
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-08-25

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 25 augusti 2021, kl. 13.00 - 16.00

Beslutande Carina Johansson (C), ordf.
Bengt Petersson (C)
Håkan Josefsson (C)
Anton Sjödell (M)
Niclas Palmgren (M), tjänstgörande ersättare för Jonas Ericson (M), inte närvarande §215
Magnus Sjöberg (C) tjänstgörande ersättare för Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L)
Mikael Kindbladh (WeP)
Marie Johansson (S)
Ros-Marie Modén (S), tjänstgörande ersättare för Fredrik Johansson (S)
Marie-Louise Dinäss (S)
Ylva Samuelsson (S), tjänstgörande ersättare för Evangelos Varsamis (S)
Tommy Stensson (S)
Mattias Johansson (SD)
Stefan Nylén (SD)

Övriga deltagande Eva Gardelin-Larsson, tf kommundirektör
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Anna Sanell, avd. chef verksamhetsstöd, §§213-214, 220
Lydia Holmberg, utvecklingsledare, §215
Susanne Härenstam, utvecklingsledare, §§216-217
Sven Hedlund, statsarkitekt, §§216-217
Vigan Oruci, planarkitekt, §216
Seigo Oguni, planarkitekt, §217
Louise Elverlind, tf ekonomichef, §§218-219, 221

Utses att justera Marie Johansson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret den 26 augusti 2021

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 213 - 224

Yvonne Thelin Karlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Carina Johansson (C)

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

Marie Johansson (S)

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-08-25 Paragrafer 213 - 224

Datum för
anslags uppsättande 2021-08-27

Datum för
anslags nedtagande 2021-09-20

Förvaringsplats
för protokollet
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Ks §213 Dnr: KS.2021.2 1.7.3

Information om enheten Kansli, kvalitet och digitalisering

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anna Sanell, avdelningschef för verksamhetsstöd, informerar om kanslienheten
och kvalitet- och verksamhetsutvecklingsenheten och deras verksamhet, pågående
arbete och utvecklingsområden inom enheterna.
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Ks §214 Dnr: KS.2021.132 1.9.1

Yttrande över remiss - Papper, poddar och Pliktmateriallagstiftning för
ett tryggat källmaterial

Beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslagen eller materialet i remissen.

Ärendebeskrivning
Regeringskansliet har skickat betänkandet Papper, poddar och
pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källsmaterial på remiss till Gislaveds
kommun.

Uppdraget för betänkandet har varit att se över regelverket för pliktleverans av
material och Kungliga bibliotekets övriga arbete med att samla in, beskriva, bevara
och tillhandahålla material. Översynen skulle även omfatta de rättsliga
förutsättningarna för behandling av personuppgifter

Syftet med att samla in framställt material att för att göra det tillgängligt för
allmänheten i framtiden. Nuvarande lagstiftning utformades för ett analogt
medielandskap och omfattar fysiskt utgivna medier. Visst elektroniskt material
samlas också in med stöd av e-pliktlagen. I vissa fall fungerar nuvarande lagstiftning
precis som det är tänkt, medan den andra gånger inte kan tillämpas eftersom det
pliktexemplar som ska samlas in med stöd av lagen idag, sprids med en annan
teknik än den som lagen träffar. Även det att dagens leveransplikt bygger på eget
initiativ är begränsande för insamlandet. Utvecklingen av hur text, bild, rörlig bild
och ljud produceras och sprids har gått så långt att lagstiftningen inte längre
omfattar allt det som lagstiftaren avsåg att samla in.

Betänkandet föreslår att pliktexemplar, med undantag för skrifter och tekniska
upptagningar, ska lämnas via nätverk. Materialet ska som huvudregel lämnas så
snart som möjligt, dock senast tre månader från tillgängliggörandet. För att ge
utrymme för viss flexibilitet ska regeringen eller den myndighet regeringen utser i
enskilda fall få besluta om undantag från skyldigheten att lämna pliktexemplar. Ett
sådant beslut får meddelas om ett material inte bedöms ha ett väsentligt värde för
forskningen eller bevarandet av det svenska kulturarvet eller om materialet ändå
bevaras för framtiden på ett betryggande sätt. Sådant undantag får också beslutas
om det annars finns särskilda skäl. I enskilda fall får det även beslutas om undantag
eller avvikelser från bestämmelserna om antal pliktexemplar, till vem pliktexemplar
ska lämnas, det som ska åtfölja pliktexemplaret, metoden för överlämnandet och
när leverans ska ske.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet
avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar.
Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om
detta.

Gislaveds kommun har inga synpunkter att lämna.

Beslutsunderlag
Remiss, Papper, poddar och Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2021

Ks §214 (forts.)
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Yrkanden
Fredrik Sveningson (L): Att ärendet inte ska vara beredande utan beslutas idag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningsons (L) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Regeringskansliet
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Ks §215 Dnr: KS.2021.41 1.4.1

Delårsbokslut 2021, U2, kommunstyrelsens egna

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Uppföljning 2 - Delårsbokslut 2021,
kommunstyrelsens egna, daterad den 18 augusti 2021.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att slutdatum på uppdraget Att ta
fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för att möjliggöra samplanering för Gislaved
och Anderstorp ändras från 2022-05-31 till 2022-08-31.

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

Ärendebeskrivning
Ett stort förändringsarbete som pågår under framförallt 2021 är översynen av
förvaltningsorganisationen. Översynen ägs av kommundirektören utifrån ett
uppdrag från kommunfullmäktige och har en mycket hög prioritet. En viktig
utgångspunkt i översynen är att den ska genomföras med hög delaktighet från
medarbetarna. Kommunstyrelseförvaltningens medarbetare har i hög grad deltagit
och det har inneburit att andra arbetsuppgifter har behövt stå tillbaka eller läggas
på en lägre ambitionsnivå.

Nya riktlinjer på grund av Covid-19 har ställt stora krav på verksamhetens förmåga
att tänka om och ställa om. Verksamheterna arbetar enligt folkhälsomyndighetens
nationella råd och rekommendationer och följer och anpassar utifrån
uppdateringar av dessa.

Nödvändiga omprioriteringar och omställningar under pandemin har medfört en
ökad arbetsbelastning under våren. På grund av att uppdrag har behövt skjutas
framåt är det fortfarande en ökad arbetsbelastning. Även en relativt hög
omsättning av medarbetare har lett till en mer ansträngd arbetssituation.

I undersökningen rörande distansarbete ser vi att det finns medarbetare som
upplever en försämrad fysisk och psykisk hälsa vilket förvaltningen behöver arbeta
med, vilket även kan ha förstärkts av den pågående översynen av organisationen.

Förändring på chefspositioner både inom egna men också övriga förvaltningar
påverkar farten i utvecklingsfrågor ut i organisationen. Även att tjänster inte
tillsätts i samma grad som tidigare i väntan på utfallet av förvaltningsöversynen
påverkar utvecklingsarbetet.

Förtroendevalda har haft möjlighet att delta digitalt vid sammanträden för att
säkerställa deltagandet under pandemin. Digitala sammanträden för fullmäktige har
inneburit ett ökat behov av stöd från förvaltningen för att det ska kunna
genomföras.

Ks §215 (forts.)
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Införanden av nya verksamhetssystem för ekonomi, HR och ekonomiskt bistånd
påverkar arbetssituationen för medarbetarna. Den ökade
arbetsbelastningen kommer att fortgå under en tid framöver till dess att allt sitter
på plats och kunskapen har nått ut i organisationen.

Gällande uppdrag föreslås ändrade slutdatum på:
· Att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för att möjliggöra

samplanering för Gislaved och Anderstorp, på grund av försening till följd
av coronapandemin samt organisationsöversynen.

· I samverkan med polis och andra aktörer ta fram en trygghetsplan, på
grund av nytt lagförslag som kommer att påverka förutsättningarna.

Ekonomisk prognos presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 8
september.

Beslutsunderlag
Uppföljning 2 - Delårsbokslut 2021, kommunstyrelsens egna, daterad den 18
augusti 2021 (exkl. ekonomi)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §216 Dnr: KS.2021.44 4.2.2

Antagande av detaljplan för Centrum 2 med flera i Gislaved

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för
Centrum 2 med flera i Gislaved.

Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av fastigheterna Centrum 2 och del
av Centrum 3 genom ändrad markanvändning från allmänt ändamål till bland annat
bostäder, vårdbostäder, parkering och förskola.

Planområdet gränsar till kvarteret Krabban och Kyrkoparken i väster,
kommunhuset, Torgparken och kvarteret Gripen i söder samt kvarteret Stora
Maden i öster och norr. Inom planområdet ligger kommunhusparkeringen, Johan
Orreskolan med tillhörande gymnastikbyggnad samt Johan Orreparken. Den totala
arean för planområdet är cirka 2,4 hektar och ägs till största del av Gislaveds
kommun.

Planförslaget baseras på det vinnande förslaget i kommunens markanvisningstävling
för Projekt Stationsallén från 2018. Det vinnande förslaget Hus i park, framtaget av
företaget Bygga GWG AB i samarbete med Accent Arkitekter i Värnamo, ligger
till grund för utformningen av detaljplanen.

Avsikten är att tillskapa moderna och hållbara bostäder i flerbostadshus med ett
underliggande parkeringshus i två plan. Inom området ska det även inrymmas en
förskola med tillhörande ytor och funktioner.

Byggnaderna ska placeras längs med Ängsgatan för att bevara de öppna ytorna
mellan de nya byggnaderna och kommunhuset. Ytan mellan de planerade
byggnaderna och gång- och cykelvägen inom exploateringsområdet blir
kvartersmark med friytor för förskolan och boende. Bostadsbebyggelsen kommer
att uppföras i form av tre punkthus i sju våningar (varav en vindsvåning) med
generösa avstånd mellan husen, eventuellt med handel/verksamhetslokaler på de
två nedersta våningarna mot Ängsgatan. Byggnadernas totalhöjd är cirka 27 meter.

Enligt förslaget ska det även byggas ett punkthus i tre våningar och en byggnad i en
våning för förskola. Inom området ska det även byggas ett underjordiskt
parkeringsgarage i två våningar, där garagets tak utgör utemiljö för förskolan. Den
totala bruttoarean (BTA) inom exploateringsområdet blir cirka 14 500 kvm.

I planområdet har hela Kyrkogatan inkluderats då en del av gatan i gällande
detaljplan är planlagd som kvartersmark. Detaljplanen ska säkerställa Kyrkogatan
som allmän platsmark - gata.

Ks §216 (forts.)
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Johan Orreskolans kulturhistoria värde ska värnas och byggnaden ska kunna
nyttjas bättre genom en mer breddad användning. Inom Johan Orreparken ska
gång- och cykeltrafikanter prioriteras. Gång- och cykelvägen genom parken ska
fortsätta att utgöra en tydlig koppling för trafikanter som rör sig till och från
centrum.

Konsekvenserna av exploateringen innebär att befintlig gymnastikbyggnad rivs för
att ge utrymme för en sammanhållen bebyggelse.

Planläggningen av allmän platsmark - park på del av fastigheten Centrum 3 innebär
att gällande användning (kvartersmark för allmänt ändamål) med en byggrätt på
cirka 5 500 kvm släcks ut till förmån för Johan Orre- och Torgparken.
Konsekvensen av detta är att kommunhusets eventuella behov för utbyggnad
kraftigt reduceras. För att ta höjd för framtida behov av utbyggnad av
kommunhuset, möjliggörs en byggrätt för kontors- och centrumändamål på cirka
500 kvm.

Gällande fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved antogs av
kommunfullmäktige den 20 juni 2011 (Kf § 76), reviderad den 21 september 2015
(Kf § 122).

Planförslaget är i stort förenligt med FÖP:en. Den avvikelse från FÖP:en som
föreslås är följande:

I Johan Orreparken, i direkt anslutning till kommunhuset, planläggs kvartersmark
för kontors- och centrumändamål. Denna planläggning säkerställer kommunhusets
underjordiska varumottagning och vändplan. Då en stor del av befintlig byggrätt
upphör med planläggning av allmän platsmark - park tar detaljplanen höjd för
kommunhusets eventuella behov av utbyggnad och möjliggör en mindre byggrätt
på cirka 500 kvm byggnadsarea (BYA) för kontors- och centrumändamål.

Planförslaget har ett betydande intresse för allmänheten, har en stor påverkan på
Gislaveds centrum och avviker från FÖP:en i och med planläggningen av
kvartersmark i Johan Orreparken. Med anledning av detta upprättas detaljplanen
med utökat planförfarande, vilket innebär att det är kommunfullmäktige som
beslutar om antagande.

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker planförslaget och ser positivt på att
Gislaveds centrum förtätas med bland annat bostäder och förskola. Den avvikelse
från FÖP Gislaved som föreslås anses kunna godkännas. Detaljplanen följer
intentionerna i Idé- och gestaltningsprogram för Gislaved 2040 - mötesplatsen vid
Nissan, antaget av kommunfullmäktige den 12 december 2019.

Synpunkterna som framfördes under samrådet har beaktats inför granskningen av
planen.

Under tiden 3-23 maj 2021 har förslaget till detaljplan ställts ut för granskning.
Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering om
utställningen gjordes i ortstidningarna.

Under granskningsskedet har kommunstyrelseförvaltningen inte haft några
synpunkter.
Ks §216 (forts.)

Beslutsunderlag
Protokoll BmUG, daterat den 22 juni 2021 §33
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Antagandehandling, daterad april 2021
Plankarta antagande, daterad maj 2021
Samrådsredogörelse, daterad 27 april 2021
Granskningsutlåtande, daterad 24 maj 2021
Bilaga 1 - Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad januari 2021
Bilaga 2 - Undersökning om barnkonventionen, daterad december 2020
Bilaga 3.1 - Hus i park, daterad 9 november 2018
Bilaga 3.2 - Hus i park, reviderad 26 november 2020
Bilaga 4 - Kulturmiljöutredning, daterad 28 augusti 2020
Bilaga 5.1 - Bilaga 5 - Översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad 12
oktober 2020
Bilaga 5.2 - Översiktlig miljöteknisk markundersökning - historisk inventering,
daterad 27 maj 2020
Bilaga 5.3 - Översiktlig miljöteknisk markundersökning - provtagningsplan, daterad
24 juni 2020
Bilaga 6 - Trafikbullerutredning, daterad 7 september 2020
Bilaga 7.1 - Översiktlig geoteknisk undersökning - markteknisk
undersökningsrapport, daterad 4 juni 2020
Bilaga 7.2 - Översiktlig geoteknisk undersökning - geoteknik, daterad 4 juni 2020
Bilaga 8 - Inventering av träd, daterad 21 september 2020
Bilaga 9 - Solstudie, daterad 26 maj 2020
Bilaga 10 - Trafikutredning, daterad 4 september 2020
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 juli 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §217 Dnr: KS.2017.175

Antagande av detaljplan för Göta 2 m.fl. i Gislaved, Weland

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till bygg- och miljöförvaltningen att göra en
redaktionell ändring i plankartan genom att göra tillägget att även testbanan ska
vara benämnd som R1.

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Göta
2 med flera i Gislaved, daterad juni 2021.

Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att pröva om det är möjligt att utöka och uppdatera
nuvarande användning för fastigheten Göta 2. Området i anslutning till Weland
Industricentrum AB är planlagt för industriändamål. Detaljplanens avsikt är pröva
möjligheten i att hela fastigheten Göta 2 kan exploateras. Samtidigt prövar planen
om det är möjligt att tillåta ytterligare användningsområden på platsen, både för
befintliga och för tillkommande markområden. I gransknings-förslaget inkluderades
även kommunal mark söder om fastigheten Göta 2.

Planområdet är beläget i anslutning till Anderstorpsvägen i sydöstra delen av
Gislaveds tätort. Marken utmed Anderstorpsvägen får enligt förslaget användas till
kontor, hotell, restaurang, vård och utbildning. Stora delar av fastigheten är sedan
tidigare planlagd, men för området i öster i anslutning till Tippvägen finns för
närvarande ingen detaljplan. Denna mark kan enligt förslaget användas likvärdigt
med intilliggande område, det vill säga för industri, verksamheter och kontor. Den
kommunala marken mellan fastigheten Göta 2 och Tippvägen samt delar av den
kommunala marken mot söder, kommer naturligt att ingå i planområdet och
kommer därmed att planläggas likvärdigt med angränsande mark. Den totala arean
för planområdet är cirka 65 hektar och ägs till största del av Weland
Industricentrum AB.

Gällande fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved antogs av
kommunfullmäktige den 20 juni 2011 (Kf § 76), reviderad den 21 september 2015
(Kf § 122). I FÖP:en är Göta 2 utpekad som befintlig och/eller planlagd industri.
Den östra delen av fastigheten är utpekad som utredningsområde för energi,
industri och avfall.

Synpunkterna som kommunstyrelseförvaltningen framförde under samrådet har
besvarats och till största del beaktats inför granskningen av planen.

Under tiden 12 mars – 30 april 2021 har förslaget till detaljplan ställts ut för
granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och
annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna.

Efter granskningen har följande ändringar gjorts inför antagandet av planen:

· Bestämmelsen k1 ”Byggnadens karaktärsdrag ska bibehållas vid om- och
tillbyggnation eller byte av fasad, tak och fönster med likvärdigt material

Ks §217 (forts.)
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med samma egenskaper och kvalitet” har lagts till på plankartan för att
skydda fasadens och höglagrets värden.

· Plankartan har kompletterats med markreservat för allmännyttiga
ledningar (befintliga luft- och markförlagda ledningar) och markreservat för
allmännyttig ledning av dagvatten har lagts till.

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker planförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 juli 2021
Protokoll BmUG, daterat den 22 juni 2021 § 32
Planbeskrivning - antagandehandling, daterad juni 2021
Plankarta - antagandehandling, daterad juni 2021
Samrådsredogörelse, daterad februari 2021
Granskningsutlåtande, daterat 9 juni 2021
Dagvattenhantering för Göta 2, daterad 3 september 2019
Markteknisk undersökningsrapport, daterad 16 september 2016
Teknisk PM geoteknik, daterad 16 september 2016
PM 1 Geoteknik, daterad 28 juni 2019
Markteknisk undersökningsrapport, daterad 28 juni 2019
Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning av fastigheten Göta 2, daterad 2017
Rapport - miljöteknisk undersökning, daterad 27 januari 2017
Bilaga 1- Situationsplan med provpunkter, daterad 21 december 2016
Analyssammanställning jord, daterad 19 december 2016
Resultatredovisning av ScreenAir Indoor, daterad 15 december 2016
Analysrapport, daterad 8 september 2016

Yrkanden
Niclas Palmgren (M): Att uppdra till bygg- och miljöförvaltningen att göra en
redaktionell ändring i plankartan genom att göra tillägget att även testbanan ska
vara benämnd som R1.

Fredrik Sveningson (L) och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till Niclas Palmgrens (M)
yrkande.

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

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljöförvaltningen
Kommunstyrelsen
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Ks §218 Dnr: KS.2021.93 2.4.6

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Finnvedens
samordningsförbund

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa resultat- och
balansräkning enligt årsredovisning 2020 för Finnvedens samordningsförbund, samt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Ärendebeskrivning
Finnvedens samordningsförbund har överlämnat årsredovisning samt
revisionsberättelse för 2020 för godkännande av Gislaveds kommun. Årets resultat
visar ett överskott på 155 tkr. Revision är utförd enligt revisionslagen och god
revisionssed i Sverige. Årsredovisningen bedöms ge en rättvisande bild av
förbundets resultat och ställning

Revision är utförd enligt revisionslagen och god revisionssed i Sverige.
Årsredovisningen bedöms ge en rätttvisande bild av förbundets resultat och
ställning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2021
Sammanträdesprotokoll daterat 2021-03-10
Årsredovisning med bokslut 2020
Bil 1 till Årsredovisning 2020 - Måluppfyllelse av åtaganden i Verksamhetsplan 2019
Revisionsberättelse daterad 2021-03-25
Granskningsrapport daterad 2021-03-25

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks §219 Dnr: KS.2021.110 2.4.6

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Mediacenter i
Jönköpings län

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa resultat- och
balansräkning enligt årsredovisning 2020 för Mediacenter i Jönköpings län, samt att
bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Ärendebeskrivning
Mediacenter i Jönköpings län har överlämnat årsredovisning samt
revisionsberättelse för 2020. Årets resultat är +415 tkr. Det genomsnittliga
resultatet de senaste fem åren uppgår till +229 tkr.

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslag och ger en rättvisande bild av resultatet och ställningen i
enlighet med god redovisningssed. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Förvaltningsberättelse 2020
Revisionsberättelse 2020 daterad 2021-04-19
Sakkunnigas granskningsrapport (Nodum Revision)

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks §220 Dnr: KS.2021.57 2.4.8

Taxa för kopiering

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kopieringstaxa för
allmänna handlingar daterad den 8 juni 2021, samt att taxan gäller från den 1
januari 2022.

Ärendebeskrivning
Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en kommun
eller en myndighet. Om den som begär ut en handling däremot önskar en kopia på
handlingen har kommunen rätt att ta ut en avgift.

Kopieringstaxan gäller för hela kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att taxan inte förändras jämfört med
2021.

Beslutsunderlag
Kopieringstaxa för allmänna handlingar daterad den 8 juni 2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2021
Kommunstyrelsen den 11 augusti 2021, §201

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks §221 Dnr: KS.2021.116 2.4.7

Yttrande över samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings
läns budget 2022

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Mediacenter i Jönköpings läns förslag till budget för
2022.

Ärendebeskrivning
Mediacenter i Jönköpings län har översänt förslag till budget 2022 för samråd till
medlemmarna i kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län.
Medlemskommunernas beslut och eventuella synpunkter sänds till Mediacenter i
Jönköpings län senast den 11 november 2021.

Mediacenter har inte för avsikt att höja medlemsavgiften för perioden 2021-2023,
och därmed tillmötesgå kommunernas önskemål. Medlemsavgiften beräknas på
antalet invånare och innebär en något lägre kostnad för Gislaveds kommun 2022,
771 tkr. Inga investeringar planeras för 2022.

Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län är sedan 2006 ett eget
kommunalförbund och har till syfte att tillvarata kommunernas intressen, främja
samverkan och ge service inom området ljud, film, media, IT-pedagogik och
elektronik. Kommunalförbundet fungerar också som ledarskapsstöd för lärande
och utveckling gentemot medlemmarna inom ramen för sitt kompetensområde.

Beslutsunderlag
Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2021

Beslutet skickas till:
Mediacenter i Jönköpings län
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Ks §222 Dnr: KS.2021.146 9.3.4

Yttrande ansökan om tillstånd till expropriation med nyttjanderätt av
vägsträcka Länsstyrelsen i Jönköpings län

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka Eno Energy Sweden AB:s ansökan om
tillstånd till expropriation för nyttjanderätt av vägsträcka på fastigheterna Frostnäs
2:2 och 2:3, Burseryds-Hult 1:1 och gemensamhetsanläggningen Villstads-Ma GA:1.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings läns har översänt en ansökan om tillstånd för
expropriation för yttrande. Det är företaget Eno Energy Sweden AB som till
regeringen ansöker om expropriation för nyttjanderätt för vägsträckor för att
kunna bygga en vindkraftpark. Parken har ett miljötillstånd som medger byggandet
av tre vindkraftverk. Ansökan om expropriation gjordes ursprungligen av företaget
Fr Ramström Vind AB men tillståndet har övertagits av Eno Energy Sweden AB
som nu också står för ansökan om expropriation. Om ingen sakägare bestrider
ansökan så avgörs frågan av länsstyrelsen, i annat fall ska ärendet avgöras av
regeringen.

Enligt remissen så omfattas fastigheterna Frostnäs 2:2 och 2:3, Burseryds-Hult 1:1
och vägsamfälligheten i form av gemensamhetsanläggningen Villstads-Ma GA:1.
Sökanden vill ha nyttjanderätt för att dels använda befintliga vägar, dels kunna
anlägga nya vägsträckningar till två av parkens tre vindkraftverk. Vägarna ska
användas för transporter i samband med byggnationen av vindkraftparken men
också för att tillgängliggöra vindkraftparken under hela dess livstid.

Sökanden framför ett förstahandsyrkande som omfattar byggnation av väg på
fastigheten Frostnäs 2:3 för att kunna uppföra ett vindkraftverk på angränsande
fastigheten Burseryds-Hult 2:30. Sökanden har också ett andrahandsyrkande som
omfattar både nyttjande av befintliga vägsträckor och nybyggnation på fastigheterna
Frostnäs 2:2 och 2:3. Bifogat kartmaterial visar att andrahandsyrkandet också
omfattar delar av vägsamfälligheten Villstads-MA GA:1 samt i ett avsnitt eventuellt
också berör fastigheten Burseryds-Hult 1:1. Avsikten med andrahandsyrkandet är
att kunna uppföra vindkraftverk på angränsande fastigheterna Burseryds-Hult 2:30
och Guaström1:4.

Sökanden anger att anledningen till ansökan är att ingen ekonomisk
överenskommelse om markupplåtelse har gått att träffa med fastighetsägaren till
Frostnäs 2:2 och 2:3. Sökanden anger också att man har undersökt alternativa
lösningar för nå fastigheterna där de två vindkraftverken ska uppföras men inte
lyckats få till stånd en nyttjanderättslösning.

Sökanden anser att berörda fastigheter inte kommer att drabbas av
värdeminskning utan fastigheternas brukbarhet kommer att öka med åtgärderna i
den sökta expropriationen. Företaget menar också att få tillstånd till att nyanlägga
respektive använda befintliga vägar ger möjligheter att bygga vindkraft enligt
beslutat miljötillstånd och därmed tillgodose ett behov av elförsörjning.

Ks §222 ( forts.)
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Vindkraftpark Frostnäs har varit föremål för en omfattande hantering under
tillståndsprocessen där parkens inverkan på människa och miljö har bedömts. Det
är olyckligt att det under tillståndsprocessen inte framgick att
transporttillgängligheten inte var säkerställd.

Själva ansökan om expropriation är otydlig och svårförståelig. Enligt företagets
ansökan så berörs fastigheterna Frostnäs 2:2 och 2:3 men enligt bifogat
kartmaterial och länsstyrelsens remiss framgår det att
gemensamhetshetsanläggningen Villstads-Ma GA:1 i delar också omfattas. I vilken
omfattning fastigheten Burseryds-Hult 1:1 berörs eller inte, går däremot inte att
avgöra av det bifogade kartmaterialet. Under vilka förutsättningar de föreslagna
första- och andrahandsalternativen kan säkerställa tillgängligheten till
vindkraftverkens positioner finns ingen information om. Det är därför omöjligt att
bedöma vilka konsekvenser de olika yrkandena medför.

Sökanden anger kort att man har undersökt alternativa lösningar för att lösa
tillgänglighetsfrågan men inte lyckats. Någon mer konkret information om
undersökta alternativa lösningar finns inte

En hållbar utveckling av vindkraft i Gislaveds kommun förutsätter lokal delaktighet
och acceptans i så stor utsträckning som möjligt. Även om expropriation är en
legal möjlighet så anser Gislaveds kommun generellt att verktyget inte bör
användas. Förfarandet rimmar i detta fall också illa med ett hållbart byggande av
vindkraft i kommunen. Vidare så utgör inte de begränsade upplysningarna om
försök till alternativa lösningar ett tillräckligt skäl för medge ett
expropriationsförfarande. Enligt vår mening så har sökanden inte lagt fram en
ansökan som tillräckligt belyser konsekvenser av olika yrkanden eller har tillräcklig
prövat alternativa lösningar till expropriation. Ansökan om expropriation avstyrks
därför.

Beslutsunderlag
Remiss Ansökan om tillstånd till expropriation med nyttjanderätt av vägsträcka
belägen på fastigheterna Gislaved Frostnäs 2:2 och 2:3, Gislaved Burseryds-Hult
1:1samt gemensamhetsanläggningen Gislaved Villstads-Ma GA:1 inklusive bilagor,
Länsstyrelsen i Jönköpings län daterad den 23 juni 2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2021

Yrkanden
Marie Johansson (S) med instämmande av Anton Sjödell (M), Fredrik Sveningson
(L), Stefan Nylén (SD) och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Ks §223 Dnr: KS.2021.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige
Brev till kommunstyrelsen gällande utredning kring cirkusars
möjlighet till att nyttja kommunal mark
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Ks §224 Dnr: KS.2021.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Skrivelse gällande investeringsstöd
Ordföranden informerar om att kommunstyrelsens presidium har tagit fram en
skrivelse till länsstyrelsen gällande konsekvenserna kring utbetalning av
investeringsstöd för bostadsbyggande.

Bemanning deltidsbrandkåren
Niclas Palmgren, ordförande i räddningsnämnden, informerar om svårigheterna
med att rekrytera deltidsbrandmän i Reftele och Smålandsstenar. Han vädjar om
att kommunen som arbetsgivare måste hjälpa till för att skapa förutsättningar för
att medarbetare ska kunna ta ett uppdrag som deltidsbrandman.

Rekrytering av kommundirektör
Ordföranden informerar om pågående rekrytering av kommundirektör. Inom kort
kommer intervjuer att påbörjas.

Planeringsunderlag vindkraft
Tf kommundirektör informerar om att det kommer att ske en dialog på
kommunstyrelsens sammanträde den 8 september kring planeringsunderlaget för
vindbruk i kommande översiktsplan.

Svar på fråga om beredskap vid åskoväder
Tf kommundirektör återkopplar på en fråga som kom in på föregående möte
gällande kommunens beredskap vid åskoväder. Hon informerar om att vi har en
hög säkerhet i kommunen men föreslår att kommunstyrelsen avsätter en tid
framöver för att generellt diskutera säkerhetsfrågorna ytterligare.

BGR
Anton Sjödell informerar om BGR, Business Gnosjöregionen, som bildades 2015.
Han informerar om att det är inplanerat en extra föreningsstämma den 31 augusti
för att diskutera BGR:s framtid tillsammans med ägarna, Gislaved, Gnosjö,
Vaggeryd och Värnamo kommuner med resp. näringslivsdel. En utvärdering av
bolaget kommer att göras och man kommer att diskutera den framtida
inriktningen.

Arbetsförmedlingens reformering
Anton Sjödell informerar om att arbetsmarknadsutskottet har gett avdelningen för
arbete och utbildning i uppdrag att ta fram ett förslag på en
organisationsförändring som samspelar med Arbetsförmedlingens reformering.
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