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Ks §199 Dnr: KS.2021.2 1.7.3

Utvärdering av kommunstyrelsens arbetssätt under mandatperioden

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ledamöterna diskuterar och utvärderar kommunstyrelsens arbetssätt under
mandatperioden.
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Ks §200 Dnr: KS.2021.56 2.4.8

Taxa för borgerlig vigsel

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för borgerlig
vigsel daterad den 8 juni 2021, samt att taxan gäller från den 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att taxan lämnas oförändrad jämfört med
2021.

Sveriges kommuner ska tillhandahålla service till sina invånare om möjligheter
till borgerlig vigsel, vilket också erbjuds i Gislaveds kommun.

Gislaveds kommun tar ingen avgift av de som viger sig. Många kommuner tar
dock ut en administrativ avgift för vigsel, särskilt om ingen i paret är
folkbokförd i kommunen. Kommunen har också rätt att ta ut ersättning för
vigselförrättarens resor om vigsel sker på annan plats än vigselförrättarens
tjänstelokal, som i Gislaveds kommun är Kommunhuset. Gislaveds kommun
har inte tagit ut någon avgift eller ersättning för resekostnader så länge vigsel
sker inom kommunens gränser.

Med bakgrund av ovanstående föreslås att vigsel i Gislaveds kommun ska vara helt
avgiftsfri om någon i paret är folkbokförd i kommunen, men att ersättning för
resekostnader tas ut om vigselceremonin sker utanför Gislaveds kommuns
gränser, oavsett folkbokföring. En administrativ avgift för vigsel tas ut om
500 kr om ingen i paret är folkbokförd i Gislaveds kommun. Taxan som föreslås
således att vara oförändrad jämfört med 2021.

Beslutsunderlag
Förslag till taxa för borgerlig vigsel 2022, daterad den 8 juni 2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2021

Yrkanden
Anton Sjödell (M): Att ärendet inte ska vara beredande utan avgöras idag.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §201 Dnr: KS.2021.57 2.4.8

Taxa för kopiering

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §202 Dnr: KS.2021.141 1.2.6

Initiativärende angående socialnämndens reglemente

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppmärksamma socialnämnden på utfallet av
utredningen och den bedömning som genomförts, att överlämna utredningen och
bedömningen till den parlamentariska kommittén för att bereda frågan om
insynsplatser, annan politisk närvaro inför kommande mandatperiod samt frågan
om ersättning, samt att överlämna utredningen och bedömningen till samtliga
nämnder för att uppmärksamma dessa på att befintliga regelverk inte möjliggör
”insynsplatser” och ersättning för detta.

Protokollsanteckning
Mikael Kindbladh (WeP) gör ett förtydligande då det inte framgår av underlagen
att Westbopartiet var ett av partierna som fått en "inbjudan" att delta på
sammanträden med socialnämndens arbetsutskott. Vi tackade nej till detta och har
därmed inte deltagit, då vi ansåg att det stred mot antagna reglementen och beslut.
Vi konstaterar nu att vårt handlande var korrekt.

Ärendebeskrivning
Marie Johansson (S) har lyft ett initiativärende gällande socialnämndens
reglemente. Frågan som lyfts är hur det är möjligt att kontinuerligt tillåta
sverigedemokraternas ledamot närvara med betalning på socialnämndens
arbetsutskott. SD har ingen plats i AU, men två ledamöter i nämnden.
SDs ledamot har dessutom fått yttranderätt och deltar enligt uppgift ”livligt” i
diskussionerna i utskottet. Hon kan inte hitta att det finns stöd i socialnämndens
reglemente för detta förfarande.

I initiativärendet framgår det att socialdemokraterna anser att detta strider mot
det reglemente som finns och kan inte se att vare sig ordföranden, nämnden eller
utskottet själva kan fatta ett sådant beslut. Det är viktigt att detta utreds då
parlamentariska kommittén just nu diskuterar reglementen och t.ex. insynsplatser.

Marie Johansson (S) yrkar att det görs en kontroll/utredning om riktigheten i
förfarandet att ge en ledamot som ej har uppdrag i utskottet möjlighet att närvara
på alla möten med fullt arvode och förlorad arbetsförtjänst och om detta
överensstämmer med de reglementen vi antagit i kommunfullmäktige.

När ärendet lyftes på sammanträdet den 16 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att bereda initiativärendet angående
socialnämndens reglemente. Kommunstyrelse-förvaltningen har överlämnat
ärendet till kommunens jurist för beredning och en bedömning.

Bedömning
Enligt 4 kap. 28 § kommunallagen får fullmäktige besluta att en förtroendevald som
inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid en nämnds
sammanträden och delta i överläggningar men inte besluten (insynsplatser). Det är
fullmäktige som avgör i vilken eller vilka nämnder närvarorätt ska föreligga, om
närvarorätten ska begränsas i tid eller till vissa ärenden.

Ks §202 (forts.)

Ett utskott har i sig inte ställning som nämnd, utan har en beredande funktion
och/eller beslutar på delegation av nämnden. Bestämmelsen i 4 kap. 28 §
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kommunallagen är inte direkt tillämplig på utskott och frågan om insynsplatser i
utskott regleras således inte särskilt i kommunallagen. Något förbud om
insynsplats i utskott framgår dock inte av kommunallagen. Det är därför upp till
den enskilda kommunen att besluta om sådana. Det är rimligt att utgå från att det
är en sådan fråga som till sin karaktär är så principiell och av sådan beskaffenhet
att det är fullmäktige som fattar beslut om detta (se 5 kap. 1 § kommunallagen). Jag
har gjort en begränsad omvärldsanalys och sett att frågan om insynsplats i utskott
också beslutas av fullmäktige i andra kommuner.
I Reglemente för socialnämnden som fastställdes av fullmäktige 2020-04-23 anges i
§ 25 att arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. I § 27 anges att
ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om en ledamot är
förhindrad att tjänstgöra. Reglementet innehåller inga bestämmelser om
insynsplatser i utskottet (och för den delen inte heller i socialnämnden) och det är
därmed min bedömning att beslutet av socialnämndens presidium om
adjungerande platser inte är förenligt med reglementet.

Att arvodera adjungerande ledamöter i utskottet är som jag ser det inte heller
förenligt med Regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt förtroendevalda
i Gislaveds kommun som fastställdes av fullmäktige den 1 januari 2019. Som dessa
regler är utformade är det min bedömning att § 2 punkt 1-14 avser deltagande
efter kallelse i sammanträden som den förtroendevalda själv tillhör (jfr punkt 7 i §
2). I § 1 sägs inte heller något om ersättning till ”andra förtroendevalda som
medgetts närvarorätt”.

När det gäller annan närvarorätt (alltså inte insynsplats) säger 6 kap. 26 §
kommunallagen att en nämnd får (med vanligt majoritetsbeslut) kalla en ledamot
eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, en
anställd hos kommunen eller regionen eller en särskild sakkunnig att närvara vid
ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till
ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i
besluten. Denna bestämmelse tar bara fasta på nämnd och inte utskott. När det
gäller annan närvaro (än insynsplats) i utskott regleras således inte heller detta i
kommunallagen. Inte heller reglementet för socialnämnden säger något om
utskotten; i § 23 anges bara att personer som ska föredra ärenden i nämnden har
rätt att delta. Även om det inte anges i reglementet ligger det dock i sakens natur
att en tjänsteman som ska föredra ett ärende för utskottet också har rätt att
närvara för att göra detta. Övrig medverkan av utomstående bör utskottet självt
anses kunna besluta om men då bör det som regel krävas att utskottet är enigt om
detta (se Dalman, Festskrift Sveriges Kommunaljuridiska förening 100 år, 2015).

Slutsats
Socialnämndens presidium har gett två partier adjungerande platser i
arbetsutskottet och utifrån det deltagande som sker så är det en insynsplats det
handlar om. Allt annat deltagande/närvarande är om en person kallas för att lämna
upplysningar. Dessa personer är allt som oftast tjänstemän, revisorer etc.

Socialnämndens reglemente ger idag inte stöd för insynsplatser varken i nämnd
eller i utskottet och slutsatsen är att beslutet om dessa adjungerande platser inte
är förenligt med reglementet.

Ks §202 (forts.)

Ett principiellt beslut om insynsplatser bör tas av kommunfullmäktige om dessa ska
tillåtas och i samband med detta bör också frågan om ersättning lyftas i så fall. Idag
finns inga beslut om ersättning i förhållande till insynsplatser och inte heller till
andra förtroendevalda som erbjuds närvarorätt. Detta bör tydliggöras. Slutsatsen
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är att utbetald ersättning inte strider mot reglerna för ersättning då denna typ av
deltagande inte regleras, men det är inte heller förenligt med de regler som finns
och bör upphöra.

Beslutsunderlag
Initiativärende gällande socialnämndens reglemente daterat den 14 juni 2021
Bedömning av kommunjurist daterad 4 augusti 2021

Yrkanden
Marie Johansson (S): Att ärendet inte ska vara beredande utan avgöras idag.

Marie Johansson (S): Att överlämna utredningen och bedömningen till samtliga
nämnder för att uppmärksamma dessa på att befintliga regelverk inte möjliggör
”insynsplatser” och ersättning för detta.

Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Bengt Petersson (C): Bifall till Marie
Johanssons (S) yrkande och till liggande förslag i övrigt.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande om att ärendet
ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) andra yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

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

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Parlamentariska kommittén
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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
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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

Ks §204 (forts.)
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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
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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
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Ks §206 Dnr: KS.2021.114 1.9.1

Yttrande över remiss Smart specialisering Region Jönköpings län

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till
yttrande daterat den 15 juli 2021 med kompletteringarna från dagens
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län har översänt förslag till strategi för smart specialisering.
Remissversionen grundas i den nuvarande innovationsstrategin samt den Regionala
utvecklingsstrategin. Remissversionen har förstärkts genom kunskaps- och
analysunderlag, workshops med representanter från det företagsfrämjande
systemet, akademi, kommuner, branschorganisationer och arbetsmarknadens
parter i länet.

Smart specialisering (S3) är en komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och
sysselsättning som innebär att regionerna skapar en strategi för att bli globalt
konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot andra regioner.
Smart specialisering bygger vidare på de styrkor som redan finns och samtidigt en
beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras. En
levande grundlig analys och dialog är nyckelord i arbetet.

Målet med Smart specialisering i Region Jönköpings län är att kraftsamla regionala
aktörer för att identifiera och utveckla våra styrkeområden där det skapar störst
effekt. Följande fem prioriterade styrkeområden lyfts fram:

• Smart industri/kunskapsintensiva tillverkningsföretag
• E-handel och logistik
• Skogsnäring och träförädling
• Besöksnäring
• Livsmedel och livsmedelsförädling

Utöver mål och resurser för dessa fem prioriterade styrkeområden pekar S3-
strategin ut tjänstedesign som en gemensam faktor och möjlighet för utveckling
och innovation.

Stommen i den regionala resursbasen är mångfalden av företag tillsammans med
forskning på Jönköping University (JU), nationella industriella kompetenskluster,
innovationsmiljöer och forskningsinstituten. ”Gnosjöanda”, mångfald, bredd,
småskalighet och närhet öppnar för kreativa korsbefruktningar och en unik
utvecklings- och specialiseringsspiral. I den fortsatta processen kommer de breda
styrkeområdena att förfinas och tydliggöras i samarbete med näringsliv, akademi,
offentlig och idéburen sektor. Det leder till en högre specialiseringsgrad i det
fortsatta arbetet.

Gislaveds kommun ställer sig bakom prioriteringarna och målen i strategin men vill
lyfta fram ett antal synpunkter och förslag till justeringar, vilka framgår av
yttrandet. Det handlar bland annat om att strategin är skriven med en hög
abstraktionsnivå och att ordet hållbarhet används väldigt frekvent, vilket kan
försvaga begreppets tyngd i strategin. Det finns dessutom risk för vissa
målkonflikter mellan till exempel transport eller produktionsmål och arbetet mot
ett mer hållbart samhälle
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Ks §206 (forts.)

Yttrandet har beretts av Avdelningen för hållbar utveckling tillsammans med Enter
Gislaved AB.

Yttrandet ska vara inlämnat till Region Jönköpings län senast den 15 juli 2021. För
att kunna hantera den korta svarstiden har förvaltningen begärt uppskov.

Ledamöterna diskuterar förslaget till yttrande och skickar med ett par synpunkter
och tillägg.

Beslutsunderlag
Remissmissiv Smart Specialisering Region Jönköpings län
Remissversion av Smart Specialiseringsstrategi Region Jönköpings län
Sändlista remissutgåva Smart Specialisering Region Jönköpings län
Yttrande över Smart specialiseringsstrategi Region Jönköpings län daterad 15 juli
2021
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 juli 2021

Yrkanden
Bengt Petersson (C): Att i yttrandet ta bort delen om hyggesfritt skogsbruk.

Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Emanuel Larsson (KD) och Marie
Johansson (S): Bifall till förslaget och Bengt Peterssons (C) yrkande.

Marie Johansson (S): Att i yttrandet ta med en text om att tillgodose att det i
regionen finns tillgänglig jordbruksmark för att säkra livsmedelsförsörjningen.

Mattias Johansson (SD): Under mål ska följande skrivas in: Region Jönköpings län
ska verka för att ett proaktivt arbete ska ske på alla nivåer i organisationen, som
syftar till att företagsetableringar kan ske på kortast möjliga tid.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt Peterssons (C) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar att avslå detta.

Beslutet skickas till:
Region Jönköpings län
Avdelningen för hållbar utveckling
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Ks §207 Dnr: KS.2021.144 9.3.4

Yttrande över remiss, Detaljplan för Åtterås 2:20 m.fl. inom Östra
industriområdet i Smålandsstenar

Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande daterat den 24 juni 2021 som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Samrådstiden gällande detaljplan för Åtterås 2:20 m.fl. inom Östra industriområdet
i Smålandsstenar är mellan 21 juni - 16 augusti 2021.

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Smålandsstenar inom Östra
industriområdet. Området avgränsas av Östra Järnvägsgatan i norr, av Parkgatan i
väst, av fastigheten Åtterås 2:138 (ägd av Smålandsstenars Åkeri AB) mot syd samt
av fastigheten Uvekull 4:1 (ägd av Stolab Möbel AB) i öst. Den totala arean av
planområdet är på ca 1,90 hektar och ägs till största del av Gislaveds kommun.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fler fastigheter för industriändamål och
därigenom pröva möjligheten till en utökning av befintliga industriverksamheter, i
enlighet med fördjupningen av översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult
från 2018. Även användning träningsanläggningar för idrott tillåts inom området.
Delar av området som i gällande detaljplan är allmän platsmark ska ändras till
kvartersmark.

Detaljplanen prövas med ett standard förfarande vilket innebär att planen antas av
Bygg-och miljönämnden utskott Gislaved i Gislaveds kommun.

Yttrande
Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på, och tillstyrker planförslaget. Ett
gediget utredningarbete har genomförts inför framtagande av planhandling och
planbeskrivningen är tydlig och välskriven. Planförslaget överensstämmer med
fördjupningen av översiktsplanen för Smålandsstenar/Skeppshult.

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att klimatpassningsåtgärder som
bevarandet av grönstruktur bidrar med i form av ekosystemtjänster som
temperaturreglering och rening samt fördröjning av dagvatten lyfts.

Detaljplanen påvisar att det vid en framtida höjdsättning är viktigt att beakta och
utforma rinnvägar som möjliggör att skyfall kan avledas obehindrat från
byggnadsytor. Samtidigt har detaljplanen ambitionen att vara flexibel eftersom
framtida bebyggelse inte är bestämd av exploatörer. Detta gör att höjdsättningen
inte regleras eller specificeras och att nödvändiga åtgärder i ett senare skede
riskerar att inte genomföras. Kommunstyrelseförvaltningen anser att en tydligare
vägledning vad gäller höjdsättning bör specificeras inför fortsatt förprojektering
samt bygglovsskede.

Ett flertal åtgärder för att undvika belastning på recipienten Nissan föreslås i
planen utifrån den dagvattenutredning som gjorts. Kommunstyrelseförvaltningen
vill betona att genomförandet av detaljplanen inte kan påstås ge goda möjligheter
till att bidra till en "förbättrad ekologisk status i recipienten", som formuleringen
lyder. Det framgår heller inte i planen
Ks §207 (forts.)
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vilken ekologisk och kemisk status som recipient Nissan och
grundvattenförekomsten har att förhålla sig till. Enligt Vattenmyndigheten beror
Nissans måttliga status på konnektivitetsförändringar, vilka innebär hinder för
spridning och fria passager av bland annat djur och växter i vattendrag. Den
måttliga statusen beror även på försurning snarare än miljögifter. Formulering bör
istället vara att "detaljplanen inte bedöms försämra den ekologiska eller kemiska
statusen."

Översiktliga beräkningar har genomförts av vilka dagvattenflöden som uppstår till
följd av ändrad markanvändning samt av vilka utjämningsvolymer som krävs. För
detta har klimatfaktorn 1,25 använts. Klimatfaktor är en multiplikator som
appliceras till observerade återkomstnivåer för att ta höjd för ett förändrat
skyfallsklimat. Utifrån länsstyrelsens rekommendationer bör klimatfaktor 1,3-1,4
användas. Länsstyrelsens nyframtagna skyfallskartering för Gislaved och
Anderstorp utgår ifrån klimatfaktor 1,4, vilket även detaljplaner bör göra framgent.
Om möjligt bör det inför byggskede dimensioneras utifrån en högre klimatfaktor.

Beslutsunderlag
Samrådsremiss - Detaljplan för Åtterås 2:20 m.fl inom Östra industriområdet i
Smålandsstenar
Planbeskrivning samråd - Detaljplan för Åtterås 2:20 m.fl inom Östra
industriområdet i Smålandsstenar
Plankarta samråd - Detaljplan för Åtterås 2:20 m.fl inom Östra industriområdet i
Smålandsstenar
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 juni 2021

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Avdelningen för hållbar utveckling
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Ks §208 Dnr: KS.2018.227 1.1

Val av firmatecknare

Beslut
Kommunstyrelsen väljer följande personer att teckna Gislaveds kommuns firma
var för sig t.o.m 2022-12-31:

Carina Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

Anton Sjödell
Kommunstyrelsens 1:e v. ordförande

Marie Johansson
Kommunstyrelsens 2:e v. ordförande

Eva Gardelin-Larsson
Tf kommundirektör

Louise Elverlind
Tf ekonomichef

Ärendebeskrivning
Kommundirektör Anders Johansson har slutat sin tjänst och hans roll som
firmatecknare behöver därför upphävas. Med anledning av detta lyfts ärendet om
val av firmatecknare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskivelse daterad den 11 juni 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
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Ks §209 Dnr: KS.2021.146 9.3.4

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

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde för beslut.

Ärendebeskrivning
Eno Energy Sweden AB har hos regeringen ansökt om tillstånd till att med
nyttjanderätt få expropriera en vägsträcka (både befintlig och planerad) belägen på
fastigheterna Gislaved Frostnäs 2:2 och 2:3, Gislaved Burseryds-Hult 1:1, samt
gemensamhetsanläggningen Gislaved Villstads-Ma GA:1.

Regeringen har anmodat länsstyrelsen att göra den utredning som krävs och
kommunen har fått tillfälle att yttra sig i ärendet.

Utvecklingsledare Bengt-Göran Ericsson informerar om ärendet som kommer att
lyftas på kommande sammanträde för beslut.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §210 Dnr: KS.2021.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Kommundirektör KS.2021.143
8.8 och 8.10 Anställning av bitr. kommundirektör med instruktion/delegation

Tf. Ekonomichef KS.2021.152
2.0 avbryta upphandlingen av skrivare och kopiatorer



GISLAVEDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
19

2021-08-11

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §211 Dnr: KS.2021.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

AB Gislavedshus
Protokoll den 3 juni 2021

AB Gislavedshus
Protokoll den 16 juni 2021

Enter Gislaved AB
Protokoll den 16 juni 2021

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsanpassning AFS

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Preliminär LSS-utjämning 2022

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m. -
HÖK T - med Akademiker Alliansen

Gislaveds Kommunhus AB
Protokoll den 16 juni 2021

Sveriges kommuner och regioner
Sammanträdesplan 2022

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Beslut och justeringar i RIPS för år 2021

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Meddelande från styrelsen - Förbundsavgift år 2022 till sveriges
kommuner och regioner

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
BEA 20

Finnvedens samordningsförbund
Styrelseprotokoll den 21 juni 2021

Medborgare
Skrivelse, Information till kommunerna, media och politiska partier

Länsstyrelsen Östergötland
Inspektion enligt 20 § förmyndarskapsförordningen 1995.379 av
överförmyndarnämnden i Gislaved

Ks §211 (forts.)
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Länsstyrelsen Östergötland
Verksamhetsredogörelse

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Kompletterande information gällande AB § 11, Disciplinpåföljd

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Överenskommelse om Krislägesavtal

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner
Protokoll den 2 juni 2021 §32 Handlingsprogram för olycksförebyggande
arbete 2020-2023

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner
Protokoll den 2 juni 2021 §33, Handlingsprogram för räddningsinsatser mot
olyckor och samhällsstörningar 2020-2023

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner
Protokoll den 2 juni 2021 §37, Samverkansavtal för övergripande ledning
inom RäddSam FGKh

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner
Ekonomiska rutiner

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner
Samarbetsavtal avseende övergripande ledning av kommunal räddningstjänst

Migrationsverket
Nyhetsbrev om mottagande och bosättning av asylsökande

Kommuninvånare
Skrivelse till Gislaveds kommun daterad den 5 juli 2021

Primärkommunalt samverkansorgan
Protokoll den 3 juni 2021

Primärkommunalt samverkansorgan
Bilaga, Tillsammans möter vi nära vård

Tranemo Kommun
Protokoll den 14 juni 2021 §140 Avsägelse
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Ks §212 Dnr: KS.2021.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Genomlysning av socialnämnden
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att göra en
genomlysning av socialnämndens ekonomi, kvalité samt uppföljning och
prognossäkerhet.Tf kommundirektör Eva Gardelin-Larsson informerar om det
pågående arbetet. Ett externt konsultbolag är upphandlat och en slutlig rapport
beräknas vara klar senast v.40.

Personalnytt
Tf kommundirektör Eva Gardelin-Larsson informerar om två nya medarbetare på
kommunstyrelseförvaltningens kansli.

Beredskap vid åska
Mikael Kindbladh (WeP) ställer en fråga om hur beredskapen ser ut i kommunen
vid åskoväder inför de konsekvenser som det ev. kan medföra. Förvaltningen
återkommer med svar på frågan.
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