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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf§34 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i enlighet med ordförandens förslag 
och noterar ordförandens tillkännagivande vad gäller direktsändningen av dagens 
sammanträde, samt godkänner att ett extraärende läggs till sist på dagordningen 
gällande ny budgetprocess, planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024. 

Ärendebeskrivning 
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till 
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 3 Nya motioner, 
ärende 8 frågor, ärende 9 Interpellationer och ärende IOInformation från 
revisionen utgår då inget finns att behandla. 

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

Yrkande 
Carina Johansson (C): Att lägga till ett extraärende till dagens sammanträde 
gällande beslut om ny budgetprocess, planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-
2024. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande och sitt eget 
förslag till förändring av dagordningen och finner att kommunfullmäktige enhälligt 
antar detta. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf§35 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Information om de kommunala bolagens årsredovisningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
De kommunala bolagen har överlämnat sina årsredovisningar till 
kommunfullmäktige för kännedom. Representanter från bolagen finns på plats för 
eventuella frågor. 

Ärendet föranleder inget beslut av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Lekmannarevisorsrapport Gislaved Energi Koncern AB m. dotterbolag 
Årsredovisning 2019 Gislaved Energi Koncern AB 
Årsredovisning 2019 Gisletorp lokaler 
Bolagsstyrningsrapport 2019 Gisletorp Lokaler AB 
Gislavedshus Årsredovisning 2019 
Gislaveds Kommunhus AB Årsredovisning och koncernredovisning 2019 
Årsredovisning 2019 Enter Gislaved AB 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf§36 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, Fyllnadsval ledamot i Socialnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Emanuel Larsson (KD) som ledamot i socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2020 att godkänna Charlotte Ströms 
(KD) avsägelse från uppdraget som ledamot i socialnämnden. Kristdemokraterna 
har nominerat Emanuel Larsson (KD) till ny ledamot i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 15 
Nominering från Kristdemokraterna daterad den 25 februari 2020 
Valberedningens presidium den 23 mars 2020 § 14 

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

Beslutet skickas till: 
Emanuel Larsson (KD) 
Socialnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf§37 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, Fyllnadsval ersättare i Valnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Staffan Sjöblom (M) som ersättare i Valnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2020 att godkänna Malin Sjöbloms 
(M) avsägelse från uppdraget som ersättare i valnämnden. Moderaterna har 
nominerat Staffan Sjöblom (M) som ny ersättare i valnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 14 
Nominering från Moderaterna daterad den 9 mars 2020 
Valberedningens presidium den 23 mars 2020 § 15 

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

Beslutet skickas till: 
Staffan Sjöblom (M) 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf§38 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, ersättare i bygg- och miljönämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Carolina Hall (C) som ersättare i bygg- och 
miljönämnden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2020 att godkänna Ida Åsljungs (C) 
avsägelse från uppdraget som ersättare i bygg- och miljönämnden. 

Centerpartiet har nominerat Carolina Hall (C) till ny ersättare i bygg- och 
miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020, § I 0 
Nominering från Centerpartiet daterad den IO Mars 2020 
Valberedningens presidium den 23 mars 2020 § 16 

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

Beslutet skickas till: 
Carolina Hall (C) 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf§39 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, entledigande som ersättare i kommunfullmäktige samt 
ledamot i parlamentariska kommitten 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Charlotte Ströms (KD) avsägelse från uppdragen 
som ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i parlamentariska kommitten 
och begär hos Länsstyrelsen att en ny ersättare till kommunfullmäktige utses. 

Ärendebeskrivning 
Charlotte Ström (KD) har den 17 mars 2020 inkommit med en avsägelse från 
uppdragen som ledamot i parlamentariska kommitten samt som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Charlotte Ström (KD) daterat den 17 mars 2020 
Valberedningens presidium den 23 mars 2020 § 17 

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

Beslutet skickas till: 
Charlotte Ström (KD) 
Länsstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf§40 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, entledigande som ersättare i kulturnämnden samt ersättare 
i kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Marcus Holmboms (S) avsägelse från uppdragen 
som ersättare i kulturnämnden samt som ersättare i kommunfullmäktige och begär 
hos Länsstyrelsen att en ny ersättare till kommunfullmäktige utses. 

Ärendebeskrivning 
Marcus Holmbom (S) har den 19 mars 2020 inkommit med en avsägelse från 
uppdragen som ersättare i kulturnämnden samt som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Marcus Holmbom daterad den 18 mars 2020. 
Valberedningens presidium den 23 mars 2020 § 18 

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

Beslutet skickas till: 
Marcus Holmbom (S) 
Länsstyrelsen 
Kulturnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf§41 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, enteldigande som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Charlotte Saras Skarphagens (S) avsägelse från 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Charlotte Saras Skarphagen (S) har inkommit med en avsägelse från uppdraget 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Charlotte Saras Skarphagen (S) daterad den 23 mars 2020 
Valberedningens presidium den 23 mars 2020 §19 

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

Beslutet skickas till: 
Charlotte Saras Skarphagen (S) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf§42 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, entledigande av ledamot i krisledningsnämnden och val av 
ledamot samt ersättare i krisledningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Pia Skogsbergs (KD) avsägelse från uppdraget som 
ledamot i krisledningsnämnden och väljer Lennart Kastberg (KD) som ny ledamot 
samt Emanuel Larsson (KD) som ny ersättare i krisledningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Pia Skogsberg (KD) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ledamot i 
krisledningsnämnden den 25 mars 2020. 

Kristdemokraterna har nominerat Lennart Kastberg (KD) som ny ledamot samt 
Emanuel Larsson (KD) som ny ersättare i krisledningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Pia Skogsberg daterat den 25 mars 2020 
Nominering från Kristdemokraterna daterat den 24 mars 2020 
Valberedningens presidium den 23 mars 2020 §20 

Beslutet skickas till: 
Pia Skogsberg (KD) 
Lennart Kastberg (KD) 
Emanuel Larsson (KD) 
Krisledningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf§43 Dnr: KS.2019.90 1.2.6 

Svar på motion angående kanininvasion i Gislaveds kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet gällande svar på motion angående 
kanininvasion i Gislaveds kommun bordläggs med anledning av de omständigheter 
som råder kring coronaviruset, Covid-19 och tas upp på ett lämpligt sammanträde 
framöver. 

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. 

Kommunstyrelsen har den I I mars 2020 föreslagit kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen angående kanininvasion i Gislaveds kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion angående kanininvasion i Gislaveds kommun, daterad den I I mars 2019 
Kommunstyrelsen den I I mars 2020, §52 

Yrkanden 
Marie Johansson (S): Att ärendet bordläggs med anledning av de omständigheter 
som råder kring coronaviruset, Covid-19 och tas upp på ett lämpligt sammanträde 
framöver. 

Carina Johansson (C): Bifall till Marie Johanssons (S) yrkande. 

Kf §43 (forts.) 

Propositionsordning 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2019.90
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande om bordläggning 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Marie Johanssons (S) yrkande. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf§44 Dnr: KS.2019.1 16 1.2.6 

Svar på motion angående elevmöten i kommunen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Kommunstyrelsen har den I I mars 2020 föreslagit kommunfullmäktige besluta att 
motionen angående elevmöten i kommunen daterad den I 0 april 2019 ska anses 
besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion angående elevmöten i kommunen daterad den I 0 april 2019 
Barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2019, § I 00 
Kommunstyrelsen den I I mars 2020, §51 

Marie Johansson (S) tackar för svaret. 

Kf §44 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

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

Beslutet skickas till: 
Evangelos Varsamis (S) 
Suzana Bahtanovic (S) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf§45 Dnr: KS.2020.12 2.7.6 

Strategi för kompetensförsörjning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Kommunstyrelsen har den I I mars 2020 föreslagit kommunfullmäktige att anta 
Kompetensförsörjningsstrategin daterad den 27 februari 2020. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport projekt strategisk kompetensförsörjning daterad den 13 januari 2020 
Kompetensförsörjningsstrategi daterad den 27 februari 2020 
Kommunstyrelsen den I I mars 2020, §50 

Yrkanden 
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Marie Johansson (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschefer 
Fackliga organisationer 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.12
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf§46 Dnr: KS.2020.29 1.3.1 

Upphävande av reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 ). 

Kommunstyrelsen har den I I mars 2020 föreslagit kommunfullmäktige besluta att 
upphäva reglemente för kommunala pensionärsrådet, antaget den 27 augusti 2015. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunala pensionärsrådet fastställt 27 aug 2015 
Socialnämndens protokoll, daterat den 21 januari 2020, § 6 
Kommunstyrelsen den I I mars 2020, §55 

Yrkanden 
Erik Anderson (K): Att en uppföljning sker inom ett år där kommunfullmäktige får 
information om hur råden fungerar med de nya reglementena och riktlinjerna. 

Carina Johansson (C): Avslag på Erik Andersons (K) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) tilläggsyrkande och Carina 
Johanssons (C) avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige beslutar att avslå 
Erik Andersons (K) tilläggsyrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för avslag på Erik Andersons (K) yrkande 
NEJ-röst för bifall till Erik Andersons (K) yrkande 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 32 JA-röster, I I NEJ-röster, en (I) ledamot avstår och 
5 ledamöter är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik 
Andersons (K) tilläggsyrkande. 

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

Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.29
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf §47 Dnr: KS.2020.28 1.3.1 

Upphävande av reglemente för kommunala rådet för funktionshinder 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 ). 

Kommunstyrelsen har den I I mars 2020 föreslagit kommunfullmäktige att upphäva 
reglemente för kommunala rådet för funktionshinder, antaget den 15 december 
2016. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunala rådet för funktionshinder, antaget den 15 december 
2016 
Socialnämndens protokoll den 21 januari 2020, § 5 
Kommunstyrelsen den I I mars 2020, §54 

Yrkanden 
Erik Anderson (K): Att en uppföljning sker inom ett år där kommunfullmäktige får 
information om hur råden fungerar med de nya reglementena och riktlinjerna. 

Carina Johansson (C): Avslag på Erik Andersons (K) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) tilläggsyrkande och Carina 
Johanssons (C) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
Erik Andersons (K) yrkande. 

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

Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.28
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf§48 Dnr: KS.2019.153 4.2.2 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Kf §48 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

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. 

Kommunstyrelsen har den I I mars 2020 föreslagit kommunfullmäktige besluta att 
anta detaljplanen för kvarteret Gulsippan m.fl. inom Södergårdsområdet i Gislaved. 

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 
Kommunstyrelsen den I I mars 2020, §56 

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

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf§49 Dnr: KS.2019.255 4.14.4 

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Uvekull, 
Smålandsstenar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Kommunstyrelsen har den I I mars 2020 föreslagit kommunfullmäktige besluta att 
anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt karta 
daterad 12 november 2019 och fastighetsförteckning daterad 31 oktober 2019. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden den 16 december 2019 
Karta daterad den 12 november 2019 
Fastighetsförteckning daterad den 31 oktober 2019 
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 februari 2020, §5 
Kommunstyrelsen den I I mars 2020 §53 

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

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf§S0 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Meddelanden 

Anders Johansson har tillträtt som ny kommundirektör för Gislaveds kommun från 
och med den 23 mars 2020. Vid mötets början presenterar han sig för 
kommunfullmäktiges ledamöter. 

Ordföranden informerar om att kommunfullmäktiges presidium kommit överens 
om att ledamöternas mappar inte längre kommer att användas på 
kommunfullmäktiges sammanträden. Den information som finns i mapparna 
kommer att läggas ut digitalt i surfplattorna. Det kommer även att sättas upp 
namnlappar på ledamöternas platser i kommunfullmäktigesalen. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Kf§51 Dnr: KS.2020.64 1.4.1 

Ny budgetprocess, Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att budgetfullmäktige kommer att inträffa 22 oktober 
2020. 

Att de två planerade budgetfullmäktige, 14 maj och 19 november utgår. 

Att 14 maj och 19 november kommer ordinarie kommunfullmäktige 
sammanträden inträffa. 

Att nämnderna måste besluta sina taxor för nästkommande år innan augusti 
månads utgång. 

Ärendebeskrivning 
På grund av de omständigheter som råder i samhället just föreslås att den 
planeringsprocess som finns kring planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2024. 
Vårens budgetfullmäktige som var planerat till den 14 maj utgår och så även det 
planerade budgetfullmäktige den 19 november, istället läggs ett budgetfullmäktige 
22 oktober. Detta innebär: 

• Ett budgetfullmäktige inför 2021 den 22 oktober 
• De två inplanerade budgetfullmäktige blir vanliga kommunfullmäktigemöten 
• Nämnder får sina ramar och eventuella uppdrag en gång inför 2021. 
• Nämnderna kommer inte besluta sina planeringsdirektiv i juni. 
• Tidsplanen för nämnderna att beslut ska tas i december ligger fast. 
• Nämndernas beslut om taxor behöver beslutas i nämnderna senast i 

augusti. 

Nedan presenteras en reviderad tidplan: 

Planeringsdirektiv och taxor 2021 
Vecka Datum Händelse Forum 
36 
(senast) 

31/8 Beslut om taxor i nämnd Nämnder 

30/9 KS behandlar KF:s planeringsdirektiv KS 
30/9 KS behandlar kommunens taxor KS 
7/10 KS beslutar KF:s planeringsdirektiv KS 
7/10 KS beslutar kommunens taxor KS 

43 22/10 KF- beslutar om fastställandet av KF-
planeringsdirektiv och taxor 

KF 

43 22/10 KF beslutar kommunens taxor KF 

53 
(senast) 

31/12 Nämnderna beslutar sina planeringsdirektiv Nämnder 

Kommunstyrelsen har den 25 mars 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
besluta enligt framlagt förslag. 

Kf §51 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.64
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen den 25 mars 2020 §78 

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

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Samtliga kommunala bolag 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


