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Mattias Johansson (SD), ordf. kommunrevisionen, §26
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2023-02-23

Kf §18 Dnr: KS.2023.1 1.2.7

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 dagens sammanträde inleds
med att uppmärksamma årsdagen av Rysslands invasion i Ukraina.

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

2023-02-23

Kf §19 Dnr: KS.2023.3 1.2.5

Fyllnadsval kommunfullmäktiges presidium

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Anders Gustafssons (SD) avsägelse som andre vice
ordförande i kommunfullmäktige och väljer Glenn Hummel (SD) som ny andre
vice ordförande i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Anders Gustafsson (SD) har kommit in med en avsägelse från sitt uppdrag som
andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna har nominerat Glenn Hummel (SD) till ny andre vice
ordförande i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anders Gustafsson (SD) daterad den 13 februari 2023
Nominering från Sverigedemokraterna daterad den 13 februari 2023

Propositionsordning
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige godkänner Anders Gustafssons (SD)
avsägelse och väljer Glenn Hummel (SD) som ny andre vice ordförande och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Anders Gustafsson (SD)
Glenn Hummel (SD)
Nämnd- och ärendehanteringsenheten
IT-enheten
Löneenheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2023-02-23

Kf §20 Dnr: KS.2023.23 1.2.6

Motion gällande åtgärder för att vända den negativa
befolkningsutvecklingen i kommunen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandens åtgärd att i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ärendebeskrivning
Åke Fridén (-) har den 19 februari 2023 lämnat in en motion gällande åtgärder för
att vända den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen.

Åke Fridén (-) skriver i sin motion att vi är på väg mot en ny "Grön våg" och
hänvisar till en artikel i Dagens samhälle om att dagens medelklass vill flytta bort
från staden och dess villkor. Han skriver vidare att pandemin med hemarbete
gjorde att utvecklingen när det gäller videokonferenser och distansarbete tog ett
stort steg framåt och att det finns många exempel på att befattningshavare
förväntas jobba hemifrån ett antal dagar i veckan.
Åke Fridén (-) vill med sin motion komma med förslag på hur Gislaveds kommun
ska möta en sådan utveckling.

Motionärens förslag till åtgärder:
- marknadsföring i form av att göra känt för mäklare och markägare att kommunen
gärna ser att en satsning på etablering i form av bostadsbyggande på landsbygden
äger rum.
- att kommunen har en utarbetad och samordnad strategi för rådgivning, krav och
frågor kring vatten och avlopp, elförsörjning, bredband med flera områden.

Motionären förslår:
- att ge någon befattning eller verksamhet i förvaltning eller kommunägt bolag i
uppdrag att samordna ovan beskrivna förslag, samt
- att utarbeta tydliga och klara riktlinjer för ovan beskrivna ansvar.

Beslutsunderlag
Motion gällande åtgärder för att vända kurvan daterad den 19 februari 2023

Kommunfullmäktiges ordförande Niclas Palmgren (M) har i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning remitterat motionen till kommunstyrelsen
för fortsatt beredning.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2023.23
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2023-02-23

Kf §21 Dnr: KS.2023.3 1.2.5

Valärenden, entledigande som ersättare samt val av ny ersättare i
kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Bo Erikssons (MiG) avsägelse som ersättare i
kommunstyrelsen, samt väljer Alf Mårtensson (MiG) som ny ersättare till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Bo Eriksson (MiG) har kommit in med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare
i kommunstyrelsen.

Medborgarpartiet i Gislaved har nominerat Alf Mårtensson (MiG) som ny ersättare
i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Bo Eriksson (MiG), daterad den 6 februari 2023
Nominering från Medborgarpartiet i Gislaved, daterad den 14 februari 2023

Propositionsordning
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige godkänner Bo Erikssons (MiG)
avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen samt väljer Alf Mårtensson (MiG) som
ny ersättare och finner att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Bo Eriksson (MiG)
Alf Mårtensson (MiG)
Nämnd- och ärendehanteringsenheten
Löneenheten
IT-enheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2023-02-23

Kf §22 Dnr: KS.2023.3 1.2.5

Valärenden, entledigande som ledamot i kommunstyrelsen och
ersättare i kommunstyrelsens personalutskott, kommunstyrelsens
allmänna utskott samt krisledningsnämnden, samt val av ny ledamot i
kommunstyrelsen och ersättare i krisledningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lise-Lotte Jonassons (MiG) avsägelse som ledamot
i kommunstyrelsen och ersättare i kommunstyrelsens personalutskott,
kommunstyrelsens allmänna utskott samt krisledningsnämnden, samt väljer Bo
Eriksson (MiG) som ny ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i
krisledningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Lise-Lotte Jonasson (MiG) har kommit in med en avsägelse från sina uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i kommunstyrelsens personalutskott,
kommunstyrelsens allmänna utskott samt krisledningsnämnden.

Medborgarpartiet i Gislaved har nominerat Bo Eriksson (MiG) som ny ledamot i
kommunstyrelsen och ersättare i krisledningsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Lise-Lotte Jonasson (MiG) daterad den 6 februari 2023
Nominering från Medborgarpartiet i Gislaved daterad den 14 februari 2023

Propositionsordning
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige godkänner Lise-Lotte Jonassons
(MiG) avsägelse samt att Bo Eriksson (MiG) väljs som ny ledamot till
kommunstyrelsen och ersättare i krisledningsnämnden och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Lise-Lotte Jonasson (MiG)
Bo Eriksson (MiG)
Nämnd- och ärendehanteringsenheten
Löneenheten
IT-enheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2023-02-23

Kf §23 Dnr: KS.2023.3 1.2.5

Valärenden, entledigande som nämndeman samt val av ny nämndeman
vid Jönköpings tingsrätt

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Suzana Bahtanovics (S) avsägelse som nämndeman
samt väljer Jessica Flod Malmgren (S) som ny nämndeman vid Jönköpings tingsrätt.

Ärendebeskrivning
Suzana Bahtanovic (S) har kommit in med en avsägelse från sitt uppdrag som
nämndeman vid Jönköpings tingsrätt.

Socialdemokraterna har nominerat Jessica Flod Malmgren (S) som ny nämndeman
vid Jönköpings tingsrätt.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Suzana Bahtanovic (S), daterad den 16 februari 2023
Nominering från Socialdemokraterna, daterad den 22 februari 2023

Propositionsordning
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige godkänner Suzana Bahtanovics (S)
avsägelse som nämndeman samt väljer Jessica Flod Malmgren (S) som ny
nämndeman vid Jönköpings tingsrätt.

Beslutet skickas till:
Suzana Bahtanovic (S)
Jessica Flod Malmgren (S)
Jönköpings tingsrätt
Nämnd- och ärendehanteringsenheten
Löneenheten
IT-enheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2023-02-23

Kf §24 Dnr: KS.2023.5 1.2.6

Interpellation gällande överförmyndarverksamheten

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas och att
interpellationen överlämnas till kommande sammanträde för besvarande.

Ärendebeskrivning
Peter Gustavsson (SD) har inkommit med en interpellation gällande
överförmyndarnämndens verksamhet. Interpellationen är ställd till
kommunstyrelsens ordförande Marie Johansson (S).

Frågorna som önskas svar på är följande:
1. För det fall arvoderingen inte betalas i utsatt tid eller uteblir för utfört uppdrag,
garanterar Gislaveds kommun då full ersättning inklusive ev. dubbel inkomstskatt
etc. för det fall skattemyndigheten så gör gällande?
2. Finns gällande försäkringar för god man/förvaltare nu när en ”liknande
anställningsform” inte längre finns, på grund av att huvudmannen ansvarar för
arvoderingens betalning som inte längre går via Gislaveds kommun?
3. För det fall försäkringar finne, vad och till vilka belopp, är de gällande? Inkluderar
de ansvarsskydd samt resor t.ex. till och från huvudman etc.?
4. Då det tydligen råder oklarheter bland våra gode män/förvaltare skulle det vara
bra med en riktad information till samtliga. Kommer det planeras något sådant i
ovan ämne, skriftligt eller i samling?
5. Nu när centraliseringen är utförd kommer Överförmyndarkansliet att arbeta för
att skapa en lokal förening för gode män/förmyndare som ett led i en bättre
interaktion?

Beslutsunderlag
Interpellation från Sverigedemokraterna daterad den 14 februari 2023

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

Beslutet skickas till:
Peter Gustavsson (SD)
Marie Johansson (S)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2023-02-23

Kf §25 Dnr: KS.2023.6 1.2.6

Fråga gällande vad kommunen kan göra angående invånarnas höga
elräkningar

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas och noterar att frågan är
besvarad, samt att ärendet i övrigt inte föranleder något särskilt beslut av
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Ing-Britt Lage (MiG) har ställt en fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Anton Sjödell (M) gällande vad kommunen kan göra angående invånarnas höga
elräkningar.

Beslutsunderlag
Fråga gällande vad kommunen kan göra angående invånarnas höga elräkningar,
daterad den 22 februari 2023.

Ing-Britt Lage (MiG) redogör för frågan.

Anton Sjödell (M) tackar för frågan och svarar att vi som samhälle, kommun,
invånare, näringsliv och ideella organisationer behöver arbeta för att bli mer
självförsörjande på el. Kommunfullmäktige har ett prioriterat mål som handlar om
att öka användandet av förnyelsebar energi. Att minska klimatpåverkan och
koldioxidutsläppen och öka den förnybara energianvändningen utgör centrala
åtgärdsområden för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför ska vi tillvarata
möjligheter att öka andelen förnybara drivmedel och energikällor.

Exempel på vad kommunen kan göra är att vi har en kostnadsfri och opartisk
energi- och klimatrådgivning för invånare, ideella organisationer,
bostadsrättsföreningar och företag. All information om detta finns på kommunens
webbplats. De kommunala bolagen AB Gislavedshus och Gislaved Energi AB
arbetar på många olika sätt med frågan. AB Gislavedshus har installerat ca 15
solcellsanläggningar och har fler inplanerade och Gislaved Energi AB håller bland
annat på att bygga en energipark i Mossarp. Anton Sjödell (M) nämner också
samarbetet med SÅM (Samverkan, Återvinning och Miljö) och kommunens
samverkan med GGVV-kommunerna där man arbetar för att hitta gemensamma
lösningar i frågan.

Enskilda hushåll, näringsliv och föreningsliv kommer att få elstöd av staten. Om
höga elpriser gör att den enskilde får ekonomiska problem finns system i
kommunen som träder in för att hantera detta.

Beslutet skickas till:
Ing-Britt Lage (MiG)
Anton Sjödell (M)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2023-02-23

Kf §26 Dnr: KS.2023.7 1.7.3

Information från revisionen 2023

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisionens ordförande Mattias Johansson (SD) informerar om revisionens arbete.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
11

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2023-02-23

Kf §27 Dnr: KS.2021.248 1.4.1

Revidering av revisionens budget 2023

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillföra 250 000 kr till revisionens budget 2023.

Ärendebeskrivning
Inför 2023 kommer en ny standard för granskning av räkenskaperna i kommuner
att införas. Eftersom det har saknats en standard för granskning av räkenskaperna i
en kommun är målsättningen att den nya standarden ska bidra till att underlätta
och skapa en förutsägbarhet, både för den som beställer och för den som utför
räkenskapsrevision. Den nya standarden syftar till att skapa en likvärdig granskning
med jämn kvalitet i alla kommuner och regioner. Tillämpning av ny standard kan
innebära ökade kostnader för revisionen i Gislaveds kommun.

Revisionens budget behöver vidare även revideras med anledning av prisjustering
för tjänster som de sakkunniga revisorerna utför via uppdrag från kommunens
förtroendevalda revisorer.

I och med ny mandatperiod kommer tidigare och tillträdande lekmannarevision
under en viss tid överlappa varandra vilket även föranleder en revidering av
revisionens budget.

Tillförs ytterligare 250 000 kr för revisionens budget uppgår den totala budgeten
2023 för revisionen cirka 1,6 mnkr.

Kommunfullmäktiges presidium har behandlat ärendet den 14 februari 2023 och
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillföra 250 000 kr till revisionens
budget 2023.

Beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktiges presidium den 14 februari 2023, §1

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

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2023-02-23

Kf §28 Dnr: KS.2021.219

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Anderstorp-Törås 2:64
m.fl. Töråsskolan i Anderstorp.

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

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

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

Samhällsutvecklingsförvaltningen tillstyrker förlaget.

Kommunstyrelsen har den 8 februari 2023 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta detaljplan för del av Anderstorp-Törås 2:64 m.fl. Töråsskolan i
Anderstorp.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 8 februari 2023, §31
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning Anderstorp-Törås 2:62 m.fl.
Plankarta Anderstorp-Törås m.fl.

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

Yrkanden
Fredrik Sveningson (L) med instämmande av Stefan Nylén (SD), Patric Bergman
(M), Mikael Kindbladh (WeP), Magnus Sjöberg (C), Lennart Kastberg (KD), Jörgen
Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Åke Fridén (-): Tillstyrker planen i huvudsak men vill endast se att alternativ 4 vad
gäller trafiklösning kommer i fråga. Detta ger möjlighet att helt stoppa biltrafik
genom villaområdet om så önskas i framtiden, i övrigt bifall till förslaget.

Anton Sjödell (M): Avslag på Åke Fridéns (-) yrkande.

Kf §28 (forts.)

Propositionsordning

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2023-02-23

Ordföranden ställer proposition på Åke Fridéns (-) tilläggsyrkande mot Anton
Sjödells (M) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
Åke Fridéns (-) tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar att anta detta.

Beslutet skickas till:
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

2023-02-23

Kf §29 Dnr: KS.2023.1 1.2.7

Meddelanden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Länsstyrelsen Jönköpings län
Beslut om ny ersättare, Sven-Erik Järnkvist (V) för Marie Lackenbauer (V), i
kommunfullmäktige, daterat den 9 februari 2023

Ordföranden påminner fullmäktiges ledamöter om möjligheten att svara på
Svenskt näringslivs enkät om företagsklimatet. Enkäten är öppen fram till den sista
mars.

Ordföranden informerar från kommunfullmäktiges presidiemöte den 14 februari
2023. Bland annat informeras om att kommunfullmäktiges planerade sammanträde
torsdagen den 27 april flyttas till måndagen 24 april.

Kommunfullmäktige uppmärksammar att på fredagen den 24 februari 2023 är det
ett år sedan Ryssland inledde kriget mot Ukraina. För att visa stöd och solidaritet
för Ukraina och dess befolkning flaggas det med den ukrainska flaggan utanför
kommunhuset. På dagens sammanträde berättar två ukrainska flyktingar, som nu
bor i Gislaveds kommun, om sina upplevelser av kriget, sin flykt till Sverige och sitt
viktiga hjälparbete för andra ukrainska flyktingar som kommit till Sverige.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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