
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2023-01-25

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 25 januari 2023, kl. 13.00 - 16.00

Beslutande Marie Johansson (S), ordf.
Ylva Samuelsson (S)
Evagelos Varsamis (S)
Anton Sjödell (M)
Jonas Ericson (M)
Maria Gullberg Lorentsson (M)
Sandy Lind (WeP)
Charlotte Ström (WeP)
Carina Johansson (C), tjänstgörande ersättare för Kenneth Magnusson (C)
Fredrik Sveningson (L)
Ruth Johannesson (MiG)
Lise-Lotte Jonasson (MiG)
Curt Vang (MiG)
Stefan Nylén (SD)
Tony Scammel (SD), tjänstgörande ersättare för Peter Gustavsson (SD)

Övriga deltagande Stefan Eglinger, kommundirektör (deltar på distans)
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör (deltar på distans)
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Patrik Eriksson, nämndsekreterare
Jenny Axelsson, förvaltningchef samhällsutvecklingsförvaltningen
Mirja Bäckström, tf hr-chef, §§15-17
Matilda Johansson, säkerhetschef, §18
Sven Hedlund, stadsarkitekt, §§20-21
Claudia Bartelsson, utvecklingsledare, §§20-21
Helena Hansen, utvecklingsledare, §§20-21
Jessica Lindberg-Elfving, gruppledare ekonomiskt bistånd, §22

Utses att justera Curt Vang (MiG)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret den 26 januari 2023

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 15 - 28

Yvonne Thelin Karlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Marie Johansson (S)

Justerande ..........................................................................................................................................

Curt Vang (MiG)

ANSLAG/BEVIS
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Ks §15 Dnr: KS.2023.2 1.7.3

Information kring kommunstyrelsens ansvar i personalfrågor

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Biträdande kommundirektör Eva Gardelin-Larsson informerar om
kommunstyrelsens ansvar i personalfrågor utifrån sin arbetsgivarroll. De
förtroendevaldas roll innebär bland annat ansvar för de anställdas arbetsmiljö,
jämställdhet, kompetensförsörjning, lönepolitik och mångfald. Kommunstyrelsen
kan delegera uppgifter gällande personalfrågor, men har alltid kvar ansvaret.
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Ks §16 Dnr: KS.2020.197 1.8.1

Återkoppling på revisionsrapport - Granskning av personal- och
kompetensförsörjning

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till svar på
revisionsrapport- Granskning av personal- och kompetensförsörjning, daterad
oktober 2020.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC fått i
uppdrag att genomföra en granskning som syftat till att bedöma huruvida
kommunstyrelsen och nämndernas åtgärder avseende personal- och
kompetensförsörjning är ändamålsenliga. Granskningen har bl.a. genomfört genom
intervjuer med kommunstyrelsens presidium, HR-chef, förvaltningschef barn- och
utbildningsförvaltningen, förvaltningschef socialförvaltningen, förvaltningschef
tekniska förvaltningen samt fackliga företrädare.

Granskningens samlade bedömning var att kommunstyrelsen och nämnderna inte
helt säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och
kompetensförsörjning. Utifrån den genomförda granskningen gavs
rekommendationer för att åtgärda detta. Svar till rekommendationerna skulle ges
inom ett år vilket gavs i tjänsteskrivelse daterad 19 oktober 2021.

I PM daterat den 9 januari 2023 beskrivs revisionens rekommendationer och
nämndens omhändertagande av dessa åtgärder för både det svar som gavs i
tjänsteskrivelsen 2021, samt svar på den missiv som lämnats om att följa upp detta
efter ytterligare ett år d.v.s. 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att Gislaveds kommun arbetar
löpande med rekommendationerna i det dagliga arbetet utan slutdatum.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport- Granskning av personal- och kompetensförsörjning, daterad
oktober 2020
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2021
Kommunstyrelsens personalutskott den 27 oktober 2021, §30
PM- Förslag till svar- Revisionsrapport- granskning av personal- och
kompetensförsörjning daterat den 9 januari 2023

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §17 Dnr: KS.2020.177 1.8.1

Återkoppling på revisionsrapport - Granskning av
lönehanteringsprocessen

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar
på revisionsrapport- Granskning av lönehanteringsprocessen, daterad september
2020.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC fått i uppdrag att
genomföra en granskning av lönehanteringsprocessen. Revisionen har därmed
genomfört en granskning av Gislaveds kommuns lönehanteringsprocess, där det
framkom att löneprocessen innehöll kontroller men att de kontroller som fanns
inte var tillräckliga. Utifrån granskningen vill revisionen ta del av hur åtgärderna
har följts upp utifrån rekommendationerna, varvid en uppföljning gjordes med
tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021. Revisionen efterfrågar en
uppföljning på rekommendationerna även ett år efter 2021, varvid ges i PM daterat
den 9 januari 2023.

Utifrån revisionens granskning så behöver kontroller och processer ses över
löpande. Hr- avdelningen arbetar med att upprätta processer kontinuerligt för att
sedan utvärdera processernas funktionalitet. Större delen av revisionens
rekommendationer är säkerställda men arbete pågår fortfarande och kommer
göra så över tid då utveckling ständigt pågår.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringsprocessen daterad september
2020
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2021
Kommunstyrelsens personalutskott den 27 oktober 2021, §29
PM- förslag till svar- Revisionsrapport- Granskning av lönehanteringsprocess-
daterad 9 januari 2023

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §18 Dnr: KS.2021.232 1.8.1

Återkoppling på revisionsrapport- Granskning kommunens
krisberedskap

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återkoppling på revisionsrapport -
Granskning av kommunens krisberedskap.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna lämnade i november 2021 in en
granskningsrapport avseende krisberedskap i Gislaveds kommun.
Kommunstyrelsen lämnade i april 2022 ett svar på granskningsrapporten. I missivet
från revisionen anges också att man vill få en återkoppling på vidtagna åtgärder.

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning i granskningsrapporten av
krisberedskap var att kommunstyrelsen allt väsentligt säkerställer att det finns en
tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheternas riktlinjer.

Kommunstyrelsen har fått tre rekommendationer.
· Säkerställ att pågående översyn av styrande och stödjande dokument

genomförs
· Säkerställ att tillräckliga utbildning- och övningsinsatser genomförs
· Säkerställ att planerad revidering av processen för risk- och

sårbarhetsanalysen genomförs

Vidtagna åtgärder redovisade utifrån rekommendationerna i
granskningsrapporten och kommunstyrelsens svar:

Säkerställ att pågående översyn av styrande och stödjande dokument
genomförs
Första året på ny mandatperiod ska de styrande dokumenten för krisberedskap
uppdateras. Det innebär att senast sista december 2023 kommer handlingsprogram
för krisberedskap, plan för utbildning och övning samt plan för hantering av
extraordinära händelser att uppdateras.

Säkerställ att tillräckliga utbildning- och övningsinsatser genomförs
På grund av personalomsättning och omorganisation har övningar inte genomförts
som planerat. Under 2023 är kommunens stabschefer anmälda till stabschefskurs
som hålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB. Det planeras för
utbildningspaket för hela krisledningsorganisationen eventuellt med flerårigt
avtal/stöd av MSB.

Säkerställ att planerad revidering av processen för risk- och
sårbarhetsanalysen genomförs
Ett arbete med kontinuitetshantering har påbörjats och genomförts i en omgång
tillsammans med säkerhetsombud i förvaltningarna. Det kommer under våren 2023
bli mer detaljerat och också uppfylla MSB:s krav för risk- och
Ks §18 (forts.)



GISLAVEDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
6

2023-01-25

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

sårbarhetsanalys. En rapport kring risk- och sårbarhetsanalys ska rapporteras till
Länsstyrelsen senast 1 oktober 2023.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport - Granskning av kommunens krisberedskap
Återkoppling på revisionsrapport - Granskning av kommunens krisberedskap
daterad den 19 januari 2023

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §19 Dnr: SUN.2023.36 1.5.7

Avtal Isabergstoppen avseende överlåtelse av vatten- och
spillvattenledningar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till nytt överlåtelseavtal som flyttar
ägande samt drift och underhåll av del av befintliga samt i framtiden av Isaberg
stiftelsen anlagda Va-ledningar inom fastigheterna Vik 1:97 samt Bjärsved 5:40 till
fastighetsägaren.

Kommunstyrelsen uppdrar till firmatecknare att underteckna avtal mellan
Gislaveds kommun och Stiftelsen Isabergstoppen avseende överlåtelse av vatten-
och spillvattenledningar.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun upprättade den 1 november 1970 ett avtal med Stiftelsen
Isabergstoppen för att reglera ansvaret för utbyggnad samt skötsel och underhåll
av del av befintliga samt i framtiden anlagda Va-ledningar på fastigheterna Vik 1:97
och Bjärsved 5:40. Detta då Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 vid tidpunkterna låg
utanför ett fastställt verksamhetsområde.Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 ingår enligt
beslut i ett fastställt verksamhetsområde för allmänna Va.

Inom ett verksamhetsområde gäller vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxa.
Upprättat komplement till avtalet med Stiftelsen gällande ansvaret för Va-ledningar
strider mot vattentjänstlagen.

Kommunstyrelsen har den 9 februari 2022 beslutat att ett nytt överlåtelseavtal
som överlåter ägande och ansvaret för drift och underhåll av befintliga samt i
framtiden av Isaberg stiftelsen anlagda VA-ledningar inom fastigheterna Vik 1:97
och Bjärsved 5:40 ska upprättas, samt gett tekniska förvaltningen i uppdrag att ta
fram ett förslag till nytt överlåtelseavtal.

Tekniska nämnden har den 1 november 2022 beslutat att föreslå kommunstyrelsen
att godkänna förslag till nytt överlåtelseavtal som flyttar ägande samt drift och
underhåll av del av befintliga samt i framtiden av Isaberg stiftelsen anlagda Va-
ledningar inom fastigheterna Vik 1:97 samt Bjärsved 5:40 till fastighetsägaren.

Dialog har förts med stiftelsen under avtalets framtagande.

Beslutsunderlag
Avtal mellan Gislaveds kommun och Stiftelsen Isabergstoppen, daterad den 1
november1970 samt komplement till avtalet, daterat den 21 februari 1978
Tekniska nämndens beslut den 7 september 2021, § 73
Kommunstyrelsens beslut den 9 februari 2022, §31
Nytt överlåtelseavtal daterat den 14 december 2022
Bilaga 1, VA-infrastruktur inom fastighet Bjärsved 5:40
Bilaga 2, VA-infrasturktur inom fastighet Vik 1:97
Tekniska nämndens beslut den 1 november 2022, §68
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2023

Ks §19 (forts.)
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Yrkanden
Fredrik Sveningson (L): Bifall till förslaget och att ärendet inte ska vara beredande
utan avgöras idag.

Stefan Nylén (SD) med instämmande av Carina Johansson (C), Sandy Lind (WeP),
Evangelos Varsamis (S), Jonas Ericsson (M) och Charlotte Ström (WeP): Bifall till
förslaget och till Fredrik Sveningsons (L) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Fredrik Sveningsons (L) yrkande att ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

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

Beslutet skickas till:
Samhällsutvecklingsförvaltningen, Vatten och avloppsavdelning
Stiftelsen Isabergstoppen
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Ks §20 Dnr: KS.2021.219

Antagande av detaljplan för del av Anderstorps-Törås 2:64 m.fl.
Töråsskolan i Anderstorp

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del
av Anderstorp-Törås 2:64 m.fl. Töråsskolan i Anderstorp.

Ärendebeskrivning
Bygg-och miljönämnden Utskott Gislaved beslutade den 13 december att föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Anderstorps-Törås 2:64
Töråsskolan i Anderstorp. Planen har tagit fram för att möjliggöra utbyggnad av
befintlig skolbyggnad samt att bevara platsens värden.

Planförlaget har varit på samråd under tiden 8 november till 17 december 2021
och funnits utställt för granskning under tiden 1 november till 25 november 2022.

Förslaget till detaljplan avviker från gällande fördjupning av översiktsplanen (FÖP)
för Anderstorp som antogs den 22 juni 2005. Den 8 december 2021 beslutade
kommunstyrelsen att godkänna avvikelserna då de möjliggör att befintliga gröna
och blå buffertzoner mot trafik och bostäder behålls.

Samhällsutvecklingsförvaltningen tillstyrker förlaget.

Beslutsunderlag
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning Anderstorp-Törås 2:62 m.fl.
Plankarta Anderstorp-Törås m.fl.
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2023

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §21 Dnr: KS.2020.117 4.2.1

Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp, beslut om
granskning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut "Fördjupning av översiktsplanen för
Gislaved och Anderstorp" granskningshandling, med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning, kartor och samrådsredogörelse, daterad 9 januari
2023.

Reservationer
Ruth Johannesson (MiG), Curt Vang (MiG) och Lise-Lotte Jonasson (MiG)
reserverar sig till förmån för Ruth Johannessons (MiG) återremissyrkande.

Ärendebeskrivning
Enligt Plan- och bygglagen är varje kommun skyldig att ha en gällande översiktsplan
som omfattar hela kommunens yta, dess mark- och vattenanvändning, hur det
påverkar miljön samt beaktande av människors hälsa och säkerhet.
Översiktsplanen är ett vägledande dokument för planeringen och utvecklingen av
kommunen. En fördjupad plan kan göras för valda delar i kommunen och görs vid
behov för att lösa mer detaljerade frågor. I Gislaved gäller den fördjupade
översiktsplanen som antogs 2011 och reviderades 2015. I Anderstorp gäller den
fördjupade översiktsplanen som antogs 2005.
I samband med kommunfullmäktiges fastställande av Planeringsdirektiv 2020 med
plan 2021-2023 den 21 november 2019 (§145) gavs kommunstyrelsen i uppdrag
att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och Anderstorp
för att möjliggöra en samplanering av orterna. Kommunstyrelseförvaltningen,
avdelningen för hållbar utveckling, ansvarar för FÖP-processen.

Den 12 januari 2022 beslutade kommunstyrelsen att sända ut förslag till
"Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp" på samrådsremiss
mellan 7 mars till 7 maj 2022.

Information om samrådet skickades ut enligt sändlista till remissinsatser. Inbjudan
till fysiska samrådsmöten har skett genom annonsering i Värnamo nyheter och
VästboAndan, sociala medier och på kommunens webbsida. Inbjudan har också
skickats via e-post till länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, grannkommuner,
kommunala nämnder och bolag. Affischer har satts upp på utvalda platser i de
båda orterna. Förslaget har funnits tillgängligt för allmänheten på kommunens
hemsida, reception i kommunhuset och på bibliotek i Gislaved och i Anderstorp.

Under samrådstiden har allmänheten haft möjlighet att skicka synpunkter via
kommunens hemsida i form av en digital enkät, som kunde skickas via post eller
digitalt till kommunen samt i Story Map (digitalt kartverktyg).
Gislaveds kommun anordnades tre drop-in tillfällen i Gislaveds kommunhuset och
tre drop-in tillfällen i Anderstorps folkets hus.

Totalt har 41 skriftliga yttranden inkommit under samrådstiden.
Ämnen som huvudsakligen diskuterades vid de fysiska samrådstillfällena
sammanfattas:

Ks §21 (forts.)

· Bostadsbrist i Anderstorp
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· Bastuberget
· Behov av en ny samlingslokal i Anderstorps centrum
· Kollektivtrafik
· Lokalisering av en ny publikhall i Anderstorp
· Handel i Gislaveds centrum

Utifrån synpunkterna som har inkommit under samrådstiden har planhandling och
kartor bearbetats. En omstrukturering av planhandlingen har genomförts.

Kommunstyrelsens allmänna utskott har behandlat ärendet den 9 november 2022
och diskuterat förslaget till granskningshandlingar. Till dagens sammanträde har
granskningshandlingarna setts över och daterats till den 9 januari 2023.

Beslutsunderlag
Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp, granskningshandling
2023-01-09
Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp Samrådsredogörelse
2023-01-09
Utvecklingsinriktning FÖP Gislaved Anderstorp, granskning 2023-01-09
Riksintresse och andra värden FÖP Gislaved Anderstorp, granskning 2023-01-09
Mark och vattenanvändning FÖP Gislaved Anderstorp, granskning 2023-01-09
MKB FÖP Gislaved och Anderstorp, granskningshandling 2023-01-09
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 9 november 2022, §55

Yrkanden
Anton Sjödell (M) med instämmande av Carina Johansson (C), Fredrik Sveningson
(L), Sandy Lind (WeP), Maria Gullberg Lorentsson (M), Evangelos Varsamis (S),
Charlotte Ström (WeP), Stefan Nylén (SD), Jonas Ericson (M) och Ylva
Samuelsson (S): Bifall till förslaget.

Ruth Johannesson (MiG): Att återremittera ärendet för att lyfta ut den del i planen
som gäller publikhallen och utreda en alternativ placering av publikhallen,
förslagsvis längs med riksväg 27 i Mossarp.

Fredrik Sveningson (L): Avslag på Ruth Johannessons (MiG) återremissyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ruth Johannessons (MiG) återremissyrkande
och Fredrik Sveningsons (L) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras idag.

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

Beslutet skickas till:
Suf, avdelningen för hållbar utveckling
Samtliga nämnder och bolag
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Ks §22 Dnr: KSAMU.2023.3

Riksnorm 2023

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta Riksnormen 2023 för ekonomiskt bistånd i
enighet med bilaga "Riksnorm 2023".

Ärendebeskrivning
Regeringen gör årligen förändringar i Socialtjänstförordningens (2001:937)
2 kap 1§ avseende gällande riksnorm för kommande år. Tillsammans med skäliga
kostnader för vissa andra behov utgör riksnormen nivån på försörjningsstödet.
Beloppen gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka

Förvaltningen har tagit fram en fördelning av riksnormen på olika poster som
normalt ingår i en hushållsbudget, detta för att kunna göra bedömningar av
eventuella avdrag om en sökande inte har alla kostnader, samt möjliggöra att
klienter enklare kan hushålla med sin ekonomi.

Riksnormen 2023 har räknats upp med 8,6 % jämfört med riksnormen för 2022.
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för
samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna.

Kommunen ska använda Konsumentverkets beräkningar avseende kostnader
för hushåll när fördelning av riksnormen görs på de olika posterna. Enligt
Konsumentverket har kostnaderna för framför allt livsmedel och hushållsel höjts
inför 2023 och årets höjning av de personliga kostnaderna läggs därför på
posten livsmedel. Avseende gemensamma hushållskostnader ligger Gislaveds
kommun fortfarande lågt när det gäller posten tele, tv med mera och höjningen
görs därför på denna posten och inte på förbrukningsvaror då posten
förbrukningsvaror har en rimlig nivå enligt Konsumentverkets beräkningar.

Fickpengar för vuxen är max 3,4 % av prisbasbeloppet. För 2023 ger det en
kostnad för fickpeng om 1785 kr.

Beslutsunderlag
Protokoll kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott den 13 december 2022, §21
Riksnorm 2023
Riksnorm 2022

Beslutet skickas till:
Enhetschef ekonomiskt bistånd



GISLAVEDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
13

2023-01-25

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §23 Dnr: KS.2022.222 10.10.2

Anderstorps SK, ansökan om marknadsstöd för verksamhetsåret 2023

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja klubb- och evenemangsbidrag till
Anderstorps Sport Klubb (ASK) med hänvisning till att klubben inte längre är en
elitklubb.

Ärendebeskrivning
Anderstorp SK lyfter fram att de är en stabil handbollsförening som spelar en
central roll i Gislaveds kommun och sysselsätter ca 250 barn och ungdomar jämnt
fördelat på killar och tjejer och att ASK därmed förmodligen är den förening i
kommunen som har den mest jämställda verksamheten där såväl tjejer som killar
från flera olika kulturer ges möjlighet att spela handboll.
ASK driver även ett projekt med handboll på andra orter och har idag 40-talet
barn i handbollsskola.

På seniorsidan har ASK idag 4 seniorlag i seriespel där herrlaget åter
sätter Anderstorp på handbollskartan genom spel i division 1 och
gruppspel i Svenska cupen. Merparten av spelarna i herrlaget är bosatta i
kommunen.

Klubben kännetecknas av såväl elit som bredd samt en mycket stor
ungdomsverksamhet, där föreningen har fostrat många spelare som nått yttersta
eliten inom svensk/nordisk handboll. Detta har satt Anderstorp och Gislaveds
kommun på kartan.

Föreningen engagerar sig i kommunens arrangemang och hjälper till vid
lovaktiviteter. Där deras ungdomar ges möjlighet att leda träning för yngre
barn. En viktig del till att utvecklas till ansvarstagande kommunmedborgare.

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

Beslutsunderlag
Ansökan om marknadsstöd för verksamhetsåret 2023, Anderstorp SK (ASK)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 december
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 11 januari 2023, §2

Yrkanden
Anton Sjödell (M): Att inte bevilja klubb- och evenemangsbidrag till Anderstorps
Sport Klubb (ASK) med hänvisning till att klubben inte längre är en elitklubb.

Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Sandy Lind (WeP), Ylva
Samuelsson (S) och Charlotte Ström (WeP): Bifall till Anton Sjödells (M) yrkande.

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

Ks §23 (forts.)

Beslutet skickas till:
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Anderstorp SK
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Ks §24 Dnr: KS.2022.168 1.3.1

Yttrande över förslag till Avfallsplan 2023-2030

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till
yttrande daterat den 19 december 2022 som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö, SÅM, och Gislaved, Gnosjö,
Vaggeryd och Värnamo kommuner har gemensamt tagit fram ett förslag till
Avfallsplan 2023-2030, ett kommunalt styrdokument för avfallsförebyggande och
hållbar avfallshantering. Planen är ett viktigt verktyg för SÅM:s och kommunernas
strategiska arbete med utveckling av avfallshanteringen mot ett hållbart samhälle.
Underlaget är nu färdigt för en internremiss hos kommunerna.

I Avfallsplan 2023-2030 återfinns sex målområden med målsättningar, strategier
för målarbetet och förslag på aktiviteter. Här återfinns även styrmedel för att
uppnå målen samt ett avsnitt om hur målarbetet ska följas upp under
planperioden. De sex målområdena är:

· Förebygga avfall,
· Öka återanvändningen,
· Väl fungerande återvinning,
· Minska avfallets farlighet,
· Människan i fokus,
· Minska nedskräpningen.

Målen är inom varje målområde är specifika för SÅM utifrån kommunalförbundets
verksamhetsansvar medans de fyra kommunerna har arbetat fram gemensamma
övergripande målformuleringar men de aktiviteter som föreslås är specifika för
respektive kommun och dess förutsättningar.

Förslaget till avfallsplan har i Gislaveds kommun varit remitterat till nämnder och
bolag där följande har inkommit med svar:
Barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, fastighet– och
servicenämnden, fritid- och folkhälsonämnden, kulturnämnden, räddningsnämnden
Gislaved-Gnosjö, socialnämnden och tekniska nämnden.

Inkomna synpunkter har redovisats i en sammanställning. Därefter har ett förslag
till yttrande utarbetats där synpunkter redovisas per målområde.

Beslutsunderlag
Förslag till avfallsplan 2023-2030, inklusive bilagor, internremissversion
Barn- och utbildningsnämndens beslut daterat den 15 november 2022 §94
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos beslut daterat den 22 november 2022
§132
Fastighet- och servicenämndens beslut daterat den 16 november 2022 §103
Fritid- och folkhälsonämndens beslut daterat den 9 november 2022 §57
Kulturnämndens beslut daterat den 7 november 2022 §42
Räddningsnämnden i Gislaveds och Gnosjö kommuners beslut daterat den 2
november 2022 §75 med tillhörande yttrande daterat den 18 oktober 2022

Ks §24 (forts.)
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Socialnämndens beslut daterat den 8 november 2022 §114 med tillhörande
yttrande daterat den 4 oktober 2022
Tekniska nämndens beslut daterat den 1 november 2022 §71 med tillhörande
yttrande daterat den 20 oktober 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 december 2022
Förslag till svar på internremiss av förslag till avfallsplan 2023-2030 daterat den 19
december 2022
Sammanställning av remissyttranden över förslag till avfallsplan 2023-2030 daterad
den 19 december 2022
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 11 januari 2023, §1

Yrkanden
Carina Johansson (C) med instämmande av Stefan Nylén (SD), Sandy Lind (WeP),
Evangelos Varsamis (S), Charlotte Ström (WeP) och Maria Gullberg Lorentsson
(M): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
SÅM, Samverkan Återvinning och Miljö
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Ks §25 Dnr: KS.2021.201 1.8.1

Återkoppling på revisionsrapport- Granskning ägarstyrning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som svar till revisionen framföra att bedömningen
är att ägarstyrningen nu till allra största del bedrivs enligt det svar som
kommunstyrelsen gav den 12 januari 2022. Bolagens planering kopplat till när i
tiden koncernkonferensens hålls kan förbättras något. En översyn av
bolagsordningen för Gisletorp lokaler utifrån bland annat revisionens synpunkter
görs i samband med utredningen kring fastighetsbolag som enligt tidplanen ska
behandlas av fullmäktige i mars 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunens förtroendevalda revisorer överlämnade den 18 oktober 2021 en
granskningsrapport avseende ägarstyrning. Granskningens syfte var att bedöma om
styrning, kontroll och följsamhet avseende kommunala bolag sker på ett
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Granskningens samlade bedömning var att kommunstyrelsens ägarstyrning av
bolagen inte helt bedrevs på ett ändamålsenligt sätt.

Revisionens kommentar till denna bedömning:
”Den samlade bedömningen grundar vi bland annat på att bolagsordningen för Gisletorp
Lokaler inte är i enlighet med kommunallagen samt att det saknas avkastningskrav för
Gislavedshus. Vidare har vi inte kunnat se att kommunstyrelsen bedriver någon aktiv
styrning över bolagen kopplat till kommunens vision eller följer upp hur bolagen planerar
att bidra till visionens förverkligande. Bedömningen baseras också på att bolagen inte är
en naturlig del i processen för översyn och justering av ägardirektiv vilket vi anser inte
överensstämmer målsättningen att ägarstyrningen ska genomsyras av öppenhet och
förtroende mellan ägaren och bolagsstyrelser.”

Kommunstyrelsen antog den 12 januari 2022 ett svar på till revisionen på
granskningsrapporten. I svaret konstateras bland annat att genom den översyn
som gjorts av årshjulet, som i stora delar beskriver ägarstyrningen, har stora delar
av de synpunkter som framförs i granskningen omhändertagits.

Revisionen vill inom ett år ta del av att beslutade/genomförda åtgärder har
vidtagits. Kommunstyrelseförvaltningen gör följande bedömning:

Bedömningen är att ägarstyrningen nu till allra största del bedrivs enligt det svar
som kommunstyrelsen gav den 12 januari 2022. Bolagens planering kopplat till när
i tiden koncernkonferensens hålls kan förbättras något. En översyn av
bolagsordningen för Gisletorp lokaler utifrån bland annat revisionens synpunkter
görs i samband med utredningen kring fastighetsbolag som enligt tidplanen ska
behandlas av fullmäktige i mars 2023.

Gislaveds Kommunhus AB gjorde den 25 oktober 2022 samma bedömning i sin
beredning av ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2022
Missiv granskning styrning, daterat den 18 oktober 2021
Revisionsrapport, Granskning ägarstyrning
Ks §25 (forts.)
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Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2022, § 9
PM - Svar Revisionsrapport - Granskning ägarstyrning, daterat 22 november 2021
Årshjul för Gislaveds Kommunhus AB (GKHAB)
Gislaveds Kommunhus AB den 25 oktober 2022
Kommunstyrelsen den 7 december 2022, §326

Beslutet skickas till:
Revisionen
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Ks §26 Dnr: KS.2023.9 1.2.6

Initiativärende gällande uppdrag utveckling Broaryd

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet gällande uppdrag utveckling
Broaryd med hänvisning till förvaltningens beredning.

Reservationer
Ruth Johannesson (MiG), Curt Vang (MiG) och Lise-Lotte Jonasson (MiG)
reserverar sig till förmån för Ruth Johannessons (MiG) yrkande.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 januari 2023 väcktes ett
initiativärende med förslag om att planering och verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut den 17 november "Uppdrag utveckling Broaryd"
stoppas i avvaktan på förvaltningsrättens dom i ärendet.

Uppdraget gavs av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av
Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026 och uppdragen ingår som en del i
planeringsdirektivet och där kommunstyrelsen har samordningsuppdraget.

Ett beslut som kan överklagas enligt kommunallagen får verkställas innan det fått
laga kraft om inte särskilda skäl talar mot det. Vid bedömningen ska särskild
hänsyn tas till om verkställigheten av beslutet kommer att kunna rättas (KL 13:14).
En process har inletts utifrån de olika uppdragen som är samlade under
benämningen "Uppdrag utveckling Broaryd" men har inte gått in i en
verkställighetsfas. Förvaltningen gör den bedömningen, efter samtal med
förvaltningsrätten kring hur deras process ser ut, att domstolen kan komma att
avgöra målet under tidig vår. I yttrandet till förvaltningsrätten över överklagandet
gör Gislaveds kommun den sammantagna bedömningen att kommunfullmäktiges
beslut 17 november 2022 tillkommit i laga ordning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 11 januari 2023, §14
Kommunstyrelseförvaltningens svar daterat den 17 januari 2023

Yrkanden
Ruth Johannesson (MiG): Att planeringen och verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut från den 17 november 2022 "Uppdrag utveckling
Broaryd" stoppas i avvaktan på Förvaltningsrättens dom i ärendet då beslutet inte
har vunnit laga kraft och planerings- och verkställighetsfasen har inletts. Vi anser
att verkställigheten enligt KL 13:14 inte kommer att kunna rättas om beslutet
upphävs.

Anton Sjödell (M): Avslag på Ruth Johannessons (MiG) yrkande med hänvisning till
förvaltningens beredning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ruth Johannessons (MiG) yrkande och Anton
Sjödells (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anton
Sjödells avslagsyrkande.

Ks §26 (forts.)
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Ruth Johannessons (MiG) yrkande
NEJ-röst för bifall till Ruth Johannessons (MiG) yrkande

Omröstningsresultat
Ja-röst Nej-röst
Marie Johansson (S) Ruth Johannesson (MiG)
Ylva Samuelsson (S) Lise-Lotte Jonasson (MiG)
Evagelos Varsamis (S) Curt Vang (MiG)
Anton Sjödell (M)
Jonas Ericson (M)
Maria Gullberg Lorentsson (M)
Sandy Lind (WeP)
Charlotte Ström (WeP)
Carina Johansson (C)
Fredrik Sveningson (L)
Stefan Nylén (SD)
Tony Scammel (SD)

Omröstning utfaller med 12 JA-röster och 3 NEJ-röster. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat att avslå Ruth Johannessons (MiG) yrkande.

Beslutet skickas till:
Medborgarpartiet
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Ks §27 Dnr: KS.2023.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Tf. Teknisk chef
6.15 Ansökan om lagfart för Uvekull 1:14, Uvekull 1.32 och Uvekull 1:33,
KSMEX.2022.120

Tf. Teknisk chef
6.14 Medgivande av nedläggning av ledning. Undertecknande av följebrev angående
nedläggning av ledning, TMEX.2021.190

Tf. Teknisk chef
6.14 Medgivande av nedläggning av ledning. Undertecknande av följebrev angående
nedläggning av ledning, TMEX.2021.189

Tf. Teknisk chef
6.14 Medgivande av nedläggning av ledning. Undertecknande av följebrev angående
nedläggning av ledning, TMEX.2021.188
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Ks §28 Dnr: KS.2023.1 1.2.7

Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Kommunal utveckling Jönköpings län
Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan (PKS)
den 15 december 2022

PKS verksamhetsplan 2023-2025
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