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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

Ks §127 Dnr: KS.2020.60 5.2.1 

Coronaviruset, Covid-19 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Bo Hansson informerar från kommunens krisledningsstab. Läget är fortsatt lugnt 
och stabilt, men det finns en beredskap för om det skulle bli ett förändrat läge. 
Man ser just nu en avtagande och nedåtgående kurva både i kommunen och i länet. 
Staben träffas numera en gång i veckan för genomgång. Det man tittar på just nu är 
rekommendationer inför hösten och beredskap för staben. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.60
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

Ks §128 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Information om process och tidplan för FÖP-arbetet Gislaved
Anderstorp 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsledarna Susanne Härenstam och Claudia Bartelsson informerar om 
processen, tidplanen och hur projektorganisationen ser ut för fördjupningen av 
översiktsplanen för Gislaved-Anderstorp. 

De redovisar det arbete som pågår och som har genomförts. Med anledning av 
coronapandemin har de planerade dialogaktiviteterna inte kunnat genomföras 
under våren, vilket gör att beslutet i kommunfullmäktige behöver flyttas fram till 
våren 2022. 

Den 9 september 2020 kommer en workshop att genomföras med 
kommunstyrelsen. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

Ks §129 Dnr: KS.2012.159 40 

Information från Samverkan, Återvinning och Miljö, SÅM 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Lars-Erik Andersson, förbundsdirektör för Samverkan, Återvinning och Miljö, 
SÅM, informerar om organisationen och dess verksamhet, mål och vad som är på 
gång framåt. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

Ks §130 Dnr: KS.2019.121 

Rådsöversyn 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna återrapporteringen av 
remissen kring rådsuppdraget och upphäva kommunfullmäktiges beslut om 
inrättande av rådet för ekologisk hållbarhet under kommunstyrelsen. Rådet för 
social hållbarhet under kommunstyrelsen ska upphöra 31 december 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta en inriktning om att ett 
Hållbarhetsråd inrättas under kommunstyrelsen fr.o.m. I januari 2021. Antagande 
av reglemente för Hållbarhetsrådet delegeras till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till struktur och 
arbetssätt kring ett kommande Hållbarhetsråd och i det sammanhanget utreds 
också formerna för ett eventuellt råd för medborgarsamtal under 
demokratiberedningen och kopplingarna mellan råden. Utredningen ska 
presenteras för fullmäktige i december 2020. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om att instifta ett råd för ekologisk hållbarhet, och återremittera övriga 
delar av förslaget till ny rådsstruktur, togs av kommunfullmäktige den 17 juni 2019. 

I förslaget ingick också en uppmaning till facknämnderna att föra dialog med sina 
berörda målgrupper. Sedan dess har socialnämnden startat två nya råd, 
kommunala pensionärsrådet för sociala frågor, samt kommunala rådet för sociala 
funktionshinderfrågor, enlighet med förslaget. Dessa råd har till del ersatt tidigare 
rådgivande funktioner i kommunen. 

Under hösten 2019 och våren 2020 har arbete pågått med en ny strategi för 
hållbar utveckling som ska gälla i hela kommunen. Det är angeläget att den nya 
rådsstrukturen fungerar med den nya strategin. 

Ursprungsförslaget med rådsstrukturen har därför behövts ses över så att det 
bättre stämmer överens med den kommande strategin. Mot bakgrund av det 
föreslår därför kommunstyrelseförvaltningen att ett hållbarhetsråd inrättas på sikt, 
för att få ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna och jobba med dem utifrån 
vad som är i tiden aktuellt i samhället. Därför föreslås också att det av 
kommunfullmäktige beslutade rådet för ekologisk hållbarhet upphävs. 

Beslutsunderlag 
Fullmäktiges beslut 17 juni 2019 § 71 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

Ks §131 Dnr: KS.2020.95 5.2.6 

POSOM plan för psykosocialt omhändertagande vid katastrofer och 
stora olyckor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ny POSOM Krisstödsplan daterad den 22 april 
2020 med tillägget att man i POSOM:s krisstödsplan skriver in att planen ska 
revideras vart fjärde år eller vid behov. 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva POSOM plan för psykosocialt 
omhändertagande vid katastrofer och stora olyckor antagen av kommunstyrelsen 
den 5 maj 2007, § I 09. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna POSOM:s årsredovisning för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Psykosocialt omhändertagande vid katastrof eller större olycka, POSOM, kan 
behövas i ett akut inledningsskede av en katastrof eller stor olycka för att stötta 
enskilda. POSOM ska kunna upprätta information- och stödcentrum samt 
samverka med organisationer som berörs av händelsen. POSOM ska inte arbeta 
med långsiktigt stöd till enskilda. 

POSOM är en praktiskt samverkan mellan olika aktörer bland annat socialtjänst, 
barn- och utbildningsverksamhet, hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst samt 
trossamfund. Det är kommunstyrelsen som är ytterst ansvarig för POSOM och 
samordningsansvaret har kommunstyrelsen delegerat till socialnämnden. 

I Gislaveds kommun består POSOM av en ledningsgrupp med representanter från 
de olika samverkansaktörerna och två stödgrupper, en i norra delen och en i 
södra delen av kommunen. 

Årsredovisning för POSOM-arbetet för 2019 visar att både ledningsgrupp och 
stödgrupper utbildats tillsammans med POSOM i Gnosjö kommun. Vid två tillfällen 
har POSOM aktivierats under 2019. Det visar att POSOM-arbetet är en viktig 
funktion för att stötta enskilda i ett akut inledningskede efter en katastrof eller 
stor olycka. 

Gislaveds kommun har en POSOM- plan som kommunstyrelsen antog den 5 juni 
2007. Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till en ny plan för POSOM
arbetet i kommunen som innehåller information om POSOM:s uppdrag, hur 
ledningsgrupp och de två stödgrupperna ska aktiveras samt hur POSOM-arbetet 
ska ske före, under och efter katastrofer och olyckor. Planen har byggs upp med 
stöd av Socialstyrelsens rekommendationer om krisstödsarbetet från 2018. 

Beslutsunderlag 
POSOM Krisstödsplan, Plan för psykosocialt omhändertagande vid katastrofer och 
stora olyckor, daterad den 22 april 2020 
POSOM plan för psykosocialt omhändertagande vid katastrofer och stora olyckor, 
antagen den 5 juni 2007, § I 09 
Socialnämnden den 28 april 2020, §49 
POSOM 2019 årsredovisning 
Ks §13 I (forts.) 

Yrkanden 
Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.95


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
7 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

Stefan Nylen (SD): Att ärendet inte ska vara beredande utan ska avgöras idag. 

Anton Sjödell (M): Att man i POSOM:s krisstödsplan skriver in att planen ska 
revideras vart fjärde år eller vid behov. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stefan Nylens (SD) yrkande att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

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

Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Krisberedskapssamordnaren 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

Ks §132 Dnr: KS.2020.87 10.10.4 

Förfrågan om höjd borgensnivå för Stiftelsen lsabergstoppen 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld 
ingå borgen för Stiftelsen lsabergstoppens låneförpliktelser upp till 90,74% av ett 
totalt högsta belopp om 82 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skuldebrev och 
borgensåtaganden, som är beslutade av kommunfullmäktige ska undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av I :e vice ordföranden, 
eller vid förfall för denne 2:e vice ordföranden och kontrasigneras av 
ekonomichef/biträdande kommundirektör, eller vid förfall för denne, av 
kommundirektören, samt 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge Stiftelsen 
lsabergstoppen i uppdrag att använda sig av ägarkommunernas loggor i sin 
verksamhet. 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen lsabergstoppen ansöker om en utökad borgen upp till 82 miljoner 
kronor. Sedan tidigare har Stiftelsen en godkänd borgen från Gislaveds och 
Gnosjös kommun på 42 miljoner kronor med uppdelningen, 9,26% på Gnosjö och 
90,74% på Gislaveds kommun. 

Stiftelsen lsabergstoppen är i behov av att ta ytterligare lån för att bygga ut sitt 
sportcenter. Ett sportcenter som innebär b. la. lägenheter för uthyrning, kiosk, 
cykelförvaring/uthyrning, personalutrymmen m.m. Sportcentret ingår i den 
strategiska plan som Stiftelsen lsabergstoppen arbetar efter. 

Förvaltningen gör bedömningen att Stiftelsen lsabergstoppen har en ekonomi som 
klarar av ett utökat investerings- och låneutrymme. För Gislaveds 
kommunkoncern innbär det att ett utökat borgensåtagande minskar låneutrymmet 
för koncernen med motsvarande summa som borgensåtagandet. Av låneutrymmet 
på 1,5 miljarder kronor återstår det ca 450 miljoner kronor. 

Förvaltningen föreslår att Stiftelsen lsabergstoppen beviljas utökad borgen för sitt 
sportcenter. Vi ser också att Stiftelsen lsabergstoppen ska mer aktivt märka upp 
sin verksamhet med kommunernas namn. 

Gislaveds kommun föreslår att Gislaved kommun och Gnosjö kommun tecknar sig 
för en solidarisk borgen om totalt 82 mnkr. Vid en eventuell återlösen eller krav 
på återlösen ansvarar Gislaveds kommun för 90,74 % av borgensåtagandet och 
Gnosjö kommun för 9,26 % som i tidigare borgensåtaganden. 

Beslutsunderlag 
Förfrågan om förhöjd borgensnivå daterad 29 mars 2020, Stiftelsen lsabergstoppen 
Årsredovisning 2019, lsabergstoppen 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2020 
Ks §132 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.87
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

Ks §133 Dnr: KS.2013.60 00 

Fördelning av schablonersättning 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelningen av 2020 års 
schablonersättning med 63% till kommunstyrelsen, 25% till barn- och 
utbildningsnämnden, 8% till socialnämnden, 2% till kulturnämnden och 2% till fritid 
och folkhälsonämnden. 

Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna ska komma in med en gemensam 
redovisning av medel, beskrivning och nytta senast 30 oktober för att ny beräkning 
av schablonersättning ska kunna ske före 31 oktober 2020 inför 2021 års 
fördelning. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun har tidigare beslutat om principer för schablonersättning till 
nämnderna för den statliga ersättningen som tillfaller Gislaveds kommun. 
I principerna fastställdes att de nämnder som har erhållit medel från detta 
statsbidrag skulle inkomma med en gemensam återrapportering av vad som 
åstadkommits. En fördelning för 2020 års schablonersättning skulle varit beslutat 
av kommunstyrelsen i september 2019. På grund av att fördelningen till den nya 
avdelningen arbete och utbildning drog ut på tiden har beslutet kring 2020 års 
fördelning inte kunnat göras. 

2019 års schablonersättning fördelades till socialnämnden 44%, barn- och 
utbildningsnämnden 52%, kulturnämnden 2% och fritids- och folkhälsonämnden 
2%. Från I januari 2020 gjordes en omorganisation där verksamheter flyttades från 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Den nya 
avdelningen arbete och utbildning bildades. På denna avdelning innehållande b la 
enheten för arbetsmarknad och enheten för vuxenutbildning finns stor del av den 
verksamhet som detta statsbidrag avser. 

En fördelning av procenten 2020 förändras i och med denna flytt och föreslås 
fördelas enligt: kommunstyrelsen 63%, barn- och utbildningsnämnden 25%, 
socialnämnden 8%, kulturnämnden 2% samt fritid och folkhälsa 2%. 

Statsbidraget enligt denna förordning har minskat betydligt från tidigare år och 
bedöms att minskas ytterligare varje månad. Det är av största vikt att 
verksamheterna inte lägger verksamhet med fasta kostnader på detta bidrag 
tilldelningen till nämnderna förändras varje kvartal, statsbidraget minskar hela tiden 
samt att tilldelningen utdelas ett år i taget. 

På grund av den senarelagda budgetprocessen föreslås att nämnderna ska 
inkomma med sin samlade redovisning till kommunstyrelsen senast 31 oktober 
2020. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av schablonersättning 9 augusti 2019 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2020 

Ks §I33 (forts.) 
Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2013.60
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Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

Ks §134 Dnr: KS.2019.200 10.10.2 

Ansökan om arrangemangsbidrag, Gislaveds Volleybollklubb 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja arrangemangsbidrag till Gislaveds 
volleyboll klubb. 

Protokollsanteckning 
Marie Johansson (S) påpekar vikten av att påskynda arbetet med att ta fram 
kommunens bidragsregler. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds volleybollklubb ansöker om ett bidrag från Gislaveds kommun på 
250 tusen kronor. Klubben söker bidrag med förhoppning att få hjälp att täcka sina 
kostnader. Klubben spelar i den högsta serien och upplever att de är en god 
ambassadör för Gislaveds kommun. 

Förvaltningen gör bedömningen att bidraget inte ska betalas ut då likställigheten 
inte kan säkras. 

Beslutsunderlag 
Arrangemang, elitbidrag, Gislaveds volleybollklubb 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2020 

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

Anton Sjödell (M) med instämmande av Mattias Johansson (SD): Bifall till liggande 
förslag. 

Fredrik Sveningson (L) med instämmande av Håkan Josefsson (C): Bifall till liggande 
förslag och Anton Sjödells (M) yrkande att ärendet ska avgöras idag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande om att ärendet 
ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

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

Beslutet skickas till: 
Gislaveds Volleybollklubb 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

Ks §135 Dnr: KS.2019.214 10.10.4 

Ansökan om bidrag till Hestra Medborgarhus 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde den I 0 juni 
2020 för beslut. 

Protokollsanteckning 
Marie Johansson (S) vill ge Hestra Medborgarhus möjlighet att ta in en ny offert 
före kommunstyrelsens sammanträde den I 0 juni. 

Ärendebeskrivning 
Hestra medborgarhus har ansökt om bidrag från Gislaveds kommun för att måla 
om sin C-sal för att göra den mer attraktiv för uthyrning. Föreningen har inte 
renoverat denna lokal sedan 1988. Lokalen har tappat uthyrningar de senaste åren. 
Hestra medborgarhus har ansökt om ett belopp på 65 000 kronor. 

Förvaltningens bedömning är att inte bevilja Hestra medborgarhus det ansökta 
beloppet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag till Hestra medborgarhus 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2020 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M): Att bevilja Hestra Medborgarhus ett bidrag om 50 000 kr. 

Marie Johansson (S): Att bevilja Hestra Medborgarhus ett bidrag om 65 000 kr. 

Fredrik Sveningson (L) med instämmande av Håkan Josefsson (C), Mikael 
Kindbladh (WeP) och Lennart Kastberg (KD): Bifall till Anton Sjödells (M) yrkande 
att bevilja Hestra Medborgarhus ett bidrag om 50 000 kr. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Hestra Medborgarhus 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

Ks §136 Dnr: KS.2019.233 10.10.4 

Ansökan om bidrag till verksamhet, Gislaveds Motorklubb 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja ansökan om bidrag för Gislaveds 
motorklubb. 

Ärendebeskrivning 
Gislaved motorklubb bedriver speedwayverksamhet samt har även en mini 
motorcrossbana. 

Lejonens seniorlag kör och har kört i elitserien, den högsta i Sverige, i 20 år. 2019 
hamnade laget femma i grundserien. Hemmamatcherna har ett publiksnitt på 2253 
personer. Matcherna har inslag i TV:s sportkanaler och kommer även att sändas i 
betalkanaler. 

Lejonen har ungdomslag som de kör tillsammans med närliggande kommuner i 
matchsammanhang. Minimotorcrossbanan finns också för ungdomsverksamheten 
som träningsanläggning. 

Gislaveds motorklubb begär 300 tusen kronor från Gislaveds kommun till sin 
verksamhet 2020. Gislaveds motorklubb ansökte 2019 om ett bidrag och 
beviljades då I 00 tusen kronor. 

Förvaltningen gör bedömningen att bidraget inte ska betalas ut då likställigheten 
inte kan säkras. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag till verksamhet, Gislaveds motorklubb 2020 
Kommunstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2020 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M): Att ärendet inte ska vara beredande utan avgöras idag, samt 
bifall till liggande förslag. 

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

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

Beslutet skickas till: 
Gislaveds Motorklubb 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

Ks §137 Dnr: KS.2020.27 10.10.4 

Ansökan om arrangörsbidrag till Burseryds IF, GP-lopp och 
Västboloppet 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja arrangörsbidrag till Burseryds IF för GP
lopp och Västboloppet. 

Ärendebeskrivning 
Burseryds IF har ansökt om att få ett bidrag till sitt arrangemang kring GP-lopp 
och Västboloppet på cykel. Burseryds IF har ansökt om 70 000 kronor av 
Gislaveds kommun. 

På grund av Coronapandemin har cykelloppet ställts in/skjutits på framtiden. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om arrangörsbidrag Burseryds IF, GP-lopp och Västboloppet 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.27
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Ks §138 Dnr: KS.2020.100 1.6.4 

Samverkansavtal mellan kommunerna i Region Jönköpings län och 
Smålands turism AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet mellan länets kommuner och 
Smålands turism AB. 

Ärendebeskrivning 
Samtliga 13 kommuner i Jönköpings län har beslutat att sälja sin andel, 
50 procent, av sitt aktieinnehav i Smålands turism AB till Region Jönköpings län. 
Försäljningen grundar sig i en önskan om ett mer sammanhållet ägande av bolaget. 
Relationen och samverkan mellan kommunerna och regionen ska istället regleras 
via ett samverkansavtal. Avtalets syfte är att ge varje part en ökad kunskap som 
leder till en växande och hållbar besöksnäring både regionalt och lokalt. 

Avtalets inriktning utgår från den regionala utvecklingsstrategin och dess 
delstrategi för att utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd. 
Handlingsplanerna ska fokusera på en långsiktigt hållbar utveckling. Jönköpings län 
ska vara ett attraktivt län som bjuder in till hållbar turism och näringslivsutveckling. 
Detta lockar internationella, nationella och lokala besökare. 

Bolaget ska arbeta med länsgemensamma satsningar, gemensam omvärldsspaning 
och kompetensutveckling samt marknadsföring av varumärket Småland. Bolaget 
ska genomföra workshopar fyra gånger per år i syfte att identifiera dessa 
satsningar. Vidare ska varje år ett strategiskt informationsmöte hållas med 
respektive kommun i länet. 

Avtalet gäller till den I juli 2023. Avtalet har en uppsägningstid om sex månader. 

Beslutsunderlag 
Förslag till samverkansavtal mellan kommunerna i Region Jönköpings län och 
Smålands turism AB, daterat den I I maj 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §139 Dnr: KS.2020.44 1.3.1 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att i arbetsordningen göra tillägget att motioner, 
interpellationer, frågor, avsägelser och nomineringar även kan skickas in via avsedd 
e-tjänst. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva nu gällande 
arbetsordning för kommunfullmäktige samt att anta förslag till arbetsordning för 
kommunfullmäktige daterad den 27 maj 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium har den 18 februari 2020 föreslagit 
kommunfullmäktige att anta förslag till Arbetsordning för kommunfullmäktige 
daterad den IOfebruari 2020. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet den 
I I mars 2020 till kommunfullmäktiges presidium med uppdrag att göra ytterligare 
justeringar. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 maj 2020 och 
beslutat att uppdra till kommunstyrelsens presidie att inför dagens sammanträde 
samråda med kommunfullmäktiges presidie kring förslag på redaktionella 
förändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning. 

De förändringar som föreslås är: 

IO§ Placeringsordning 
Ändringen som föreslås är att kommunstyrelsens ordförande inte ska inta en 
särskild plats vid presidiebordet. 

11 § Upprop 
Ändringen som föreslås är att ordet upprop ska ändras till närvaro och att det ska 
framgå att närvaro hanteras genom ett digitalt voteringssystemet efter 
ordförandens uppmaning. Däremot ska det framgå att om systemet av någon 
anledning inte kan 
användas ska närvaron hanteras manuellt. 

19 § Omröstningar och valsedlar 
Ändringen som föreslås är att omröstningar görs via personliga dosor i det digitala 
voteringssystem. Om systemet av någon anledning inte kan användas låter 
ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. 

20 § Motioner, 22 § Interpellationer och 23 § Fråga 
Det framgår av gällande arbetsordning att dessa måste vara undertecknade eller 
signerade. För att kunna göra informationshanteringsprocessen digital och även 
uppfylla webbdirektivet bör detta krav tas bort. Det föreligger inte något lagkrav 
på att dessa handlingar bör vara undertecknade däremot kan exempelvis en 
motion enbart ställas av en ledamot i fullmäktige. För att säkerställa att detta krav 
upprätthålls bör det därav framgå att handlingen ska avsändas från ledamotens 
kommunpolitiska e-postadress. 

Ks §139 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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2020-05-27 

24 § Allmänhetens frågestund 
Ändringen som föreslås är att frågor från medborgare till allmänhetens frågestund 
ska inlämnas skriftligt i god tid innan mötet. 

33 § Avsägelser 
En ny punkt som förtydligar vad som gäller för avsägelser från politikeruppdrag. 
Avsägelse ska göras på särskild blankett och gruppledaren ska kontaktas av kansliet 
när en avsägelse kommer in. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen den I I mars 2020, §49 
Kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den 26 mars 2020 
Kommunfullmäktiges presidium den 23 april, §7 
Kommunstyrelsen den 13 maj 2020, §120 
Kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den 13 maj 2020 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M): Att i arbetsordningen göra tillägget att motioner, 
interpellationer, frågor, avsägelser och nomineringar även kan skickas in via avsedd 
e-tjänst, i övrigt bifall till liggande förslag. 

Mattias Johansson (SD) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Håkan 
Josefsson (C) och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till liggande förslag och till Anton 
Sjödells (M) tilläggsyrkande. 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §140 Dnr: KS.2020.61 1.4.1 

Uppföljning I, 2020 kommunen som helhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Uppföljning I, 
kommunen som helhet. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun har som alla andra en extraordinär situation för närvarande. 
Den ordinarie planeringen får hela tiden ändras på grund av förändrade 
förutsättningar utöver det vanliga. Hela kommunen påverkas och ställer om till 
den rådande situationen, detta gör att både de ekonomiska resultaten och den 
ordinarie verksamheten inte kan löpa på som vanligt. 

Ordinarie verksamhet står tillbaka och kommer att behöva stå tillbaka under en 
period framåt vilket också innebär att omprioriteringar kommer att behöva göras. 
Det är samtidigt viktigt att den ordinarie planeringen och verksamheten löper på 
så mycket som möjligt. Men, naturligtvis påverkas den kommunala organisationen 
oerhört mycket och är mycket ansträngd av situationen. Både verksamhetsmässigt 
och finansiellt. 

Gislaveds kommun prognostiserar ett resultat på 36,5 miljoner kronor. 
Överskottet består av det prognostiserade resultatet på 35 miljoner kronor samt 
ett överskott på nämnderna med 1,5 miljoner kronor. Det är en prognos som är 
mycket osäker och som inte kommer att hålla. Det är en global ekonomisk krasch 
på gång till följd av pandemin och följderna av detta går inte i dagsläget att se fullt 
ut. Gislaveds kommun har tilldelats flera tillskott under våren, ca 45 miljoner 
kronor. Ytterligare ett antal miljoner har Gislaveds kommun som ett extra 
tillskott på grund av att planeringen för 2020 utgick från det gamla 
utjämningssystemets skatteprognoser eftersom det nya utjämningssystemet inte 
var beslutat. 

De extra tillskott som Gislaveds kommun har fått har i stort sett gått åt att möta 
det vikande skatteunderlaget. Om inte ytterligare medel kommer till kommunen 
så kommer också det prognostiserade resultatet att gå åt och troligtvis kommer 
ett underskott att visas. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning I - kommunen som helhet 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2020 
Kommunstyrelsen den 13 maj 2020, § 121 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §141 Dnr: KS.2016.183 

Uppföljning av reducering av detaljplaneavgift för byggnation av 
flerbostadshus 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga utvärderingen till 
handlingarna och att utvärderingen i övrigt inte föranleder några ytterligare beslut. 

Ärendebeskrivning 
Den 20 oktober 2016 (Kf § 146) fattade kommunfullmäktige beslut om reducerad 
detaljplaneavgift för privata aktörer som vill bygga flerbostadshus i kommunen. 
Beslutet skulle gälla till och med 2017 och sedan utvärderas. Den 14 november 
2017 upphävdes kommunens beslut i förvaltningsrätten i Jönköping, eftersom 
beslutet stred mot likställighetsprincipen i och med att reduceringen enbart avsågs 
gälla privata aktörer. Efter den upphävande domen ändrades riktlinjerna till att 
inkludera alla som ansöker om reducering av detaljplaneavgift för byggnation av 
flerbostadshus. 

Reduktionen innebär att kommunen står för delar av detaljplaneavgiften om 
projektet följer intentionerna i gällande fördjupning av översiktsplanen samt om 
byggnationen innehåller minst fem lägenheter. Byggnationen måste också påbörjas 
inom två år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Riktlinjer för reduktionen 
finns i upprättat PM från kommunstyrelseförvaltningen daterat 22 februari 2018. 

Gislaveds kommun har behov av fler bostäder. En reducering av detaljplaneavgiften 
ansågs utgöra en katalysator för att stimulera nybyggnation av flerbostadshus i 
kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2018 (Kf § 37) att införa reduktion av 
detaljplaneavgift för byggnation av flerbostadshus fram till den 31 december 2019 
samt gav kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera och återrapportera resultatet 
till kommunfullmäktige våren 2020. 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 (Kf § 75) att låta bygg- och 
miljönämnden handlägga ansökningar om reducering av detaljplaneavgift. Med 
anledning av detta har en avstämning gjorts med bygg- och miljöförvaltningen kring 
utvärderingen av resultatet. Tekniska förvaltningens mark- och 
exploateringsavdelning har också varit delaktig under utvärderingen. 

Utvärdering 
Tre ansökningar om reducering av detaljplaneavgift har inkommit. En av dessa är 
från en privat aktör och två är från AB Gislavedshus. Av dessa ansökningar har två 
godkänts för att få reducering av detaljplaneavgift. Den tredje ansökan är i 
dagsläget inte beslutad av bygg- och miljönämnden. 

Den första ansökan som kom in är från en privat aktör som avsåg att bygga 12 
lägenheter på fastigheten Ölmestad 5:37 i Reftele. Denna ansökan har beviljats och 
lägenheterna är idag byggda. 

Ks §141 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Den andra ansökan gäller fastigheten Uvekull 2:221, Malmgatan i Smålandsstenar. 
Gislavedshus har för avsikt att bygga 38 lägenheter här. Även denna ansökan har 
beviljats. 

Den tredje ansökan, som också är från Gislavedshus, gäller fastigheten Ölmestad 
28: I i Reftele. Ansökan är under behandling hos bygg- och miljöförvaltningen. 

Bygg- och miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen anser att reduceringen av detaljplaneavgift endast 
gett en liten effekt för att stimulera nybyggnation av flerbostadshus i kommunen. 
Förvaltningarna bedömer att nya detaljplaner för bostadsbyggande kommer att 
upprättas i samma omfattning utan reducering av detaljplaneavgift och därför 
föreslås att den inte återinförs. 

Beslutsunderlag 
PM Reducering av detaljplaneavgift vid byggnation av flerbostadshus, daterat 22 
februari 20 18 
Kommunfullmäktiges protokoll den 22 mars 2018, § 37 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2020 
Kommunstyrelsen den 13 maj 2020, § I 19 

Yrkanden 
Fredrik Sveningson (L): Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
kommunfullmäktige lägger utvärderingen till handlingarna och att utvärderingen i 
övrigt inte föranleder några ytterligare beslut. 

Mattias Johansson (SD) med instämmande av Anton Sjödell (M) och Håkan 
Josefsson (C): Bifall till Fredrik Sveningsons (L) yrkande. 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §142 Dnr: KS.2017.63 

Försäljning av fastighet, Öreryd 4:7 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återuppta och genomföra försäljning av fastigheten 
Öreryd 4:7, 

att kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra 
försäljningen, 

att godkännande av köpekontrakt delegeras enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning punkt 1.2 till kommunstyrelsens ordförande med I :e vice 
ordförande som ersättare, samt 

att kommunens firmatecknare ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 oktober 2019 att godkänna upprättat 
köpekontrakt för fastigheten Öreryd 4:7, Öreryds skola, samt uppdra till 
kommunens firmatecknare att underteckna erforderliga handlingar. Den 
försäljningen blev dock inte slutförd. Parallellt med försäljningen blev en ny 
detaljplan med vidgat användningsområde antagen och vann laga kraft samt 
avstyckning genomförd så att inte värdefull åkermark skulle ingå i försäljningen. 

Arbetet med försäljningen av fastigheten ska nu återupptas och enligt 
kommunstyrelsens reglemente § 7 har kommunstyrelsen hand om försäljning av 
fast egendom. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att försäljningen av fastigheten genomförs 
och, med anledning av att vi närmar oss en period med sammanträdesuppehåll, 
godkännande av köpekontrakt delegeras enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning punkt 1.2 (brådskande ärenden) till kommunstyrelsens 
ordförande med I :e vice ordförande som ersättare. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2019, § 130 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2020 
Kommunstyrelsens näringsutskott den 13 maj 2020, § 18 

Yrkanden 
Jonas Ericson (M) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Fredrik 
Sveningson (L), Mikael Kindbladh (WeP) och Håkan Josefsson (C): Bifall till 
förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §143 Dnr: KS.2020.4 1.2.3 

Anmälan om delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichefen KS.2020.102 
2.1 Ansluta Kommunen till Kammarkollegiets ramavtal Produkter och tjänster för 
identifiering och behörighet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §144 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och regioner 

Cirkulär, Överenskommelse om satsning på kompetensförsörjning till 
äldreomsorgen 

Sveriges kommuner och regioner 
Cirkulär, Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador 
på kommunala anläggningar 

Socialnämndens arbetsutskott 
Den 12 maj 2020 §36 Information från socialförvaltningen 2020 

Arbetsförmedlingens generaldirektör 
Brev - till regioner och kommuner daterat den 20 maj 2020 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §145 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Nytt ekonomisystem 
Mattias Johansson lyfter att han önskar få information om kommunens nya 
ekonomisystem. Ordföranden tar med frågan och information kommer att ges på 
kommande sammanträde. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


