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Kf §97 Dnr: KS.2021.1 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
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 3 Interpellationer och
ärende 6 Information från revisionen utgår då inget finns att behandla.

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

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändring av dagordningen och
finner att kommunfullmäktige enhälligt antar den.
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Kf §98 Dnr: KS.2021.164 1.2.6

Motion om de medmänniskor som är sysselsatta i daglig verksamhet
och omsorgen/LSS

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandens åtgärd att remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Erik Andersson (K) har den 25 augusti 2021 lämnat in en motion om de
medmänniskor som är sysselsatta i daglig verksamhet och omsorgen/LSS.

Motionären yrkar att:

· Regelverket ska ändras så att även denna grupp av medmänniskor ska
uppvaktas med samkväm och medföljande gåva i likhet med vad formellt
anställda och förtroendevalda har efter 25 år.

Beslutsunderlag
Motion om de medmänniskor som är sysselsatta i daglig verksamhet och
omsorgen/LSS, daterad den 25 augusti 2021

Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Ove Bengtsson (C) har remitterat motionen
till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Beslutet skickas till:
Erik Anderson (K)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
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Kf §99 Dnr: KS.2021.6 1.2.6

Fråga gällande saneringen vid bostadsområdet Dalen

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
Mattias Johansson (SD) har ställt en fråga till tekniska nämndens ordförande
Håkan Josefsson (C) gällande saneringen vid bostadsområdet Dalen.

Frågan lyder enligt följande:
Vid bostadsområdet Dalen strax bredvid Dalenparken är en björkdunge sedan en
tid borttagen, istället är området som i folkmun kallas Red Rock inhägnad. Det rör
sig alltså om en liten bergsknalle som är under någon form av process av sanering.
Området är omgärdat av ett provisoriskt staket. De boende i 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?

Tekniska nämndens ordförande Håkan Josefsson (C) svarar att berget nu är
färdigsanerat och att staketet är nedplockat. Nu väntar man på att länsstyrelsen
ska lämna sitt godkännande på att marken är färdigsanerad och därefter besluta
om det är lämpligt att bygga på tomten. Man har varit i kontakt med de boende i
området med anledning av saneringen och även satt upp skyltar i området, men
tyvärr har saneringen av olika anledningar dragit ut lite på tiden.

Mattias Johansson (SD) tackar för svaret.

Beslutsunderlag
Fråga gällande saneringen vid bostadsområdet Dalen, daterad 26 augusti 2021

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

Beslutet skickas till:
Håkan Josefsson (C)
Mattias Johansson (SD)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
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Kf §100 Dnr: KS.2021.6 1.2.6

Fråga gällande ansökningar om utreseförbud i syfte att förhindra
könsstympning och tvångsäktenskap

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
Mattias Johansson (SD) har ställt en fråga till socialnämndens ordförande
Inga-Maj Eleholt (C) gällande ansökningar om utreseförbud i syfte att förhindra
könsstympning och tvångsäktenskap.

Frågan lyder enligt följande:
På SKR:s hemsida framgår att socialnämnden efter beslut i nämnden kan 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.

Mattias undrar 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?

Socialnämndens ordförande Inga-Maj Eleholt (C) svarar att Gislaveds kommun är
en relativt liten kommun och socialtjänsten anser att de har en god kännedom om
våra kommuninvånare. De har ett gott samarbetet med andra instanser som
kommer i kontakt med våra barn och ungdomar såsom skolan, förskolan, sjukvård
och rättsväsendet. Personalen är medvetna och observanta på alla former av
hedersrelaterat våld och förtryck. Dialogen kring dessa frågor hålls ständigt vid liv
och det finns personal som är särskilt utbildade inom ämnet. Personalen
vidareutbildar sig också kontinuerligt. Man är medveten om att lagen finns, men
fram till dagens datum har det inte kommit in några uppgifter eller någon
orosanmälan om något ärende som gjort att man har behövt ta ställning till den
specifika lagparagrafen i socialnämnden.

Mattias Johansson (SD) tackar för svaret.

Beslutsunderlag
Fråga gällande ansökningar om utreseförbud i syfte att förhindra könsstympning
och tvångsäktenskap, daterad den 26 augusti 2021

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

Beslutet skickas till:
Inga-Maj Eleholt (C)
Mattias Johansson (SD)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
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Kf §101 Dnr: KS.2021.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ledamot i demokratiberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Dennis Ernst (M), Linnégatan 18, 332 32 Gislaved som
ledamot i demokratiberedningen.

Ärendebeskrivning
Moderaterna har nominerat Dennis Ernst (M) som ledamot i
demokratiberedningen.

Beslutsunderlag
Nominering från moderaterna, daterad den 13 augusti 2021
Valberedningens presidium den 25 augusti 2021, §20

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

Beslutet skickas till:
Dennis Ernst (M)
Demokratiberedningen
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
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Kf §102 Dnr: KS.2021.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Rickard Carlsson (M) Bosebo Lunden 1, 332 91
Gislaved som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Moderaterna har nominerat Rickard Carlsson (M) som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Nominering från moderaterna, daterad den 19 augusti 2021
Valberedningens presidium den 25 augusti 2021, §21

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

Beslutet skickas till:
Rickard Carlsson (M)
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
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Kf §103 Dnr: KS.2021.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ersättare i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Hannes Rosvik (M), Skolgatan 9, 335 71 Hestra, som
ersättare i socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Moderaterna har nominerat Hannes Rosvik (M) som ersättare i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Nominering från moderaterna, daterad den 19 augusti 2021
Valberedningens presidium den 25 augusti 2021, §22

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

Beslutet skickas till:
Hannes Rosvik (M)
Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
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Kf §104 Dnr: KS.2021.130

Stipendieöversyn

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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.

Kommunstyrelsen har den 11 augusti 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
att upphäva miljöstipendiet och turismstipendiet, samt att inrätta ett
hållbarhetsstipendium och uppdra åt kommunstyrelsen att fastställa bestämmelser.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 16 juni 2021, §190
Bestämmelser för hållbarhetsstipendium
Kommunstyrelsen den 11 augusti 2021, §203

Yrkanden
Carina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutet skickas till:
Avdelningen för hållbar utveckling
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Kf §105 Dnr: KS.2019.209

Revidering av ny nämndorganisation från mandatperioden 2023

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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.

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.

Kommunstyrelsen har den 11 augusti 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
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.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 27 februari 2020, §32
Parlamentariska kommittén den 12 maj 2021, §13
Kommunstyrelsen den 16 juni 2021, §191
Kommunstyrelsen den 11 augusti 2021, §204

Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Carina Johansson (C) och Anton Sjödell
(M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bengt-Ove Eriksson (V) med instämmande av Erik Anderson (K) och Peter Bruhn
(MP): Avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bengt-Ove
Erikssons (V) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Kf §105 (forts.)
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för Bengt-Ove Erikssons (V) avslagsyrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 36 JA-röster, 10 NEJ-röster. Två ledamöter avstår från
att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Avdelningen för arbete och utbildning
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
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Kf §106 Dnr: KS.2020.153 1.6.2

Anläggningsarrende för Projekt Pulsen i Sunnaryd

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal om anläggningsarrende för
Sunnarydsbygdens Byalag inom fastigheten Sunnaryd 1:9.

Ärendebeskrivning
Sunnarydsbygdens Byalag har under 2020 inkommit 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.

Kommunstyrelsen har den 11 augusti 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
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
Kommunstyrelsen den 11 augusti 2021, §205

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP), Bengt
Petersson (C), Stefan Nylén (SD), Anton Sjödell (M), Mattias Johansson (SD),
Maria Gullberg Lorentsson (M), Fredrik Sveningson (L), Erik Anderson (K), Peter
Bruhn (MP), Marie Johansson (S), Kian Anderson (WeP), Bengt-Ove Eriksson (V)
och Kenneth Magnusson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden
Avdelningen för hållbar utveckling
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Kf §107 Dnr: KS.2021.1 1.7.3

Meddelanden

Sveriges kommuner och regioner
Sammanträdesplan 2022

Länsstyrelsen Östergötland
Inspektion enligt 20 § förmyndarskapsförordningen (1995:379) av
överförmyndarnämnden i Gislaved

Länsstyrelsen Östergötland
Verksamhetsredogörelse

Revisionen
Granskningsrapport avseende Gislaveds kommuns hantering av
markanvisningsprocessen gällande Projekt Stationsallén

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner
Protokoll den 2 juni 2021, §28 Beredskap inom deltidsorganisationen
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