
8GISLAVEDS 
~KOMMUNI 

K O M M U N F U L L M Ä K T I G E
i Gislaveds kommun kallas härmed till digitalt sammanträde torsdagen den 26 augusti 2021,
klockan 18:30 för att behandla följande ärenden

Nr Diarienummer Ärendemening

1 KS.2021.1 Fastställande av dagordning

2 Nya motioner

3 KS.2021.5 Interpellationer

4 KS.2021.6 Frågor

5 KS.2021.3 Valärenden

6 KS.2021.7 Information från revisionen 2021

7 KS.2021.130 Stipendieöversyn

8 KS.2019.209 Revidering av ny
nämndsorganisation från
mandatperioden 2023

9 KS.2020.153 Anläggningsarrende för Projekt
Pulsen i Sunnaryd

10 KS.2021.1 Meddelanden

Gislaved den 2021-06-15

Lars-Ove Bengtsson
Ordförande

Yvonne Thelin Karlsson
Kommunsekreterare



Med anledning av Coronaviruset- Covid 19 och för att begränsa smittspridningen vädjar vi till
allmänheten att istället för att besöka sammanträdet titta på webbsändningen på kommunens
hemsida.
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[Kommunens dnr: KS.2021.164] 

2021-08-25 1 [1] 

Motion: 
Motion Gällande de medmänniskor som är sysselsatta i Daglig Verksamhet, 
omsorgen/LSS På kommunfullmäktiges junimöte i år frågade undertecknad 
huruvida kommunen uppmärksammar de som har varit sysselsatta i 
kommunens Daglig Verksamhet, omsorgen/LSS, efter 25 år, med 
uppvaktning och gåva i likhet med anställda eller förtroendevalda i 
kommunen. Svaret som gavs av kommunstyrelsens ordförande Carina 
Johansson (c) var att detta inte görs då denna grupp inte har någon formell 
anställning i kommunen. Min uppfattning och yrkande är att regelverket då 
skall ändras så att även denna grupp av medmänniskor skall uppvaktas med 
samkväm och medföljande gåva i likhet med vad formellt anställda och 
förtroendevalda har efter 25 år. Denna fråga handlar om lika människovärde 
och min förhoppning är att denna motion inte avvisas på rent formalistiska 
grunder. 

Erik Andersson 

Kommunistiska partiet 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 



    
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 

  
  

 
  

 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

& GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

2021-08-26 1 [1] 

[Kommunens dnr: KS.2021.6] 

Fråga: 
Fråga till socialnämndens ordförande. 
På SKRs hemsida framgår att socialnämnden kan efter beslut i nämnden 
ansöka hos för förvaltningsrätten om utreseförbud för personer under 18 
år. Syftet med denna lag paragraf 31 enligt LVU är att förhindra 
könsstympning och tvångsäktenskap. Eftersom jag är ledamot i 
socialnämnden och vi har inte haft uppe något sådant ärende mig veterligen 
för beslut så undrar jag om det stämmer. 
Hur många ansökningar om utreseförbud, i syfte att förhindra 
könsstympning och tvångsäktenskap har Gislaveds kommun via 
socialnämnden eller på annat sätt skickat in till förvaltningsrätten under 
2021? Om svaret är noll, kan det verkligen vara så att ett nationellt problem 
med könsstympning och tvångsäktenskap inte finns i just Gislaveds kommun? 
Hur avser Gislaveds kommun att hantera denna viktiga fråga framöver? 

Mattias Johansson 

Sverigedemokraterna 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 



    
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

  
      

   

 

 

 

 

 

 

& GISLAVEDS 
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2021-08-26 1 [1] 

[Kommunens dnr: KS.2021.6] 

Fråga: 
Fråga till tekniska nämndens ordförande. 
Vid bostadsområdet Dalen strax bredvid Dalenparken är en björkdunge 
sedan en tid borttagen, istället är området som i folkmun kallas Red Rock 
inhängnad. Det rör sig alltså om en liten bergsknalle som är under någon 
form av process av sanering. Området är omgärdat av en provisoriskt 
stacken. De boendet området önskar veta följande: - Vad ska hända med 
bergsknallen? - När ska det hända? - Vad är slutmålet? - Anser du att ni har 
haft en bra dialog med kommunens medborgare som berörs av saneringen? 

Mattias Johansson 

Sverigedemokraterna 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 



    
 
 
 
 
 

 

  
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

& GISLAVEDS 
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2021-08-13 1 [1] 

[Kommunens dnr: KS.2021.3] 

Nominering: 
Nominerar Dennis Ernst till ledamot i Demokratiberedningen. // Anton 
Sjödell Gruppledare Moderaterna Gislaved kommun 

Anton Sjödell 

Moderaterna 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
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2021-08-19 1 [1] 

[Kommunens dnr: KS.2021.3] 

Nominering: 
Nominerar Rickard Carlsson till ersättare Barn- och utbildningsnämnden. 
Anton Sjödell Gruppledare Moderaterna Gislaved kommun 

Anton Sjödell 

Moderaterna 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 



    
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

& GISLAVEDS 
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2021-08-19 1 [1] 

[Kommunens dnr: KS.2021.3] 

Nominering: 
Nominerar Hannes Rosvik till ersättare i socialnämnden. Anton Sjödell 
Gruppledare Moderaterna Gislaved kommun 

Anton Sjödell 

Moderaterna 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2021-08-11 1(1)

Ks §203 Dnr: KS.2021.130

Stipendieöversyn

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva
miljöstipendiet och turismstipendiet, samt att inrätta ett hållbarhetsstipendium
och uppdra åt kommunstyrelsen att fastställa bestämmelser.

Ärendebeskrivning
Miljöstipendiet och turismstipendiet har utdelats sedan 2016 respektive 2012 i
Gislaveds kommun. Miljöstipendiet delas ut till personer, skolklasser,
organisationer, markägare eller företag inom kommunen. Syftet med stipendiet
är att belöna eller stimulera insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården.
Turismstipendiet delas ut till personer som är födda, uppvuxna eller
verksamma i Gislaveds kommun, eller till föreningar, organisationer eller
företag som har sin huvudsakliga sysselsättning inom kommunens besöksnäring.
Syftet med stipendiet är att uppmärksamma gott arbete inom besöksnäringen
och visa att den är en viktig del av den totala näringen i kommunen.

Miljöstipendiet har de senaste åren haft svårt att locka många nomineringar.
Turismstipendiet har haft liknande svårigheter, och tangerar dessutom delvis
Enters turismpris. Det finns en överlappning kring vilka typer av verksamheter
som kan tilldelas turismstipendium och turismpris.

Ett bredare hållbarhetsstipendium, med fokus på miljöfrågor inom den
ekologiska hållbarheten men också på frågor som rör den ekonomiska och den
sociala hållbarheten, skulle kunna locka ett bredare spektrum av nomineringar
och därmed också fler potentiella mottagare av stipendiet.

Besöksnäringsfrågorna är sedan tidigare överflyttade till näringslivsbolaget Enter
Gislaved AB.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 16 juni 2021, §190
Bestämmelser för hållbarhetsstipendium
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 juni 2021

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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2021-06-2331 1 [1] 

Bestämmelser för hållbarhetsstipendium 

1. Gislaveds kommuns hållbarhetsstipendium är avsett att belöna eller 

stimulera insatser, åtgärder och kunskaper inom hållbar utveckling. Med 

hållbar utveckling menas insatser, åtgärder och kunskaper för att stärka den 

ekonomiska, ekologiska eller sociala hållbarheten. 

2. Stipendiet skall kunna utdelas till enskilda personer, skolklasser, 

organisationer, markägare eller företag inom kommunen. 

3. Stipendiet, som utdelas årligen, skall utgöras av 10.000 kr som kan delas 

av flera stipendiater. 

4. Stipendiet utdelas efter ansökan eller förslag som skall vara 

kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 oktober. 

5. Stipendiat utses av kommunstyrelsens presidium i samråd med rådet för 

hållbar utveckling. 

6. Stipendiet skall ledigförklaras genom annons senast en månad före 

ansökningstidens utgång. 

Anvisningar

Ansökan görs genom att skicka din nominering med motivering till 

kommunen@gislaved.se eller till Gislaveds kommun, Stortorget 1, 332 80 

Gislaved. Märkning Hållbarhetsstipendium. 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

Postadress: Besöksadress: Telefon/fax: E-post/webb: Organisationsnr: Bankgiro: 

Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 kommunen@gislaved.se 212000-0514 426-7225 

332 80 Gislaved Gislaved 0371-940 79 gislaved.se 

https://gislaved.se
mailto:kommunen@gislaved.se
mailto:kommunen@gislaved.se


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2021-08-11 1(2)

Ks §204 Dnr: KS.2019.209

Revidering av ny nämndorganisation från mandatperioden 2023

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram
underlag i form av förslag till reglemente för kommunstyrelsen samt
delegationsordning i syfte att flytta området mark och exploatering från
tekniska nämndens grunduppdrag till kommunstyrelsens grunduppdrag fr.o.m.
1 januari 2022, samt att översända förslaget om att flytta området mark och
exploatering från tekniska nämndens grunduppdrag till kommunstyrelsen, för
yttrande till tekniska nämnden med anhållan om svar senast 15 oktober 2021.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt beslut
den 27 februari 2020, §32 angående verksamhetsområdet ”Arbete och
utbildning”. Verksamhetsområdet ”Arbete och utbildning” ska fortsatt vara
placerat under kommunstyrelsen när den nya nämndorganisationen börjar gälla
den 1 januari 2023.

Protokollsanteckning
Mattias Johansson (SD) och Stefan Nylén (SD) deltar inte i beslutet som
föreslås kommunfullmäktige utan återkommer när ärendet behandlas i
kommunfullmäktige.

Mikael Kindbladh (WeP) deltar inte i ärendet utan återkommer när ärendet
behandlas i kommunfullmäktige.

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 februari 2020 att
anta kommitténs förslag till ny nämndorganisation att gälla fr.o.m. 1 januari
2023. Förslaget innebär att det bildas en gemensam nämnd för
verksamhetsområdena teknik, kultur och fritid, verksamhetsområdet ”Fastighet
och service” placeras under kommunstyrelsen och verksamhetsområdet
”Arbete och utbildning” placeras under utbildningsnämnden.

Verksamhetsområdet "Arbete och utbildning", ligger under innevarande
mandatperiod under kommunstyrelsen. Parlamentariska kommittén har
fullmäktiges uppdrag att ta fram förslag till reglementen för styrelse och
nämnder inför den nya mandatperioden och den nya nämndorganisationen.
Kommittén har i det sammanhanget tittat på och fört en dialog kring respektive
nämnds grunduppdrag. Den dialogen har lett fram till att den parlamentariska
kommittén nu föreslår att verksamhetsområdet "Arbete och utbildning"
fortsatt ska vara placerat under kommunstyrelsen när den nya
nämndorganisationen börjar gälla den 1 januari 2023.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 27 februari 2020, §32
Parlamentariska kommittén den 12 maj 2021, §13
Kommunstyrelsen den 16 juni 2021, §191

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2021-08-11 2(2)

Ks §204 (forts.)

Yrkanden
Anton Sjödell (M): Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram
underlag i form av förslag till reglemente för kommunstyrelsen samt
delegationsordning i syfte att flytta området mark och exploatering från
tekniska nämndens grunduppdrag till kommunstyrelsens grunduppdrag fr.o.m. 1
januari 2022, samt att översända förslaget om att flytta området mark och
exploatering från tekniska nämndens grunduppdrag till kommunstyrelsen, för
yttrande till tekniska nämnden med anhållan om svar senast 15 oktober 2021.

Marie Johansson (S) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Maria
Gullberg Lorentsson (M) och Emanuel Larsson (KD): Bifall till liggande förslag
och till Anton Sjödells (M) yrkande.

Stefan Nylén (SD) med instämmande av Mattias Johansson (SD): Avslag på
Anton Sjödells (M) yrkande.

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

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag i övrigt och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Tekniska nämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2020-02-27 1(5)

Kf §32 Dnr: KS.2019.209

Ny nämndorganisation från mandatperioden 2023

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommitténs förslag till ny
nämndorganisation att gälla fr.o.m. 1 januari 2023. Förslaget innebär att det
bildas en gemensam nämnd för verksamhetsområdena teknik, kultur och fritid,
verksamhetsområdet ”Fastighet och service” placeras under kommunstyrelsen
och verksamhetsområdet ”Arbete och utbildning” placeras under
utbildningsnämnden.

Att ge kommittén i uppdrag att under innevarande mandatperiod utreda
möjligheterna till avtalssamverkan som alternativ till gemensamma nämnder.

Att ge kommittén i uppdrag att under innevarande mandatperiod ta fram
förslag till reglementen för berörda nämnder/beredning med
nämndernas/berednings grunduppdrag, arbetsformer m.m.

Att ge kommittén i uppdrag att under innevarande mandatperiod se över och
ta fram förslag på nya ersättningsbestämmelser som är anpassade till en ny
nämndorganisation.

Att ge kommundirektören i uppdrag att se över förvaltningsorganisationen och
ta fram ett förslag till framtida förvaltningsorganisation.

Att antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter i
socialnämnden (15+15), utbildningsnämnden (15+15) samt teknik-, kultur- och
fritidsnämnden (13+13), samt

Att i övrigt anta parlamentariska kommitténs bilagda underlag, daterat den 14
oktober 2019, avseende ny nämndorganisation att gälla fr.o.m. den 1 januari
2023.

Ärendebeskrivning
Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn av nämndorganisationen,
arbetssätt och ersättningar till förtroendevalda. Inför mandatperioden 2019-
2022 har kommunfullmäktige fattat beslut om att inrätta en parlamentarisk
kommitté som tillträder redan första året i mandatperioden.
Bakgrunden och syftet med detta är att omgående inleda en total
nämndöversyn för att möjliggöra förändringar inför kommande mandatperiod.

Kommunfullmäktige gav den 13 december 2018 den parlamentariska
kommittén i uppdrag att under mandatperioden 2019-2022 göra en
övergripande översyn av kommunens nämndorganisation. Översynen ska
resultera i förslag till förändringar i nämndorganisationen. Förslaget ska
innehålla förslag till förändringar avseende
• Nämndorganisationen
• Respektive nämnds sammansättning av ledamöter
• Respektive nämnds uppdrag (reglemente)

Den parlamentariska kommittén lägger nu fram förslag avseende de två första
delarna i uppdraget. Rapporten innehåller också en beskrivning av vilka

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2020-02-27 2(5)

Kf §32 (forts.)

verksamhetsområden som bör ingå i respektive nämnds uppdrag som grund för
framtagandet av reglementen som sker i nästa steg.

Översynen har inletts med en omvärldsbevakning och inhämtande av kunskap
från andra kommuner. Det är viktigt att Gislaveds kommun har en
nämndstruktur som väl kan möta de kommande utmaningar som
kommunsektorn står inför. Strukturen ska vara ändamålsenlig, effektiv och utgå
från medborgarnas behov.

Kommitténs utgångspunkter för förslaget:
 Kommunfullmäktiges viktiga särställning ska säkerställas.
 Organisationen ska dra nytta av fördelarna med en kombination av både

beredning och nämnd. Dessa har olika syften, uppdrag och roller. Maximal
nytta för kommunfullmäktige uppstår när dessa tillsammans med
kommunstyrelsen samspelar och stärker kommunfullmäktige.

 Kommunstyrelsens huvuduppdrag enligt kommunallagen behöver
säkerställas. Kommunstyrelsens tid och fokus får inte upptas av andra frågor
i för stor omfattning.

 Organisationen ska stimulera helhetssyn både vad gäller medborgare/
invånare och samhällsutvecklingen. Antalet nämnder bör därför minska
något i syfte att öka helhetssynen men ändå behålla hög grad av
specialisering. Nämnderna ska ha fokus på kommunens uppdrag avseende
välfärd och service.

 Den politiska organisationen ska vara enkel och tydlig.

 Behålla och utveckla demokratiberedningens uppdrag och roll. Beredningen
ska ha fokus på kommunens uppdrag avseende samhällsutveckling och
demokrati.

 Använd tillfälliga fullmäktigeberedningar i specifika avgränsade uppdrag som
kräver särskild styrning och helhetssyn.

Parlamentariska kommitténs förslag till förändring av nämndorganisationen
fr.o.m. 1 januari 2023 i sammandrag:

 det bildas en gemensam nämnd för verksamhetsområdena teknik, kultur och
fritid. Denna nämnd är en ambition och ett första steg mot en framtida
samlad Samhällsbyggnadsnämnd där ytterligare verksamhetsområden ingår.

 verksamhetsområdet ”Fastighet och service” placeras under
kommunstyrelsen.

 verksamhetsområdet ”Arbete och utbildning” placeras under
utbildningsnämnden.

Parlamentariska kommittén understryker i sitt förslag demokratiberedningens
viktiga roll i den politiska organisationen samt att deras arbete behöver fortsätta
utvecklas och stärkas.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2020-02-27 3(5)

Kf §32 (forts.)

Parlamentariska kommitténs förslag avseende sammansättning är att:
 socialnämnden ska bestå av 15 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.
 utbildningsnämnden ska bestå av 15 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.
 teknik-, kultur- och fritidsnämnden ska bestå av 13 ordinarie ledamöter och

6 ersättare.
 Övriga nämnder och kommunstyrelse kvarstår som i nuläget.

Syftet med att minska antalet ersättare är att göra varje enskild ersättare mer
delaktig och engagerad i nämndens arbete. Parlamentariska kommittén föreslår
också att demokratiberedningen ska kompletteras med två (2) ledamöter under
innevarande mandatperiod i syfte att säkerställa representation från samtliga
partier i fullmäktige. Demokratiberedningens sammansättning i kommande
mandatperiod ska vidare utredas och utvärderas.

Ledamöterna i den parlamentariska kommittén har löpande diskuterat och
återkopplat kommitténs arbete i sina respektive partigrupper. Den 7 oktober
2019 anordnades också ett gemensamt gruppmöte där en genomgång gjordes
av kommitténs förslag och som sedan enskilt diskuterades i respektive
partigrupp och synpunkter återkopplades till kommittén.

Efter att Parlamentariska har behandlat ärendet har en justering gjorts i
dokumentet på s. 33-34 med anledning av att socialnämndens ansvarsområde
gällande uppgifter som regleras i 29 kap. §9 skollagen gällande "information om
icke skolpliktig ungdom" kommer att flyttas till utbildningsnämndens
verksamhet.

Kommunstyrelsen har den 5 februari 2020 beslutat att föreslå kommun-
fullmäktige besluta att anta kommitténs förslag till ny nämndorganisation att
gälla fr.o.m. 1 januari 2023. Förslaget innebär att det bildas en gemensam
nämnd för verksamhetsområdena teknik, kultur och fritid, verksamhetsområdet
”Fastighet och service” placeras under kommunstyrelsen och verksamhets-
området ”Arbete och utbildning” placeras under utbildningsnämnden. Att ge
kommittén i uppdrag att under innevarande mandatperiod utreda möjligheterna
till avtalssamverkan som alternativ till gemensamma nämnder. Att ge
kommittén i uppdrag att under innevarande mandatperiod ta fram förslag till
reglementen för berörda nämnder/beredning med nämndernas/berednings
grunduppdrag, arbetsformer m.m. Att ge kommittén i uppdrag att under
innevarande mandatperiod se över och ta fram förslag på nya ersättnings-
bestämmelser som är anpassade till en ny nämndorganisation. Att ge
kommundirektören i uppdrag att se över förvaltningsorganisationen och ta
fram ett förslag till framtida förvaltningsorganisation. Att antalet ersättare ska
vara lika många som antalet ledamöter i socialnämnden (15+15), utbildnings-
nämnden (15+15) samt teknik-, kultur- och fritidsnämnden (13+13), samt att i
övrigt anta parlamentariska kommitténs bilagda underlag, daterat den 14
oktober 2019, avseende ny nämndorganisation att gälla fr.o.m. den 1 januari
2023.

Beslutsunderlag
Parlamentariska kommitténs förslag till ny politisk organisation, daterat den 14
oktober 2019
Parlamentariska kommitténs protokoll den 29 oktober 2019, §20
Kommunstyrelsen den 5 februari 2020, §23

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2020-02-27 4(5)

Kf §32 (forts.)

Yrkanden
Anton Sjödell (M) med instämmande av Carina Johansson (C), Marie Johansson
(S), Fredrik Sveningson (L), Kian Anderson (WeP), Peter Bruhn (MP), Maria
Gullberg Lorentsson (M), Lars Larsson (C) och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall
till kommunstyrelsens förslag.

Bengt-Ove Eriksson (V): Att återremittera ärendet för fortsatt utredning.

Erik Anderson (K): Avslag på kommunstyrelsens förslag.

Mattias Johansson (SD): Att avslå liggande förslag till nämndsorganisation och
istället utifrån nuvarande organisation yrkar vi:
Att kultur- och fritidsnämnden med tillhörande förvaltningar slås ihop till en
gemensam kultur- och fritidsnämnd.
Att tekniska nämnden och fastighetsnämnden med tillhörande förvaltningar slås
ihop till en gemensam teknik, fastighet- och servicenämnd.
Att utreda vilka delar som idag ligger under tekniska nämndens verksamhet
som är lämpliga att uppdra till Gislaveds Energi.

Carina Johansson (C) med instämmande av Maria Gullberg Lorentsson (M) och
Fredrik Sveningson (L): Avslag på Bengt-Ove Erikssons (V), Erik Andersons (K)
och Mattias Johanssons (SD) yrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande om
återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag.

Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot
Carina Johanssons (C) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för Carina Johanssons (C) avslagsyrkande
NEJ-röst för Mattias Johanssons (SD) yrkande

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 38 JA-röster, 8 NEJ-röster, 2 ledamöter avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och Erik
Andersons (K) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för Erik Andersons (K) avslagsyrkande

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 39 JA-röster, 7 NEJ-röster, 2 ledamöter avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2020-02-27 5(5)

Kf §32 (forts.)

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommundirektören
Parlamentariska kommittén

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Parlamentariska kommittén Sammanträdesdatum Sida 
2021-05-12 3(6) 

§13 

Eventuella förändringar i förslag till ny nämndsorganisation 2023 

Beslut 
Parlamentariska kommittén föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
att kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 27 februari 2020 §32 angående 
verksamhetsområdet ”Arbete och utbildning”. Verksamhetsområdet ”Arbete 
och utbildning” ska fortsatt vara placerat under kommunstyrelsen när den nya 
nämndorganisationen börjar gälla den 1 januari 2023. 

Reservationer 
Peter Bruhn (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 februari 2020 att 
anta kommitténs förslag till ny nämndorganisation att gälla fr.o.m. 1 januari 
2023. Förslaget innebär att det bildas en gemensam nämnd för 
verksamhetsområdena teknik, kultur och fritid, verksamhetsområdet ”Fastighet 
och service” placeras under kommunstyrelsen och verksamhetsområdet 
”Arbete och utbildning” placeras under utbildningsnämnden. 

Yrkanden 
Marie Johansson (S) för Socialdemokraterna: Att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå att kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 27 februari 2020 §32 
angående verksamhetsområdet ” Arbete och utbildning”. Verksamhetsområdet 
”Arbete och utbildning” ska fortsatt vara placerat under kommunstyrelsen när 
den nya nämndorganisationen börjar gälla den 1 januari 2023. 

Lars-Ove Bengtsson (C), Carina Johansson (C), Emanuel Larsson (KD), Björn 
Olsson (L), Maria Gullberg Lorentsson (M), Tommy Östring (WeP), Erik 
Anderson (K), Glenn Hummel (SD): Bifall till Marie Johanssons (S) yrkande. 

Peter Bruhn (MP): Avslag på Marie Johanssons (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot avslag 
och finner att parlamentariska kommittén beslutar enligt Marie Johanssons (S) 
yrkande. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2021-08-11 1(1)

Ks §205 Dnr: KS.2020.153 1.6.2

Anläggningsarrende för Projekt Pulsen i Sunnaryd

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avtal om
anläggningsarrende för Sunnarydsbygdens Byalag inom fastigheten Sunnaryd 1:9.

Ärendebeskrivning
Sunnarydsbygdens Byalag har under 2020 inkomit med förfrågan om att
arrendera kommunens mark, del av fastigheten Sunnaryd 1:9 för en
friluftsanläggning med möjlighet till utomhusmotion. Anläggningen kommer att
vara tillgänglig för allmänheten. Byalaget presenterade ett projekt; ''Projekt
Pulsen'' vilket är att bygga en anläggning som gagnar friluftsliv, motion och hälsa
samt diverse aktiviteter för Sunnarydsbygden och allmänheten.

Ändamålet för markupplåtelsen är i enlighet med detaljplanens syfte för
fastigheten, vilket är friluftsområde. Eftersom den önskade arrendetiden är 25
år behöver beslut om anläggningsarrende fattas av kommunfullmäktige.

Tekniska nämnden har därför beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
besluta om att godkänna avtal om anläggningsarrende för Sunnarydsbygdens
Byalag inom fastigheten Sunnaryd 1:9.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden den 8 september 2020, §55
Projektbeskrivning Pulsen
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gislaveds kommun antagna den 14 maj
2020 §73
Avtal om anläggningsarrende
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021

Yrkanden
Anton Sjödell (M) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP), Bengt
Petersson (C), Marie Johansson (S), Fredrik Sveningson (L) och Emanuel
Larsson (KD): Bifall till förslaget.

Anton Sjödell (M): Att i ärendebeskrivningen förtydliga att anläggningen är
tillgänglig för allmänheten.

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Styrdokument 
Dokumenttyp: Regler 

Beslutat av: Kommunfullmäktige 

Fastställelsedatum: 14 maj 2020 § 73 

Ansvarig: Kanslichef 

Revideras: Vid behov 

Följas upp: Vart fjärde år 

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för 
Gislaveds kommun 
Dnr: KS.2020.89 
2020-05-14 

https://KS.2020.89
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Gislaveds kommun 2 [7] 

Innehållsförteckning 
1 Bakgrund ................................................................................................................3 

2 Föreskrifternas innehåll och 
tillämpningsområde .......................................................................................................3 

2.1 Lastning av varor m m.................................................................................3 

2.2 Schaktning, grävning m m............................................................................4 

2.3 Störande buller..............................................................................................4 

2.4 Containrar......................................................................................................4 

2.5 Markiser, flaggor och skyltar......................................................................4 

2.6 Affischering.....................................................................................................4 

2.7 Högtalarutsändning.......................................................................................5 

2.8 Insamling av pengar ......................................................................................5 

2.9 Förtäring av alkohol .....................................................................................5 

2.10 Camping..........................................................................................................5 

2.11 Husdjur ...........................................................................................................5 

2.12 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor ...............................................6 

2.13 Sprängning och skjutning med eldvapen m m.........................................6 

2.14 Ridning m m...................................................................................................6 

2.15 Adressnummerskyltar..................................................................................7 

2.16 Avgift för att använda offentlig plats.........................................................7 

2.17 Skidåkning med mera...................................................................................7 

2.18 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift ................................................7 
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Gislaveds kommun 3 [7] 

1 Bakgrund 

Gislaveds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

2 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 §

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 
plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om 
hur den allmänna ordningen i Gislaveds kommun skall upprätthållas. 
Bestämmelserna i 18 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller 
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 

2 §

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig 
plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 
Bestämmelsen i 18 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom 
kommunen. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 

3 §

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med 
stöd av 1 kap. 

I 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med 
offentlig plats: Kommunala anläggningar för lek, idrott, camping, badplatser, 
allmänna begravningsplatser, järnvägsområden, marknadsplatsen i Gislaved, 
pistade nedfarter och liftgator på Isaberg. 

4 §

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 §, 

18 §, och 19 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Att avge yttrande ankommer på den nämnd inom vilkens 
verksamhetsområde ärendet tillhör. 

2.1 Lastning av varor m m 

5 §

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig 
för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för 
tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 
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Gislaveds kommun 4 [7] 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläcknings-utrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras. 

2.2 Schaktning, grävning m m 

6 §

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till 
att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga 
olägenhet. 

2.3 Störande buller 

7 §
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens 
tillstånd. 

2.4 Containrar 

8 §

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på 
en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Beträffande 
placering av container gäller vad i 5 § andra stycket föreskrivs om 
uppläggning av gods. 

2.5 Markiser, flaggor och skyltar 

9 §

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en 
gångbana på lägre höjd än 2,20 meter, över en cykelbana på lägre höjd än 
2,60 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 

2.6 Affischering 

10 §

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 
liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs 
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden 
som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 
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Gislaveds kommun 5 [7] 

2.7 Högtalarutsändning 

11 §

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande 
utan tillstånd av polismyndigheten. 

2.8 Insamling av pengar 

12 §

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig till-ställning. 

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs 
inte tillstånd. 

2.9 Förtäring av alkohol 

13 §
Spritdrycker, vin och starköl samt andra jästa alkoholdrycker med en 
alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent får inte drickas inom det 
punktmarkerade området som framgår av bifogade kartor (bilaga 2-7) samt 
på samtliga allmänna begravningsplatser, kyrkogårdar och skolgårdar; annat 
än i samband med och inom områden som omfattas av tillåten utskänkning 
av sådana drycker. 

2.10 Camping 

14 §

Camping får inte ske på av kommunen anlagda och offentligt angivna och 
skyltade badplatser eller på enligt 2 § åsyftade offentliga platser inom 
Gislaveds kommun. 

På campingplats äger fritid-och folkhälsonämnden efter samråd med 
polismyndigheten besluta om de allmänna ordningsbestämmelser som 
befinnes lämpliga. 

2.11 Husdjur 

15 §

Husdjurets ägare, den som tagit emot ett husdjur för underhåll eller 
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar ett husdjur är skyldig att följa 
bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte 
för ledarhund för synskadad person, servicehund för rörelsehindrade, 
signalhund för hörselskadad eller för polishund i tjänst. 
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Gislaveds kommun 6 [7] 

16 §

Husdjur skall hållas kopplade inom följande områden: På försäljningsplats 
medan torg-handel pågår, på lekplatser och badplatser som är offentliga samt 
under tiden fr o m 1 mars 
t o m den 31 augusti i park eller plantering. 

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte 
inom inhägnade områden. När ett husdjur inte hålls kopplat skall det ha 
halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. 

Det är förbjudet att rasta eller låta husdjur bada på allmänna badplatser. 
Förbudet skall offentliggöras genom skyltning. Husdjur får inte vistas på 
begravningsplatser. 

17 §

Inom följande områden skall föroreningar efter husdjur plockas upp: 
gångbanor, gator, vägar, torg, särskilt iordningsställda parker och 
planteringar, badplatser, elljus- och motions-spår, lekplatser samt 
idrottsområden. 

2.12 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

18 §

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att använda pyrotekniska varor inom 
detaljplanelagda områden. 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor när eldningsförbud 
råder. 

2.13 Sprängning och skjutning med eldvapen m m 

19 §
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med 
eldvapen inom detaljplanelagda områden. 

20 §
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på de platser 
som angivits i  2 och 3 §§. 

2.14 Ridning m m 

21 §

Ridning eller cykling får inte ske i av kommunen/föreningar anordnade 
motionsspår eller elljusspår. Förbudet bör även framgå genom lämplig 
skyltning. 

Ridning, löpning och promenader är förbjudna i av kommunen/föreningar 
anlagda skidspår. 
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Gislaveds kommun 7 [7] 

2.15 Adressnummerskyltar 

22 §

Varje fastighet, som tilldelats adressnummer inom detaljplanelagda områden, 
skall vara försedd med särskild adressnummerskylt. 

Sådan skylt skall uppsättas på väl synlig plats tätt ovanför eller vid sidan 
av fastighetens ingång från den gata, väg eller offentlig plats adressnumret 
avser. 

2.16 Avgift för att använda offentlig plats 

23 §

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med 
sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har 
beslutats av kommunfullmäktige. 

2.17 Skidåkning med mera 

24 § 

När marken är snötäckt får allmänheten uppehålla sig i pistade nedfarter och 
i liftgator endast under de öppethållandetider, som gäller för allmän åkning. 

2.18 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

25 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § 
första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första stycket,  16-21, 24 
§§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket 
ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkande. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-09-08 1(1)

Tn §55 Dnr: TMEX.2020.4 4.3.5

Anläggningsarrende Projekt Pulsen

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att godkänna
avtal om anläggningsarrende för Sunnarydsbyggdens Byalag inom fastigheten
Sunnaryd 1:9.

Ärendebeskrivning
Sunnarydsbyggdens Byalag inkom med förfrågan om att arrendera Kommunens
mark, del av fastigheten Sunnaryd 1:9 för friluftsanläggning med möjlighet till
utomhusmotion. Byalaget presenterade ett projekt; ''Projekt Pulsen'' vilket är
att bygga en anläggning som gagnar friluftsliv, motion och hälsa samt diverse
aktiviteter för Sunnarydsbygden och allmänheten.

Ändamålet för markupplåtelsen är i enlighet med detaljplanens syfte för
fastigheten, vilket är friluftsområde.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om att godkänna avtal om anläggningsarrende
för Sunnarydsbyggdens Byalag inom fastigheten Sunnaryd 1:9.

Beslutsunderlag
Projektbeskrivning Pulsen
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gislaveds kommun antagna den 14 maj
2020 §73
Avtal om anläggningsarrende
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-09-08

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Sunnarydsbygdens Byalag

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



Projekt: PULSEN 

u5 

1. Projektbeskrivning 
2. Beställare· 
3. . Båkgnind 
4.. fsyfte· 
5. Mål- genomförande 
6. Budget- ekonomi 
7. Tidsnlaner 

' 
8. Rarportering 
9. Öv:.!riärrming 

Projektbeskrivning 

• bygga en anläggning som gagnar friluftsliv, motion och hälsa samt diverse 
aktidceter för Sunnarydsbygden och allmänheten 
• anlägg,ningsområde ca 2000 kvadratmeter 
• innehr'.11: en mindre byggnad på ca 60 kvadratmeter med tillhörande förråd för 
verksamheten 
• paddeJ oana med belysning 
·• ett utegym för alla åldrar med tillhörande gungställning eller dyl för mindre barn 
• boulebana 
• en mindre väg i samband med byggnation 
,. anläggningen kräver, vatten och avlopp samt elanslutningar 

Beställare 

• projektfgare är Sunnarydbygdens byalag 
• ansvarig för såväl innehåll som genomförande är Sven-Erik o Lena Svensson 
• utvald projektgrupp bestående av närboende med en så bred kompetens som möjligt 

Bakgrm1d 

• Sunnaryds läge i kommunen medför långa avstånd till de aktiviteter vi söker 
• fler fastboende har väckt tankar om att utveckla vår landsbygd på ett sätt som ligger 
i tiden 
• tanken är att hela befolkningen ska kunna dra nytta av projektet och dess innehåll 
•lokalsaknas för gemensamma aktiviteter i föreningens regi 
• båtklubben i Sunnaryd med medlemmar från hela Västbo är en mycket väl 
fungerande förening, men det är dock en förening som i första hand gagnar båtfolket 

https://innehr'.11


Syfte 

• Sven-Erik oLena Svensson vill med denna satsning stärka gemenskapen i bygden 
• anläggningen ska ge tillfälle för alla att utöva någon form av motion och friluftsliv 
• tanken är att kunna använda lokalen och området för diverse hälsofrämjande 
aktiviteter 
• verksamhetens drift ska skötas genom medlemmarnas försorg 
• ambitionen är att genom föreningens försorg kunna ansöka om driftsbidrag likt 
övriga bygdegårdsföreningar i vår kommun 

Mål - genomförande 

• projektägaren har tillsatt en genomförandegrupp bestående av projektledarna Sven
Erik o Lena Svensson samt av sex medarbetare 
• medarbetarna delas in i olika ansvarsområden där samordning sker enl givna 
mötesdagar 
• kommunen är en viktig del i projektet genom sitt ägande av tilltänkt mark 
• tidsplan fastslås efter det att kommunens ledning och tjänstemän sagt sitt 
• medel från olika fonder kommer att sökas 
• den allra viktigaste resursen är våra egna medlemmars insatser genom frivilligt 
arbete 
• i projektplanen kommer dessa insatser att redovisas 

Budget- ekonomi 

• redovisning av en något så när kostnadsbild av projektet sker i samband med möte 
med kommunens ledning 



Kommunens mark september 3, 2019 
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TMEX.2020.4 

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE 

Jordägare: Gislaveds Kommun 
(21200-0514)
332 80 Gislaved 
Nedan kallad kommunen 

Arrendator: Sunnarydsbygdens
Byalag Kåratorp 33 
333 73 Bredaryd 
Nedan kallad arrendatorn 

§ I • Arrendeställe 
Kommunen upplåter till arrendatorn ett markområde om ca 7350 kvm av fastigheten Sunnaryd I :9 i 
Gislaveds kommun. Området har markerats på kartbilaga. 

§ 2. Ändamål 
Upplåtelsen sker för att arrendatorn skall bedriva friluftsanläggning med möjlighet till utomhusmotion 
inklusive föreningslokal på ca 60 kvm, paddelbana, aktivitetsplan/fotbollsplan, boulebana och utegym 
med tillhörande parkeringsplatser. 

I upplåtelsen ingår rätt att nyttja tillfartsväg över Sunnaryd I :9 enligt kartbilaga/överenskommelse 
med Västra Balmens båtklubb se bilaga 3 och 4. 

På arrendestället får inte bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet eller gällande 
detaljplan för området. 

§ 3. Villkor 
Detta aVtal gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige i Gislaveds Kommun godkänner 
arrendeaVtalet genom laga kraft vunnet beslut. 

§ 4. Arrendetid 
Arrendetiden gäller 25 år räknat från tillträdesdagen som är vid aVtalets undertecknande. 

Uppsägningstiden är 2 år och uppsägning ska ske skriftligt. Om uppsägning inte sker i tid förlängs 
arrendeaVtalet i 5 år på oförändrade villkor. 

I det fall arrendeaVtalet inte följs av arrendatorn så har kommunen rätt att med omedelbar verkan 
säga upp aVtalet. Då arrendet upphör skall området lämnas i det skick det befanns på tillträdesdagen 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 

Gislaveds kommun Stortorget I 0371-810 00 kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved gislaved.se 
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Om kommunen beslutar om annan användning eller om försäljning av marken kan dock kommunen i 
förtid säga upp avtalet med sex månaders uppsägningstid. 

§ 5. Arrendeavgift, index 
Arrendeavgiften är 500 kr för varje arrendeår. Arrendeavgiften skall betalas årsvis i förskott genom 
av kommunen utsänt inbetalningskort. 

Arrendeavgiften 500 kr (grundavgiften) är baserad på konsumentprisindextalet (totalindex) för 
oktober månad 2019 med 1980 som basår och gäller under det första arrendeåret. För varje följande 
arrendeår skall avgiften justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad närmast 
före det aktuella arrendeårets början. 

§ 6. Särskilda avgifter 
Arrendatorn svarar för alla fasta och löpande avgifter för el, vatten och avlopp, renhållning och andra 
liknande avgifter som hänför sig till arrendatorns verksamhet på arrendestället. 

§ 7. Förbud mot upp- och överlåtelse 
Arrendatorn får inte utan kommunens skriftliga medgivande upplåta nyttjanderätt till arrendestället 
eller del av detta. Arrendatorn får inte heller utan kommunens skriftliga medgivande överlåta 
arrendet eller annars sätta annan i sitt ställe. 

§ 8. Arrendeställets skick 
Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att hålla 
arrendestället i ett vårdat skick. 

§ 9. Myndighetskrav 
Arrendatorn är skyldig att inhämta erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande. Arrendatorn 
ska på eget ansvar och bekostnad svara för de åtgärder som av försäkringsbolag, bygg- och 
miljönämnd, brandmyndighet eller annan kommunal eller statlig myndighet kan komma att kräva för 
nyttjande av arrendestället för avsedd verksamhet. 

§ I0. Försäkring 
Arrendatorn är skyldig att teckna och vidmakthålla en ansvarsförsäkring för sin verksamhet på 
arrendestället. 

§ I I. Ledningsdragning 
Arrendatorn medger att kommunen eller annan, som därtill har dennes tillstånd, får framdraga och 
vidmakthålla ledningar i eller över området där sådant kan ske utan avsevärd olägenhet för 
arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång, som föranleds av anläggandet 
och nyttjandet, men är berättigad till ersättning för direkta skador i övrigt. 

§ 12. Avträdesersättning 
Arrendatorn har inte rätt till avträdesersättning då arrendet upphör. 

§ 13. lnskrivningsförbud 
Arrenderätten får inte utan särskilt medgivande inskrivas. 

§ 14. Särskilda bestämmelser 
Utanför arrendeområdet får ej några anordningar placeras utan skriftligt tillstånd genom 
komplettering av detta avtal. 
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§ 15. Arrendets syn och upphörande 
Vid arrendeavtalets tecknande och uppsägning ska parterna hålla syn av objektet. 

Arrendatorn ska senast vid arrendeavtalets upphörande bortfört sin egendom och återlämna 
området i det skick det befanns på tillträdesdagen. I annat fall äger kommunen rätt att på 
arrendatorns bekostnad, utan dennes hörande, vidta nödvändiga åtgärder. 

§ 16. Hänvisning till Jordabalken 
I övrigt gäller vad som i 7 kap Jordabalken OB) eller annars i lag stadgas om nyttjanderätt. 

§17. Tvist 
Tvist till följd av detta avtal ska avgöras av arrendenämnden. 

§ 18. Övrigt 
Kommunen ska meddelas skriftligt minst tre månader innan nyanläggning, omläggning eller annan 
förändring inom markerat område ska utföras. 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligt och undertecknas av båda parter. Ändring 
eller tillägg ska även noteras på detta avtal. 

Parterna har inte träffat någon utfästelse eller åtagit sig någon förpliktelse, utöver vad som angivits i 
detta avtal som har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Underskrifter: 

Ort: 

Datum: 

Christi ' Johansson PerssonAnton Sjödell 
I:e vice ordförande, Kommunstyrelsen Firmatecknare för Sunnarydsbygdens Byalag 

Anders Johansson 
KommundirektörND Gislaveds kommunhus AB 

Bilaga: 
I . Karta över arrendeområdet 
2. Byalagets konstituerande mötesprotokoll 
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3. Överenskommelse mellan Båtklubben och Sunnarydsbygdens Byalag 
4. Karta över vägen som arrendatorn och Båtklubben nyttjar 



Anläggningsarrende Arrende nr 187 
Sunnarydbygdens Byalag 
Sunnaryd 1 :9 6 
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Konstituerande styrelsemöte för Sunnarydsbygdens 

Byalag den 23 mars 2020. 

NÄRVARANDE
Lars Nord , Jeanette Ellerstam Riissel, Conny Ek, Michael Niklasson, Ann-Marie Möller Nielsen, 
Christina Johansson Persson 

1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande styrelsemötet öppnat. 

2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

3 KONSTITUERANDE 
Följande sammansättning av styrelsen för 2020 beslutades: 

Ordförande Christina Johansson Persson 

Kassör Ann-Marie Möller-Nielsen 

Sekreterare Lars Nord 

Ledamöter Conny Ek, Michael Niklasson, Annika Johansson, Jeanette Ellerstam-Riissel 

Firma tecknas var för sig av Christina Johansson Persson och Ann-Marie Möller Nielsen. 

4 ÖVRIGA FRÅGOR 
Inga övriga frågor. 

Justera

Christina Johansson Persson, ordförande Lars Nord, sekreterare 



SunnarydJuni2020 

Projekt nPulsenn. 

Ett motion och aktivitetsområde iSunnaryd, Södra Kåratorp öppet för alla och till stor gang för 

bygden. 

En arbetsgrupp med Sven-Erik och Lena Svensson som Initiativtagare så planeras det för ett 

aktivitetsområde på Gislaveds kommunens mark, Södra Kåratorp 1:9. Markytan som avses är 

Akermarken söder om VBBK's klubbstuga. 

På den södra delen av denna åkermark planeras det för, Padeltennisbana, Boulebanor, utegym, 

bollplan och ett mindre aktivitetshus på 13,5x7 m. 

När projektet står klart ska driften övergå tll Sunnarydsbygdens byalag i maj 2021 •• 

Projektgruppen har kontaktat VBBK"s ordförande Ola Runesson angående vatten, el och 

vägbyggnation. Elen kommer att dras från elskåp snett mittemot entren till klubbstuga. Vatten är 

tillfrågat att få tas från klubbstugan efter ldubbhusets reningsverket. Vägförslag enligt bifogad ritning 

och förslag från Ola R. Vägen/infarten till Pulsen är tänkt att gå nedanför (öster) om befintlig 

stenmur. Stenmuren som avgränsar åkervall mot VBBK's parkering. Vägen ska sedan löpa vidare i 

äldre traktorväg genom öppning i nästa stenmur och vika av direkt söderut. Efter ca 50 m kommer 

det att anläggas en mindre parkeringsplats/vändplan. Vi kan också i sammanband med vägbygget 

bredda parkering med ca 2 platser som kompensation för väginfarten. 

Vi (projektgruppen) står för alla markarbeten. 

Förslagsvis så sammanställer Pulsen ett dokument över en årsavgift på vattenanslutning/förbruknlng. 

Vi (Pulsen) behöver omgående ett godkännande av tänkt vägbygsnation vid nämnd stenmur. Detta 

för att få ett bygglov före semestern 2020. Vi hoppas på ert tillmötesgående till projektet. 

Väggbyggnation~rivninggodkänns av ordförande VBBK. 

Ola Runesson l.C,/t'..-~~ Datum '2020 O{;_ '2.( 

Mats Håkansson //h 6 ~ - Datum 2.o 21>'1:f~I 
Mvh Mats Håkansson, medlem i arbetsgruppen för Projekt Pulsen. 

Karta med tänkt väg bifogas I 
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