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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2020-03-11 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den I I mars 2020, kl. 13.00 - 16.25, med ajournering 
mellan kl. 15.10-15.15. 

Carina Johansson (C), ordf. 
Bengt Petersson (C) 
Håkan Josefsson (C) 
Lars Park (L) , tjänstgörande ersättare för Anton Sjödell (M) 
Maria Gullberg Lorentsson (M), tjänstgörande ersättare för Jonas Ericson (M) 
Emanuel Larsson (KD), tjänstgörande ersättare för Lennart Kastberg (KD) 
Fredrik Sveningson (L) 
Mikael Kindbladh (WeP) 
Marie Johansson (S) 
Fredrik Johansson (S) 
Marie-Louise Dinäss (S), inte närvarande §§60-61 
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 
Ida Gunnarsson, praktikant, §§45-48, 57 
Sune Sjödahl, praktikant, §§45-48, 57 
Amra Salihovic, avd.chef Arbete och utbildning, §46 
Johanna Kullinger, utvecklingsledare, §47 
Joakim Sverker, utvecklingsledare, §57 

Marie Johansson 

Kommunstyrelsekontoret den I I mars 2020 

Paragrafer 45 - 61 

Yvonne Thelin Karlsson 

Carina Johansson 

Marie ohansson 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunstyrelsen 

Paragrafer 45 - 612020-03-11 
Datum för 

2020-03-12 anslags nedtagande 2020-04-03 

Kommunstyrelsekontoret 

Evelina Edlund 
Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-11 I (I) 

Ks §45 Dnr: KS.2020.46 

Godkännande av närvaro på sammanträde 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att två prao-elever från årskurs 8 på 
Nordinskolan närvarar på dagens sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Två elever från årskurs 8 på Nordinskolan i Smålandsstenar gör denna veckan 
praktik på kommunstyrelseförvaltningen. För att få en inblick i hur ett 
sammanträde fungerar närvarar de vid dagens sammanträde. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.46
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-11 I (I) 

Ks §46 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Information från krisledningsstaben 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Amra Salihovic från krisledningsstaben informerar om att med anledning av 
risken för smittspridning av coronaviruset, covid-19, har man gått upp i 
stabsläge och krisledningsorganisationen har aktiverats. 

Kommunstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen har varsin stab och till det finns en lägesgrupp, en 
analysgrupp och en kommunikationsgrupp som ska bistå i arbetet. 

I nuläget handlar mycket om att omvärldsbevaka och ge relevant information 
både internt och externt. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-11 I (I) 

Ks §47 Dnr: KS.2019.248 

Intern kontrollplan 2020, kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till intern kontrollplan 2020 för 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
En riskanalys har antagits av kommunstyrelsen för år 2020. I den har det tagits 
fram vilka risker som finns för kommunstyrelsen. Utifrån denna riskanalys har 
det bedömts vilka av dessa risker som ska till intern kontrollplan och vilka som 
omhänderas på annat sätt. I den interna kontrollplanen har det tagits fram vilka 
kontrollmoment som ska göras för minska riskerna löpande under året. 

Kommunstyrelsen kommer att få en uppföljningsrapport på kontrollresultaten 
senast i samband med bokslutet 2020. Av uppföljningsrapporten kommer det 
framgå om brister framkommit vid kontrollerna och om vilka åtgärder som 
vidtagits om det är aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan 2020, kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

Sida 
I (I) 

Ks §48 Dnr: KS.2020.48 4.3.2 

Markförvärv och överenskommelse om fastighetsreglering gällande 
Sågverket I och del av Henja 4:8, JRAB 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad 
överenskommelse om fastighetsreglering mellan kommunen och JRAB daterat 
den 5 mars 2020, samt att uppdra till kommunens firmatecknare att 
underteckna avtalet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens vision "Gislaved 2040 - mötesplatsen vid Nissan" visar hur 
området närmast Nissan i framtiden kan utvecklas för ökad attraktion. 
Som en del i denna utveckling vill kommunen möjliggöra tillgänglighet från 
centrum till området runt Holmen genom att förvärva industrimarken mellan 
kv. Sågverket och Nissan. 

En miljöteknisk markundersökning har utförts på Sågverket I av Vatten och 
Samhällsteknik AB. Grundvattnet är förorenat av PFAS och det finns behov av 
ytterligare undersökningar och sanering av det förorenade området. 
På grund av ovanstående miljöaspekter har JRAB ingen möjlighet att utveckla 
sin verksamhet på den plats de befinner sig. En omlokalisering skulle kunna lösa 
JRABs behov av framtida expansionsmöjligheter. 

JRAB äger idag fastigheten Sågverket I i Gislaveds kommun. Fastigheten är 
planlagd som industriändamål enligt gällande detaljplan för fastigheten. 
Kommunen avser förvärva del av Sågverket I om ca 12 000 kvm, markerat 
som markyta 2 enligt bilagd karta. 

Kommunen äger fastigheten Henja 4:8 i Gislaveds kommun. Del av fastigheten, 
markerat som markyta 3 är planlagd som industriändamål. JRAB avser förvärva 
del av fastigheten om ca 20 000 kvm. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2020 
Överenskommelse om fastighetsreglering daterad den 5 mars 2020, inklusive 
kartbilagor för fastigheterna Sågverket I och Henja 4:8 del av, samt 
registrerings bevis. 
Miljöteknisk markundersökning Sågverket I, Gislaved daterad den 29 januari 
2019. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

Sida 
1(2) 

Ks §49 Dnr: KS.2020.44 1.3.1 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunfullmäktiges 
presidie för att infoga och stryka enligt följande i arbetsordningen: 
KSO ska inte sitta på presidieplats. (KF presidiet leder mötet och sitter själva 
på presidieplats). 

Motioner, interpellationer och frågor kan lämnas in digitalt från 
politikermailadressen, men ska innan mötets början lämnas underskrivna till 
kansliet eller till fullmäktiges ordförande, detsamma gäller interpellationssvar. 

Ordförande får remittera motioner vidare efter samråd i hela presidiet. 

Avsägelse ska ske på för ändamålet avsedd blankett. Gruppledaren ska 
kontaktas av kansliet när en avsägelse kommer in. 

Frågor från medborgare till medborgarnas frågestund ska inlämnas skriftligt i 
god tid innan mötet. 

Ärendebeskrivning 
En översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning har gjorts. 
De förändringar som är markerade i grönt är tilläggsförslag och de ändringar 
som är markerade i gult/överstrukna är meningar som då bör tas bort. 
De förändringar som föreslås är: 

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 ändock framgå att om systemet ej 
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 underlätta hanteringen för ledamöterna och för att kunna 
göra informationshanteringsprocessen digital bör detta krav tas bort. Det 
föreligger inte heller 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 
av handlingen ska avsändas från ledamotens kommunalpolitiska e-postadress. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den IOfebruari 2020 
Kommunfullmäktiges presidium den 18 februari 2020, §2 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-11 2(2) 

Ks §49 (forts.) 

Yrkanden 
Maria Gull berg Lorentsson (M): Att återremittera ärendet till 
kommunfullmäktiges presidie för att infoga och stryka enligt följande i 
arbetsordningen: 
KSO ska inte sitta på presidieplats. (KF presidiet leder mötet och sitter själva 
på presidieplats). 

Motioner, interpellationer och frågor kan lämnas in digitalt från 
politikermailadressen, men ska innan mötets början lämnas underskrivna till 
kansliet eller till fullmäktiges ordförande, detsamma gäller interpellationssvar. 

Ordförande får remittera motioner vidare efter samråd i hela presidiet. 

Avsägelse ska ske på för ändamålet avsedd blankett. Gruppledaren ska 
kontaktas av kansliet när en avsägelse kommer in. 

Frågor från medborgare till medborgarnas frågestund ska inlämnas skriftligt i 
god tid innan mötet. 

Marie Johansson (S) med instämmande av Stefan Nylen (SD) och Mikael 
Kindbladh (WeP), Lars Park (L), Emanuel Larsson (KD), Håkan Josefsson (C) 
och Fredrik Sveningson (L): Bifall till Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons (M) 
återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsekontoret, kansliet 
Kommunfullmäktiges presidium 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

Sida 
I (I) 

Ks §50 Dnr: KS.2020.12 2.7.6 

Strategi för kompetensförsörjning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
Kompetensförsörjningsstrategin daterad den 27 februari 2020. 

Ärendebeskrivning 
Strategisk kompetensförsörjning innebär att arbeta förebyggande, långsiktigt 
och strukturerat med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla, omställa 
och avsluta medarbetare i organisationen för att säkra dagens och 
morgondagens kompetensbehov. Att arbeta med strategisk 
kompetensförsörjning är mer aktuellt än någonsin och är en förutsättning för 
att klara av de utmaningar som både privat och offentlig sektor står inför de 
kommande åren. Vi behöver både kunna attrahera men även behålla och 
utveckla nuvarande medarbetare. Kommunplanen för 2019-2022 tar höjd för 
att Gislaveds kommun ska bli Sveriges ledande offentliga arbetsgivare med 
fokus på kompetensförsörjning och hållbart arbetsliv. 

Kompetensförsörjningsstrategin tydliggör och lyfter fram kommunens 
övergripande styrning, viljeriktning och utvecklingsbehov ytterligare. 
Sveriges viktigaste jobb finns inom offentlig verksamhet, Gislaveds kommuns 
medarbetare ska känna stolthet och har rätt att utvecklas i sitt arbete. Arbetet 
med kompetensförsörjning bidrar till att klara den kommunala verksamhetens 
huvuduppdrag, att leverera välfärdstjänster av god kvalite till dem vi är till för. 

Kommunstyrelsens personalutskott har den 29 januari 2020 beslutat att 
kopplingen till Agenda 2030 och ett hållbart arbetsliv ska läggas till i strategin. 
Dokumentet har därefter daterats om till den 27 februari 2020. 

Beslutsunderlag 
Kompetensförsörjningsstrategi daterad den 13 december 2019 
Slutrapport projekt strategisk kompetensförsörjning daterad den 13 januari 
2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2020 
Kommunstyrelsens personalutskott den 29 januari 2020, §3 
Kompetensförsörjningsstrategi daterad den 27 februari 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

Sida 
1(2) 

Ks §51 Dnr: KS.2019.1 16 1.2.6 

Svar på motion angående elevmöten i kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen angående 
elevmöten i kommunen daterad den I 0 april 2019 ska anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Evangelos Varsamis (S) och Suzana Bahtanovic (S) har lämnat in en motion om 
möten mellan elever på olika skolor. Motionen har remitterats till barn- och 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för beredning. Motionärerna vill att 
barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att "I sin ordinarie verksamhet 
se över vilka möjligheter som finns att få skolorna, att i sin ordinarie verk
samhet skapa kontakter mellan elever på kommunens skolor på lämpliga sätt". 
Syftet är att skapa kontaktpunkter och vi-känsla samt att skapa förutsättningar 
för ökade skolresultat. Brevskrivning och utbyte med elever från en annan skola 
eller möten vid konstutställningar och idrottsevenemang nämns som exempel. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 27 augusti 2019 behandlat ärendet och 
konstaterar att det är lovvärt med en djupare "vi-känsla" mellan barn och unga 
i kommunen. Dock konstateras det att det redan sker möten mellan de olika 
skolorna i olika former. Till exempel i samband med aktiviteter inom ramen för 
skapande skola och skolor som åker till andra skolor för undervisning. 

Vidare poängterar barn och utbildningsnämden att skolorna fokuserar på många 
insatser för att stärka relationer och för att skapa trygghet och studiero för 
ökad måluppfyllelse. Barn och utbildningsnämnden tydliggör även att om det 
finns behov av samarbeten med andra skolor så söker skolorna själva det där 
det är lämpligt och relevant inom språkämnet. 

Barn och utbildningsnämnden föreslår i sitt yttrande att motionen ska avslås. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i sin beredning av motionen att 
barn- och utbildningsförvaltningen har i sitt yttrande tydligt visat att det redan 
sker elevmöten i vissa former, både inom skolans verksamhet men de lyfter 
även andra former som till exempel Sommarliv. Vidare beskriver de även hur 
de i olika former arbetar med ökad trygghet och studiero. Med hänvisning till 
barn och utbildningsnämndens yttrande från den 27 augusti föreslår därför 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen angående elevmöten ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion angående elevmöten i kommunen daterad den I 0 april 2019 
Barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2019, § I 00 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2020 
Kommunstyrelsen den 26 februari 2020, §41 

Mötet ajourneras mellan kl. 15.10-15.15 

Yrkanden 
Marie Johansson (S): Att motionen ska ses som besvarad. 

Utdragsbestyrkande 

https://15.10-15.15
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-11 2(2) 

Ks §51 (forts.) 

Lars Park (L) med instämmande av Håkan Josefsson (C), Mikael Kindbladh 
(WeP), Emanuel Larsson (KD) och Bengt Petersson (C): Bifall till Marie 
Johanssons (S) yrkande. 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

Sida 
1(2) 

Ks §52 Dnr: KS.2019.90 1.2.6 

Svar på motion angående kanininvasion i Gislaveds kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
angående kanininvasion i Gislaveds kommun. 

Reservationer 
Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Marie-Louise Dinäss (S), Evangelos 
Varsamis (S) och Tommy Stensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för FredrikJohanssons (S) yrkande. 

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

Ärendebeskrivning 
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) och Fredrik Johansson (S) har den I I mars 
2019 lämnat in en motion angående kanininvasionen i Gislaveds kommun. 
Motionärerna menar att kaninstammen har vuxit sig alldeles för stor vilket 
innebär stor skadegörelse och en sanitär olägenhet för kommuninvånarna. 
Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och bygg
och miljönämnden i uppdrag att åtgärda problemet. 

Motionen har överlämnats till tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden 
för yttrande. Båda nämnderna konstaterar i sina yttranden att det finns flera 
olika skadedjur som kan söka sig till villaträdgårdarna. Dock anses det inte 
rimligt att kommunen ska gå in på någon annans fastighet och bekämpa dessa 
skadedjur utan det är den egna fastighetsägaren som har ansvar för att skydda 
sin egendom. 

Tekniska förvaltningen gjorde under 2018 ett försök att med hjälp av 
skyddsjägare skjuta av kaniner inom ett begränsat område, men antalet kaniner 
som avlivades var inte många. Eftersom den kommunala marken är inflätad 
mellan privata fastigheter är det både tidskrävande och dyrt att utrota dem. 

På kommunens hemsida ges information om vad man som fastighetsägare kan 
göra för att bekämpa vilda djur som stör och orsakar skada. Det finns även 
utsedda kommunala skyttar som kan anlitas mot ersättning även av privata 
fastighetsägare. Att åtgärda problemen kan göras på många olika sätt och varje 
fastighetsägare måste få valfriheten att välja på vilket sätt de vill skydda sin 
fastighet. 

Med hänvisning till tekniska nämndens och bygg- och miljönämndens yttranden 
förslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion angående kanininvasion i Gislaveds kommun, daterad den I I mars 2019 
Tekniska nämnden den 27 augusti 2019, §96 
Bygg- och miljönämnden den 28 januari 2020, §5 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2020 
Kommunstyrelsen den 26 februari 2020, §42 

Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
12(24) 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-11 2(2) 

Ks §52 (forts.) 

Yrkanden 
Fredrik Johansson (S): Bifall till motionen. 

Håkan Josefsson (C) med instämmande av Bengt Petersson (C), Mikael 
Kindbladh (WeP): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Fredrik 
Johanssons (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johanssons (S) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att avslå detta. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-11 I (I) 

Ks §53 Dnr: KS.2019.255 4.14.4 

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Uvekull, 
Smålandsstenar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslaget 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt karta daterad 12 
november 2019 och fastighetsförteckning daterad 31 oktober 2019. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna 
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda 
människors hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta 
om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas. 

Vattentjänster 
Förslaget omfattar följande vattentjänster: 
• Vatten för normal hushållsanvändning (V) 
• Spillvatten från normal hushållsanvändning (S) 

Förslag till nytt verksamhetsområde 
Verksamhetsområde för spill- och dricksvattenförsörjning omfattar fastigheter 
inom Uvekull och Aplagården i Smålandsstenar enligt bifogad 
fastighetsförteckning och karta. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden den 16 december 2019 
Karta daterad den 12 november 2019 
Fastighetsförteckning daterad den 31 oktober 2019 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2020 
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 februari 2020, §5 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-11 I (I) 

Ks §54 Dnr: KS.2020.28 1.3.1 

Upphävande av reglemente för kommunala rådet för 
funktionshinder 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva reglemente för 
kommunala rådet för funktionshinder, antaget den 15 december 2016. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens reglemente ger nämnden befogenhet att föra medborgar- och 
brukardialoger inom ramen för sitt grunduppdrag samt att ta fram riktlinjer för 
olika brukarråd. Nämnden har den 21 januari 2020 fastställt riktlinjer för 
kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor. 

Socialnämnden föreslår därför kommunfullmäktige att upphäva reglementet för 
det kommunala rådet för funktionshinder (Kf 2016-12-15, § 181 ). 

Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunala rådet för funktionshinder, antaget den 15 
december 2016 
Socialnämndens reglemente faställt av kommunfullmäktige den 12 december 
2019 Kf §165 
Socialnämndens protokoll den 21 januari 2020, § 5 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2020 
Kommunstyrelsen den 19 februari 2020, §30 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.28
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-11 I (I) 

Ks §55 Dnr: KS.2020.29 1.3.1 

Upphävande av reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva reglemente för 
kommunala pensionärsrådet, antaget den 27 augusti 2015. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens reglemente ger nämnden befogenhet att föra medborgar- och 
brukardialoger inom ramen för sitt grunduppdrag samt att ta fram riktlinjer för 
olika brukarråd. Nämnden har den 21 januari 2020 fastställt riktlinjer för 
kommunala pensionärsrådet för sociala frågor. 

Socialnämnden föreslår därför kommunfullmäktige att upphäva reglementet för 
det kommunala pensionärsrådet (Kf 2015-08-27, § I 05 ). 

Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunala pensionärsrådet fastställt 27 aug 2015 
Socialnämndens reglemente faställt av kommunfullmäktige den 12 december 
2019 Kf §165 
Socialnämndens protokoll, daterat den 21 januari 2020, § 6 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 I januari 2020 
Kommunstyrelsen den 19 februari 2020, §31 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.29


GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 

16(24)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

Sida 
1(2) 

Ks §56 Dnr: KS.2019.153 4.2.2 

Antagande av detaljplan för kvarteret Gulsippan m.fl. inom 
Södergårdsområdet i Gislaved 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för 
kvarteret Gulsippan m.fl. inom Södergårdsområdet i Gislaved. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen syftar till att ändra markanvändningen från allmän platsmark till 
kvartersmark, skola, centrum och parkering. Sedan tidigare finns bland annat 
samlingslokal, förskola och återvinningsstation inom planområdet. 

Planområdets area är cirka 3,8 hektar och ägs till största del av Gislaveds 
kommun. Planområdet är beläget i södra delen av Gislaved, söder om Danska 
vägen. Söder om planområdet finns bostadsområdet Södergården och norr om 
planområdet finns bostadsområdet Lundåkra. Planområdet gränsar till 
villaområden samt handelsområdet Linnean. 

Detaljplanen redovisar fem avvikelser gentemot gällande fördjupning av 
översiktsplanen för Gislaved (antagen av kommunfullmäktige 20 I I). 
Avvikelserna är: 

I. Fastigheten Rosen I planläggs till allmän platsmark, park. 
2. Fastigheten Gulsippan 2 planläggs till centrumändamål. 
3. Delar av fastigheterna Gislaved I :27 och Gislaved 4:3 planläggs till 
kvartersmark, skola. 
4. Del av fastigheten Gislaved 4:3 planläggs till kvartersmark, centrum. 
5. Delar av fastigheterna Gislaved 4:3 och Gislaved I :27 planläggs till 
kvartersmark, parkering. 

Under tiden 29 maj - 3 september 2019 var detaljplanen utställd på samråd i 
kommunhuset i Gislaved samt publicerad på kommunens hemsida. 
Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering 
om samråd med inbjudan till samrådsmöte gjordes i ortstidningarna. 

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande under samrådstiden innehöll inga 
synpunkter på ovan nämnda fem avvikelser från fördjupad översiktsplan 
Gislaved, och ansåg att avvikelserna kunde godkännas. Dock yttrade sig 
kommunstyrelseförvaltningen angående bullernivåer i och vid förskolan, bland 
annat att förskolegården bör skärmas från trafikbuller för att säkerställa en god 
lär- och utemiljö för barnen. 

Utifrån yttranden som inkom under samrådstiden revideras planförslaget av 
bygg- och miljöförvaltningen. Den 12 december 2019 beslutade Bygg- och 
miljönämnden Utskott Gislaved att låta ställa ut förslaget till detaljplan för 
granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och 
annonsering om utställningen gjordes i ortstidningen. 

Förslaget till detaljplan fanns utställt för granskning under tiden 19 december -
I 0 januari 2020. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter tillgodosågs genom 
att skolbyggnadens placering justerades för att skärma bullret. 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-11 2(2) 

Ks §56 (forts.) 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att förslaget kan godkännas i sin 
helhet av kommunfullmäktige enligt PBL kap. 5, §7. 

Den 28 januari 2020 antog bygg- och miljönämnden utskott Gislaved 
detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
BmUG beslut§ I Detaljplan för kvarteret Gulsippan m.fl. inom 
Södergårdsområdet i Gislaved 
Nämndsbeslut Utlåtande kvarteret Gulsippan m.fl. Södergårdsområdet i 
Gislaved 
Nämndsbeslut Planbeskrivning kvarteret Gulsippan Antagande 
Nämndsbeslut Plankarta kvarteret Gulsippan Antagande 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2020 
Kommunstyrelsen den 26 februari 2020, §40 

Yrkanden 
Marie Johansson (S) med instämmande av Stefan Nylen (SD), Maria Gullberg 
Lorentsson (M), Håkan Josefsson (C), Fredrik Sveningson (L), Emanuel Larsson 
(KD) och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 

18(24)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

Sida 
1(2) 

Ks §57 Dnr: KS.2020.37 

Delrapportering gällande samordnad varudistribution 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med utredningen enligt nationellt 
centrum för kommunal samordnad varudistributions process och arbetssätt. 

Ärendebeskrivning 
År 20 I I antog kommunfullmäktige ett konkretiserat mål som innebär att skapa 
en gemensam distributionscentral för inköp av varor. Meningen med var att 
minska antalet transporter och möjliggöra mer lokala inköp. I maj 2014 
beslutades att inte införa samordnad varudistribution. I planeringsdirektiv 2018 
gavs åter uppdrag till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en 
gemensam distributionscentral för Gislaveds kommun. Utredningen ska omfatta 
en ekonomisk beräkning samt en tidplan för genomförandet och ett förslag på 
organisatoriskt upplägg 

Samordnad varudistribution innebär att en del av varutransporten upphandlas 
separat istället för att transporten ingår i varan som upphandlas. Som en del i 
detta system ingår också en distributionscentral dit varje leverantör får 
transportera sina varor. Från distributionscentralen samordnas sedan 
transporten av olika varor till respektive skola, äldreboende och andra 
kommunala leveransställen. 

Utredningen inleddes under hösten 2019 med att skapa en uppdaterad 
nulägesbeskrivning genom att i samarbete med utvecklingsledare för Barn och 
utbildnings-, social- samt fastighet- och serviceförvaltningarna översiktligt 
kartlägga det transportarbete som genomförs i deras verksamheter idag. Kost
och upphandlingsenheterna har rådgjorts kring hur rustad vår organisation är 
för omställningen till samordnad varudistribution och vilka förändringar som 
skulle krävas. 

Sedan juni 2018 finns ett nationellt centrum för samordnad varudistribution. 
Centret drivs av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Skåne och arbetar på 
uppdrag från Energimyndigheten med att ge stöd, support och utbildning till 
landets kommuner. Det nationella centret har expertis inom områden som 
upphandling, e-handel och logistik och bistår deras medlemmar kostnadsfritt. 
Hösten 2019 gick Gislaveds kommun med i detta nätverk och samarbete har 
inletts. 

För att bättre kvantifiera både de faktiska kostnaderna och de potentiella 
vinsterna i arbetstid och utsläppsreduktion samordnad varudistribution kan 
medföra föreslås att kommunen under mars och april 2020 deltar i en 
workshopserie anordnad av Nationellt centrum för kommunal samordnad 
varudistribution. Under dessa workshops kommer vi att arbeta fram en 
kostnads-nyttoanalys som ett beslutsunderlag. Detta ger mer precisa resultat, 
baserade på grundligare datainsamling och simuleringar än, metoden som 
brukades 2011 vilken i högre grad vilar på antaganden. Genom arbetets gång 
kommer vi även att föreslå lösningar på praktiska frågor såsom var 
distributionscentral bäst placeras, hur en transportorganisation utformas mest 
lönsamt och om vi har nytta av att samarbeta med närliggande kommuner. En 
mer omfattande rapport med förslag till beslut kan förväntas innan sommaren. 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-11 2(2) 

Ks §57 (forts.) 

Arbetet bedrivs under ledning av kommunstyrelseförvaltningen, avdelningen för 
hållbar utveckling, i samråd med, och resurser från upphandling samt kost- och 
transportenheterna, vid barn- och utbildning och fastighet- och 
serviceförvaltningarna. 

Beslutsunderlag 
Delrapport Samordnad varudistribution daterad den 19 februari 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2020 
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 februari 2020, §4 

Yrkanden 
Marie Johansson (S) med instämmande av Bengt Petersson (C), Maria Gullberg 
Lorentsson (M), Fredrik Sveningson (L), Håkan Josefsson (C) och Mikael 
Kindbladh (WeP): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Avd. hållbar utveckling 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-11 I (I) 

Ks §58 Dnr: KS.2018.227 I. I 

Val av firmatecknare 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande personer att teckna Gislaveds kommuns firma 
var för sig t.o.m 2022-12-3 I: 

Carina Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Anton Sjödell 
Kommunstyrelsens I :e v. ordförande 

Marie Johansson 
Kommunstyrelsens 2:e v. ordförande 

Anders Johansson 
Kommundirektör 

Maria Martini 
Ekonomichef/biträdande kommundirektör 

Ärendebeskrivning 
Anders Johansson tillträder som ny kommundirektör från och med den 23 
mars 2020. Med anledning av detta lyfts ärendet om firmatecknare. 
Tf kommundirektör Erik Zaar kvarstår som firmatecknare fram tills dess att 
Anders Johansson tillträder sin tjänst. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommundirektören 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-11 I (I) 

Ks §59 Dnr: KS.2020.24 

Utredning gällande medborgarbudget 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag 
att utreda förutsättningar för medborgarbudget, med svar till kommunstyrelsen 
den 26 augusti 2020. 

Ärendebeskrivning 
I majoritetens samarbetsavtal med Westbopartiet finns ett förslag från 
Westbopartiet som gäller att utreda förutsättningar för medborgarbudget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen den 5 februari 2020, §19 

Yrkanden 
Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Marie Johansson (S), Håkan 
Josefsson (C), Fredrik Sveningson (L), Lars Park (L), Emanuel Larsson (KD) och 
Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.24
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-11 1(2) 

Ks §60 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 

Den 19 februari 2020, §§3-6 

Sveriges kommuner och regioner 
Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt diskriminering 
och diskriminering genom bristande tillgänglighet 

Barn- och utbildningsnämnden 
Yttrande barn i behov av särskilt stöd § I den 18 februari 2020 

Barn- och utbildningsnämnden 
Yttrande granskning barn i behov av särskilt stöd 

Revisionen 
Granskning samverkan utskrivningsklara patienter 

Revisionen 
Missiv granskning samverkan kring utskrivningsklara patienter 

Socialnämnden 
Utökat anhörigstöd § 19 den 18 februari 2020 

Bygg-och miljönämndens utskott 
Den 25 februari 2020 §5 

Bygg-och miljönämndens utskott 
Den 25 februari 2020 §6 

AB Gislavedshus 
Den 13 februari 2020, §§ 1-1 I 

Primärkommunalt samverkansorgan 
Protokoll den 30 januari 2020 

Primärkommunalt samverkansorgan 
Räkna med mig Esf-projekt 

Primärkommunalt samverkansorgan 
Utredning Gymnasiesamverkan 

Primärkommunalt samverkansorgan, 
Systemfel, möjligheten till trygg försörjning saknas under studier IT 
spåret 

Primärkommunalt samverkansorgan 
FoUrum fritid kommunal utveckling 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-11 2(2) 

Ks §60 (forts.) 

Primärkommunalt samverkansorgan 
Rapport Energikontoret 

Länsstyrelsen Jönköpings län 
Samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken ( 1998:808) 

Länsstyrelsen Jönköpings län 
Samråd vattenfall bilaga 

Kommunstyrelsens näringsutskott 
Den 4 mars 2020, §§7- I I 

Sveriges kommuner och regioner 
Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid 
avstängning 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-11 I (I) 

Ks §61 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Fegensamverkan 
Marie Johansson informerar från möte med kommunerna runt Fegen, Gislaved 
Svenljunga och Falkenberg. Det diskuterades bland annat att man ska jobba med 
ett projekt kring hur man ska komma vidare med turismverksamheten i 
området. 

Baltic Link 
Ordföranden informerar från Baltic Links årsstämma den 5 mars i Alvesta. 

Yttrande gällande motorbanan i Anderstorp 
Ordföranden informerar om det yttrande som kommunstyrelsen har skickat in 
till länstyrelsen i Östergötland avseende ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
för motorbaneverksamhet på fastigheten Törås 8:5, Gislaveds kommun. 

Finnvedens samordningsförbund 
Ordföranden informerar från möte den 28 februari med Finnvedens 
samordningsförbund, Finsam, där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
regionen och kommunen ingår. 

Personalfråga 
Mattias Johansson lyfter en personalfråga och undrar om det finns några rutiner 
för anställning och uppsägning av personal. Tf kommundirektör informerar om 
att det finns fastställda rutiner och regler för detta och kommunens HR
avdelning finns som stöd i dessa frågor. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


