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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2020-01-15 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 15 januari 202

Carina Johansson (C), ordf. 
Bengt Petersson (C) 
Håkan Josefsson (C) 
Anton Sjödell (M) 
Jonas Ericson (M) 
Lennart Kastberg (KD) 
Fredrik Sveningson (L) 
Mikael Kindbladh (WeP) 
Marie Johansson (S) 
Fredrik Johansson (S) 
Marie-Louise Dinäss (S) 
Evangelos Varsamis (S) 
Tommy Stensson (S) 
Mattias Johansson (SD) 
Stefan Nylen (SD) 

Erik Zaar, tf kommundirektör 
Maria Martini, ekonomichef/bitr. kommundirektör 
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare 
Hans Engström, mark- och exploateringslots, §I 
Ria Andersson, mark- och exploateringschef, §I 
Sven Hedlund, stadsarkitekt, §I 
Susanne Härenstam, utvecklingsledare, §2 
Claudia Bartelsson, utvecklingsledare, §2 
Klara Lindegren, utvecklingsledare, §§2-3 
Emma Hansson, utvecklingsledare, §2 

Marie Johansson 

Kommunstyrelsekontoret den 16 januari 2020 

Yvonne Thelin Karlsson 

Carina Johansson 

Marie Johansson 

0, kl. 13.00-16.00 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunstyrelsen 

2020-01-15 

2020-01-16 

Kommunstyrelsekontoret 

Evelina Edlund 

Paragrafer I - I I 

Datum för 
anslags nedtagande 2020-02-07 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-01-15 I (I) 

Ks §I Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Information om aktuella bygg- och exploateringsfrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sven Hedlund, stadsarkitekt informerar om aktuella detaljplaner i kommunen. 
Hans Engström, exploateringslots och Ria Andersson, mark- och 
exploateringschef informerar om aktuella bygg- och exploateringsfrågor i 
kommunen, bland annat gällande Axjo, Jrab, Krokodilen 15, Gislaved Vision 
2040 och Bro till bro i Anderstorp. 

De informerar även om en planerad heldagsutbildning i mark- och 
exploateringsfrågor i kommunhuset den 4 mars 2020 där det finns ett antal 
platser avsatta till kommunstyrelsen. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 

3(16)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-15 

Sida 
1(3) 

Ks §2 Dnr: KS.2019.1 17 4.2.1 

Aktualitetsförklaring av ÖP 16 med tillhörande fördjupningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde för beslut. 

Ärendebeskrivning 
Enligt plan- och bygglagen (SFS 20 I 0:900) ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som anger kommunfullmäktiges syn på kommunens långsiktiga 
strategiska utveckling. Minst en gång varje mandatperiod ska översiktsplanen 
tillsammans med tillhörande ändringar tas upp till diskussion för att pröva dess 
aktualitet. Slutligen tar kommunfullmäktige ställning till om översiktsplanen är 
aktuell eller inte. 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2019 (KS § 189) att en 
aktualitetsprövning skulle göras av kommunens översiktsplan ÖP 16 med 
tillhörande fördjupningar. På sammanträdet beslutades också att en remiss med 
förfrågan om översiktsplanens aktualitet skulle skickas till berörda myndigheter, 
regioner och grannkommuner. Syftet med remissen var att få in synpunkter på 
översiktsplanen med tillhörande fördjupningars aktualitet. 

Mellan den 13 juni och den 30 september 2019 har berörda myndigheter, 
regioner och grannkommuner kunnat lämna synpunkter på översiktsplanen 
med tillhörande fördjupningars aktualitet. Sammanlagt har 22 remissvar 
inkommit. 

Målet med översiktsplanearbetet i Gislaveds kommun är att det bedrivs i ett 
brett samarbete mellan berörda aktörer. På så sätt kan varje aktör bli väl insatt 
i översiktsplanens intentioner för att kunna använda den som informationskälla, 
vägledning och kunskapsunderlag för beslut och åtgärder i olika frågor. Vid 
aktualitetsprövningen av översiktsplanen var det därför viktigt att involvera 
berörda förvaltningar och bolag för att ta del av deras erfarenheter av 
översiktsplanen som beslutsunderlag. Även kommunstyrelsen har varit delaktig 
under aktualitetsprövningen. 

Den samlade bedömningen är att översiktsplan ÖP 16, med tillhörande 
fördjupningar, inte längre är aktuell i alla delar. Ett flertal av de fördjupningar av 
översiktsplanen (FÖP:ar) som finns, är föråldrade och behöver uppdateras 
(undantaget FÖP:en för Smålandsstenar och Skeppshult som fortfarande anses 
vara aktuell). 

ÖP 16 antogs av kommunfullmäktige 2016 och kan därför anses vara relativt ny, 
men trots detta upplever flertalet tjänstepersoner att den är svår att tillämpa i 
det vardagliga arbetet, exempelvis då nya detaljplaner eller bygglov arbetas 
fram. Den kommunomfattande översiktsplanen saknar idag redovisning av 
relevanta frågor, exempelvis Agenda 2030, vilket behöver arbetas in när en ny 
översiktsplan tas fram. Det är av stor betydelse att översiktsplanen med 
tillhörande fördjupningar är aktuell och uppdaterad, så att den har tyngd och 
kan ge tydlig vägledning vid efterföljande beslut. 

Med anledning av Energimyndighetens yttrande, gällande myndighetens 
reservation mot kravet på radarstyrd hinderbelysning för vindkraftverk, föreslås 
att denna formulering tas bort i översiktsplan ÖP 16. 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-01-15 2(3) 

Ks §2 (forts.) 

Idag har Gislaveds kommun en kommunomfattande översiktsplan ÖP 16, 
antagen av kommunfullmäktige 2016, samt åtta fördjupningar av översiktsplanen 
(FÖP:ar), antagna åren 1994-2018. För att hålla dessa översiktsplaner aktuella, 
krävs omfattande arbete och resurser, både vad gäller personal och budget. 
Med anledning av detta samt för att kunna följa Boverkets modell gällande 
"kontinuerlig översiktsplanering", behöver översiktsplaneprocessen förenklas 
och effektiviseras i Gislaveds kommun. Därför föreslås ett nytt upplägg på det 
framtida översiktsplanearbetet. 

För att förenkla och effektivisera kommande översiktsplanearbete föreslås att: 

• Antalet FÖP:ar minskas från dagens åtta till två i framtiden - en FÖP för 
Smålandsstenar och Skeppshult och en FÖP för Gislaved och Anderstorp. 
Anledningen till detta är att FÖP:en för Smålandsstenar och Skeppshult 
fortfarande anses vara aktuell samt att det finns ett befintligt uppdrag på att 
ta fram en FÖP för att möjliggöra samplanering av Gislaved och Anderstorp 
(enligt Planeringsdirektiv 2020 med plan for 2021-2023, fastställd av 
kommunfullmäktige den 21 november 2019). Dessutom finns det största 
utvecklingstrycket i dessa orter. 

• De orter som idag har en FÖP, men som föreslås att bli utan i framtiden, 
kommer att arbetas in i den kommunomfattande översiktsplanen. På så sätt 
blir tidsåtgången för ÖP-arbetet kortare och mer effektivt än om FÖP:arna 
skulle uppdateras var och en för sig. Med färre FÖP:ar blir det också lättare 
att hålla dem aktuella framöver. Fördelarna för ortsinvånarna blir att 
orternas utvecklingsplaner uppdateras tidigare än om varje orts FÖP skulle 
uppdateras var och en för sig samt att alla mindre orter uppdateras 
samtidigt, vilket medför att en prioritering bland orterna inte behöver göras. 

• Arbete med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan startar när 
FÖP:en för Gislaved och Anderstorp är antagen av kommunfullmäktige 
(beräknat startår 2023, alltså nästa mandatperiod). Nya planeringsunderlag 
tillhörande den kommunomfattande översiktsplanen arbetas fram med start 
våren 2020. På så sätt kan ÖP-arbetet effektiviseras ytterligare när den nya 
kommunomfattande ÖP:en arbetas fram. 

Översiktsplan ÖP 16 och samtliga FÖP:ar är giltiga fram till dess att ny 
översiktsplan eller nya FÖP:ar är antagna av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut om översiktsplanens aktualitet ska skickas till 
länsstyrelsen, Boverket, berörda kommuner, regionplaneorgan, regioner och 
regionala samverkansorgan enligt Plan- och byggförordning (20 I I :338) 
2 kapitlet 7 §. 

Samtliga förvaltningar och bolag i Gislaveds kommun har varit representerade 
och delaktiga under aktualitetsprövningen av ÖP 16. Inför beslutet gällande 
aktualitetsförklaringen av ÖP 16 har förvaltningarna och bolagen fått ta ställning 
till förslaget till nytt upplägg på framtida översiktsplanearbete. Samtliga har valt 
att ställa sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 
Remissredogöre/se - Aktualitetsprövning av översiktsplan ÖP I6, daterad den 
I 0 december 2019 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I 0 december 2019 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-01-15 I (I) 

Ks §3 Dnr: KS.2014.154 

Subventionerade resor för högskolestudenter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna revideringen av reglerna för 
pendlingsbidrag för studerande vid universitet/högskola och yrkeshögskola. 

Ärendebeskrivning 
Efter beslut i Kommunfullmäktige den 29 april 2015 erbjuds subventionerade 
resor för studerande vid universitet/högskola och yrkeshögskola, vilket 
infördes I juli 2015. Det innebär att en heltidsstuderande som är boende och 
folkbokförd i Gislaveds kommun och dagpendlar med kollektivtrafik till 
högskoleorten kan ansöka om resebidrag för 50 % av biljettpriset. 

Syftet med bidraget är att stimulera fler att bedriva högskolestudier, medverka 
till att höja utbildningsnivån i Gislaveds kommun, visa att kommunen utöver 
detta engagerar sig för studenterna och att kollektivtrafikresandet stimuleras 
och ökar genom daglig pendling. 

I reglerna bör det förtydligas att resebidrag även kan erbjudas till studenter 
som genomför praktik under utbildningen, varför tillägget "alternativt till 
praktikplats som genomförs under utbildningen" föreslås kompletteras till 
regelverket. 

Ändringen innebär att följande text står i reglerna för pendlingsbidrag kring 
vilka som är berättigade att ansöka om bidrag: 

För att ha rätt till bidrag om 50 %av biljettpriset ska man: 
• bo och vara folkbokförd i Gislaveds kommun 
• studera på heltid och i den takt som gäller för Centrala 

studiestödsnämndens (CSN) regler för studiemedel 
• dagpendla med kollektivtrafik till högskoleorten alternativt till praktikplats 

som genomförs under utbildningen 

Beslutsunderlag 
Regler för pendlingsbidrag för studerande på högskolenivå, daterade den 21 
mars 2018 
Markerad revidering av Regler för pendlingsbidrag för studerande på 
högskolenivå, daterad den I I december 2019 

Yrkanden 
Jonas Ericson (M): Att ärendet ska avgöras idag. 

Bengt Petersson (C) med instämmande av Jonas Ericson (M), Marie Johansson 
(S), Fredrik Sveningson (L), Lennart Kastberg (KD) och Mikael Kindbladh 
(WeP): Bifall till förslaget samt att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutet skickas till: 
Avd. hållbar utveckling 
Kontaktcenter 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-01-15 1(2) 

Ks §4 Dnr: KS.2018.232 1.2.6 

Svar på motion angående cykelväg mellan Gnosjö, Nissafors och 
Hestra 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen angående cykelväg 
mellan Gnosjö, Nissafors och Hestra, daterad den 20 november 2018, ska 
anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Bengt-Ove Eriksson (V) har den 20 november 2018 lämnat in en motion 
angående cykelväg mellan Gnosjö, Nissafors och Hestra. 

Motionären föreslår kommunstyrelserna i Gnosjö och Gislaveds kommuner: 

• Att utreda frågan om en fortsatt cykelväg mellan Gnosjö, Nissafors och 
Hestra, innan 2019 års utgång. 

• Att snarast se över möjligheterna att återuppta busslinjen mellan 
Gnosjö, Nissafors och Hestra. 

• Att utreda möjligheterna att i samråd med Trafikverket bygga ut ett 
cykelstråk mellan Gnosjö, Nissafors och Hestra samt en cykel- och 
gångtunnel under Nissastigen. 

• Att i samråd med Trafikverket se över möjligheterna för en cykel- och 
gångbro över Nissan. 

• Att kontakta berörda nämnder och tjänstemän samt expertis på 
cykelvägsområdet och utreda kostnader, underlag för beredning av 
marken, trygghet, belysning och cykelstationer vid Nissafors och 
Hestra. 

• Att samarbeta med samhällsföreningarna i Nissafors och Hestra när det 
gäller deras syn på hur cykelvägen ska utformas. 

Motionen har den 17 december 2018 remitterats till tekniska nämnden och till 
kommunstyrelseförvaltningen, avdelningen för hållbar utveckling, för beredning. 

Båda remissinstanserna konstaterar i sina yttranden att cykelvägen mellan 
Gnosjö, Nissafors och Hestra finns med i Region Jönköpings läns cykelplan och 
därför bör frågan utredas och drivas av dem. 

Tekniska nämnden och kommunstyrelseförvaltningen anser att Region 
Jönköpings län ska utreda möjligheten att bygga cykelväg mellan Gnosjö, 
Nissafors och Hestra och planera cykelvägen i samråd med Gislaved och 
Gnosjö kommuner. De ställer sig även positiva till att samarbeta med samhälls
föreningarna i Nissafors och Hestra när regionen ska planera cykelvägen. 

Kommunstyrelseförvaltningen avser att lyfta frågan med regionen då cykelvägen 
i nuläget finns med i cykelplanen men inte är med som planerad. Dock är det 
inte troligt att regionen kommer att hinna utreda frågan innan 2019 års utgång. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-01-15 2(2) 

Ks §4 (forts.) 

När det gäller möjligheterna att återuppta busslinjen mellan Gnosjö, Nissafors 
och Hestra meddelar Jönköpings Länstrafik 0L T) att busslinjen lades ner år 
20 I I på grund av att busslinjen inte nådde en acceptabel kostnads
täckningsgrad. År 2020 ska dock befintlig busslinje 136 Jönköping-Vaggeryd 
-Gnosjö förlängas till Nissafors. JLT hade som förslag att förlänga turen även till 
Hestra för att knyta an till den nya dubbeldäckarlinjen 500 Värnamo-Jönköping. 
Detta visade sig inte möjligt på grund av omloppstekniska skäl. 
Kommunstyrelseförvaltningen ser värdet i att förlänga busslinjen även till 
Hestra och kommer att lyfta detta med JLT, tidigast hösten 2020, efter det att 
linje 136 har börjat köra till Nissafors. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
motionen ska anses besvarad. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti 2019 beslutades att 
återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att komplettera 
underlaget med tidigare gjorda utredningar på det berörda cykelstråket. 

Beslutsunderlag 
Motion angående cykelväg mellan Gnosjö, Nissafors och Hestra, daterad den 
20 november 2018 
Tekniska nämnden den 27 mars 2019, § 30 
Yttrande från avd. hållbar utveckling, daterat den 8 maj 2019 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2019 
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 12 juni 2019, § 19 
Kommunstyrelsen den 14 augusti 2019, §213 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I I december 2019 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-01-15 I (I) 

Ks §5 Dnr: KS.2019.150 1.4.1 

Utblick 2021-2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Utblick 
2021 och framåt för Gislaveds kommun. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun påverkas av omvärlden, de förutsättningar som ges från 
nationellt håll samt den lokala platsen. Ublicken syftar till att prioritera bland de 
möjligheter och utmaningar som kommer att påverka Gislaveds kommun som 
helhet i framtiden. 

Nämndernas och bolagens kunskaper och erfarenheter om verksamhetens 
utveckling utgör grunden för kommunens omvärldsanalys och strategier inför 
framtiden, tillsammans med nationella rapporter och analyser om framtidens 
utmaningar. 

Utblicken är första steget i planeringsprocessen inför 2021 års budgetarbete. 

Beslutsunderlag 
Utblick 2021 och framåt Gislaveds kommun - Kommunen som helhet 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-15 

Sida 
I (I) 

Ks §6 Dnr: KS.2019.173 1.1.4 

Utbetalning av partistöd 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2020 
ska betalas ut till samtliga partier i kommunfullmäktige enligt beräkning daterad 
den 7 januari 2020. 

Ärendebeskrivning 
Inför mandatperioden 2019-2022 gjordes en revidering av reglerna för 
partistöd. Dessa antogs av kommunfullmäktige den 25 oktober 2018. 
Partistödet betalas ut årligen i förskott vid två tillfällen varje år. Utbetalning 
sker i februari och augusti. Kommunfullmäktige ska årligen besluta om 
utbetalningen. 

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 
Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och hur stort det ska 
vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett 
mandatbundet stöd. Partistödet får bara betalas ut till ett politiskt parti som är 
en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal 
partiförening som kan ta emot stödet. 

Enligt reglerna för partistödet ska partierna senast den 30 juni redovisat hur 
partistödet har använts. Redovisningen ska avse perioden I januari - 31 
december. Om ett parti inte lämnar in en redovisning och granskningsrapport 
inom föreskriven tid betalas inget stöd ut för nästkommande år. 

Kommunfullmäktiges presidium behandlade den 29 augusti 2019 de 
redovisningar som hade lämnats in från partierna och kunde konstatera att 
samtliga partier i fullmäktige har lämnat in en redovisning enligt reglerna för 
partistödet. Detta meddelades fullmäktige den 26 september 2019. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett underlag för utbetalning av 
partistöd för 2020. Samtliga partiers mandat i kommunfullmäktige är idag 
besatta. 

Beslutsunderlag 
Regler för kommunalt partistöd fastställda av kommunfullmäktige den 25 
oktober 20 18 
Beräkning av partistöd per parti för 2020 daterad den 7 januari 2020 
Kommunfullmäktiges presidium den 29 augusti 2019, § I 0 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Justerares signatur 

11 (16)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-15 

Sida 
I (I) 

Ks §7 Dnr: KS.2019.223 6.6 

Svar på remiss - Strategi för tillgänglighet till skyddade områden i 
Jönköpings län 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslaget yttrande daterat den 22 
november 2019 som sitt eget. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har översänt ett förslag på strategi för tillgänglighet till skyddade 
områden i Jönköpings län 2020-2024 för yttrande. Med skyddade områden 
avses natur- och kulturreservat, naturvårdsområden och nationalpark. I 
strategin sätts mål för hur mycket friluftslivsanordningar som ska finnas i de 
natur-och kulturområden som länsstyrelsen förvaltar och hur tillgängliga dessa 
anordningar och områden ska vara. 

Strategin innehåller beskrivning av aspekter på tillgänglighet som länsstyrelsen 
ska prioritera under 2020-2024, definitioner av målnivåer för besöksanpassning 
och tillgänglighet, ambitionsnivå över hur tillgängliggjorda områden ska fördelas 
över länet samt målsättningar över tillgänglighet och besöksanpassning i länets 
skyddade områden. 

Gislaveds kommun berörs av följande I 0 skyddade områden: Anderstorps 
Stormosse, Draven, Ettö, Fegen, lsaberg, Nennesmo, Sandseboskogen, 
Svinhultsåsen, Villstad kyrkby och Värö. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som berör 
dels allmänna aspekter på strategin, dels specifika synpunkter på bedömningen 
av de skyddade områdena i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen har 
under beredningen av ärendet tagit in synpunkter från fritid- och 
folkhälsoförvaltningen, kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Remiss: Strategi för tillgänglighet till skyddade områden i Jönköpings län 2020-
2024 inklusive bilagor 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2019 
Förslag till yttrande över strategi för tillgänglighet till skyddade områden i 
Jönköpings län daterat den 22 november 2019 
Kommunstyrelsen den I I december 2019, §338 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Utdragsbestyrkande 
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Val av ledamot till kommunstyrelsens allmänna utskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer Lennart Kastberg (KD) som ledamot i 
kommunstyrelsens allmänna utskott fram till den 3 I december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Pia Skogsberg (KD) har den 13 november 2019 inkommit med en avsägelse 
från sitt uppdrag i kommunstyrelsens allmänna utskott. Valberedningens 
presidium föreslår kommunstyrelsen att välja Lennart Kastberg (KD) som 
ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott. 

Beslutsunderlag 
Valberedningen den I I december 2019, §I 0 

Beslutet skickas till: 
Lennart Kastberg (KD) 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner reovisningen. 

Ärendebeskrivning 
AB Gislavedshus 

Protokoll daterat den 12 december 2019 

Räddningsnämnden 
Protokoll daterat den 2 december 2019 

Räddningsnämnden 
Handlingsplan informationssäkerhet 

Länsstyrelsen Jönköpings län 
Ang igenläggande av grusgångar, Villstads kyrkogård 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel, Regional plan för 
Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel 

Sveriges kommuner och regioner 
Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd 

Sveriges kommuner och regioner 
AFAs styrelse har beslutat om premier för år 2020 

Sveriges kommuner och regioner 
Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016-2021 

Sveriges kommuner och regioner 
Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar fackförbundet Akavia 

Sveriges kommuner och regioner 
Omsorgsprisindex (OPI) 

Sveriges kommuner och regioner 
Samverkans regler 

Sveriges kommuner och regioner 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Sveriges kommuner och regioner 
Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet har gått samman med 
Unionen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §9 (forts.) 

Sveriges kommuner och regioner 
Höjd tidigaste uttagsålder för allmän pension och införande av riktålder 
m.m 

Sveriges kommuner och regioner 
Slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för 
åren 2019, 2020 och 2021 

Sveriges kommuner och regioner 
Överenskommelser om ändrade villkor för avgiftsbestämd ålderspension 
med anledning av förlängt arbetsliv 

Sveriges kommuner och regioner 
Budgetförutsättningar för åren 2019-2023 

Sveriges kommuner och regioner 
Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och 
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 

Sveriges kommuner och regioner 
Redovisningsfrågor 2019 och 2020 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §10 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Rekrytering av socialchef 
Ordföranden informerar om att rekryteringen av socialchef kommer att 
påbörjas efter att den nya kommundirektören har kommit på plats under mars. 

Deltagande på utställning Vision 2040 - Mötesplatsen vid Nissan 
Kommundirektör Erik Zaar informerar om att det kommer vara en utställning 
för allmänheten i kommunhuset gällande Vision 2040 - Mötesplatsen vid Nissan 
den 17-21 februari. Frågan ställs om någon av kommunstyrelsens ledamöter har 
möjlighet att delta på utställningen. 

Hammargården 
Kommundirektören informerar om att Hammargården som tidigare har varit 
livsmedelsleverantör till Gislaveds kommun har stämt kommunen för 
avtalsbrott. Ärendet är under prövning. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §11 Dnr: KS.2020.20 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Mattias Johansson (SD) lyfter en övrig fråga gällande den tekniska 
budgetjustering som ska göras mellan socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämden och kommunstyrelsen i samband med att den nya 
avdelningen Arbete och utbildning har införts från och med årsskiftet 2020. 
Hans fråga gäller när budgetjusteringen ska göras. 

Kommundirektören svarar att det pågår ett arbete med att fördela budgeten 
mellan de tre parterna och att budgetjusteringen kommer att göras inom de 
närmaste två veckorna. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.20

