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Kf §144 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.

Ärendebeskrivning
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 2 Nya motioner,
ärende 4 Interpellationer, ärende 5 Frågor samt ärende 6 Information från
revisionen utgår då inget finns att behandla.

Ordföranden meddelar även att ärende 7 Planeringsdirektiv 2021 med plan för
2022-2024 kommer att behandlas som punkt 2 på dagordningen.

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.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändring av dagordningen och
finner att kommunfullmäktige enhälligt antar den.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §145 Dnr: KS.2020.64 1.4.1

Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Alliansens Planeringsdirektiv 2021, med
plan för 2022-2024.

Reservationer
Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Ylva Samuelsson (S), Jörgen Karlsson
(S), Josefine Dinäss (S), Naile Azizi (S), Kjell Thelin (S), Marie-Louise Dinäss (S),
Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S), Tommy Stensson (S), Evangelos Varsamis (S),
Rose-Mari Modén (S) och Veronica Olmos Oscarsson (S) reserverar sig till förmån
för egna yrkanden. Se skriftlig reservation.

Erik Anderson (K) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Kian Anderson (WeP), Mikael Kindbladh (WeP), Thomas Johansson (WeP) och
Tommy Östring (WeP) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Se skriftlig
reservation.

Mattias Johansson (SD), Stefan Nylén (SD), Ulf Poulsen (SD), Sören Axelsson (SD),
Glenn Hummel (SD), Linda Petersson (SD) och Anders Gustafsson (SD)
reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Bengt-Ove Eriksson (V) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 om en ny tidplan och
budgetprocess inför framtagandet av Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2024.
Beslutet togs mot bakgrund av de rådande omständigheter i samhället, bland annat
coronapandemin, vilket gav osäkra planeringsförutsättningar.

Planeringsdirektivet ska innehålla bland annat planeringsförutsättningar, mål,
förslag till skattesats, eventuella uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt
direktiv och ekonomiska ramar för 2021 med plan för 2022-2024.

Planeringsdagar har genomförts 14 oktober, 22 oktober och 26 oktober 2020.

Kommunstyrelsen har den 25 november 2020 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna Alliansens Planeringsdirektiv 2021, med plan för
2022-2024.

Stefan Tengberg, senior adviser på ekonomiavdelningen, inleder ärendet.

Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl. 12.30-14.00 och mellan 14.10-14.30.

Kf §145 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2024

Inledningsanförande
Inledningsanföranden från Marie Johansson (S), Carina Johansson (C),
Anton Sjödell (M), Mattias Johansson (SD), Kian Anderson (WeP),
Mattias Fjellander (KD), Fredrik Sveningson (L), Erik Anderson (K), Bengt-Ove
Eriksson (V) och Peter Bruhn (MP).

Yrkande, generella:
Carina Johansson (C) med instämmande av Anton Sjödell (M), Mattias Fjellander
(KD), Fredrik Sveningson (L), Lisbeth Andersson (M), Jonas Ericson (M) och
Kenneth Magnusson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna
Alliansens Planeringsdirektiv 2021, med plan för 2022-2024.

Carina Johansson (C): Avslag på alla övriga partiers säryrkanden och
Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024.

Marie Johansson (S) med instämmande av Fredrik Johansson (S), Kjell Thelin (S),
Evangelos Varsamis (S) och Ylva Samuelsson (S): Bifall till Socialdemokraternas
Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024 och till socialdemokraternas
samtliga övriga yrkande.

Marie Johansson (S): Bifall till Alliansens förslag om landsbygdsutveckling.

Stefan Nylén (SD): Bifall till Alliansens förslag om trygghetsinventering.

Mattias Johansson (SD) med instämmande av Ulf Poulsen (SD) och Stefan Nylén
(SD): Bifall till Sverigedemokraternas Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-
2024 och till Sverigedemokraternas samtliga övriga yrkanden.

Kian Anderson (WeP): Bifall till Westbopartiets Planeringsdirektiv 2021 med plan
för 2022-2024.

Peter Bruhn (MP): Bifall till Miljöpartiets Planeringsdirektiv 2021 med plan för
2022-2024.

Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2024

Yrkande
Lars-Ove Bengtsson (C): Att avsnitt 3.2.3 Förutsättningar - skattesatsen ska
beslutas som andra punkt efter de finansiella målen.

Marie Johansson (S): Att skattesatsen ska beslutas om sist. Avslag på Lars-Ove
Bengtssons (C) yrkande.

Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Peter Bruhn (MP) och Erik
Anderson (K): Bifall till Marie Johanssons (S) yrkande.

Kf §145 (forts.)

Propositionsordning

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Marie Johanssons (S)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt ordförandens yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till ordförandens yrkande.
NEJ-röst för bifall till Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 1)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster, 20 NEJ-röster, 7 ledamöter avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt
ordförandens yrkande att skattesatsen ska beslutas om som andra punkt efter de
finansiella målen.

2 God ekonomisk hushållning
2.1 Finansiella mål
Kommunstyrelsen förslår ett genomsnittligt resultat på 35 mnkr/år och att
soliditetsnivån i genomsnitt inte ska understiga 69%.
Sverigedemokraterna föreslår i sitt planeringsdirektiv ett genomsnittligt resultat på
30 mnkr/år och att soliditetsnivån i genomsnitt inte ska understiga 68%.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Sverigedemokraternas
förslag till finansiella mål och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Sverigedemokraternas yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 2)
Omröstningen utfaller med 25 JA-röster, 7 NEJ-röster 16 ledamöter avstår från
att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.

2.2 Mål och uppdrag
2.2.1.1 Det goda livet

Yrkande

Fredrik Johansson (S): Ge barn och unga goda uppväxtvillkor och en bättre psykisk
hälsa genom fysisk och kulturell aktivitet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johanssons (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Fredrik Johanssons (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Fredrik Johanssons (S) yrkande.
Kf §145 (forts.)

Omröstningsresultat (voteringslista 4)
Omröstningen utfaller med 22 JA-röster och 19 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Yrkande

Fredrik Johansson (S): Fler människor ska få möjlighet till vuxen- och
vidareutbildning för att kunna ta de arbeten som finns i näringslivet och offentlig
sektor. Egenförsörjning är ett viktigt mål.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johanssons (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Fredrik Johanssons (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 5)
Omröstningen utfaller med 20 JA-röster och 20 NEJ-röster. 8 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Ordföranden avgör genom sin
utslagsröst som är JA. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Fredrik
Johanssons (S) yrkande.

Yrkande

Evangelos Varsamis (S): Ökad jämställdhet i Gislaveds kommun för alla människors
lika värde.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Evangelos Varsamis (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Evangelos Varsamis (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Evangelos Varsamis (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Evangelos Varsamis (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 6)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 16 NEJ-röster. 11 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Evangelos Varsamis (S) yrkande.

Yrkande

Kjell Thelin (S): Äldres möjlighet till ett tryggt åldrande och god livskvalitet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kjell Thelin (S) yrkande mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kjell Thelins (S) yrkande.

Kf §145 (forts.)

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Kjell Thelins (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Kjell Thelin (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 7)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
7

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2020-12-10

Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Kjell Thelins (S) yrkande.

Yrkande

Thomas Johansson (WeP): Ge barn och unga goda uppväxtvillkor och en bättre
psykisk hälsa i en trygg och drogfri miljö.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Thomas Johanssons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas Johanssons (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Thomas Johanssons (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Thomas Johanssons (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 8)
Omröstningen utfaller med 23 JA-röster och 17 NEJ-röster. 8 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Thomas Johanssons (WeP) yrkande.

2.2.1.2 Attraktivitet och hållbar utveckling

Yrkande
Evangelos Varsamis (S): Öka antalet bostäder och byggklara tomter.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Evangelos Varsamis (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Evangelos Varsamis (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Evangelos Varsamis (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Evangelos Varsamis (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 9)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Evangelos Varsamis (S) yrkande.

Yrkande

Marie Johansson (S): Minska andelen totalt uttagen energi och den energi som
används bör vara förnyelsebar.

Kf §145 (forts.)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Marie Johanssons (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Marie Johanssons (S) yrkande.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat (voteringslista 10)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 19 NEJ-röster. 8 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Yrkande

Marie Johansson (S): Tillgång till rent vatten.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Marie Johanssons (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Marie Johanssons (S) yrkande

Omröstningsresultat (voteringslista 11)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att Gislaveds kommun ställer sig negativ till etablering av
vindkraft och alltid använder sitt kommunala veto mot vindkrafts-etableringar.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 12)
Omröstningen utfaller med 22 JA-röster och 7 NEJ-röster. 19 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Kf §145 (forts.)

Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att Gislaveds kommun återgår till tidigare
skolorganisation med F-6 skolor.

Fredrik Johansson (S): Avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD)
yrkande.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 13)
Omröstningen utfaller med 39 JA-röster och 8 NEJ-röster. En ledamot avstår från
att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat
att avslå Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Yrkande
Kian Anderson (WeP): Minska andelen totalt uttagen energi och den energi som
används bör vara fossilfri.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons (WeP)
yrkande.

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

Omröstningsresultat (voteringslista 14)
Omröstningen utfaller med 22 JA-röster och 19 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Kian Andersons (WeP) yrkande.

Yrkande
Tommy Östring (WeP): Förbättra infrastrukturen i hela kommunen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tommy Östrings (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Tommy Östrings (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Tommy Östrings (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Tommy Östrings (WeP) yrkande.

Kf §145 (forts.)

Omröstningsresultat (voteringslista 15)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Tommy Östrings (WeP) yrkande.

Yrkande
Thomas Johansson (WeP): Underhåll av kommunens fastigheter.

Propositionsordning

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer proposition på Thomas Johansson (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas Johanssons (WeP)
yrkande.

2.2.1.3 Företagsklimat och näringslivssamverkan

Yrkande

Marie Johansson (S): Infrastruktur, en nyckel till näringslivsutveckling.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Marie Johanssons (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 16)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Yrkande

Marie Johansson (S): Ta fram ny mark för näringsverksamhetens utveckling i
kommunen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Marie Johanssons (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Marie Johanssons (S) yrkande

Omröstningsresultat (voteringslista 17)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.
Kf §145 (forts.)

Yrkande
Kian Anderson (WeP): Öka samverkan och arbeta aktivt tillsammans med
näringslivet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons (WeP)
yrkande.

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat (voteringslista 18)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 18 NEJ-röster. 9 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Kian Andersons (WeP) yrkande.

2.2.1.4 Sveriges ledande offentliga arbetsgivare

Yrkande

Marie Johansson (S): Förbättrad arbetsmiljö och ökad delaktighet för
medarbetarna.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johansson (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Marie Johansson (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Marie Johansson (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 19)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 19 NEJ-röster. 8 ledamot avstår från
att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat
att avslå Marie Johansson (S) yrkande.

Yrkande
Thomas Johansson (WeP): Att rubriken "Sveriges ledande offentliga arbetsgivare"
ändras till "En bättre offentlig arbetsgivare".

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Thomas Johanssons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas Johanssons (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Thomas Johanssons (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Thomas Johanssons (WeP) yrkande.
Kf §145 (forts.)

Omröstningsresultat (voteringslista 20)
Omröstningen utfaller med 20 JA-röster och 20 NEJ-röster. 8 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Ordföranden avgör genom sin
utslagsröst som är JA. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas
Johanssons (WeP) yrkande.

Yrkande
Kian Anderson (WeP): Förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons (WeP)
yrkande.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Kian Andersons (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Kian Andersons (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 21)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Kian Andersons (WeP) yrkande.

Yrkande
Kian Anderson (WeP): Kompetensutveckling för medarbetarna.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons (WeP)
yrkande.

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

Omröstningsresultat (voteringslista 22)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Kian Andersons (WeP) yrkande.

2.2.2 Uppdrag

Yrkande
Fredrik Johansson (S): Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att minska
barngruppernas storlek i förskolan.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johanssons (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Fredrik Johanssons (S) yrkande.
Kf §145 (forts.)

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Fredrik Johanssons (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 23)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Yrkande
Marie Johansson (S): Att uppdra till tekniska nämnden och Gislaved Energi AB att
utreda möjligheter för fler publika snabbladdningsstationer.

Propositionsordning

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Marie Johanssons (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 24)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Yrkande
Marie Johansson (S): Att uppdra till kommunstyrelsen och fastighet- och
servicenämnden att ta fram tidsplan och kostnadskalkyler för att säkerställa
framtida IT-drift och IT-infrastruktur.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Marie Johanssons (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 25)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 19 NEJ-röster. 8 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Yrkande
Marie Johansson (S): Att uppdra till fastighet- och servicenämnden och AB
Gislavedshus att överföra Östergården i Anderstorp till AB Gislavedshus.

Kf §145 (forts.)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Marie Johansson (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Marie Johansson (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 26)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Yrkande
Marie Johansson (S): Att uppdra till fastighet- och servicenämnden och
kulturnämnden att utreda förutsättningar till alternativa verksamhetslokaler.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
14

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2020-12-10

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Marie Johanssons (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 27)
Omröstningen utfaller med 22 JA-röster och 16 NEJ-röster. 10 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Yrkande
Fredrik Johansson (S): Att uppdra till fritid- och folkhälsonämnden och tekniska
nämnden att inom området för bidrag till föreningslivet utveckla ett särskilt
”städbidrag”.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johanssons (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Fredrik Johanssons (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 28)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 19 NEJ-röster. 8 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Kf §145 (forts.)

Yrkande
Kjell Thelin (S): Att uppdra till AB Gislavedshus att utreda förutsättningarna för att
bygga till äldreboendet Klockaregården i Anderstorp med 70+ lägenheter.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kjell Thelins (S) yrkande mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kjell Thelins (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Kjell Thelin (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Kjell Thelins (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 29)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Kjell Thelins (S) yrkande.

Yrkande
Kjell Thelin (S): Att uppdra till socialnämnden att utreda LSS-kostnader för
framtiden.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kjell Thelin (S) yrkande mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kjell Thelin (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Kjell Thelin (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Kjell Thelins (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 30)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Kjell Thelin (S) yrkande.

Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att uppdra till kommunstyrelsen och fastighet- och
servicenämnden att utreda upphandling av kommunens IT-lösningar till privat
bolag, där kommunen helt köper en komplett IT-lösning av en extern aktör.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Kf §145 (forts.)

Omröstningsresultat (voteringslista 31)
Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 7 NEJ-röster. 15 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att uppdra till kommunstyrelsen att införa ett system för
förbättringsförslag inom kommunen, t.ex. genom att en e-postadress finns som
personalen kan skicka in förslag till, dessa förslag redovisas skriftligt en gång i
kvartalet till samtliga KF-ledamöter, samt att årligen utdela ett förbättringspris till
de anställda som kommer med det bästa förslaget.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 32)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Omröstningen utfaller med 37 JA-röster och 7 NEJ-röster. 4 ledamöter avstår från
att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat
att avslå Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att kommunen årligen upprättar mångkulturellt bokslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 33)
Omröstningen utfaller med 40 JA-röster och 7 NEJ-röster. En ledamot avstår från
att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat
att avslå Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Yrkande
Tommy Östring (WeP): Uppdra till barn- och utbildningsnämnden att minska
frånvaron utan giltiga skäl.

Kf §145 (forts.)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tommy Östring (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Tommy Östrings (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Tommy Östrings (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Tommy Östrings (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 34)
Omröstningen utfaller med 22 JA-röster och 6 NEJ-röster. 20 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Tommy Östrings (WeP) yrkande.

Yrkande
Thomas Johansson (WeP): Uppdra till barn- och utbildningsnämnden att stärka
Fokus för att hjälpa barn med speciella behov.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Thomas Johanssons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas Anderssons (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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JA-röst för avslag på Thomas Johanssons (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Thomas Johanssons (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 35)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamot avstår från
att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat
att avslå Thomas Johanssons (WeP) yrkande.

Yrkande
Kian Anderson (WeP): Uppdra till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden
och fritid- och folkhälsonämnden att arbeta för att göra nuvarande projektet för
samarbetet mellan skola, social, polis och fältare, SSPF, permanent.

Peter Bruhn (MP): Bifall till Kian Andersons (WeP) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons (WeP)
yrkande.

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

Kf §145 (forts.)

Omröstningsresultat (voteringslista 36)
Omröstningen utfaller med 22 JA-röster och 19 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Kian Andersons (WeP) yrkande.

Yrkande
Tommy Östring (WeP): Uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att
outsourca hela IT-driften och ta fram kostnader och förslag för detta.

Marie Johansson (S): Bifall till Tommy Östrings (WeP) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tommy Östrings (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Tommy Östrings (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Tommy Östrings (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Tommy Östrings (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 37)
Omröstningen utfaller med 23 JA-röster och 18 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Tommy Östrings (WeP) yrkande.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Mikael Kindbladh (WeP): Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett tematiskt
tillägg gällande vindkraften i översiktsplanen enligt kommunfullmäktiges beslut.

Fredrik Johansson (S): Bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael Kindbladhs (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 38)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Yrkande
Mikael Kindbladh (WeP): Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram underlag och
riktlinjer för införande av medborgarbudget i kommunens mindre orter enligt
Nässjömodellen.

Kf §145 (forts.)

Peter Bruhn (MP) med instämmande av Marie Johansson (S): Bifall till Mikael
Kindbladhs (WeP) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael Kindbladhs (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 39)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 18 NEJ-röster. 9 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Yrkande
Thomas Johansson (WeP): Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för
att barnperspektivet tillgodoses i alla beslut och planer.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Thomas Johanssons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas Johanssons (WeP)
yrkande.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Mikael Kindbladh (WeP): Uppdra till kommunstyrelsen och fritid- och
folkhälsonämnden att ta fram planeringsförutsättningar för en sim- och
badanläggning tillsammans med stiftelsen Isabergstoppen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael Kindbladhs (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 40)
Omröstningen utfaller med 24 JA-röster och 4 NEJ-röster. 20 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Yrkande
Kian Anderson (WeP): Uppdra till tekniska nämnden och fritid- och
folkhälsonämnden att ta fram investeringsplan och nödvändiga planförutsättningar
för att anlägga multisportplaner i orter med skolor som idag saknar sådana.
Kf §145 (forts.)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons (WeP)
yrkande.

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

Omröstningsresultat (voteringslista 41)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 5 NEJ-röster. 22 ledamot avstår från
att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat
att avslå Kian Andersons (WeP) yrkande.

Yrkande
Mikael Kindbladh (WeP): Uppdra till tekniska nämnden att påbörja
detaljplanearbete för att möjliggöra bostadsbyggande i LIS-området i Broaryd.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael Kindbladhs (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 42)
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Omröstningen utfaller med 22 JA-röster och 5 NEJ-röster. 21 ledamot avstår från
att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat
att avslå Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Yrkande
Kian Anderson (WeP): Uppdra till kommunstyrelsen att göra en genomlysning av
fastighet- och serviceförvaltningens organisation och hyressättning för att
möjliggöra en hyressänkning med minst 5 % gentemot nämnderna.

Marie Johansson (S) med instämmande av Peter Bruhn (MP): Bifall till Kian
Andersons (WeP) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons (WeP)
yrkande.

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

Kf §145 (forts.)

Omröstningsresultat (voteringslista 43)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Kian Andersons (WeP) yrkande.

Yrkande
Erik Anderson (K): Uppdra till socialnämnden att mildra beslutspraxis i samband
med biståndsbedömning och väga in t.ex. psykisk ohälsa och ensamhet som möjligt
att bedöma i en biståndsansökan. Avstämningen ska ske senast till den 28 februari
2021.

Bengt-Ove Eriksson (V) med instämmande av Marie Johansson (S), Kian Anderson
(WeP) och Peter Bruhn (MP): Bifall till Erik Andersons (K) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Andersons (K) yrkande.

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 (voteringslista 44)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Erik Andersons (K) yrkande.

Yrkande
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Erik Anderson (K): Uppdra till kommunstyrelsen att undersöka om man kan få
statliga bidrag via Boverket till tillgänglighetsinventering av flerfamiljshus i syfte att
söka framtida tillgänglighetsidrag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Andersons (K) yrkande.

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 (voteringslista 45)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 6 NEJ-röster. 21 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Erik Andersons (K) yrkande.

Yrkande
Erik Anderson (K): Att beslutet att centralisera förvaltningsekonomerna rivs upp
och att ekonomerna återgår till förvaltningarna.

Kf §145 (forts.)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Andersons (K) yrkande.

Yrkande
Peter Bruhn (MP): Ta fram en klimatbudget i enlighet med Parisavtalets mål om 1,5
graders uppvärmning för Gislaveds kommun som geografiskt område.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Peter Bruhns (MP) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Peter Bruhns (MP) yrkande.

Yrkande
Peter Bruhn (MP): Klimat- och ekologiska styrprinciper tas fram som kompletterar
de ekonomiska styrprinciperna. För att uppnå ett långsiktigt effektivt utnyttjande
av kommunens resurser krävs att klimat- och miljöeffekter beaktas.

Ylva Samuelsson (S): Bifall till Peter Bruhns (MP) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Peter Bruhns (MP) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Peter Bruhns (MP) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Peter Bruhns (MP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Peter Bruhns (MP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 46)
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Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Peter Bruhns (MP) yrkande.

Yrkande
Peter Bruhn (MP): Nya arbetsmetoder för förorenad mark.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Peter Bruhns (MP) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Peter Bruhns (MP) yrkande.

Yrkande
Peter Bruhn (MP): Att en klimat- och miljöstrateg anställs under
kommunstyrelseförvaltningen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Peter Bruhns (MP) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Peter Bruhns (MP) yrkande.

Kf §145 (forts.)

Yrkande
Peter Bruhn (MP): Gislavedsmodell för stärkt föräldraskap.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Peter Bruhns (MP) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Peter Bruhns (MP) yrkande.

Yrkande
Peter Bruhn (MP): Förstärka det språkutvecklande arbetssättet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Peter Bruhns (MP) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Peter Bruhns (MP) yrkande.

3.2.3 Förutsättningar
Skattesats

Yrkande
Carina Johansson (C): Bifall till oförändrad skattesats, det vill säga att skattesatsen
ska vara 21,99 kronor.

Marie Johansson (S): Att skattesatsen ska vara 22,13 kronor för planperioden.

Kian Anderson (WeP) med instämmande av Erik Anderson (K) och Tommy
Östring (WeP): Bifall till Marie Johanssons (S) yrkande.

Bengt-Ove Eriksson (V): Att tidigare av kommunfullmäktige i november 2020
fattat beslut om att fastställa skattesatsen till 21,99 kronor ska rivas upp, samt
att skattesatsen för 2021 fastställs till 22,24 kronor.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att skattesatsen ska
vara 21,99 kronor, Marie Johanssons (S) yrkande och Bengt-Ove Erikssons (V)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Omröstning begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande röstningsproposition:
Marie Johanssons (S) yrkande och Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande ställs mot
varandra för att utse ett motförslag.
Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till
motförslag.
JA-röst för kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.

Beslutsgång i omröstning om motförslag
Ordföranden ställer Marie Johanssons (S) yrkande mot Bengt-Ove Erikssons (V)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Marie Johanssons (S)
yrkande till motförslag.

Kf §145 (forts.)

Omröstningsresultat i huvudomröstningen (voteringslista 3)
Omröstningen utfaller med 27 JA-röster och 20 NEJ-röster. En ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag att fastställa skattesatsen för 2021 i
Gislaveds kommun till 21,99 kronor.

4 Budget 2021
Driftbudgetram 2021

Yrkande
Marie Johansson (S): Att följande anpassning i nämndernas administration
genomförs:
Barn- och utbildningsnämnden -8,0
Bygg och miljönämnd -0,2
Fastighet- och servicenämnd -3,0
Fritid- och folkhälsonämnden -0,3
Kommunstyrelsen -1,5
Kulturnämnden -0,2
Räddningsnämnden -0,3
Tekniska nämnden -1,5

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Marie Johanssons (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 47)
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Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Yrkande
Kian Anderson (WeP): Att sparkravet på total ram på barn- och
utbildningsnämnden ska ligga på 6 mnkr.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kian Andersons (WeP)
yrkande.

Yrkande
Kian Anderson (WeP): Att ett besparingskrav läggs på kommunstyrelsen på
5,3 mnkr på administration.

Kf §145 (forts.)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för bifall till Kian Andersons (WeP) yrkande

Omröstningsresultat (voteringslista 48)
Omröstningen utfaller med 22 JA-röster och 6 NEJ-röster. 20 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkande
Marie Johansson (S): Att de fördelade utjämningsbidragen för 2020 omfördelas
enligt följande: 12 mnkr till socialnämnden, 5 mnkr till barn- och
utbildningsnämnden samt 1 mnkr till fritid- och folkhälsonämnden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för bifall till Marie Johanssons (S) yrkande

Omröstningsresultat (voteringslista 49)
Omröstningen utfaller med 22 JA-röster och 19 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
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Yrkande
Kian Anderson (WeP): Att den ökade skatteutjämningen ska fördelas enligt
följande: socialnämnden 66%, barn- och utbildningsnämnden 29%, fritid- och
folkhälsonämnden 5%.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Kian Andersons (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 50)
Omröstningen utfaller med 22 JA-röster och 19 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kf §145 (forts.)

Yrkande
Kian Anderson (WeP): Att barn- och utbildningsnämnden tillförs en summa på 10
mnkr.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Kian Andersons (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 51)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 19 NEJ-röster. 8 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkande
Fredrik Johansson (S): Att barn- och utbildningsnämndens ram förstärks med
7 mnkr från 2021 och långsiktigt för ökad kvalitet inom förskola och grundskola.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johanssons (S) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 52)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
26

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2020-12-10

Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkande
Bengt-Ove Eriksson (V): Att barn-och utbildningsnämnden, som del i en långsiktig
satsning, tillförs 6 milj. kronor för att kunna minska barngruppernas storlek inom
förskolan samt tillgodose, att nödvändig kompetens finns för att det pedagogiska
uppdraget enligt gällande läroplan ska kunna fullföljas, samt
att tillförda medel är ramhöjande.

Erik Andersons (K): Bifall till Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Kf §145 (forts.)

Yrkande
Marie Johansson (S): Att fastighet- och servicenämndens ram förstärks med
1 mnkr för stärkt IT-säkerhet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Yrkande
Marie Johansson (S): Att kommunstyrelsens ram förstärks med 1 mnkr för
feriearbete 2021.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 53)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 17 NEJ-röster. 10 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att fördela om medel från avdelningen Hållbar utveckling,
kommunikationsavdelningen i kommunstyrelsen och kulturförvaltningen till
socialnämnden med 4,5 mnkr och barn- och utbildningsnämnden med 8 mnkr
enligt Sverigedemokraternas budget.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 54)
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 8 NEJ-röster. 5 ledamot avstår från
att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkande
Marie Johansson (S): Att socialnämndens ram förstärks med 5 mnkr för LSS-
verksamheten
Kf §145 (forts.)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för bifall till Marie Johanssons (S) yrkande

Omröstningsresultat (voteringslista 55)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkande
Kjell Thelin (S): Att socialnämndens ram förstärks med 8 mnkr från 2021 och
långsiktigt för ökad kvalitet och bemanning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kjell Thelins (S) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Kjell Thelins (S) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 56)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamot avstår från
att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkande
Kian Anderson (WeP): Att socialnämnden tillförs en summa på 11,5 mnkr.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Kian Andersons (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 57)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 19 NEJ-röster. 8 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kf §145 (forts.)

Yrkande
Kian Anderson (WeP): Att av socialnämndens tillförda medel för 2021 ska
7,5 mnkr reserveras till nämnden att använda om 2021 års kostnader för LSS
överstiger snittet av de senaste 3 årens kostnader med mer än 20%. Dessa medel
kan endast användas efter framställan till nämnden av förvaltningschefen. Medlen
kan endast användas för att komma ner till detta medelvärde. Ev. överskjutande
belopp tillförs nämndens resultat

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Kian Andersons (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 58)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkande
Bengt-Ove Eriksson (V): Att socialnämnden tillförs 10 miljoner kronor för att öka
grundbemanningen inom sina verksamhetsområden, samt att tillförda medel är
ramhöjande.

Erik Andersons (K): Bifall till Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Investeringar, särskilda satsningar
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Yrkande
Fredrik Johansson (S): Att investering i ny skolomorganisation i Anderstorp startar
2021 med 10 mnkr, 10 mnkr 2022 samt 10 mnkr 2023.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johanssons (S) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Fredrik Johanssons (S) yrkande.

Kf §145 (forts.)

Omröstningsresultat (voteringslista 59)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 17 NEJ-röster. 10 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkande
Mikael Kindbladh (WeP): Att investeringen gällande Haghultsleden tidsförskjuts
från 2021-2022 till 2022-2023 så att detaljplanearbetet med den södra delen kan
färdigställas och den etappen kan påbörjas först.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande

Omröstningsresultat (voteringslista 60)
Omröstningen utfaller med 22 JA-röster och 4 NEJ-röster. 22 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2024, övriga

Yrkande
Erik Anderson (K): Att i texten skriva in att kommunen eftersträvar att respektera
fackliga rättigheter och ha bra relationer med de fackliga organisationerna.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Erik Anderson (K) yrkande.

Omröstningsresultat (voteringslista 61)
Omröstningen utfaller med 31 JA-röster och 9 NEJ-röster. 8 ledamöter avstår från
att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkande
Erik Anderson (K): Att sänka kommunalrådens arvoden genom att återgå till
tidigare system som beräknas på avtalsrörelsens utfall. Besparing en miljon.

Kf §145 (forts.)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för bifall till Erik Anderson (K) yrkande

Omröstningsresultat (voteringslista 62)
Omröstningen utfaller med 31 JA-röster och 6 NEJ-röster. 11 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkande
Erik Anderson (K): Att ha två istället för tre heltidsarvoderade kommunalråd.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Yrkande
Marie Johansson (S): Att Socialdemokraternas förslag till Planeringsdirektiv 2021
med plan för 2022-2024 antas.

Mattias Johansson (SD): Att Sverigedemokraternas förslag till Planeringsdirektiv
2021 med plan för 2022-2024 antas.

Kian Anderson (WeP): Att Westbopartiets förslag till Planeringsdirektiv 2021 med
plan för 2022-2024 antas.

Peter Bruhn (MP): Att Miljöpartiets förslag till Planeringsdirektiv 2021 med plan
för 2022-2024 antas.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till
Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024, Socialdemokraternas förslag till

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024, Sverigedemokraternas förslag till
planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2023, Westbopartiets förslag till
planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024 och Miljöpartiets förslag till
planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024 och finner att kommunfullmäktige
beslutar att i övrigt anta kommunstyrelsens förslag till Planeringsdirektiv 2021 med
plan för 2022-2024.

Omröstning begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Marie Johanssons (S) yrkande, Mattias Johanssons (SD) yrkande, Kian Andersons
(WeP) yrkande och Peter Bruhns (MP) yrkande ställs emot varandra för att utse
ett motförslag till huvudförslaget.
Kf §145 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till
motförslag.
JA-röst för kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.

Beslutsgång om motförslag till kommunstyrelsens förslag
Ordföranden ställer Marie Johanssons (S) yrkande, Mattias Johanssons (SD)
yrkande, Kian Andersons (WeP) yrkande och Peter Bruhns (MP) yrkande emot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Marie Johanssons (S)
yrkande till motförslag till kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Beslutsgång om motförslag till Socialdemokraternas yrkande
Ordföranden ställer Mattias Johanssons (SD) yrkande, Kian Andersons (WeP)
yrkande och Peter Bruhns (MP) yrkande emot varandra för att utse ett motförslag
till Marie Johanssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att
utse Mattias Johanssons (SD) yrkande till motförslag till Marie Johanssons (S)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Beslutsgång om motförslag till Sverigedemokraternas yrkande
Ordföranden ställer Kian Andersons (WeP) yrkande och Peter Bruhns (MP)
yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Kian
Andersons (WeP) yrkande till motförslag till Sverigedemokraternas yrkande.

Kommunfullmäktige godkänner följande röstningsproposition:
JA-röst för Mattias Johanssons (SD) yrkande.
NEJ-röst för Kian Andersons (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat i omröstningen om motförslag till
Sverigedemokraternas yrkande (voteringslista 63)
Omröstningen utfaller med 7 JA-röster, 20 NEJ-röster. 21 ledamöter avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige utsett Kian
Andersons (WeP) yrkande som motförslag till Marie Johanssons (S) yrkande.

Kommunfullmäktige godkänner följande röstningsproposition:
JA-röst för Marie Johanssons (S) yrkande.
NEJ-röst för Kian Andersons (WeP) yrkande.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat i omröstning om motförslag till
kommunstyrelsens förslag (voteringslista 64)
Omröstningen utfaller med 15 JA-röster, 5 NEJ-röster. 28 ledamöter avstår från
att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat
att utse Marie Johanssons (S) yrkande till motförslag till kommunstyrelsens förslag.

Omröstningsresultat i huvudomröstningen (voteringslista 65)
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 20 NEJ-röster. 7 ledamöter avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till Planeringsdirektiv 2021 med plan
för 2022-2024 i övrigt.
Kf §145 (forts.)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 25 november 2020, §264
Alliansens planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024
Socialdemokraternas planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024
Sverigedemokraternas planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024
Westbopartiets planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024
Miljöpartiets planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Samtliga kommunala bolag
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
33

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2020-12-10

Kf §146 Dnr: KS.2020.3 1.2.5

Valärende, entledigande som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
samt som ersättare i Stiftelsen Isabergstoppen

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Evelina Nyströms (C) avsägelse från sina uppdrag
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt som ersättare i Stiftelsen
Isabergstoppen.

Ärendebeskrivning
Evelina Nyström (C) har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt som ersättare i Stiftelsen
Isabergstoppen.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Evelina Nyström (C) daterat den 2 december 2020
Valberedningens presidium den 8 december, §43

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

Beslutet skickas till:
Evelina Nyström (C)
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §147 Dnr: KS.2020.3 1.2.5

Valärende, Byte av plats mellan förtroendevalda i
Överförmyndarnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Thure Andersson (S) som ordinarie ledamot och till 1:a
vice ordförande i överförmyndarnämnden och Ylva Samuelsson (S) som ersättare i
överförmyndarnämnden.

Ärendebeskrivning
Thure Andersson (S) och Ylva Samuelsson (S) bytte plats med varandra i
överförmyndarnämnden den 12 december 2019. De byter nu tillbaka till sina
tidigare uppdrag. Thure Andersson (S) nomineras till ordinarie ledamot samt 1:a
vice ordförande i överförmyndarnämnden och Ylva Samuelsson (S) nomineras till
ersättare i Överförmyndarnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 12 december 2019, §153
Nominering från Marie Johansson (S)
Valberedningens presidium den 8 december 2020 §44

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

Beslutet skickas till:
Överförmyndarnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §148 Dnr: KS.2020.61 1.4.1

Uppföljning 3, U3, kommunen som helhet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning 3 - kommunen som helhet,
samt att uppmana de nämnder som har redovisat ett prognostiserat underskott att
arbeta för att genomföra 2020 års verksamhet inom av kommunfullmäktige
angiven driftbudgetram.

Ärendebeskrivning
Arbetet har till stor del präglats av Covid-19-pandemin och de omställningar
organisationen har behövt göra. Införandet av nytt ekonomisystem har påverkat
organisationen utifrån nya arbetssätt som ännu inte hunnit sätta sig.

Den sammantagna bedömningen är ändå att Gislaveds kommun har utifrån
förutsättningarna bedrivit verksamhet med god kvalitet och en god måluppfyllelse.
Kommunen strävar efter att ha god kvalitet inom särskilda viktiga områden för att
uppfylla kommunens grunduppdrag och de flesta av dessa områden har bedömts
ha god, eller relativt god kvalitet. Det har varit svårare att göra säkra prognoser
och där görs bedömningen att kommunen inte har god kvalitet.

Kommunens skatteintäkter blir avsevärt högre, vilket beror på statens tillskjutna
medel för att täcka kostnader för Covid-19. Det prognostiserade resultatet blir
avsevärt högre än budgeterad nivå framförallt beroende på ett flertal positiva
engångseffekter, effekter som inte kommer att kvarstå på lång sikt. Det
genomsnittliga resultatet under 5-årsperioden 2017-2021 uppgår till +41,9 mnkr.
Årets resultat beräknas till +112 mnkr och beaktat 2017-2019 års resultat och
planerat resultat för 2021 kommer målet att uppnås i och med att genomsnittet
uppgår till 41,9 mnkr för 5 års-perioden. Gislaveds kommun uppnår god
ekonomisk hushållning vid uppföljning 3 och för perioden 2017-2021.

Tre av nämnderna beräknar att gå med ett underskott på helåret och det är
kommunstyrelsen (-2 030 tkr), räddningsnämnden (-400 tkr) och socialnämnden (-
29 124 tkr).

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna Gislaveds kommuns uppföljningsrapport U3 2020, samt att uppmana de
nämnder som har redovisat ett prognostiserat underskott att arbeta för att
genomföra 2020 års verksamhet inom av kommunfullmäktige angiven
driftbudgetram.

Kommunstyrelsen har den 25 november 2020 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna
uppföljning 3 - kommunen som helhet, samt att uppmana de nämnder som har
redovisat ett prognostiserat underskott att arbeta för att genomföra 2020 års
verksamhet inom av kommunfullmäktige angiven driftbudgetram.

Beslutsunderlag
Uppföljning 3 2020 - kommunen som helhet
Kommunstyrelsen den 25 november 2020, §265

Kf §148 (forts.)

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

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §149 Dnr: KS.2017.189

Antagande av detaljplan för Trafikplats Norra Smålandsstenar, Åtterås
4:5 m.fl.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Trafikplats Norra
Smålandsstenar, Åtterås 4:5 m.fl.

Ärendebeskrivning
Planens syfte är att i detaljplan pröva och säkerställa placeringen av ny lokalgata
med anslutande gång- och cykelbana samt möjliggöra för anslutning av lokalgatan
mot väg 26 på del av Åtterås 4:5 m.fl. i norra Smålandsstenar. Planen utgör den
norra delen av den nya lokalgatan Haghultsleden, vilken vid färdigställande kommer
att trafikförsörja västra industriområdet.

Kommunstyrelseförvaltningen vill betona att vattenskyddsområdet måste skyddas
från förorenat dagvatten och framförallt från eventuella utsläpp från olyckor,
speciellt på den östra sidan av väg 26, i den östra änden av planområdet. Spill från
olycka kan ha allvarliga bestående konsekvenser med förorenade
grundvattentäkter, och vattenskyddsområdet måste därför till största möjliga mån
säkras. Om Trafikverkets utredning gällande vattenskyddsområdet inte resulterar i
att Trafikverket utför, enligt kommunen, tillräckliga skyddsåtgärder för att skydda
vattenskyddsområdet måste kommunen säkerställa vattenskyddsområdet genom
egna åtgärder utanför Trafikverkets vägområde.

Tills dess att Haghultsleden har färdigställs i sin helhet kommer trafiksituationen i
bostadsområdet mellan väg 26 och Västra industriområdet i Smålandsstenar
förvärras i takt med att industrierna i Västra industriområdet utvecklar sina
verksamheter med effektiviseringar och ökad produktion. Det är därför av yttersta
vikt att den väg som ska ansluta Haghultsleden med Västra industriområdet (samt
del av Haghultsleden mellan denna detaljplan och anslutningsvägen) färdigställs
snarast möjligt.

Detaljplanen följer intentionerna i den gällande fördjupningen av översiktsplanen
för Smålandsstenar och Skeppshult som antogs år 2018.

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på planen och anser att den utgör en
nödvändig del i att förbättra trafiksituationen i Smålandsstenar.

I dagsläget trafikförsörjs västra industriområdet via lokalgator genom tätbebyggda
bostadsområden i Smålandsstenar. Rådande trafiksituation är ansträngd där tung
trafik samsas med oskyddade trafikanter, bland annat skolbarn.

Haghultsleden är inte planerad med syfte att vara en förbifart förbi
Smålandsstenar. Bland annat eftersom det vid samråd med boende i
Smålandsstenar inför framtagande av Fördjupad översiktsplan Smålandsstenar -
Skeppshult (antagen 2018) framkom att boende inte stödjer detta, eftersom man
är orolig att förlora besökare i centrum.

Kf §149 (forts.)
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Att Haghultsleden inte kommer att utgöra en förbifart stöds av det faktum att
Haghultsleden kommer att ta något längre tid att köra jämfört med befintligt
vägval, det vill säga väg 26 genom Smålandsstenar.

Vid färdigställande är syftet med Haghultsleden att fördela trafiken som i dagsläget
kör genom centrala Smålandsstenar. Trafik till Västra industriområdet kommer
istället att köra Haghultsleden och på så sätt undvika centrala Smålandsstenar samt
de lokalgator genom tätbebyggda bostadsområden som i dagsläget är det enda
alternativet för trafik från väg 26 till Västra industriområdet.

Kommunstyrelsen har den 25 november 2020 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplan för Trafikplats Norra Smålandsstenar,
Åtterås 4:5 m.fl.

Beslutsunderlag
BmUG den 20 oktober 2020 §36 Detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i
norra Smålandsstenar
Granskningsutlåtande 2 detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i norra
Smålandsstenar
Planbeskrivning, Antagande detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i norra
Smålandsstenar
Plankarta, Antagande Detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i norra
Smålandsstenar
Kommunstyrelsen den 25 november 2020, §263

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

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §150 Dnr: KS.2019.121

Rådsöversyn

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utredningen angående rådsöversynen,
samt att en utredning om ett eventuellt medborgarråd under
demokratiberedningen presenteras senast den 30 juni 2021.

Ärendebeskrivning
Rådsöversyn
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2020 att anta en inriktning om att ett
Hållbarhetsråd inrättas under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2021.
Antagande av reglemente för Hållbarhetsrådet delegerades till kommunstyrelsen.
Samtidigt beslutades att upphäva kommunfullmäktiges beslut om inrättande av
rådet för ekologisk hållbarhet under kommunstyrelsen samt att rådet för social
hållbarhet under kommunstyrelsen ska upphöra 31 december 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag till struktur och
arbetssätt kring ett hållbarhetsråd och i det sammanhanget utreda formerna för
ett eventuellt råd för medborgarsamtal under demokratiberedningen.

Under 2020 pågår även ett arbete med att ta fram en strategi för hållbar utveckling
som ska gälla för hela kommunen som geografisk plats. Det är angeläget att
rådsstrukturen fungerar med denna strategi.

Råd för hållbar utveckling
Syftet med ett råd för hållbar utveckling är att få ett helhetsperspektiv på
hållbarhetsfrågorna, att utveckla och förtydliga samverkan runt arbetet med hållbar
utveckling och Agenda 2030 samt en möjlighet att arbeta med hållbarhetsfrågor
utifrån vad som är aktuellt i samhället.

Rådet för hållbar utveckling är en arena där vi tillsammans i bred samverkan kan
enas om vilka frågor, prioriteringar och riktningar som är avgörande för en hållbar
utveckling i Gislaveds kommun som geografisk plats. Till rådet kopplas
fokusgrupper som bland annat arbetar med att ta fram underlag inför rådets
prioriteringar. Rådet arbetar även utifrån kommunens strategiska inriktningar för
hållbar utveckling.

Rådet för hållbar utveckling placeras organisatoriskt under kommunstyrelsen och
träffas minst två gånger om året. Medlemmar i rådet utgörs av personer från både
kommunens organisation och företrädare för externa myndigheter.
Till rådet kopplas fokusgrupper och en beredningsgrupp.
Rådet arbetar utefter strategiska utvecklingsområden som beslutas av
kommunfullmäktige samt de prioriterade områdena som återfinns i strategin för
hållbar utveckling.

Struktur och arbetssätt för rådet för hållbar utveckling beskrivs och illustreras
ytterligare i PM – rådsstruktur för rådet för hållbar utveckling daterad den 19
oktober 2020.

Kf §150 (forts.)
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Medborgarråd
Gällande utredning om ett eventuellt medborgarråd föreslås att denna presenteras
till fullmäktige senast den 30 juni 2021. Önskemål om förlängd utredningstid
kommer från demokratiberedningen, då de anser att dess eget arbetssätt behöver
tid att stadfästas innan vi bygger på ytterligare strukturer.

Kommunstyrelsen har den 25 november 2020 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna utredningen angående rådsöversynen, samt att
en utredning om ett eventuellt medborgarråd under demokratiberedningen
presenteras senast den 30 juni 2021.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 augusti 2020, §103
PM - rådsstruktur för rådet för hållbar utveckling daterad den 19 oktober 2020
Kommunstyrelsen den 25 november 2020, §261

Yrkanden
Mattias Johansson (SD): Avslag på liggande förslag till hållbarhetråd. Det finns inget
behov av att inrätta ett råd för hållbarhet i syfte att sträva mot hållbarhetsmålen i
agenda 2030, detta eftersom målen för Gislaveds kommuns del redan är
uppnådda. Agenda 2030 riktar sig främst till att uppnå hållbarhet i u-länder, därför
är målen lågt ställda för oss i Gislaveds kommun.

Detta hållbarhetsråd behövs inte, dessutom är reglementet som är kopplat till det
odemokratiskt uppbyggt. Möjligen med undantag av mål nio som heter:

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, som har ett delmål
9.2. Att till 2030 avsevärt öka industrins andel av sysselsättning och BNP.

Att genomföra målet 9.2 skulle kräva mycket drastisk minskning av den
kommunala organisationen, därför anser jag det vara lämpligt att börja med att
lägga ned avdelningen för hållbar utveckling samt det föreslagna rådet för hållbar
utveckling.

Sammantaget är vi Sverigedemokrater positivt inställda till de flesta delar som finns
med i Agenda 2030 och ser fram emot det välstånd som kommer alla världens
människor till del i och med genomförandet av denna plan.
Dock är det så att det inte kan anses att vara en kommunal angelägenhet att
arbeta med det som redan är genomfört inom vårt ansvarsområde Gislaveds
kommun.

Carina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Mattias
Johanssons (SD) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mattias
Johanssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag..

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för kommmunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för till Mattias Johanssons (SD) avslagsyrkande.
Kf §150 (forts.)
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Omröstningen utfaller med 40 JA-röster, 7 NEJ-röster, en ledamot avstår och en
ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Avd. för hållbar utveckling

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §151 Dnr: KS.2015.42

Bidragsregler för vägbidrag till enskilda vägar fr. o.m 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Allmänna bestämmelser för bidrag 
till enskild väghållning i Gislaveds kommun, daterade den 25 augusti 2020, att gälla 
från och med 1 januari 2021, samt att tidigare antagna beslut om Allmänna 
bestämmelser för bidrag till enskild väghållning upphör att gälla den 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden tog under hösten 2017 fram ett förslag till nya allmänna 
bestämmelser för bidrag till enskild väghållning. Kommunstyrelsen behandlade 
ärendet den 14 augusti 2019, och beslutade då att återsända ärendet om 
bidragsregler för vägbidrag till tekniska nämnden för ytterligare handläggning.

Tekniska förvaltningen har nu tagit fram ett förslag till bidragsregler. Det gällande 
regelverket är svårtolkat avseende bidragsgivningen till enskilda vägar som inte är 
statsbidragsberättigade.

De förändringar som är föreslagna handlar framför allt om att förtydliga vilka 
enskilda vägar som är bidragsberättigade. Där tydliggörs bl.a. att bidrag lämnas för 
enskilda vägar som försörjer fastighet som används för permanentboende året 
runt där sökanden är folkbokförd på fastigheten.

Bidragsprocenten är inte förändrad för någon typ av enskild väg. Däremot har 
gränserna för de kostnadsnivåer som är bidragsberättigade höjts. För 
underhållsgrusning är ett grundavdrag infört, som avser att skapa en mer rättvis 
hantering av bidragsgivningen. Grundavdraget är 2 000 kr, vilket betyder att alla 
kostnader överstigande 2 000 kr är bidragsberättigade. Samtidigt ska 
bidragsbelopp understigande 500 kr inte utbetalas.

För nybyggnads- och iståndsättningsåtgärder på enskilda vägar utan statsbidrag är 
lägsta totalkostnad för att vara bidragsberättigad 2 000 kr i gällande bestämmelser. 
Den gränsen är nu föreslagen till 10 000 kr. Ett högsta möjligt bidragsbelopp är 
också föreslaget till 25 000 kr för alla bidrag till enskilda vägar som saknar 
statsbidrag.

Kommunstyrelsen har den 25 november 2020 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslag till Allmänna bestämmelser för bidrag till 
enskild väghållning i Gislaveds kommun, daterade den 25 augusti 2020, att gälla 
från och med 1 januari 2021, samt att tidigare antagna beslut om Allmänna 
bestämmelser för bidrag till enskild väghållning upphör att gälla den 1 januari 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 14 augusti 2019, §207
Tekniska nämnden den 8 september 2020, §62
Förslag till Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds 
kommun, daterat den 25 augusti 2020
Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, 
daterade den 6 november 2016
Kommunstyrelsens den 25 november 2020 §262
Kf §151 (forts.)
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Håkan Josefsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §152 Dnr: KS.2020.1 1.7.3

Meddelanden

Utdelning av minnesgåvor till förtroendevalda
Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Ove Bengtsson (C) delar ut minnesgåvor till
Inga-Maj Eleholt (C), Rose-Marie Modén (S) och Eva Eliasson (S) som har varit
aktiva som förtroendevalda under 25 år i Gislaveds kommun.

Kommunfullmäktiges ordförande, Lars-Ove Bengtsson (C), tackar ledamöterna för
det gångna året och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Kommunfullmäktiges 1:e v. ordförande Lennart Kastberg (KD) tackar ordföranden
å ledamöternas vägnar och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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