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Motion angáende jämstalld fOrdelning av ekonomiska stöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordfOrandens àtgärd att i enlighet
med kommunfullmäktiges arbetsordning remittera motionen till
kommunstyrelsen for beredning.
Arendebeskrivning
Socialdemokraterna har den 12 februari 2019 lämnat in en motion angáende
jämstilld fardelning av ekonomiska stOd.
Socialdemokraterna i Gislaved fOreslâr atr
•
•

FOrsOrjningsstOd och andra ekonomiska stOd fran kommunen utbetalas
lika mellan vârdnadshavare/vuxna i hushâllet
Vuxna som far ekonomiskt stOd fran kommunen, rurinmässigt ska ha
ett eget bankkonto.

Marie-Louise Dinäss (5) redogOr for motionen.
Beslutsunderlag
Motion angâende jämställd fOrdelning av ekonomiska stöd, daterad den 12
februari 2019
Kommunfullmäktiges ordfOrande Lars-Ove Bengtsson har i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning remittent motionen till kommunstyrelsen
fOr forrsatt beredning.

Expedieras till:
Socialdemokraterna
KommunstyrelsefOrvaltningen, kansliet
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Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen I enlighet med ordförandens
farslag och noterar ordfOrandens tillkànnagivande vad gäller direktsändningen
av dagens sammantrde.

Arendebeskrivning
Dagordningen for dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamaterna i laga ordning. OrdfOranden fOreslär an ärende 6 Interpellationer
och ärende 7 Frgor utgâr dá inga sádana finns att behandla.
Ordföranden tillkännager fOjande: Detta sammantrde direktsänds. Gislaveds
kommun har beslutat att i stället fOr utgivaren, var och en som framträder i
programmet s]älv ska svara fOr yttrandefrihetsbroct. scm han/hon bedr. Dat
meddelas harmed enligt SF5 1991:1559 att alla scm medverkar bar svarar själv
for yttrandefrihetsbrott scm han/hon begâr.
Propositionsordning
OrdfOranden ställer proposition pa sitt fOrslag till förändring av dagordningen
och uinner att kommunfullmäktige enhälligt antar den.
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Motion angáende digital lekplats
Beslut
Kommunlullmäktige beslutar att godkänna ordforandens âtgärd att i enlighet
med kommunfullmaktiges arbetsordning remittera motionen till
kommunstyrelsen for beredning.

Arendebeskrivning
Socialdemokraterna har den 12 februari 2019 lämnat in en motion angáende
digital lekplats.
Socialdemokraterna i Gislaved fOreslâr att
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att besluta att
nästa lekplats som byggs i kommunens regi är en digital lekplats.
jOrgen Karlsson (5) redogOr fOr motionen.
Beslutsunderlag
Motion angâende digital lekplats, daterad den 12 februari 20 I 9
Kommunfullmäktiges ordfOrande Lars-Ove Bengtsson har i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning remitterat motionen till kommunstyrelsen
fOr fortsatt beredning.

Expedieras till:
Socialdemokraterna
KommunstyrelsefOrvaitningen, kansliet
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Motion angáende hedersrelaterat vâld och fortyck
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar an godknna ordförandens âtgird an i enlighet
med kommunfullmäktiges arbetsordning remittera mationen till
kommunstyrelsen fOr beredning.
Arendebeskrivning
Socialdemokraterna har den 12 februari 2019 Iämnat in en motion angáende
hedersrelaterat vâld och fOrtryck.
Sacialdemoknterna i Gislaved fOreslâr act kommunstyrelsen inleder en arbete
fOr att:
•
•
•
•

•
•

Kartlägga I vilken grad problematiken med hedersrelaterat väld och
fOrtryck fOrekommer i Gislaveds kommun.
Upprätta en kommunal handlingsplan gällande hedersrelaterat vId och
fOrtryck.
Utreda fOrutsättningarna fOr att inrätta en kommunal samordnare fOr
arbete mat hedersrelaterat vâld och fortryck.
Utbilda och informera personal mom socialtjnst, kommunal sjukvârd,
skola och fOrvaltningar am att anmälningsskyldigheten även gäller vid
misstanke am hedersrelaterat vId och fOrtryck.
Elevhälsan i sina samtal med nya elever berOr ämnet och pa sá sätt kan
fanga upp utsatta.
En árlig elevenkät genamfOrs där man berOr alla mnen sam handlar
cm psykisk och fysisk ohälsa samband med hedersrelateraz vâld och
fOrtryck.

Marie-Louise Dinäss (5) redogOr fOr mationen.
Beslutsunderlag
Motion angâende hedersrelaterac vâld ach fOrtryck, daterad den 12 februari
2019
KommunfulImktiges ordförande Lars-Ove Bengtsson har i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetscrdning remittent motionen till kommunstyrelsen
for fortsatt beredning.

Expedieras till:
Social d em a krate rn a
KammunstyrelsefOrvaltningen, kansliet
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Motion om klimatvaxling och revidering av resepolicy
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkànna ordfarandens âtgärd att I enlighet
med kommunfullmäktiges arbetsordning remittera motionen till
kommunstyrelsen for beredning.
Arendebeskrivning
Peter Bruhn (NIP) har den 28 februari 2019 Iàmnat in en motion angâende
klimatväxling ccl, revidering av resepolicy.
MiljOpartiet i Gislaved fOreslár art
•

•
•

Gislaveds kommuns resepolicy revideras i syfte an utsläppen fran
resorna minskar till hállbara nivàer, i enlighet med 1.5 grader i Paris
avmlet.
Ersättning for tjänsteresor med egen bil gOrs mer restriktivt
En klimatväxling fOr resor utreds, likt principen bonus-malus, där det
scm är bra fOr klimatet premieras och det som skadar klimatet
motverkas.

Peter Bruhn (MP) redcgOr for motionen.
Besi utsu nderlag
Motion om klimatväxling och revidering av resepolicy, daterad den 28 februari
2019
Kommunfullmäktiges I:e vice crdfOrande Lennart Kastberg har i enlighet med
kommunfullmàktiges arbetsordning remitterat motionen till kommunstyrelsen
fOr fortsatt beredning.

Expedieras till:
Peter Bruhn
KommunstyrelsefOrvaltningen, kansliet
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Valarende, entledigande av ledamot I Gislaved Energi Koncern AB
med dotterbolag samt val av fly ledamot
Beslut
Kommunfullmäktige beslumr att godknna Glenn Hummels (SD) avsägelse scm
ledamot Gislaved Energi Koncern AB med dotterbolag samt välja Sören
Axeisson (SD), Gärdesvägen II, 333 93 Skeppshult, som ny ledamot I Gislaved
Energi Koncern AB med dotterbolag fran och med boIagsstmman 2019.

Arendebeskrivning
Glenn Hummel (SD) bar begärt entledigande fran uppdraget som ledamot I
Gislaved Energi Koncern AB med dotterbolag.
Sverigedemckraterna I Gislaved bar nominerat Soren Axelsson (SD) scm ny
ledamot I Gislaved Energi Koncern AB med dotterbolag fran och med
bclagsstämman 2019.
Beslutsunderlag
Avsägelse fun Glenn Hummel (SD) daterad den 24 februari 2019
Nominering fran Sverigedemokraterna i Gislaved, daterad den 25 februari 2019
Valberedningens presidium den 28 februari 2019, § I
Expedieras till:
Glenn Hummel
Sören Axeisson
Gislaved Energi Koncern AB
Kcmmunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, Ioneenheten
Fastighet- och servicefàrvaltningen, IT-enheten
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Information fran revisionen
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner informationen.
Arendebeskrivning
Kommunens revisorer har övedämnat foljande rapport till kommunfullmäktige
far kännedom:
•

lusterares signatur

Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och Enter
Gislaved AB’s näringslivsarbete
-
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Fördelning av statsbidrag for bostadsbyggande
Bes I ut
Kommunfullmäktige beslumr atr tekniska nämnden tilldelas 500 tkr far fortsatt
arbete med fOrorenad mark i Gislaveds kommun utifrán strategiskt viktiga
platser far bosmdsurveckling I omriden utpekade I Oversiktsplanen.
Kommunstyrelsen tilldelas 2 874 119 kr for uweckling av Anderstorp centrum.
Centrumutvecklingen innefattar riskvärdering och eventuell sanering av
fOrorenad mark, medborgardialoger, byggnation av bostäder, utveckling av
handel, etc och är ett led i arbetet med kommunfullmäktiges prioriterade
omráde Attraktivitet och utveckling.
Kommunfullmäktige beslutar ocksâ att uppdra till tekniska nämnden och
kommunstyrelsen at i samband med uppföljning 2 och uppfOljning 4 inkomma
med en fördjupad redovisning av “projektet”.
Arendebeskrivning
Gislaveds kommun har beviljats bidrag med 3 374 119 kr. Bidraget är beviljat
enligt fOrordningen (2016:364) cm statsbidrag till kommuner (Or Okat
bostadsbyggande.
Statsbidraget till kommuner fOr Okat bostadsbyggande är utformat s at
kommuner har ràtt at sOka stOd (Or varje bostad scm omfatras av at
startbesked (ran byggnadsnämnden under en tolvmânadersperiod (I augusti
31 juli). Bidraget är oberoende av storleken pa eller typ av bostad.
Bidraget är uppdelat I tv potter där den ena potten (pot A) pa 60 procent av
det totala statsbidraget gãr till de bostäder scm byggs och som motsvarar ett
behov av bostäder hos nyanlända respektive kommun. Pot B bestâr av de
resterande 40 procenten och kommer gá till de bostäder som byggs utOver
behovet hos nyanlända. Med stOdet viii regeringen scOdja kommunerna I
arbetet for Okat bosmdsbyggande och minska den allmänna bosmdsbristen.
FOljande kriterier behOver en kommun uppfylla far att fâ ta del av
smtsbidragec
—

•

Att kommunen under en tolvmânadersperiod har gett startbesked som
mOjliggOr byggande av minst en bostad. Tolvmánadersperioden àr
I augusti fOregâende ir och tolv mànader framát.

•

At det i kommunen finns minst en nyanländ invandrare folkbokfOrd
som fact uppehâllstillstind under en tolvmanadersperiod.
Tolvmânadersperioden ãr I juli fOregâende âr och tolv mãnader framât.
FolkbokfOringsadressen den 31 juli innevarande àr är utgangspunkten.
Dan villkor gäller endast for en d& av stOdet (60 procent).

•

Att kommunen under innevarande eller fOregâende mandatperiod har
antagit riktlinjer for bosmdsförsOrjningen enligt lagen (2000:1383) cm
kommunernas bosmdsfOrsOrjningsansvar.

•

Att kommunen under innevarande eller fOregâende mandatperiod bar
antagit en ny oversiktsplan eller gjort en Oversyn av planens aktualitet
enligt 3 kap. plan- oth bygglagen (2010:900).

lusterares signatur
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Bidraget har betalats ut samband med beslutet i november âr 2018. Gisiaveds
kommun viii gOra det mOjligt an använda bidraget far an ynerligare stimuiera
till Okat bosmdsbyggande i kommunen. Bidraget delas upp cvá olika projekt att
användas under 2019 och 2020. Tekniska nämnden cilldelas 500 tkr fOr att
fortsatt arbete med fOrorenad mark i Gislaveds kommun utifrân strategiskt
viktiga platser fOr bosmdsutveckling i omrâden utpekade i Oversiktsplanen.
Kommunstyrelsen tiUdelas 2 874 119 kr far utveckiing av Anderstorp centrum.
Centrumutveckhngen innefattar riskvärdering och evencuell sanerIng av
fOrorenad mark, medborgardialoger, byggnation av bostder, ucveckhng av
handel, etc och är en led i arbetet med kommunfullmäktiges prioriterade
omrâde Attnktivitet och utveckling.
Kommunstyrelsen har den 30 januari 2019 beslutat fOreslâ kommunfuilmäktige
an tekniska nämnden tiUdeias 500 tkr fOr fortsatt arbete med fOrorenad mark i
Gislaveds kommun utifrin strategiskt viktiga platser fOr bostadsuweckling i
omràden utpekade i Oversiktspianen. Kommunstyrelsen tiildelas 2 874 119 kr
for utveckling av Anderstorp centrum. Centrumutvecklingen innefattar
riskvärdering och eventuell sanering av fOrorenad mark, medborgardiaioger,
byggnation av bostäder, utveckhng av handel, etc och àr en led i arbetet med
kommunfullmäktiges prioriterade omráde Anraktivicec och utveckiing.
Kommunstyrelsen fOreslâr kommunfullmäktige besluta an uppdra till tekniska
nämnden och kommunstyrelsen an i samband med uppfOljning 2 och
uppfOijning 4 inkomma med en fordjupad redovisning av ‘projektet”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 30 januari 2019, § 8
Beslut om smtsbidrag datent den 9 november 2018
Yrkande
Anton SjOdeIl (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L) och Peter
Bruhn (MP): Bifail till kommunstyreisens fOrsiag.
Propositionsordning
OrdfOranden stAller proposition p kommunstyrelsens fOrslag och finner an
kommunfuilmäktige antar det.

Expedieras till:
KommynstyrelsefOrvaltningen, ekonomienheten
Avdelningen hâllbar utveckling
Tekniska nämnden
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Bolagsordning fOr Gislaveds Kommunhus AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslunr at ann bolagsordning (Or Gislaveds Kommunhus
AB, daterad den 3 februari 2019.

Arendebeskrivning
Gislaveds kommunhus AB är ett helägt moderbolag av Gislaved kommun.
Bolagec har till uppgift at fOreträda Gislaveds kommuns strategiska intressen
och utOva ägarstyrning for kommunens helägda bolag.
Far att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige ann bolagsordning fOr
bolaget, scm därefter ska Overlämnas till bolagsstämman i Gislaveds
Kommunhus AB fOr antagande.
Enligt kommunens styrmodell ska bolagets styrdokument revideras/granskas en
(I) gang per àr (Or att ägarstyrningen ska vara aktuell.
Vid denna revidering/granskning ändras at kallelsen till bolagsstämman
fOrtydligas med at skriftligen avser e-postmeddelande.
Kommunstyrelsen har den 13 februari 2019 beslunt fOreslâ
kommunfullmäktige at ann bolagsordning far Gislaveds Kommunhus AB,
daterad den 3 februari 2019.
Beslutsunderlag
FOrslag till bolagsordning fOr Gislaveds Kommunhus AB, daterad den 3
februari 2019.
Bolagsordning fOr Gislaveds Kommunhus AB, daterad den 10 april 2018
Kommunstyrelsen den 13 februari 20191 § 27
Propositionsordning
OrdfOranden stiller proposition pa kommunstyrelsens fOrslag och finner act
kommunfullmäktige annr det.

Expedieras till:
Gislaveds Kommunhus AB
Samtliga helägda bolag
KommunstyrelsefOrvaltningen, kansliet
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Bolagsordning for Enter Gislaved AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar an godkànna bolagsordning fOr Enter Gislaved
AB, daterad den 3 februari 2019.

Arendebeskrivning
Enter Gislaved AB är en heIgt dotterbolag av Gislaveds kommun via
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB.
For an utOva àgarstyrning behOver komrnunfullrnäktige anta bolagsordning fOr
bolaget, sorn därefter ska Overlärnnas till bolagsstimrnan i Enter Gislaved AB
fOr antagande.
Enligt komrnunens swrrnodell ska detta styrdokurnent revidensfgranskas en
(I) gang per âr for att ägarstyrningen sb van aktuell.
Vid denna revidering!granskning àndras an kallelsen till bolagsstämrnan
fOrtydligas med an skriftligen avser e-postrneddelande.
Kommunstyrelsen har den 13 februari 2019 beslutat fOreslâ
komrnunfullmäktige an godkänna bolagsordning for Enter Gislaved Aft daterad
den 3 februari 2019.
Beslutsunderlag
FOrslag till bolagsordning fOr Enter Gislaved AB. daterad den 3 februari 2019
Bolagsordning for Enter Gislaved AB, daterad den 14 januari 2018
Kommunstyrelsen den 13 februari 2019, § 28
Propositionsordning
OrdfOnnden stiller proposition
komrnunfullmäktige antar det.

pa kornmunstyrelsens fOrslag och finner an

Expedieras till:
Gislaveds Kommunhus AB
Enter Gislaved AB
KommunstyrelsefOrvaltningen, kansliet
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Gislavedshus

Beslut
KommunfuIImktige beslutar at anta bolagsordning for AB Gislavedshus,
daterad den 3 februari 20 I 9.

Reservationer
Erik Anderson (K) reserverar sig till fOrmân fOr sit egec yrkande.
Arendebeskrivning
AS Gislavedshus är ett helgt dotterbolag av Gislaveds kommun via
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB.

For an utOva àgarsrning behOver kommunfullmäktige ann bolagsordning for
bolaget, som därefter ska Overlämnas till bolagsstämman i AS Gislavedshus fOr
antagande.
Enligi kommunens styrmodell ska detn styrdokument revideras/granskas en
(I) gang per âr fOr act ägarstyrningen ska van aktuell.
Vid denna revidering/granskning revideras anmi medlemmar i styrelsen efter
kommunfullmktiges beslut i december2018 och kallelsen till bolagsstämman
fOrtydligas med act skriftligen avser e-postmeddelande.
Kommunstyrelsen har den 13 februari 2019 beslutat fOreslà
kommunfullmákdge att ann bolagsordning fOr AB Gislavedshus, datend den 3
februari 2019.
Beslutsunderlag
FOrslag till bolagsordning fOr AB Gislavedshus, datend den 3 februari 2019
Bolagsordning fOr Gisletorp Lokaler AS, daterad den 10 april 2018
Kommunstyrelsen den 13 februari 2019, § 29
Yrkande
Erik Anderson (K): Act i texten pa § 4 efter texten “verksamheten ska bedrivas
enligt affársmässiga principer” skriva in med mOjlighet act lägga sociala
klausuler i samband med offentlig upphandling”, i Ovrigt bifall till
kommunstyrelsens fOrslag.

Bengt-Ove Eriksson (V): Bifall dli Erik Andersons (K) tilläggsyrkande.
Carina johansson (C) med instàmmande av Marie Johansson (5): Avslag pa Erik
Andersons (K) tilläggsyrkande.
Erik Anderson (K): Act ázerremittera ärendet fOr ytterligare beredning.
Propositionsordning
OrdfOranden scAlier proposition pa Erik Andersons (K) áterremisssyrkande
och finner act kommunfulImktige avslâr det.

Omrastning begArs. Kommunfullmäktige godkAnner fOljande beslutsgâng.
jA-rOst fOr act Arendet ska avgOras idag
NEj-rOst fOr bifall till Erik Andersons (K) âterremissyrkande.
lusterares signatur
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Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 37JA-roster, 2 NEj-ràster, 9 Iedamàter avstâr
och en ledamot är frânvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att
ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer dàrefter proposition pa kommunscyrelsens fàrslag och
Erik Andersons (K) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens farslag..
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Lokaler AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar act godkänna bolagsordning for Gisletorp Lokaler
AB, daterad den 3 februari 20 I 9.
Arendebeskrivning
Gisletorp Lokaler AS är en helägt donerbolag av Gislaveds kommun via
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB.
For an utOva àgar5tyrning behOver kommunfullmaktige anta bolagsordning fOr
bolaget, som därefter ska Overlämnas till bolagsstàmman I Gisletorp Lokaler
AS fOr antagande.
Enligt kommunens styrmodell ska dena styrdokument revideras/granskas en
(I) gang per âr for an ägarstyrningen ska van aktuell.
Vid denna revidering/granskning revideras antal medlemmar i styrelsen efter
kommunfullmäktiges beslut i december 2018 oth kallelsen till bolagsstämman
fOrtydligas med an skriftligen avser e-postmeddelande.
Kommunstyrelsen har den 13 februari 2019 beslutat fOreslâ
kommunfullmäktige an godkänna bolagsordning for Gisletorp Lokaler AS,
datend den 3 februari 20 I 9.

Beslutsunderlag
FOrslag dli bolagsordning for Gisletorp Lokaler AB, datend den 3 februari
20 19.
Bolagsordning fOr Gisletorp Lokaler AB, daterad den (0 april 2018
Kommunstyrelsen den 13 februari 2019, § 30
Propositionsordning
OrdfOnnden ställer proposition pa kommunstyrelsens fOrslag och tinner an
kommunfullmäktige antar dec.
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Bolagsordning for Gislaved Energi Koncern AB med dotterbolag
Beslut
Kommunfullmäktige beslumr att anta bolagsordning for Gislaved Energi
Koncern AB, daterad den 3 februari 2019.

Jay
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (5) och Peter Bruhn (MP) anmäler
deltar inte I handläggningen av ärendet.

jay oth

Arendebeskrivning
Gislaved Energi Koncern AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. Gislaved Elnät AB och Gislaved
Energi AB är sin tur ett helägda dotterbolag av Gislaveds Energi Koncern AB.
For att utOva ägarstyrning behOver kommunfullmäktige anta bolagsordning for
bolaget. sam därefter ska Overlämnas till bolagsstimman I Gislaved Energi
Koncern AB for antagande.
Enligt kommunens styrmodell ska detta styrdokument reviderasfgranskas en
(I) gng per r for att ägarstyrningen ska vara aktuell.
Vid denna revidering/granskning revideras antal medlemmar i styrelsen efter
kommunfullmäktiges beslut i december 2018 och kallelsen till bolagsstämman
fOrtydligas med att skriftligen avser e-postmeddelande.
Kommunstyrelsen har den 13 februari 2019 beslutat fOreslâ
kommunfullmäktige att anta bolagsordning fOr Gislaved Energi Koncern AB,
daterad den 3 februari 2019.
Beslutsunderlag
FOrslag till bolagsordning (Or Gislaved Energi Koncern AB, daterad den 3
februari 2019
Bolagsordning for Gislaved Energi Koncern AB, daterad den 10 april 2018
Kommunstyrelesn den 13 februari 2019, § 31
Propositionsordning
QrdfOranden ställer proposition pa kommunstyrelsens fOrsiag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
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Meddelanden
Arendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden
2019-01-29 § 10 Skolchef enligt skollagen 2kap. § 8 a
20 19-01-29 § II Fàrordnande av verksamhetschef far den medicinska
och psykologiska delen av elevhàlsan
-

-

Gislaveds kommun
Meddelande angâende Earth hour 20 I 9
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Uppropslista nr. 1
Gislaveds kommunfulimaMiges sammanträde den 28 februari 2019 klockan 18:33:24.
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Voteri ngsl ista
Gislaveds kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2019 klockan 19:05:12.
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