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Sammanträdesdatum

Kf §1 Dnr: KS.2021.8 1.2.1

Möjliggörande av deltagande på distans vid kommunfullmäktiges
sammanträden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med dagens sammanträde den 26 januari
2021 ska deltagande på distans i kommunfullmäktiges sammanträden vara möjligt
och att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att med anledning av detta
revidera kommunfullmäktiges arbetsordning, samt att omprövning av detta
beslutet ska ske inom tre månader, dock senast i samband med
kommunfullmäktiges sammanträde i april månad.

Ärendebeskrivning
Med anledning av den pågående corona-pandemin beslutade kommunfullmäktiges
presidium den 5 november 2020, §15 att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen
att undersöka möjligheten att genomföra kommunfullmäktiges sammanträden på
distans, samt att en redovisning ska ske till kommunfullmäktiges presidium senast i
februari 2021.

På presidiets sammanträde den 18 december 2020 informerade kommunjurist
Sandra Arvidsson om att hon varit i kontakt med Mediacenter i Jönköping som
idag webbsänder och hanterar voteringssystemet för kommunfullmäktige.
Mediacenter har presenterat ett nytt voteringssystem, Quickchannel, som ska
kunna användas från och med kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari
2021. Detta gör att kommunfullmäktige har möjlighet att genomföra sina
sammanträden med ledamöter på distans. Presidiet och sekreteraren deltar i
mötet från sammanträdeslokalen.

Kommunfullmäktiges presidium har den 18 januari 2021 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige besluta att från och med sammanträdet den 26 januari 2021
ska deltagande på distans i kommunfullmäktiges sammanträden vara möjligt, samt
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att med anledning av detta revidera
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktiges presidium den 18 januari 2021, §1

Yrkanden
Marie Johansson (S): Att omprövning av detta beslutet ska ske inom tre månader,
dock senast i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i april månad.

Erik Anderson (K) med instämmande av Tommy Östring (WeP), Mattias
Johansson (SD), Bengt-Ove Eriksson (V), Anton Sjödell (M) och Peter Bruhn (MP):
Bifall till Marie Johanssons (S) yrkande.

Carina Johansson (C) med instämmande av Fredrik Sveningson (L) och Anton
Sjödell (M): Bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag.

Kf §1 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) tilläggsyrkande och finner
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunfullmäktiges presidiums
förslag och finner att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kf §2 Dnr: KS.2021.1 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 3 Nya motioner,
samt ärende 10 Information från revisionen utgår då inget finns att behandla.

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

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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Sammanträdesdatum

Kf §3 Dnr: KS.2021.5 1.2.6

Interpellation gällande Medverkans förutsättningar att klara sitt
uppdrag

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas och förklarar
interpellationsdebatten avslutad. Interpellationen är besvarad och ärendet
föranleder inget beslut av kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Abirina Silva (V) och Bengt-Ove Eriksson (V) har den 29 december 2020 lämnat in
en interpellation gällande medverkans förutsättningar att klara sitt uppdrag.
Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande Inga-Maj Eleholt (C).

Frågan lyder enligt följande:
Hur kan man från socialnämndens sida förstärka Medverkans förutsättningar att
klara sitt uppdrag?

Under Coronapandemin har det kommit signaler om att kvinnors utsatthet när
det gäller våld i nära relationer har ökat. När det gäller våld i nära relationer
erbjuds idag stöd i Gislaveds kommun av handläggare inom Individ-och
familjeomsorgen. Dessutom finns sedan 2008 ”Medverkan”, en specialiserad
verksamhet som drivs och finansieras av kommunerna i GGVV gemensamt.

Medverkan har en väldigt viktig uppgift för kommunerna i GGVV, att hjälpa
kvinnor som utsätts för våld i nära relationer till ett tryggt liv utan våldsinslag.
Medverkan har särskilt utarbetade metoder för konsultation, grundverksamhet för
våldsutsatta, barnsamtal, erbjuder stöd vid rättegångar och vid besök på olika
institutioner och vårdinrättningar t.ex. vårdcentralen, arbetar för att motverka och
förebygga hedersförtryck m.m. Samarbete håller även på att byggas upp med
Regionens verksamhet ATV (Alternativ till våld) som under senare år fått ett
utökat uppdrag för hela länet och där målet är att psykologisk behandling ska
kunna erbjudas våldsutsatta, förövare och barn som bevittnat våld, i de fall där
behov finns av denna hjälp.

En grundförutsättning för att hjälpbehövande i GGVV ska kunna ta del av ATVs
behandling och utökade uppdrag är dock att Medverkan har tillräckliga resurser
för att kunna fånga upp dem som är i behov av uppföljande psykologkontakt och
hjälpa dem som önskar det att få kontakt med ATV.

För oss i Vänsterpartiet innebär detta ett stort ansvar att stödja och yrka på
tillräckliga resurser till Medverkans arbete i kommunerna. Vår bedömning är att
Medverkan inte har tillräckligt med personalresurser för att på ett likvärdigt och
jämställt sätt kunna genomföra sitt arbete och möta de ökande behoven.

Beslutsunderlag
Interpellation från Abirina Silva (V) och Bengt-Ove Eriksson (V), daterad den
29 december 2020
Interpellationssvar från Inga-Maj Eleholt (C), daterat den 17 januari 2021

Kf §3 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bengt-Ove Eriksson (V) redogör för interpellationen och tackar Inga-Maj Eleholt
(C) för svaret.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Socialnämndens ordförande Inga-Maj Eleholt (C) har lämnat ett skriftligt svar,
vilket översänts till interpellanten i tillräcklig tid före dagens sammanträde.

Inga-Maj Eleholt (C) framför att Medverkan är en samverkan mellan Gislaved,
Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd när det gäller Våld i nära relationer. De erbjuder
hjälp och stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer men även till
våldsutövare. Verksamheten vänder sig till både kvinnor och män, även om det till
stor del handlar om kvinnor som blivit utsatta.

Medverkan har två anställda som arbetar med uppdraget att stötta personer som
utsatts för våld samt med våldsutövare för att motverka att personen fortsätter
utöva våld. De har även till uppgift att informera och utbilda kommunal personal i
frågor som rör våld i nära relation.

Socialtjänsten har under 2020 märkt en markant ökning av antalet personer som
söker stöd på grund av våldsutsatthet. Under de två sista åren har bemanningen på
Medverkan varit begränsad på grund av sjukdom och föräldraledigheter. På grund
av detta har Medverkan periodvis inte kunnat användas i den utsträckning som
socialtjänsten sett ett behov av. Under våren kommer de att vara fullbemannade
igen, vilket ger betydligt större möjligheter för verksamheten att klara sina
uppdrag.

Gnosjö kommun har huvudansvaret för Medverkan och verksamheten leds av en
styrgrupp med representanter från kommunerna i GGVV. Kostnaderna för
verksamheten beräknas utifrån befolkningsmängd enligt SCB och faktureras en
gång om året. För Gislaveds del innebär detta en kostnad på cirka 350 tkr per år.
En utökning med en tjänst till skulle öka kostnaden med 500 tkr vilket för
Gislaveds del skulle bli en ökning med 165 tkr. Detta förutsätter ett gemensamt
beslut i styrgruppen för Medverkan och att alla deltagande kommuner är beredda
att gå in med sin del i finansieringen. Socialnämnden i Gislaved har svårt att gå in
med några egna insatser för att förstärka Medverkans förutsättningar att klara sitt
uppdrag.

Beslutet skickas till:
Bengt-Ove Eriksson (V)
Inga-Maj Eleholt (C)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kf §4 Dnr: KS.2021.5 1.2.6

Interpellation gällande framtida bårhusverksamhet i Gislaveds kommun

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas samt att
interpellationen ska besvaras på kommunfullmäktiges kommande sammanträde
den 25 februari 2021.

Ärendebeskrivning
Abirina Silva (V) och Bengt-Ove Eriksson (V) har den 25 januari 2021 lämnat in en
interpellation gällande framtida bårhusverksamhet i Gislaveds kommun.
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C).

Frågorna lyder enligt följande:
Hur ser du som kommunstyrelseordförande och centerpartist generellt på att
besluten om att avveckla bårhusverksamhet tveklöst ökar koldioxidutsläppen inom
verksamhetsområdet?

Hur ser du på att berörda dödsbon fått ökade kostnader till följd av den
genomförda centraliseringen?

Har du förståelse för de synpunkter som framförts av pensionärsorganisationer
och enskilda kommuninvånare angående behov av bårhus i Gislaved och där
respekt för de avlidna och etiska aspekter betonas starkt.

Ställer du dig positiv till att inleda en dialog med regionen och andra berörda
parter för att utreda förutsättningarna för ett uppförande av bårhus i Gislaveds
kommun?

Beslutsunderlag
Interpellation från Bengt-Ove Eriksson (V) och Abirina Silva (V) daterad den 25
januari 2021

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Beslutet skickas till:
Bengt-Ove Eriksson (V)
Abirina Silva (V)
Carina Johansson (C)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kf §5 Dnr: KS.2021.6 1.2.6

Fråga gällande uppgifter om en kraftig budgetavvikelse för
socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas samt att frågan ska besvaras på
kommunfullmäktiges kommande sammanträde den 25 februari 2021.

Ärendebeskrivning
Erik Andersson (K) har ställt en fråga till revisionens ordförande Nena
Stamenkovic (S) gällande uppgifter om en kraftig budgetavvikelse för
socialnämnden.

Frågan sammanfattas enligt följande:
I samband med ett Facebook-inlägg uppger en representant för den styrande
koalitionen att det kommer att fattas ca 48 mnkr i socialnämndens budget 2021.
Många med mig anser att informationen om socialnämndens ekonomiska läge varit
bristfällig. Vad är revisionens uppfattning om att uppgifter om en kraftig
budgetavvikelse framkommer redan tre veckor in på det nya budgetåret?

Beslutsunderlag
Fråga från Erik Andersson (K) daterad den 26 januari 2021

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att frågan får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Beslutet skickas till:
Erik Anderson (K)
Nena Stamenkovic (S)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kf §6 Dnr: KS.2021.3 1.2.5

Valärende, entledigande som ersättare i bygg- och miljönämnden samt
val av ny ersättare

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Carolina Halls (C) avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i bygg- och miljönämnden, samt väljer Kenth Johansson (C), Södra
Tånghult 10, 334 91 Anderstorp som ny ersättare i bygg- och miljönämnden.

Ärendebeskrivning
Carolina Hall (C) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i
bygg- och miljönämnden. Centerpartiet har nominerat Kenth Johansson (C) som
ny ersättare.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Carolina Hall (C), daterad den 7 januari 2021
Nominering från Centerpartiet, daterad den 20 januari
Valberedningens presidium den 22 januari 2021, §1

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

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kf §7 Dnr: KS.2021.3 1.2.5

Valärende, fyllnadsval ledamot i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Carolina Hall (C), Päronvägen 16, 333 33
Smålandsstenar som ledamot till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020 att godkänna Tommy
Andersson (L) avsägelse som ledamot i socialnämnden.

Centerpartiet har nominerat Carolina Hall (C) som ledamot i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Nominering från Centerpartiet, daterad den 7 januari 2021
Kommunfullmäktige den 24 september 2020 §110
Valberedningens presidium den 25 januari 2021, §2

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

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kf §8 Dnr: KS.2021.3 1.2.5

Valärende, entledigande av nämndeman i Jönköpings tingsrätt, samt val
av ny ledamot till Jönköpings tingsrätt

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Mattias Johanssons (SD) avsägelse från sitt uppdrag
som nämndeman i Jönköpings tingsrätt, samt väljer Peter Gustavsson (SD),
Broddaryd 24, 332 92 Gislaved som ny ledamot i Jönköpings tingsrätt.

Ärendebeskrivning
Mattias Johansson (SD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
nämndeman i Jönköpings tingsrätt. Sverigedemokraterna har nominerat Peter
Gustavsson (SD) som ny ersättare.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mattias Johansson (SD), daterad den 20 januari 2021
Nominering från Sverigedemokraterna, daterad den 20 januari 2021
Valberedningens presidium den 22 januari 2021, §3

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

Beslutet skickas till:
Mattias Johansson (SD)
Peter Gustavsson (SD)
Jönköpings Tingsrätt
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kf §9 Dnr: KS.2021.3 1.2.5

Valärende, entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i
kulturnämnden, ersättare i kulturnämndens arbetsutskott och
ersättare i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Jan-Erick Hurstis (C) avsägelse från sina uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i kulturnämnden, ersättare i
kulturnämndens arbetsutskott samt ersättare i socialnämnden, samt begär hos
länsstyrelsen i Jönköping att en ny ersättare till kommunfullmäktige utses.

Ärendebeskrivning
Jan-Erick Hursti (C) har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i kulturnämnden, ersättare i
kulturnämndens arbetsutskott samt ersättare i socialnämnden. Ny ersättare till
kommunfullmäktige begärs hos länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Jan-Erick Hursti (C), daterad den 21 januari 2021
Valberedningens presidium daterat den 22 januari 2021, §4

Beslutet skickas till:
Jan-Erick Hursti (C)
Länsstyrelsen i Jönköping
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kf §10 Dnr: KS.2021.3 1.2.5

Valärenden, fyllnadsval ersättare i stiftelsen Isabergstoppen

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Therese Enander (C), Kyrkobol 6, 335 72 Hestra som
ersättare i stiftelsen Isabergstoppen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 att godkänna Evelina
Nyströms (C) avsägelse som ersättare i stiftelsen Isabergstoppen.

Centerpartiet har nominerat Therese Enander (C) som ersättare i stiftelsen
Isabergstoppen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 10 december 2020, §146
Nominering från Centerpartiet daterad den 24 januari 2021
Valberedningens presidium den 25 januari 2021, §5

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

Beslutet skickas till:
Therese Enander (C)
Stiftelsen Isabergstoppen
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kf §11 Dnr: KS.2021.3 1.2.5

Valärende, fyllnadsval ledamot och ersättare till
överförmyndarnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Mattias Fjellander (KD), Parkgatan 28, 334 32
Anderstorp som ledamot i överförmyndarnämnden och Lars Larsson (C), Åtterås
Norrby 1, 333 91 Smålandsstenar som ersättare i överförmyndarnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020 att godkänna Ola
Viktorssons (L) avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden,
samt att godkänna Tommy Anderssons (L) avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i överförmyndarnämnden.

Kristdemokraterna har nominerat Mattias Fjellander (KD) till ledamot i
överförmyndarnämnden och centerpartiet har nominerat Lars Larsson (C) till
ersättare i överförmyndarnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 24 september 2020, §110
Kommunfullmäktige den 24 september 2020, §112
Nominering från Centerpartiet, daterad den 25 januari 2021
Nominering från Kristdemokraterna, daterad den 25 januari 2021
Valberedningens presidium den 25 januari 2021, §6

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

Beslutet skickas till:
Mattias Fjellander (KD)
Lars Larsson (C)
Överförmyndarnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kf §12 Dnr: KS.2020.172 1.3.1

Antagande av Resepolicy för Gislaveds kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Resepolicy daterad den 13 oktober 2020,
samt att upphäva Resepolicy för tjänsteresor daterad den 9 mars 2004.

Ärendebeskrivning
Syftet med policyn är att alla resor som företas i tjänsten och betalas av Gislaveds
kommun ska genomföras på ett trafiksäkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt
sätt. En god arbetsmiljö ska tillgodoses under resorna. Målet är att anställda i
Gislaveds kommun ska vara både miljö- och kostnadsmedvetna i valet av
resealternativ.

En behovsprövning av resan ska alltid ske, där möjligheten till resfritt möte
övervägs i första hand. Bedöms det nödvändigt att resa, ska en sammanvägning av
kostnad, tidsåtgång, miljö och arbetsmiljö göras vid val av transportslag. Vid
kortare resor ska gång eller cykel följt av kollektivtrafik användas, förutsatt att
detta är praktiskt genomförbart. Vid längre resor ska allmänna kommunikationer
väljas i första hand.

Kommunstyrelsen har den 13 januari 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta Resepolicy daterad den 13 oktober 2020, samt att upphäva
Resepolicy för tjänsteresor daterad den 9 mars 2004.

Beslutsunderlag
Resepolicy för tjänsteresor daterad den 9 mars 2004
Resepolicy daterad den 13 oktober 2020
Kommunstyrelsen den 13 januari 2021, §3

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

Beslutet skickas till:
Förvaltningschefer
Avdelningschefer
Fackliga organisationer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §13 Dnr: KS.2020.173 1.3.1

Antagande av Pensionspolicy för Gislaveds kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Pensionspolicy för Gislaveds kommun,
daterad den 13 oktober 2020.

Protokollsanteckning
Erik Anderson (K) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Pensionspolicyn är ett strategiskt dokument som ska medverka till att uppfylla
visionen om Gislaveds kommun som en eftertraktad och attraktiv arbetsplats.
Pensionspolicyn ska användas som ett av flera instrument för att långsiktigt trygga
verksamheten vad gäller kompetensförsörjning och ekonomi.

Policyn gäller för samtliga anställda inom kommunen samt anställda på av
kommunen helägda bolag som omfattas av överenskommelsen om kollektivavtalad
pension (KAP-KL) eller avgiftsbestämd kollektivavtalad pension (AKAP-KL) som
pensionsavtal. Det har även öppnats upp möjligheter att utforma pensionslösningar
för individer eller grupper av anställda samt alternativ att trygga dessa utfästelser.
Kommunens anvisningar ska tydliggöra vilka pensionslösningar som accepteras
inom kommunen, hur dessa ska tryggas samt hur arbetet med pensionsfrågor ska
bedrivas.

Syftet med pensionspolicyn är att den ska medverka till att kommunen alltid har
marknadsmässigt riktiga förmåner för de anställda och att detta går att följa upp.
Pensionsförmånerna ska hjälpa kommunen att attrahera, behålla och utveckla
medarbetare. Policyn ska även effektivisera kommunens administration och ge
snabba och enkla rutiner vilket ska bidra till sänkta kostnader. Kommunens
anvisningar för pension ska stödja syftet med pensionspolicyn. Nyanställningar ska
klaras av inom ramen för pensionspolicyn som ska fungera som ett ramverk inom
vilken nyanställningen ska hanteras.

Kommunstyrelsen har den 13 januari 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta Pensionspolicy för Gislaveds kommun, daterad den 13 oktober
2020.

Beslutsunderlag
Pensionspolicy daterad den 13 december 2011
Pensionspolicy daterad den 13 oktober 2020
Kommunstyrelsen den 13 januari 2021, §4

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

Beslutet skickas till:
Förvaltningschefer
Avdelningschefer
Lönechef
Fackliga organisationer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §14 Dnr: KS.2020.154 1.4.1

Utblick 2022-2026, kommunen som helhet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Utblick 2022 och framåt för Gislaveds
kommun.

Reservationer
Mikael Kindbladh (WeP), Kian Anderson (WeP), Thomas Johansson (WeP) och
Tommy Östring (WeP) reserverar sig till förmån för Mikael Kindbladhs (WeP)
yrkande.

Protokollsanteckning
Erik Anderson (K) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun påverkas av omvärlden, de förutsättningar som ges från
nationellt håll samt den lokala platsen. Utblicken syftar till att prioritera bland de
möjligheter och utmaningar som kommer att påverka Gislaveds kommun som
helhet i framtiden.

Nämndernas och bolagens kunskaper och erfarenheter om verksamhetens
utveckling utgör grunden för kommunens omvärldsanalys och strategier inför
framtiden, tillsammans med nationella rapporter och analyser om framtidens
utmaningar. Utblicken är första steget i planeringsprocessen inför budgetarbetet
för 2022.

Kommunstyrelsen har den 13 januari 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna Utblick 2022 och framåt för Gislaveds kommun.

Beslutsunderlag
Förslag till Utblick 2022 och framåt Gislaveds kommun - kommunen som helhet
Kommunstyrelsen den 13 januari 2021, §5

Yrkanden
Mikael Kindbladh (WeP): Att första meningen i andra stycket på sidan 8, under
rubrik Demokrati och samhälle, ska strykas ur dokumentet.

Carina Johansson (C) med instämmande av Fredrik Sveningson (L) och Anton
Sjödell (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Mikael Kindbladhs
(WeP) yrkande.

Bengt-Ove Eriksson (V): Avslag på kommunstyrelsens förslag.

Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Kf §14 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och Bengt-
Ove Erikssons (V) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att
anta kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder och bolag

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §15 Dnr: KS.2020.178

Borgensförbindelse Kommuninvest

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

· Att Gislaveds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 10
november 2011 (”Borgensförbindelsen”), vari Gislaveds kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ)(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Gislaveds kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.

· Att Gislaveds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Gislaveds
kommun den 10 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

· Att Gislaveds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Gislaveds
kommun den 10 november 2011, vari Gislaveds kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.

· Att utse kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att för
kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan
2011.

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Gislaveds kommun utfärdade sin borgensförbindelse
den 10 november 2011.

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid
företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot
långivarna.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats
genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Gislaveds kommuns
borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut.
Kf §15 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för
medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Gislaveds
kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett
beslut i kommunfullmäktige, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt
är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av
borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts
ytterligare en tioårsperiod.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motparts-exponeringar avseende
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för
medlemskap i föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet.
Gislaveds kommun undertecknade Regressavtalet samt Garantiavtalet den
10 november 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och
måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits
för borgensförbindelsen.

Övervägande
Förtydligande av regressavtal
Regressavtalet reglerar det inbördes ansvaret mellan medlemmarna om
Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon medlem
med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. Vidare reglerar regressavtalet
den närmare proceduren om ett krav på betalning skulle framställas gentemot en
medlem. Ansvaret i regressavtalet för förfinansieringen (den del av upplåningen
som ännu ej är utlånad) är gemensamt för alla medlemmar. Ansvaret står i relation
till medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. När det gäller den del av
upplåningen som använts för utlåningen är enbart de medlemmar som lånar
ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av
Kommuninvests totala utlåning.

Förtydligande av garantiavtal
För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest
sig av derivat - ett slags försäkringsinstrument. De vanligaste derivaten är swappar,
optioner och terminer. Beroende på räntans eller valutans utveckling kommer
Kommuninvest att ha en skuld eller en fordran på sin motpart. Garantiavtalet
omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart, medan den
solidariska borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests skuld till motparten.
Motpartsrisken avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina
åtaganden. Om inte motparten klarar av sina åtaganden kan Kommuninvest begära
att medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt garantiavtalet.

I likhet med det grundläggande solidariska borgensåtagandet är ansvaret för
motpartsexponeringar genom derivatkontrakt gemensamt för alla medlemmar när
det gäller förfinansieringen (derivat kopplade till den del av upplåningen som ännu
ej är utlånad). Ansvaret utgörs av medlemmens andel av föreningens totala
insatskapital.

Kf §15 (forts.)

När det gäller de derivat som är kopplade till utlåningen är enbart de medlemmar
som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av
Kommuninvests totala utlåning.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

En förlängning av avtalen ger ingen ekonomisk påverkan men om förlängning inte

görs blir det en kraftig negativ ekonomisk påverkan.

Kommunstyrelsen har den 13 januari 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta
· Att Gislaveds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 10

november 2011 (”Borgensförbindelsen”), vari Gislaveds kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ)(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Gislaveds kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.

· Att Gislaveds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Gislaveds
kommun den 10 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

· Att Gislaveds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Gislaveds
kommun den 10 november 2011, vari Gislaveds kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.

· Att utse kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att för
kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 13 januari 2021, §6

Yrkanden
Anton Sjödell (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen
Förvaltningsrätten i Jönköping

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §16 Dnr: KS.2020.145 2.4

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk Förening

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och
vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest
Ekonomisk föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021,
2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande 1300 kronor per invånare
samt därutöver kunna öka kapitalinsatsen till 1 800 kronor per invånare om så
bedöms lämpligt.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening.
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal
värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvests kreditvärdighet
bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilket bidrar till att
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare
och finansiella institutioner.

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla
för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1300 kr per invånare för
kommuner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.
Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt
under de kommande fyra åren enligt följande:

År Kapitalinsats (kr/invånare)
2020 900
2021 1000
2022 1100
2023 1200
2024 1300

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett
belopp motsvarande 1800 kronor per invånare för kommuner.

Behovet av att göra en översyn av den ekonomiska föreningens stadgar grundas
främst på förändringar avseende medlemmarnas insatskapital och Kommuninvest
kapitalisering.

Kf §16 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Finansinspektionen har i skrivelse till Kommuninvest bedömt att Koncernen och
Bolaget (Kommuninvest i Sverige AB) fortsatt har ett behov av att hålla kapital
mot risken för alltför låg bruttosoliditet och inspektionen bedömer att
Kommuninvest har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i
bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.

Den beskrivna insatsökningen är en följd av det beslut som fattades på 
föreningsstämman 2020-04-16 för Kommuninvest Ekonomisk förening, 
föreningsstämma där ombud för Gislaveds kommun var representerad. 

Ekonomi
Gislaveds kommun har i dagsläget ett insatskapital på 25,9 mnkr vilket är det 
maximala beloppet 900 kronor/invånare. 

En ökning av insatskapitalet till 1300 kronor/invånare innebär att Gislaveds 
kommun ska betala in ytterligare 13 mnkr (invånarantal 2020) fram t. o.m. år 2024. 

Denna kapitalinsats kommer att påverka kommunens likviditet och därmed 
räntekostnaden vilket med dagens genomsnittliga räntenivå, 0,5 % skulle motsvara 
en kostnad på 65 tkr/år. Denna kostnad ska ställas i relation till att det ökade 
insatskapitalet kommer att ligga till grund för utdelning från Kommuninvest till 
kommunen. Denna utdelning beräknas för 2020 till 2 % vilket skulle innebära en 
ökad utdelning med ca 250 tkr avseende ett ökat insatskapital med 13 mnkr. 

Kommunstyrelsen har den 13 januari 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk föreningen till
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till
ett belopp motsvarande 1300 kronor per invånare samt därutöver kunna öka
kapitalinsatsen till 1 800 kronor per invånare om så bedöms lämpligt.

Beslutsunderlag
Kommuninvest, Information om kapitalisering
Kommuninvest den 3 september 2020
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån
Bilaga 1 Förslag missiv och beslutsformulering
Kommunstyrelsen den 13 januari 2021, §7

Yrkanden
Anton Sjödell (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §17 Dnr: KS.2020.214 1.6

Gemensam överförmyndarnämnd i GGVV-kommunerna

Beslut
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till bildande av en gemensam
överförmyndarnämnd mellan Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds
kommuner från och med den I januari 2023, samt uppdrar åt kommundirektören,
att i samarbete med övriga kommundirektörer i Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds
kommuner, förbereda bildandet av en gemensam överförmyndarnämnd.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun delar sedan år 20II förvaltning med Gnosjö, Värnamo och
Vaggeryds kommuner inom överförmyndarverksamheten. Förvaltningen består av
ett gemensamt kansli med handläggare i Värnamo. I Gislaveds kommun finns en
överförmyndarnämnd medan det i övriga kommuner istället är en enskild
överförmyndare som styr. Syftet med ett gemensamt kansli har varit att
gemensamt kunna nyttja resurser och kompetens. Bestämmelserna för samarbetet
finns i ett samarbetsavtal.

Värnamo kommun har genomfört en utredning om möjligheterna till en gemensam
nämnd i Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommuner. Utredningen ger
en bakgrund om överförmyndarverksamhet samt tar upp fördelar och nackdelar
med det nuvarande samarbetet och med en eventuell gemensam nämnd.

Fördelar med det nuvarande samarbetet anses vara en mindre sårbarhet och
högre tillgänglighet då handläggarna är flera. Kompetensen ökar även när dessa kan
lära sig av varandra. Samtidigt visar utredningen att det har varit svårt att få till ett
gemensamt arbetssätt vid handläggning av personärenden och arvoden. En av
orsakerna till detta är att handläggarna på kansliet är kommunspecifika och
handlägger inte ärenden för alla kommuner.

En gemensam överförmyndarnämnd bedöms framför allt kunna öka
rättssäkerheten med ett mer gemensamt arbetssätt. Vidare menar utredarna att
det bör innebära en tydligare politisk styrning. En möjlig nackdel som nämns är att
de enskilda kommunerna kan uppleva att den lokala demokratin försämras då det
exempelvis blir svårare att utkräva ansvar.

Utredningens slutsatser är att en gemensam nämnd är att föredra och föreslår
därför varje enskild kommuns kommunfullmäktige att ta ett principbeslut om
detta. Den gemensamma nämnden föreslås börja gälla vid den nya mandatperioden
den I januari 2023.

Överförmyndarnämnden har den 11 december 2020 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att ställa sig positiv till bildande av en gemensam
överförmyndarnämnd mellan Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds
kommuner från och med den I januari 2023, samt att uppdra åt
kommundirektören, att i samarbete med övriga kommundirektörer i Gnosjö,
Värnamo och Vaggeryds kommuner, förbereda bildandet av en gemensam
överförmyndarnämnd.

Kf §17 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelseförvaltningen anser att en särskild utredning kan behöva
genomföras angående vem som ska utse ordförande för den gemensamma
nämnden. I andra kommuners gemensamma överförmyndarnämnder förekommer
ambulerade ordförandeskap emellan kommunerna. Med detta menas att
ordförandeskapet går runt mellan kommunerna och att ordföranden inte alltid är
en förtroendevald från värdkommunen.

Kommunstyrelsen har den 13 januari 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
att ställa sig positiv till bildande av en gemensam överförmyndarnämnd mellan
Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommuner från och med den I januari
2023, samt uppdrar åt kommundirektören, att i samarbete med övriga
kommundirektörer i Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommuner, förbereda
bildandet av en gemensam överförmyndarnämnd.

Beslutsunderlag
Samarbetsavtal för Överförmyndare i GGW 2015-2018
Delrapport avseende utredning - Förutsättningar för en gemensam
överförmyndarnämnd för Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner
Värnamo kommun den 1 december 2020, §451
Gnosjö kommun den 17 december 2020, §21
Överförmyndarnämnden den 11 december 2020, §47
Kommunstyrelsen den 13 januari 2021, §8

Yrkanden
Ylva Samuelsson (S) med instämmande av Carina Johansson (C) och Fredrik
Sveningson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutet skickas till:
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarkansliet GGVV
Gnosjö kommun
Värnamo kommun
Vaggeryds kommun

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kf §18 Dnr: KS.2020.203 1.1.4

Utbetalning av partistöd för 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2021 ska betalas ut till samtliga
partier i kommunfullmäktige enligt beräkning daterad den 23 november 2020.

Ärendebeskrivning
Inför mandatperioden 2019-2022 gjordes en revidering av reglerna för partistöd.
Dessa antogs av kommunfullmäktige den 25 oktober 2018. Partistödet betalas ut
årligen i förskott vid två tillfällen varje år. Utbetalning sker i februari och augusti.
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om utbetalningen.

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin.
Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och hur stort det ska vara.
Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd.
Partistödet får bara betalas ut till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det
innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot
stödet.

Enligt reglerna för partistödet ska partierna senast den 30 juni redovisat hur
partistödet har använts. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december.
Om ett parti inte lämnar in en redovisning och granskningsrapport inom
föreskriven tid betalas inget stöd ut för nästkommande år.

Kommunfullmäktiges presidium behandlade den 27 augusti 2020 de redovisningar
som hade lämnats in från partierna och kunde konstatera att samtliga partier i
fullmäktige har lämnat in en redovisning enligt reglerna för partistödet. Detta
meddelades fullmäktige den 22 oktober 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett underlag för utbetalning av
partistöd för 2020. Samtliga partiers mandat i kommunfullmäktige är idag besatta.

Kommunstyrelsen har den 13 januari 2021 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att partistöd för 2021 ska betalas ut till samtliga partier i
kommunfullmäktige enligt beräkning daterad den 23 november 2020.

Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd fastställda av kommunfullmäktige den 25 oktober
2018
Beräkning av partistöd per parti för 2021 daterad den 23 november 2020
Kommunfullmäktiges presidium den 27 augusti 2020, §9
Kommunstyrelsen den 9 december 2020, §278

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

Beslutet skickas till:
Samtliga partier
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kf §19 Dnr: KS.2021.1 1.7.3

Meddelanden

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner
Protokoll den 11 januari 2021 §4 Beredskap inom deltidsorganisationen

Demokratin - 100 år
Ordföranden Lars-Ove Bengtsson (C) uppmärksammar ledamöterna på att det
idag den 26 januari är precis hundra år sedan som riksdagen fattade det andra
grundlagsbeslutet som innebar att även kvinnor fick rätt att rösta i val till
riksdagen. Införandet av den allmänna och lika rösträtten utgör den viktigaste
politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva
genombrott i Sverige.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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