ledamot i
socialnämnden till och med den 31 december 2022.

Ärendebeskrivning
Kian Anderson (WeP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.
Westbopartiet har nominerat Thomas Johansson (WeP) som ny ledamot i
socialnämnden.

Valberedningens presidium föreslår kommunfullmäktige att välja Thomas
Johanssons (WeP) som ledamot i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Nominering från Westbopartiet den 18 oktober 2022
Valberedningens presidium den 24 oktober 2022 §96

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Thomas Johansson (WeP)
Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §150 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärende, fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Charlotte Ström (WeP) som ersättare i
kommunstyrelsen till och med den 31 december 2022.

Ärendebeskrivning
Kian Anderson (WeP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen. Westbopartiet har nominerat Charlotte Ström (WeP) som ny
ersättare i kommunstyrelsen.

Valberedningens presidium föreslår kommunfullmäktige att välja Charlotte Ström
(WeP) som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Nominering från Westbopartiet den 18 oktober 2022
Valberedningens presidium den 24 oktober 2022 §97

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Charlotte Ström (WeP)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §151 Dnr: KS.2022.63 1.4.1

Revisionsrapport - Granskning av delårsbokslut 2022

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunens utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i
delårsrapport per 2022-08-31 är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat
om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. Granskningen har
utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad
på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Revisionen bedömer följande utifrån upprättad delårsrapport:
· Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens krav

och god redovisningssed i övrigt.

· Det prognostiserade resultatet är förenligt med det finansiella mål som
fullmäktige fastställt i Planeringsdirektiv 2022 med plan 2023-2025.

· Återrapportering av verksamhetens prognostiserade utfall är delvis
förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i Planeringsdirektiv 2022
med plan 2023-2025.

Revisionen ser det som angeläget att kommunstyrelsen säkerställer att åtgärder
vidtas i verksamheten och realiseras gällande de verksamhetsmässiga mål som inte
bedöms uppfyllas. Revisionen ser allvarligt på socialnämndens beräknade
underskott. Det är av vikt att kommunstyrelsen säkerställer att nämnden beslutar
om tillräckliga åtgärder och tillser att dessa åtgärder också realiseras.

Kommunrevisionens ordförande Nena Stamenkovic (S) redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Granskning av god ekonomisk hushållning 2022
Granskning av delårsrapport 2022
Revisionsutlåtande delårsrapport daterat den 19 oktober 2022

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Revisionen
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.63
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Kf §152 Dnr: KS.2022.63 1.4.1

Delårsbokslut, U2, med helårsprognos 2022, hela kommunen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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.

Reservationer
Ruth Johannesson (MiG), Kjell Örtlund (MiG), Ing-Britt Lage (MiG), Curt Vang
(MiG), Lise-Lotte Jonasson (MiG), Johnny Petersson (MiG), Gerd Wallentin (MiG),
Jan Erik Jansson (MiG) och Alf Mårtensson (MiG) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Ruth Johannessons (MiG) yrkande.

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

§152 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf-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
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.

Kommunstyrelsen har den 12 oktober 2022 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige 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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 29 september
Delårsbokslut - 2022 - Kommunfullmäktige, daterad den 29 september
Samverkan, Återvinning och Miljö, SÅM, delårsredovisning jan-aug 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 5 oktober 2022, §50
Kommunstyrelsen den 12 oktober 2022, §275

Anton Sjödell (M), Carina Johansson (C) och Marie Johansson (S) framför ett stort
tack till all personal för det arbete som har gjorts under året.

Yrkanden
Anton Sjödell (M) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Carina Johansson
(C) och Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ruth Johannesson (MiG): Att delårsbokslutet ska återremitteras till
kommunstyrelsen med följande motivering:
Vi vill ha ett politiskt förtydligande på hur kommunstyrelsen seriöst menar att
socialnämnden och räddningsnämnden konkret ska kunna uppnå balans på sina
Kf §151 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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budgetar innan 2022 års slut. Det är två månader kvar på året och socialnämnden
har ett prognostiserat överskridande på närmare 40 miljoner kr och
räddningsnämnden på 1,3 miljoner kr. Båda nämnderna har tunga grunduppdrag
som de måste klara av att verkställa för att inte riskera kommuninnevånares liv
och lem och för att egendom inte ska riskeras och
lagar brytas. Kvaliteten  och omfånget på servicen ut till medborgarna kan inte bli
lägre enligt kommentarer i de båda nämndernas delårsbokslut. Kommunstyrelsens
förslag till beslut måste konkretiseras för att det ska bli trovärdigt och vara
politiskt ansvarsfullt. Kommunstyrelsen anger själv i ärendebeskrivningen att det är
av stor vikt att de berörda nämnderna åtgärdar sina negativa resultat innan
årsskiftet. Det är nödvändigt för att de finansiella målen skall uppnås, säger
kommunstyrelsen. Vad är det för konkreta åtgärder kommunstyrelsen anser att
nämnderna ska kunna hinna vidta innan årets slut för att få sina budgetar i balans ?
Vi vill också ha ett förtydligande från kommunstyrelsen på vad de menar när de i
förslaget till beslut ”framför vikten av att förbättra processen kopplat till
Investeringsplanen för att öka genomförandefasen i förhållande till de medel som
är avsatta. ” 77 miljoner kr av de 264,4 miljoner kr som är avsatta till särskilt
prioriterade investeringar kommer enligt delårsbokslut inte att hinna användas
innan årsskiftet. Vad är det kommunstyrelsen konkret menar när de säger att
processen, innan årsskiftet, ska hinna förbättras? Vi önskar svar på våra två frågor i
återremissyrkandet vid nästa fullmäktigemöte den 17 november 2022.

Liselotte Jonasson (MiG) med instämmande av Kjell Örtlund (MiG): Bifall till Ruth
Johannessons (MiG) återremissyrkande.

Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Carina Johansson (C): Avslag på Ruth
Johannessons (MiG) återremissyrkande.

Åke Fridén (-), Ruth Johannesson (MiG), Stefan Nilsson (SD), Curt Vang (MiG),
Anton Sjödell (M), Bengt-Ove Eriksson (V), Lise-Lotte Jonasson (MiG), Kjell
Örtlund (MiG), Anders Gustafsson (SD), Carina Johansson (C), Marie Johansson
(S), Suzana Bahtanovic (S), Kenneth Magnusson (C), Ros-Marie Modén (S),
Evagelos Varsamis (S) och Ylva Samuelsson (S) gör inlägg i debatten.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och Ruth
Johannessons (MiG) återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag.
NEJ-röst för Ruth Johannessons (MiG) återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 38 JA-röster och 11 NEJ-röster. Därmed har
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Kf §151 (forts.)

Beslutet skickas till:
Alla bolag

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Alla nämnder

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
23

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2022-10-26

Kf §153 Dnr: KS.2022.45 1.2.6

Redovisning av obesvarade motioner per den 1 september 2022

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade motioner
daterad den 1 september 2022.

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

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade
motioner per 1 september 2022 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen.

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

Kommunstyrelsen har den 5 oktober 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
att godkänna redovisningen av obesvarade motioner daterad den 1 september
2022.

Beslutsunderlag
Redovisning av obesvarade motioner per 1 september 2022
Kommunstyrelsen den 5 oktober 2022, §267

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Kansliet, kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §154 Dnr: KS.2022.91 1.3.1

Sammanträdesplan 2023

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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.

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.

Kommunstyrelsen har den 12 oktober 2022 beslutat att föreslå
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
Kf §154 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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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.

Beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktiges presidium, daterat den 12 april 2022, §1
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesdagar för 2023, daterat
den 27 september 2022
Kommunstyrelsens protokoll den 12 oktober 2022, §276

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Ksf avd.chefer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §155 Dnr: KS.2022.170

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2023

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden 2023 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 anslagstavla, på
kommunens hemsida.

Kommunstyrelsen har den 5 oktober 2022 berett ärendet och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden 2023 ska ske i VästboAndan med Finnveden NU innehållande tid
och plats för sammanträdena samt de viktigaste ärendena.

Beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktiges presidium 2022-08-25, §6
Kommunstyrelsen den 5 oktober 2022, §268

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §156 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Meddelanden

Socialnämnden
Protokoll den 15 september 2022, §99 Ej verkställda beslut kvartal 2,
2022
Sammanställning kvartal 2 2022

Kommunfullmäktiges presidium
Protokoll den 25 augusti 2022, §4 Redovisning av partistöd 2021

Revisionen
Granskningsrapport gällande informationssäkerheten i Gislaveds kommun

Justerares signatur Utdragsbestyrkande


	Protokoll Kf 2022-10-26 §(136-156)
	Sid:2 Kf §136 KS.2022.1
	Sid:3 Kf §137 KS.2022.178
	Sid:4 Kf §138 KS.2022.2
	Sid:5 Kf §139 KS.2022.176
	Sid:6 Kf §140 KS.2022.176
	Sid:8 Kf §141 KS.2022.5
	Sid:9 Kf §142 KS.2022.6
	Sid:10 Kf §143 KS.2022.176
	Sid:11 Kf §144 KS.2022.3
	Sid:12 Kf §145 KS.2022.3
	Sid:13 Kf §146 KS.2022.3
	Sid:14 Kf §147 KS.2022.3
	Sid:15 Kf §148 KS.2022.3
	Sid:16 Kf §149 KS.2022.3
	Sid:17 Kf §150 KS.2022.3
	Sid:18 Kf §151 KS.2022.63
	Sid:19 Kf §152 KS.2022.63
	Sid:23 Kf §153 KS.2022.45
	Sid:24 Kf §154 KS.2022.91
	Sid:26 Kf §155 KS.2022.170
	Sid:27 Kf §156 KS.2022.1

