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Beslutande Enligt särskild förteckning

Övriga deltagande Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Susanne Härenstam, utvecklingsledare, § 19
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Uppropslista nr. 1
Gislaveds kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2020 klockan 18:32:17.

Ledamöter Parti Kret Tjänstgörande ersättare ] iiärv. ] F

Marie Johansson (5)
- X — — —

Carina Johansson (C)
- X — —

Anton Sjödell (M)
- X — — —

Mattias Johansson (SD)
- X — — —

Fredrik Johansson (S)
- X — — —-

Kian Andersson (We
- X — —

Bengt Petersson
- X — —

Maria Gullberg-Lorentsson CM)
- X — — —

Ylva Samuelsson
- X — —

Stefan Nylén - Simon Sowa X — —

Pia Skogsberg (KD) - Mattias Fjellander X — — —

Håkan Josefsson CC)
- X — —

Jörgen Karlsson (5)
- X — —

Agneta Karlsson (M)
- X —

Fredrik Sveningson (L)
- X

Josefine Dinäss JL - X — — —

Ulf Poulsen (SD)
- X — — —

Inga-Maj Eleholt (C)
- X — — —

Sven Johansson ONe - Mikael Kindbladh X — — —

Erik Andersson (K)
- X — — —

Björn Björkman (M) - Fredrik Claar X — — —

Hasse Johansson (5)
- X — — —

Abirina Silva CV) - Bengt-Ove Eriksson X — — —

Lars-Ove Bengtsson (C) - Joakim Olausson X — — —

Sören Axelsson
- x — — —

Naile Azizi (5)
- X — — —

Lukas Yassin (MP) - Peter Bruhn X — — —

Markus Lewintus (M) - Jörg Neuman X — — —

Kenneth Magnusson (C)
- X — — —

Kjell Thelin (5) - Sara-Lena Bengtsdotter Bogren X — —

Lennart Kastberg (KD)
- X — — —

Thomas Johansson (We
- X — — —

Glenn Hummel
- x - — —

Lisbeth Andersson (M)
- X — — —

Marie-Louise Dinäss (5)
- x — — —

Anders Martinsson (C)
- x — — —

Pelle Gullberg
- x — — —

Lars Park
- x — — —

Jonas Ericson (M)
- X — — —

Linda Petersson (SD) - Anders Gustafsson X — — —

Lars Larsson
- x — —

Suzana Bahtanovic (S)
- X — — —

Tommy Östring (We - -

— x
Malm Hermansson - Johan Larsson X — — —

Magdalena Holm
- x — — —

Evagelos Varsamis (5)
- X

Hannu Ruokola (SD)
- x — — —

Rose-Man Moden
- X — — —

Evelina Nyström (C) - Magnus Sjöberg X — — —

SUMMA: 48 Jo 0 1
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
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KfI8 Dnr: KS.2020.I 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.

Ärendebeskrivni ng
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 3 Nya motioner,
ärende 5 Frågor och ärende 14 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 1 99 1: 1 559 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.

lusterares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2020-02-27 3(30’)

Kfl9 Dnr:KS.2019.117 4.2.1

Aktualitetsförklaring av ÖP 16 med tillhörande fördjupningar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

Notera att: Översiktsplan ÖP 16 och samtliga fördjupningar av översiktsplanen
gäller fram till dess att ny översiktsplan eller nya fördjupningar blivit antagna av
kommunfullmäktige och beslutet vunnit laga kraft.

• förklara Kommunomfattandeöversiktsplan 0P16, Gislaveds kommun, antagen av
kommunfullmäktige den 1 5 december 2016 (Kf § 208), inaktuell i vissa delar.

• ta bort formuleringen “Behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus ska
användas.” i Kommunomfattande översiktsplan OP! 6, Gislaveds kommun, antagen
av kommunfullmäktige den 15 december 2016 (Kf § 208).

• förklara Fördjupad översiktsplan (‘är Smålandsstenar och Skeppshult, antagen av
kommunfullmäktige den 29 november 2018 (Kf § 162), aktuell.

• förklara Fördjupning av översiktsplanen för Gislaveds tätort, antagen av
kommunfullmäktige den 20 juni 2011 (Kf § 76), reviderad den 21 september
201 5 (Kf § 122), inaktuell i vissa delar.

• förklara Fördjupning av översiktsplanen för lsabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö
kommuner, antagen av kommunfullmäktige den 1 3 december 2012 (Kf § 183),
inaktuell i vissa delar.

• förklara Fördjupning av översiktsplanen ftir Broaryd, antagen av kommun-
fullmäktige den 22 maj 2008 (Kf § 59), inaktuell i vissa delar.

• förklara Fördjupning av översiktsplanen (‘dr Anderstorps tätort, antagen av
kommunfullmäktige den 22 juni 2005 (Kf § 62), inaktuell i vissa delar.

• förklara Fördjupning av översiktsplanen i Hestra, antagen av kommunfullmäktige
den 26 februari 1998 (Kf § 1 5), inaktuell i vissa delar.

• förklara Fördjupning av kommunomfattande Översiktsplan för tätorten Reftele,
antagen av kommunfullmäktige den 1 7 juni 1998 (Kf § 62), inaktuell i vissa delar.

• förklara Fördjupad översiktsplan för Burseryd, antagen av kommunfullmäktige
den 25 februari 1993 (Kf § 21), inaktuell i vissa delar.

• ställa sig bakom förslaget till nytt upplägg av det framtida översiktsplane
arbetet (enligt Remissredogörelse - Aktualitetsprövning av översiktsplan OP 16,
daterad den lO december 20 19) och ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag
att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan. Arbetet med den nya
översiktsplanen påbörjas när fördupningen av översiktsplanen för Gislaved och
Anderstorp är antagen av kommunfullmäktige. 1 den kommunomfattande
översiktsplanen ska Broaryd, Burseryd, Hestra, Isabergsområdet och Reftele
ingä.

lusterares signatur Utdragsbestyrkande

/2b ,U)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2020-02-27 4(30’)

Kfl9 (forts.)

Protokollsanteckning
Erik Anderson (K) hänvisar till de säryrkanden som undertecknad lagt i
samband med antagandet av ÖPI6.

Ärendebeskrivni ng
Enligt plan- och bygglagen (SFS 20 10:900) ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan som anger kommunfullmäktiges syn på kommunens långsiktiga
strategiska utveckling. Minst en gång varje mandatperiod ska översiktsplanen
tillsammans med tillhörande ändringar tas upp till diskussion för att pröva dess
aktualitet. Slutligen tar kommunfullmäktige ställning till om översiktsplanen är
aktuell eller inte.

Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 20 19 (KS § 189) att en
aktualitetsprövning skulle göras av kommunens översiktsplan 0P16 med
tillhörande fördjupningar. På sammanträdet beslutades också att en remiss med
förfrågan om översiktsplanens aktualitet skulle skickas till berörda myndigheter,
regioner och grannkommuner. Syftet med remissen var att få in synpunkter på
översiktsplanen med tillhörande fördjupningars aktualitet.

Mellan den 13juni och den 30 september 2019 har berörda myndigheter,
regioner och grannkommuner kunnat lämna synpunkter på översiktsplanen
med tillhörande fördjupningars aktualitet. Sammanlagt har 22 remissvar
inkommit.

Målet med översiktsplanearbetet i Gislaveds kommun är att det bedrivs i ett
brett samarbete mellan berörda aktörer. På så sätt kan varje aktör bli väl insatt
i översiktsplanens intentioner för att kunna använda den som informationskälla,
vägledning och kunskapsunderlag för beslut och åtgärder i olika frågor. Vid
aktualitetsprövningen av översiktsplanen var det därför viktigt att involvera
berörda förvaltningar och bolag för att ta del av deras erfarenheter av
översiktsplanen som beslutsunderlag. Även kommunstyrelsen har varit delaktig
under aktualitetsprövningen.

Den samlade bedömningen är att översiktsplan ÖP 1 6, med tillhörande
fördjupningar, inte längre är aktuell i alla delar. Ett flertal av de fördjupningar av
översiktsplanen (FOP:ar) som finns, är föråldrade och behöver uppdateras
(undantaget FOP:en för Smålandsstenar och Skeppshult som fortfarande anses
vara aktuell).

ÖP 1 6 antogs av kommunfullmäktige 201 6 och kan därför anses vara relativt ny,
men trots detta upplever flertalet tjänstepersoner att den är svår att tillämpa i
det vardagliga arbetet, exempelvis då nya detaljplaner eller bygglov arbetas
fram. Den kommunomfattande översiktsplanen saknar idag redovisning av
relevanta frågor, exempelvis Agenda 2030, vilket behöver arbetas in när en ny
översiktsplan tas fram. Det är av stor betydelse att översiktsplanen med
tillhörande fördjupningar är aktuell och uppdaterad, så att den har tyngd och
kan ge tydlig vägledning vid efterföljande beslut.

Med anledning av Energimyndighetens yttrande, gällande myndighetens
reservation mot kravet på radarstyrd hinderbelysning för vindkraftverk, föreslås
att denna formulering tas bort i översiktsplan OPI 6.

lusterares signatur Utdragsbestyrkande

Cj
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Kfl9 (forts.)

Idag har Gislaveds kommun en kommunomfattande översiktsplan ÖPI6,
antagen av kommunfullmäktige 20 1 6, samt åtta fördjupningar av översiktsplanen
(FÖP:ar), antagna åren 1 994-20 18. För att hålla dessa översiktsplaner aktuella,
krävs omfattande arbete och resurser, både vad gäller personal och budget.
Med anledning av detta samt för att kunna följa Boverkets modell gällande
“kontinuerlig översiktsplanering”, behöver översiktsplaneprocessen förenklas
och effektiviseras i Gislaveds kommun. Därför föreslås ett nytt upplägg på det
framtida översiktsplanearbetet.

För att förenkla och effektivisera kommande översiktsplanearbete föreslås att:

• Antalet FÖP:ar minskas från dagens åtta till två i framtiden - en FÖP för
Smålandsstenar och Skeppshu)t och en FOP för Gislaved och Anderstorp.
Anledningen till detta är att FOP:en för Smålandsstenar och Skeppshult
fortfarande anses vara aktuell samt att det finns ett befintligt uppdrag på att
ta fram en FÖP för att möjliggöra samplanering av Gislaved och Anderstorp
(enligt Planeringsdirektiv 2020 med plan fr 2021-2023, fastställd av
kommunfullmäktige den 21 november 20 19). Dessutom finns det största
utvecklingstrycket i dessa orter.

• De orter som idag har en FÖP, men som föreslås att bli utan i framtiden,
kommer att arbetas in i den kommunomfattande översiktsplanen. På så sätt
blir tidsåtgången för ÖP-arbetet kortare och mer effektivt än om FÖP:arna
skulle uppdateras var och en för sig. Med färre FÖP:ar blir det också lättare
att hålla dem aktuella framöver. Fördelarna för ortsinvånarna blir att
orternas utvecklingsplaner uppdateras tidigare än om varje orts FOP skulle
uppdateras var och en för sig samt att alla mindre orter uppdateras
samtidigt, vilket medför att en prioritering bland orterna inte behöver göras.

• Arbete med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan startar när
FÖP:en för Gislaved och Anderstorp är antagen av kommunfullmäktige
(beräknat startår 2023, alltså nästa mandatperiod). Nya planeringsunderlag
tillhörande den kommunomfattande översiktsplanen arbetas fram med start
våren 2020. På så sätt kan ÖP-arbetet effektiviseras ytterligare när den nya
kommunomfattande ÖP:en arbetas fram.

Översiktsplan ÖPI6 och samtliga FÖP:ar är giltiga fram till dess att ny
översiktsplan eller nya FOP:ar är antagna av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut om översiktsplanens aktualitet ska skickas till
länsstyrelsen, Boverket, berörda kommuner, regionplaneorgan, regioner och
regionala samverkansorgan enligt Plan- och byggförordning (2011:338)
2 kapitlet 7.

Samtliga förvaltningar och bolag i Gislaveds kommun har varit representerade
och delaktiga under aktualitetsprövningen av 0P16. Inför beslutet gällande
aktualitetsförklaringen av OP 1 6 har förvaltningarna och bolagen fått ta ställning
till förslaget till nytt upplägg på framtida översiktsplanearbete. Samtliga har valt
att ställa sig bakom förslaget.

Kommunstyrelsen har den 5 februari 2020 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att besluta enligt förvaltningens förslag.

Utvecklingsledarna Susanne Härenstam och Claudia Bartelsson redogör för
ärendet.

1 usterares signatur Utdragsbestyrkande
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Kfl9 (forts.)

Beslutsunderlag
Remissredogörelse - Aktualitetsprövning av översiktsplan ÖPI 6, daterad den
10december2019
Kommunstyrelsen den 5 februari 2020, §20

Yrkanden
Anton Sjödell (M) med instammande av Fredrik Sveningson (L): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutet skickas till:
Avd, hållbar utveckling
Samtliga nämnder och bolag
Boverket
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Region Jönköpings län
Falkenbergs kommun
Gnosjö kommun
Hylte kommun
Jönköpings kommun
Ljungby kommun
Svenlj unga kommun
Tranemo kommun
Vaggeryds kommun
Värnamo kommun

lusterares signatur Utdragsbestyrkande

vV
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Kf §20 Dnr: KS.2020.43 1 .2.6

Motion gällande att skapa en Gislaved kommun App

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordfärandens åtgärd att remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Jörgen Karlsson (S) och Suzana Bahtanovic (S) har den 3 februari 2020 lämnat
in en motion gällande att skapa en Gislaved kommun App.
Motionärerna yrkar på

- Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i samråd med berörda
nämnder och bolag i uppdrag att skapa en app.

Beslutsunderlag
Motion gällande att skapa en Gislaved kommun app daterat den 3 februari 2020

Jörgen Karlsson (S) redogör för motionen.

Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Ove Bengtsson har remitterat motionen
till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

uiji
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
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Kf §21 Dnr: KS.2020.5 1 .2.6

Interpellation gällande Avdelningen för arbete och utbildning

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten avslutad. 1 nterpellationen
är besvarad och ärendet föranleder inget beslut av kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivn ing
Mattias Johansson (SD) har den 27 januari 2020 lämnat in en interpellation
angående Avdelningen för arbete och utbildning. Interpellationen är ställd till
ordföranden i kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott, Anton Sjödell (M).

Frågestallningen lyder enligt följande: När kommer ni att presentera en seriös
plan för hur denna nya verksamhet ska fungera, vad avser ekonomisk ram och
mätbara mål? Idag bedrivs SF1 tre timmar om dagen. Varför endast tre timmar,
när lärarna är anställda på heltid? Vad gör SFI-personalen resterande del av sin
arbetstid? Hur ska barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden kunna
bedriva en verksamhet inom sin budgetram, när ramen fastslås i efterhand?

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2020 att godkänna att
interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag
Interpellation från Mattias Johansson (SD), daterad den 27 januari 2020
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020, §4
Svar från Anton Sjödell (M), daterat den 26 februari 2020

Ordföranden i kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott, Anton Sjödell (M),
har lämnat ett skriftligt svar vilket delgetts interpellanten i tillräcklig tid före
dagens sammanträde.

Mattias Johansson (SD) redogör för sin interpellation och tackar Anton Sjödell
(M) för svaret.

Anton Sjödell (M) redogör för svaret som lyder enligt följande: Ekonomifrågan
är komplex och har arbetats med internt en tid. Kommun-styrelsen hade
naturligtvis önskat att detta redan varit klart, men det är viktigt att alla
konsekvenser är belysta innan beslutet fattas. Vi har en tydlig målsättning att
frågan ska komma upp i kommunstyrelsen innan april månads utgång.

Interpellanten skriver om mätbara mål. Målet för enheten för arbete och
utbildning är att minska arbetslösheten och kostnaden för försörjningsstöd,
men även att vara en motor när det gäller kompetensförsörjning. Jag tolkar det
som att frågan också rör det vi kallar kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer.
Kommunstyrelsen kommer likt andra nämnder ta och har tagit kvalitets
faktorer och kvalitetsindikatorer för sin verksamhet, dessa och eventuella
tillkommande rör även “nya enheten”.

Nästa fråga rör SF1 och dess personal. Detta är en fråga som hanteras mellan
arbetsgivare och arbetstagare. Undervisningen på SF1 bedrivs både dagtid,
kvällstid, lokalt och på distans dessutom året runt.

usterares, signatur Utdragsbestyrkande

sQ1
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Kf2I (for-ts.)

Varje enskild elev har undervisning tre timmar om dagen men det säger inget
om de anställdas arbetsuppgifter. Men naturligtvis kommer enheten ta ansvar
för att detta ses över likt alla andra områden, vilket jag förutsätter att den
kommunala förvaltningen ständigt gör.

För avlämnande nämnder ser jag inget stort problem i denna försening gällande
faststallande av ram. Verksamheterna de lämnat ifrån sig är ingen betydande
del i deras stora organisation. Det är enligt mig svårare för “nya enheten” som
ännu inte fatt sin totala ram fastställd.

Erik Anderson (K) och Bengt-Ove Eriksson (V) gör inlägg i debatten.

Beslutet skickas till:
Mattias johansson (SD)
Anton Sjödell (M)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kf §22 Dnr: KS.2020.5 1.2.6

Interpellation gällande Fastighet och serviceförvaltningen

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten avslutad. 1 nterpellationen
är besvarad och ärendet föranleder inget beslut av kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivni ng
Mattias Johansson (SD) har den 28 januari 2020 lämnat in en interpellation
angående fastighet och serviceförvaltningen. Interpellationen är ställd till
kommunstyrelsens ordförande, Carina johansson (C).

Frågeställningen lyder enligt följande: Hur bestäms vilka interndebiteringar som
skall ske mellan fastighet- och serviceförvaltningen och andra förvaltningar?
Hur löses eventuella tvister, eller delade meningar kring vad det skall kosta
respektive vad som skall ingå i hyran och hur dokumenteras detta?
Anser ni att nuvarande riktllnier är tillfredsställande i hur vi utnyttiar
kommunens lokaler, samt att vi gör detta med bästa möjliga ekonomiska utfall
på kort respektive lång sikt?

Komrnunfullmäktige beslutade den 28 januari 2020 att godkänna att
interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag
Interpellation från Mattias johansson (SD), daterad den 28 januari 2020
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020, §5
Svar från Carina johansson (C), daterat den 26 februari 2020

Kommunstyrelsens ordföranden, Carina johansson (C), har lämnat ett skriftligt
svar vilket delgetts interpellanten i tillräcklig tid före dagens sammanträde.

Mattias johansson (SD) redogör för sin interpellation och tackar Carina
johansson (C) för svaret.

Carina Johansson (C) redogör för sitt svar som lyder enligt följande: Fastighet-
och servicenämnden har på samma vis som övriga nämnder inga egna anställda
ekonomer. Man har hjälp av två centrala stödfunktioner från
ekonomiavdelningen — en som hjälper fastighetschefen med hanteringen och
den månadsvisa redovisningen av investeringarna — och en som hjälper
avdelningscheferna på IT och service med driftsekonomin.

Fastighet- och servicenämnden ska årligen fastställa nästkommande års
internservicepriser samt lokalhyror. Detta ska lämnas till nämnderna senast i
mitten på april för att övriga nämnders budgetarbete påbörjas och på så vis
utgöra ett planeringsunderlag för nämndernas respektive planeringsdirektiv.

Eventuell höjning av lokalhyror och internservicepriser får inte vara högre än
inflationstakt och löneökningar. Den löneökning som fastighet- och service
personal ska få tillfaller de övriga nämnderna och inte fastighet- och service.

Förvaltningsmodellen utgår från regelbundna dialoger mellan fastighet- och
serviceförvaltningen och övriga förvaltningar på olika nivåer.

lusterares signatur Utdragsbestyrkande
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Dialogerna syftar till att i god tid fånga upp förändrade behov samt att diskutera
förutsättningarna för att ändra i upprättade avtal och överenskommelser. Idag
pågår även ett utredningsarbete inom fastighet- och serviceförvaltningen att se
över vilka kostnader som är fastighetsknutna och därmed ska ligga på hyran
och vilka kostnader som är verksamhetsknutna och ska betalas av
verksamheten. jämförelser med fastighetsbranschen och andra kommuner,
kommer ligga till grund för de nya principerna.

Genom att införa ett strategiskt och långsiktigt arbete med kommunens
lokalförsörjning, har kommunen tagit ett aktivt beslut att förbättra sig. Arbetet
är igång och kommer producera kommunens första strategiska
lokalförsörjningsplan under 2020. Denna plan som sträcker sig 5- lO år framåt,
kommer utgöra ett viktigt planeringsunderlag framöver och innebära att
kommunen kommer kunna undvika kortsiktiga lösningar på långsiktiga behov —

och långsiktiga lösningar på kortsiktiga behov.

Beslutet skickas till:
Mattias johansson (SD)
Carina Johansson (C)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

1 usterares signatur Utdragsbestyrkande
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Interpellation gällande kameraövervakni rig inom äldreomsorgen

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten avslutad. Interpellationen
är besvarad och ärendet föranleder inget beslut av kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivni ng
Erik Anderson (K) har den 28 januari 2020 lämnat in en interpellation gällande
kameraövervakning inom äldreomsorgen. 1 nterpellationen är ställd till
socialnämndens ordförande, Inga-Maj Eleholt (C).

Frågan lyder hur hon ser på för- och nackdelar med införandet av
kameraövervakning inom äldreomsorgen?

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2020 att godkänna att
interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag
Interpellation från Erik Anderson (K), daterad den 28 januari 2020
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020, §6
lnterpellationssvar från socialnämndens ordförande daterat den 24 februari
2020

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

Erik Anderson (K) redogör för sin interpellation och tackar Inga-Maj Eleholt
(C) för svaret.

Inga-Maj Eleholt (C) redogör för sitt svar och menar att hon ser stora
möjligheter med att använda tillsynskameror inom socialnämndens
verksamheter. För att bättre beskriva vad kameraövervakning är inom
äldreomsorgen bör benämningen digital tillsyn användas. Digital tillsyn i det
egna hemmet beviljas av biståndshandläggare efter att brukaren gett sitt
samtycke. Insatsen utförs nattetid, vid en eller flera tidpunkter. Syfte och
fördelar med digital tillsyn är bland annat att en lättväckt person kan få både
tillsyn och ostörd nattlig sömn, ökad trygghet och integritet genom att ingen
främmande person kommer hem mitt i natten, antal tillsynstillfällen kan utökas
utan extra kostnad och tid frigörs för fler fysiska besök hos de personer som
verkligen behöver.

Hon ger exempel på digitala lösningar som används redan idag, som till exempel
trygghetslarm, aktivitetsarmband och duschrobotar och på vilka framtida
möjligheter som finns för att använda digitala välfärdslösningar. Tvärtemot vad
många tror handlar införandet av digitala lösningar inte om att spara in på eller
ersätta personal. Tekniska lösningar ska ses som hjälpmedel för att
medarbetarnas insatser ska kunna användas där de bäst behövs.

Kian Anderson (WeP) och Pelle Gullberg (S) gör inlägg i debatten.

1 usterares signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
Erik Anderson (K)
Inga-Maj Eleholt (C)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

lusterares signatur Utdragsbestyrkande
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Valärende, fyllnadsval av ordförande till fritid- och foikhälsonämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Per Sundström (M) som ordförande till fritid- och
fol khälsonämnden.

Ärendebeskrivning
Malm Sjöblom (M) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som
ordförande i fritid- och folkhälsonämnden samt fritid- och folkhälsonämndens
arbetsutskott. Moderaterna har nominerat Per Sundström (M) som ny
ordförande till fritid- och folkhälsonämnden samt fritid- och foikhälsonämndens
arbetsutskott den 4 februari 2020.

Beslutsunderlag
Nominering från Moderaterna daterad den 4 februari 2020
Valberedningens presidium den 24 februari 2020, §9

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

Beslutet skickas till:
Per Sundström (M)
Fritid- och folkhälsonämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

lusterares signatur Utdragsbestyrkande
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Valärende, fyllnadsval Davidsonska Donationen-sockenkommittéer
Våthult

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Rickard Carlsson (M) som granskare i Davidsonska
Donationen, Sockenkommittén Våthult.

Ärendebeskrivning
Malm Sjöblom (M) har inkommit med en avsägelse som granskare i
Davidsonska Donationen, Sockenkommittén Våthult. Moderaterna har
nominerat Rickard Carlsson (M) som granskare i Davidsonska Donationen,
Sockenkommittén Våthult den 4 februari 2020.

Beslutsunderlag
Nominering från Moderaterna daterad den 4 februari 2020
Valberedningens presidium den 24 februari 2020, § lO

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

Beslutet skickas till:
Rickard Carlsson (M)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Komm unstyrelseförvaltningen, Anna Sam

lusterares signatur ., Utdragsbestyrkande

v /1L)



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2020-02-27 1 6(30)

Kf §26 Dnr: KS.2020.3 1 .2.5

Valärende, entledigande som ledamot i demokratiberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner joakim Olausson (C) avsägelse från uppdraget
som ledamot i demokratiberedningen.

Ärendebeskrivning
joakim Olausson (C) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som
ledamot demokratiberedningen den 28 januari 2020.

Beslutsunderlag
Avsägelse från joakim Olausson (C) daterad den 28 januari 2020
Valberedningens presidium den 24 febrauri 2020, § 1

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

Beslutet skickas till:
Joakim Olausson (C)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
Kommunstyrelseförvaltningen, Robin Kaas

1 usterares/signatur Utdragsbestyrkande
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Valärende, entledigande som ersättare i Parlamentariska kommittén

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Curt Vangs (K) avsägelse från uppdraget som
ersättare i Parlamentariska kommittén.

Ärendebeskrivning
Curt Vang (K) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ersättare i
Parlamentariska kommittén den 7 februari 2020.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Curt Vang (K) daterad den 7 februari 2020
Valberedningens presidium den 24 oktober 2020, § 12

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

Beslutet skickas till:
Curt Vang (K)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Valärende, fyllnadsval ersättare i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Staffan Sjöblom (M) till ny ersättare i socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2019 att godkänna Kerstin
ohnssons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Moderaterna har nominerat Staffan Sjöblom (M) till ny ersättare i
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 21 november 2019 §140
Nominering från Moderaterna daterad den 21 februari 2020
Valberedningens presidium den 24 februari 2020, § 13

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

Beslutet skickas till:
Staffan Sjöblom (M)
Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

1 usterares signatur Utdragsbestyrkande
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Valärende, val av huvudmän till Södra Hestra Sparbank

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Mattias Wallentin (C), Ing-Marie Hansen Paulsson
(M) och Ylva Samuelsson (S) till huvudmän i Södra Hestra Sparbank under
mandatperioden 2020-2024, samt lngmarie Badh (C) till huvudman i Södra
Hestra Sparbank under perioden 2020-2022.

Ärendebeskrivni ng
Gislaved kommun ska utse fyra (4) av 32 huvudmän i Södra Hestra Sparbank.
12 huvudmän utses av Hylte kommun och 16 huvudmän utses på ordinarie
sparbankstämma. Mandatperioden är fyra (4) år respektive två (2) år från
årsstämman 2020.

För att uppfylla de krav som finns i Södra Hestra Sparbank behöver en person
väljas på en kortare period än fyra (4) år.

Beslutsunderlag
Nominering från Centerpartiet daterad den 23januari 2020
Södra Hestra Sparbank reglemente
Södra Hestra Sparbank huvudmän från sparbanksstämma 2019 till
sparbanksstämma 2023
Valberedningen den 24 februari 2020, § 1-2

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

Beslutet skickas till:
De valda
Södra Hestra Sparbank
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

1 usterares ignatu r Utdragsbestyrkande
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Svar på motion angående cykelväg mellan Gnosjö, Nissafors och
Hestra

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen angående cykelväg mellan Gnosjö,
Nissafors och Hestra, daterad den 20 november 20 1 8, ska anses besvarad.

Reservationer
Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Ylva Samuelsson (S), Jörgen
Karlsson (S), Josefin Dinäss (S), Naile Azizi (S), Sara-Lena Bengtsdotter (5),
Marie-Louise Dinäss (S), Pelle Gullberg (5), Suzana Bahtanovic (5), Evangelos
Varsamis (S), Rose-Man Modén (S) och Hasse Johansson (S) reserverar sig till
förmån för Marie Johanssons (5) yrkande.

Bengt-Ove Eriksson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Erik Anderson (K) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Peter Bruhn (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivni ng
Bengt-Ove Eriksson (V) har den 20 november 20 18 lämnat in en motion
angående cykelväg mellan Gnosjö, Nissafors och Hestra.

Motionären föreslår kommunstyrelserna i Gnosjö och Gislaveds kommuner:

• Att utreda frågan om en fortsatt cykelväg mellan Gnosjö, Nissafors och
Hestra, innan 2019 års utgång.

• Att snarast se över möjligheterna att återuppta busslinjen mellan
Gnosjö, Nissafors och Hestra.

• Att utreda möjligheterna att i samråd med Trafikverket bygga ut ett
cykelstråk mellan Gnosjö, Nissafors och Hestra samt en cykel- och
gångtunnel under Nissastigen.

• Att i samråd med Trafikverket se över möjligheterna för en cykel- och
gångbro över Nissan.

• Att kontakta berörda nämnder och tjänstemän samt expertis på
cykelvägsområdet och utreda kostnader, underlag för beredning av
marken, trygghet, belysning och cykelstationer vid Nissafors och
Hestra.

• Att samarbeta med samhällsföreningarna i Nissafors och Hestra när det
gäller deras syn på hur cykelvägen ska utformas.

Motionen har den 1 7 december 20 1 8 remitterats till tekniska nämnden och till
kommunstyrelseförvaltningen, avdelningen för hållbar utveckling, för beredning.

Båda remissinstanserna konstaterar i sina yttranden att cykelvägen mellan
Gnosjö, Nissafors och Hestra finns med i Region Jönköpings läns cykelplan och
därför bör frågan utredas och drivas av dem.

Tekniska nämnden och kommunstyrelseförvaltningen anser att Region
Jönköpings län ska utreda möjligheten att bygga cykelväg mellan Gnosjö,

1 usterares/sinatu r Utdragsbestyrkande
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Nissafors och Hestra och planera cykelvägen i samråd med Gislaved och
Gnosjö kommuner. De ställer sig även positiva till att samarbeta med samhälls-
föreningarna i Nissafors och Hestra när regionen ska planera cykelvägen.
Kommunstyrelseförvaltningen avser att lyfta frågan med regionen då cyketvägen
i nuläget finns med i cykelplanen men inte är med som planerad. Dock är det
inte troligt att regionen kommer att hinna utreda frågan innan 2019 års utgång.

När det gäller möjligheterna att återuppta busslinjen mellan Gnosjö, Nissafors
och Hestra meddelar Jönköpings Länstrafik (JLT) att busslinjen lades ner år
20 1 1 på grund av att busslinjen inte nådde en acceptabel kostnads
täckningsgrad. Ar 2020 ska dock befintlig busslinje 136 Jönköping-Vaggeryd
-Gnosjö förlängas till Nissafors. JLT hade som förslag att förlänga turen även till
Hestra för att knyta an till den nya dubbeldäckarlinjen 500 Värnamo-Jönköping.

Detta visade sig inte möjligt på grund av omloppstekniska skäl.
Kommunstyrelseförvaltningen ser värdet i att förlänga busslinjen även till
Hestra och kommer att lyfta detta med JLT, tidigast hösten 2020, efter det att
linje 136 har börjat köra till Nissafors.

Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
motionen ska anses besvarad.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti 20 1 9 beslutades att
återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att komplettera
underlaget med tidigare gjorda utredningar på det berörda cykelstråket.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterade att inga utredningar på det berörda
cykelstråket finns. Tekniska förvaltningen har tidigare gjort en översiktlig
kostnadsuppskattning som inte bedöms stämma med dagens kostnadsläge.

Kommunstyrelsen har den 5 februari 2020 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att motionen angående cykelväg mellan Gnosjö, Nissafors
och Hestra, daterad den 20 november 2018, ska anses besvarad.

Besi utsu nderlag
Motion angående cykelväg mellan Gnosjö, Nissafors och Hestra, daterad den
20 november 2018
Kommunstyrelsen den 5 februari 2020, §21

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L)
och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marie Johansson (S) med instämmande av Bengt-Ove Eriksson (V), Peter Bruhn
(MP), Erik Anderson (K) och Mattias Johansson (SD): Bifall till motionen.

Carina johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Marie
Johanssons (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (5) yrkande om bifall till
motionen och kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

lusterares signatur Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

JA-röst för kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för Marie Johanssons (5) yrkande.

Omröstni ngsresultat
Omröstningen utfaller med 25 JA-röster, 21 NEJ-röster, 2 ledamöter avstår
och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Bengt-Ove Eriksson (V)
Gnosjö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet

justerares signatur Utdragsbestyrkande



Voteringslista nr. 1
Gislaveds kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2020 klockan 20:07:03.

Kf 30 Svar på Motion angående cykelväg mellan Gnosjö, Nissafors och Hestra

Ledamöter Parti1 Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Marie Johansson (5) - X
Carina Johansson (C) - X
Anton Sjödell — (M) - X
Mattias Johansson (SD) - X
Fredrik Johansson (5) - X
Kian Andersson (We -

Bengt Petersson (C) - X
Maria Gullberg-Lorentsson (M) - X
Ylva Samuelsson (Sj - X
Stefan Nylén (SD) - Simon Sowa X
Pia Skogsberg (KD) - Mattias Fjellander X
Håkan Josefsson (C) - X
Jörgen Karlsson (S) - X
Agneta Karlsson (M) - X
Fredrik Sveningson (L) - X
Josefine Dinäss (S) - X
Ulf Poulsen (SD) - X
Inga-Maj Eleholt
Sven Johansson (We - Mikael Kindbladh X
Erik Andersson (K) - X
Björn Björkman iML - Fredrik Claar X
Hasse Johansson (S) - X
Abirina Silva (V) - Bengt-Ove Eriksson X
Lars-Ove Bengtsson (C) - Joakim Olausson X
Sören Axelsson (SD) - X
Naile Azizi (5) - X
Lukas Yassin (MP) - Peter Bruhn X
Markus Lewintus (M) - Jörg Neuman X
Kenneth Magnusson (C) - X
Kjell Thelin (5) - Sara-Lena Bengtsdotter X
Lennart Kastberg (KD) - X
Thomas Johansson (We

- X
Glenn Hummel (SD) - X
Lisbeth Andersson (M) - X
Marie-Louise Dinäss (S) - X
Anders Martinsson
Pelle Gullberg (S) - X
Lars Park

- X
Jonas Ericson
Linda Petersson (SD) - Anders Gustafsson X
Lars Larsson (C) - X
Suzana Bahtanovic iL
Tommy Östring (We -

— X
Malm Hermansson (C) - Johan Larsson X
Magdalena Holm

-

Evagelos Varsamis (5) - — X
Hannu Ruokola (SD) - X
Rose-Man Moden (Sj - X
Evelina Nyström

- Magnus Sjöberg X

SUMMA: 25 21 2
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Utblick 2021 -2025

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Utblick 202 1 och framåt för
Gislaveds kommun.

Reservationer
Marie Johansson (S), Fredrik johansson (5), Ylva Samuelsson (S), jörgen
Karlsson (S), Josefin Dinäss (5), Nalle Azizi (S), Sara-Lena Bengtsdotter (S),
Marie-Louise Dinäss (S), Pelle Gullberg (S), Suzana Bahtanovic (S), Evangelos
Varsamis (S), Rose-Man Modén (S) och Hasse Johansson (S) reserverar sig till
förmån för Marie Johanssons (5) yrkande.

Mattias johansson (SD), Simon Sowa (SD), Ulf Poulsen (SD), Sören Axelsson
(SD), Glenn Hummel (SD), Anders Gustafsson (SD) och Hannu Ruokola (SD)
reserverar sig till förmån för Mattias johanssons (SD) yrkande.

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 2021 års
budgetarbete.

Kommunstyrelsen har den 5 februari 2020 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna Utblick 202 1 och framåt för Gislaveds
kommun.

Besi utsu nderlag
Utblick 2021 och framåt Gislaveds kommun - Kommunen som helhet
Kommunstyrelsen den 5 februari 2020, §22

Yrkanden
Marie johansson (S): Att ändra texten i andra stycket på sidan 7 till:
Kommunen måste bli mer effektiv så att de resurser som finns tillgängliga
används på ett strukturerat sätt och med ett utvecklingsfokus. Digitalisering
och automatisering har en avgörande roll i detta och kräver en väl fungerande
IT-infrastruktur och system som harmoniserar med varandra.
1 övrigt bifall till förslaget.

Peter Bruhn (MP) med instämmande av Suzana Bahtanovic (5): Bifall till Marie
johanssons (5) yrkande och till kommunstyrelsens förslag i övrigt.

Mattias Johansson (SD): Att göra följande tillägg på sidan 4, 3: 1 Trender:
- Staten lägger över sitt ansvar på kommunerna.
- Statlig okontrollerad invandring utan plan.
- Ökande icke arbetande befolkning beroende på invandring.

lusterares signatur Utdragsbestyrkande
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Fredrik Sveningson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Marie
Johanssons (S) och Mattias Johanssons (SD) yrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande och Fredrik
Sveningsons (L) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att
avslå Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för Fredrik Sveningsons (L) avslagsyrkande.
NEJ-röst för Marie Johanssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 23 JA-röster, 14 NEJ-röster, 1 1 ledamöter avstar
och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att
avslå Marie Johanssons (5) yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande
och Fredrik Sveningsons (L) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för Fredrik Sveningsons (L) avslagsyrkande
Nej-röst för Mattias Johanssons (SD) tilläggsyrkande

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 40 JA-röster, 7 Nej-röster, en ledamot avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Mattias Johanssons (SD) tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till Utblick 202 1 -

2025 i övrigt och finner att kommmunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag

lusterares si atur Utdragsbestyrkande



Voteringslista nr. 2
Gislaveds kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2020 klockan 20:36:22.

Kf §31 Utblick 2021-2025, omröstning gällande Marie Johanssons (S) yrkande

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Marie Johansson (S) - X
Carina Johansson (C)

- X
Anton Sjödell (M)

- X
Mattias Johansson (SD)

- X
Fredrik Johansson (S)

- X
Kian Andersson (We

- X
Bengt Petersson (C)

- X
Maria Gullberg-Lorentsson (M) - X
Ylva Samuelsson (S) - X
Stefan Nylén (SD) - Simon Sowa X
Pia Skogsberg (KD) - Mattias Fjellander X
Håkan Josefsson (C) - X
Jörgen Karlsson (5)

- X
Agneta Karlsson
Fredrik Sveningson (L)

- X
Josefine Dinäss (S) - X
Ulf Poulsen (SD)

- X
Inga-Maj Eleholt JPL
Sven Johansson (We - Mikael Kindbladh X
Erik Andersson

_

Björn Björkman
- Fredrik Claar

Hasse Johansson
Abirina Silva (V) - Bengt-Ove Eriksson X
Lars-Ove Bengtsson

- Joakim Olausson
Sören Axelsson JPL
Nalle Azizi z__
Lukas Yassin y) - Peter Bruhn X
Markus Lewintus (M) - Jörg Neuman X
Kenneth Magnusson
Kjell Thelin - Sara-Lena Bengtsdotter
Lennart Kastberg (KD) - X
Thomas Johansson (We

- X
Glenn Hummel (SD)

- X
Lisbeth Andersson (M) - X
Marie-Louise Dinäss
Anders Martinsson (C) - X
Pelle Gullberg (S) - X
Lars Park (L) - X
Jonas Ericson (M) - X
Linda Petersson (SD) - Anders Gustafsson X
Lars Larsson (C) - X
Suzana Bahtanovic
Tommy Östring (We

- X
Malm Hermansson - Johan Larsson X
Magdalena Holm
Evagelos Varsamis (5) - X
Hannu Ruokola (SD)

- X
IRose-Mari Moden (S)

- X
Evelina Nyström (C) - Magnus Sjöberg X

SUMMA: 23 14 11



Voteringslista nr. 3
Gislaveds kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2020 klockan 20:38:29.

Kf §31 Utblick 2021 -2025, yrkande från (SD)

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Marie Johansson

- X
Carina Johansson (C) - X
Anton Sjödell (M) - X
Mattias Johansson (SD)

- X
Fredrik Johansson (S) - X
Kian Andersson (We

- X
Bengt Petersson JL
Maria Gullberg-Lorentsson

- X
Ylva Samuelsson (S) - X
Stefan Nylén (SD) - Simon Sowa X
Pia Skogsberg (KD) - Mattias Fjellander X
Håkan Josefsson (C) - X
Jörgen Karlsson (S) - X
Agneta Karlsson (M) - X
Fredrik Sveningson (L) - X
Josefine Dinäss (S) - X
Ulf Poulsen - X
Inga-Maj Eleholt (C) - X
Sven Johansson (We - Mikael Kindbladh X
Erik Andersson (K) - X
Björn Björkman (M) - Fredrik Claar X
Hasse Johansson (5)

- X
Abirina Silva (V) - Bengt-Ove Eriksson X
Lars-Ove Bengtsson (C) - Joakim Olausson X
Sören Axelsson (SD) - X
Nalle Azizi (5) - X
Lukas Yassin (MP) - Peter Bruhn X
Markus Lewintus (M) - Jörg Neuman X
Kenneth Magnusson (C) - X
Kjell Thelin (S) - Sara-Lena Bengtsdotter X
Lennart Kastberg (KD)

- X
Thomas Johansson (We

- x
Glenn Hummel (SD) - X
Lisbeth Andersson (M) - X
Marie-Louise Dinäss
Anders Martinsson JPL
Pelle Gullberg (S) - X
Lars Park
Jonas Ericson
Linda Petersson (SD) - Anders Gustafsson X
Lars Larsson
Suzana Bahtanovic
Tommy Östring (We

- X
Malm Hermansson (C) - Johan Larsson X
Magdalena Holm
Evagelos Varsamis (5) - X
Hannu Ruokola (SD)

- X
Rose-Man Moden (5) - X
Evelina Nyström (C) - Magnus Sjöberg X

SUMMA: 40 7
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Kf §32 Dnr: KS.20 19.209

Ny nämndorganisation från mandatperioden 2023

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommitténs förslag till ny
nämndorganisation att gälla fr.o.m. 1 januari 2023. Förslaget innebär att det
bildas en gemensam nämnd för verksamhetsområdena teknik, kultur och fritid,
verksamhetsområdet “Fastighet och service” placeras under kommunstyrelsen
och verksamhetsområdet “Arbete och utbildning” placeras under
utbildningsnämnden.

Att ge kommittén i uppdrag att under innevarande mandatperiod utreda
möjligheterna till avtaissamverkan som alternativ till gemensamma nämnder.

Att ge kommittén i uppdrag att under innevarande mandatperiod ta fram
förslag till reglementen för berörda nämnder/beredning med
nämndernas/berednings grunduppdrag, arbetsformer m.m.

Att ge kommittén i uppdrag att under innevarande mandatperiod se över och
ta fram förslag på nya ersättningsbestämmelser som är anpassade till en ny
nämndorganisation.

Att ge kommundirektören i uppdrag att se över förvaltningsorganisationen och
ta fram ett förslag till framtida förvaltningsorganisation.

Att antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter i
socialnämnden (15+ 15), utbildningsnämnden (15+ 1 5) samt teknik-, kultur- och
fritidsnämnden (13+ 13), samt

Att i övrigt anta parlamentariska kommitténs bilagda underlag, daterat den 14
oktober 2019, avseende ny nämndorganisation att gälla fr.o.m. den 1 januari
2023.

Ärendebeskrivning
Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn av nämndorganisationen,
arbetssätt och ersättningar till förtroendevalda. Inför mandatperioden 20 19-
2022 har kommunfullmäktige fattat beslut om att inrätta en parlamentarisk
kommitté som tillträder redan första året i mandatperioden.
Bakgrunden och syftet med detta är att omgående inleda en total
nämndöversyn för att möjliggöra förändringar inför kommande mandatperiod.

Kommunfullmäktige gav den 13 december 20 18 den parlamentariska
kommittén i uppdrag att under mandatperioden 2019-2022 göra en
övergripande översyn av kommunens nämndorganisation. Översynen ska
resultera i förslag till förändringar i nämndorganisationen. Förslaget ska
innehålla förslag till förändringar avseende

• Nämndorganisationen
• Respektive nämnds sammansättning av ledamöter

Respektive nämnds uppdrag (reglemente)

Den parlamentariska kommittén lägger nu fram förslag avseende de två första
delarna i uppdraget. Rapporten innehåller också en beskrivning av vilka

lusterares snatur Utdragsbestyrkande
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verksamhetsområden som bör ingå i respektive nämnds uppdrag som grund för
framtagandet av reglementen som sker i nästa steg.

Översynen har inletts med en omvärldsbevakning och inhämtande av kunskap
från andra kommuner. Det är viktigt att Gislaveds kommun har en
nämndstruktur som väl kan möta de kommande utmaningar som
kommunsektorn står inför. Strukturen ska vara ändamålsenlig, effektiv och utgå
från medborgarnas behov.

Kommitténs utgångspunkter för förslaget
• Kommunfullmäktiges viktiga särställning ska säkerställas.
• Organisationen ska dra nytta av fördelarna med en kombination av både

beredning och nämnd. Dessa har olika syften, uppdrag och roller. Maximal
nytta för kommunfullmäktige uppstår när dessa tillsammans med
kommunstyrelsen samspelar och stärker kommunfullmäktige.

• Kommunstyrelsens huvuduppdrag enligt kommunallagen behöver
säkerställas. Kommunstyrelsens tid och fokus får inte upptas av andra frågor
i för stor omfattning.

• Organisationen ska stimulera helhetssyn både vad gäller medborgare!
invånare och samhällsutvecklingen. Antalet nämnder bör därför minska
något i syfte att öka helhetssynen men ändå behålla hög grad av
specialisering. Nämnderna ska ha fokus på kommunens uppdrag avseende
välfärd och service.

• Den politiska organisationen ska vara enkel och tydlig.

• Behålla och utveckla demokratiberedningens uppdrag och roll. Beredningen
ska ha fokus på kommunens uppdrag avseende samhällsutveckling och
demokrati.

• Använd tillfälliga fullmäktigeberedningar i specifika avgränsade uppdrag som
kräver särskild styrning och helhetssyn.

Parlamentariska kommitténs förslag till förändring av nämndorganisationen
fr.o.m. 1 januari 2023 i sammandrag:

• det bildas en gemensam nämnd för verksamhetsområdena teknik, kultur och
fritid. Denna nämnd är en ambition och ett första steg mot en framtida
samlad Samhällsbyggnadsnämnd där ytterligare verksamhetsområden ingår.

• verksamhetsområdet “Fastighet och service” placeras under
kommunstyrelsen.

• verksamhetsområdet “Arbete och utbildning” placeras under
utbildningsnämnden.

Parlamentariska kommittén understryker i sitt förslag demokratiberedningens
viktiga roll i den politiska organisationen samt att deras arbete behöver fortsätta
utvecklas och stärkas.

lusterares signatur Utdragsbestyrkande
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Parlamentariska kommitténs förslag avseende sammansättning är att:
• socialnämnden ska bestå av 1 5 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.
• utbildningsnämnden ska bestå av 1 5 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.
• teknik-, kultur- och fritidsnämnden ska bestå av 13 ordinarie ledamöter och

6 ersättare.
• Övriga nämnder och kommunstyrelse kvarstår som i nuläget.

Syftet med att minska antalet ersättare är att göra varje enskild ersättare mer
delaktig och engagerad i nämndens arbete. Parlamentariska kommittén föreslår
också att demokratiberedningen ska kompletteras med två (2) ledamöter under
innevarande mandatperiod i syfte att säkerställa representation från samtliga
partier i fullmäktige. Demokratiberedningens sammansättning i kommande
mandatperiod ska vidare utredas och utvärderas.

Ledamöterna i den parlamentariska kommittén har löpande diskuterat och
återkopplat kommitténs arbete i sina respektive partigrupper. Den 7 oktober
2019 anordnades också ett gemensamt gruppmöte där en genomgång gjordes
av kommitténs förslag och som sedan enskilt diskuterades i respektive
partigrupp och synpunkter återkopplades till kommittén.

Efter att Parlamentariska har behandlat ärendet har en justering gjorts i
dokumentet på s. 33-34 med anledning av att socialnämndens ansvarsområde
gällande uppgifter som regleras i 29 kap. §9 skollagen gällande “information om
icke skolpliktig ungdom” kommer att flyttas till utbildningsnämndens
verksamhet.

Kommunstyrelsen har den 5 februari 2020 beslutat att föreslå kommun-
fullmäktige besluta att anta kommitténs förslag till ny nämndorganisation att
gälla fr.o.m. 1 januari 2023. Förslaget innebär att det bildas en gemensam
nämnd för verksamhetsområdena teknik, kultur och fritid, verksamhetsområdet
“Fastighet och service” placeras under kommunstyrelsen och verksamhets
området “Arbete och utbildning” placeras under utbildningsnämnden. Att ge
kommittén i uppdrag att under innevarande mandatperiod utreda möjligheterna
till avtalssamverkan som alternativ till gemensamma nämnder. Att ge
kommittén i uppdrag att under innevarande mandatperiod ta fram förslag till
reglementen för berörda nämnder/beredning med nämndernas/berednings
grunduppdrag, arbetsformer m.m. Att ge kommittén i uppdrag att under
innevarande mandatperiod se över och ta fram förslag på nya ersättnings
bestämmelser som är anpassade till en ny nämndorganisation. Att ge
kommundirektören i uppdrag att se över förvaltningsorganisationen och ta
fram ett förslag till framtida förvaltningsorganisation. Att antalet ersättare ska
vara lika många som antalet ledamöter i socialnämnden (1 5+ 1 5), utbildnings-
nämnden (15+ IS) samt teknik-, kultur- och fritidsnämnden (1 3+ 13), samt att i
övrigt anta parlamentariska kommitténs bilagda underlag, daterat den 14
oktober 20 1 9, avseende ny nämndorganisation att gälla fr.o.m. den 1 januari
2023.

Besi utsu nderlag
Parlamentariska kommitténs förslag till ny politisk organisation, daterat den 14
oktober 2019
Parlamentariska kommitténs protokoll den 29 oktober 2019, §20
Kommunstyrelsen den 5 februari 2020, §23

lusterares ignatur , Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Anton Södell (M) med instämmande av Carina johansson (C), Marie Johansson
(S), Fredrik Sveningson (L), Kian Anderson (WeP), Peter Bruhn (MP), Maria
Gullberg Lorentsson (M), Lars Larsson (C) och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall
till kommunstyrelsens förslag.

Bengt-Ove Eriksson (V): Att återremittera ärendet för fortsatt utredning.

Erik Anderson (K): Avslag på kommunstyrelsens förslag.

Mattias johansson (SD): Att avslå liggande förslag till nämndsorganisation och
istället utifrån nuvarande organisation yrkar vi:
Att kultur- och fritidsnämnden med tillhörande förvaltningar slås ihop till en
gemensam kultur- och fritidsnämnd.
Att tekniska nämnden och fastighetsnämnden med tillhörande förvaltningar slås
ihop till en gemensam teknik, fastighet- och servicenämnd.
Att utreda vilka delar som idag ligger under tekniska nämndens verksamhet
som är lämpliga att uppdra till Gislaveds Energi.

Carina johansson (C) med instämmande av Maria Gullberg Lorentsson (M) och
Fredrik Sveningson (L): Avslag på Bengt-Ove Erikssons (V), Erik Andersons (K)
och Mattias Johanssons (SD) yrkanden.

Propositionsordni ng
Ordföranden ställer proposition på Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande om
återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag.

Ordföranden ställer proposition på Mattias johanssons (SD) yrkande mot
Carina Johanssons (C) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå Mattias johanssons (SD) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för Carina johanssons (C) avslagsyrkande
NEJ-röst för Mattias johanssons (SD) yrkande

Omröstni ngsresultat
Omröstningen utfaller med 38 JA-röster, 8 NEJ-röster, 2 ledamöter avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och Erik
Andersons (K) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
jA-röst för kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för Erik Andersons (K) avslagsyrkande

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 39 jA-röster, 7 NEJ-röster, 2 ledamöter avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

usterares signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommundirektören
Parlamentariska kommittén

lusterares signatur Utdragsbestyrkande
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Voteringslista nr. 4
Gislaveds kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2020 klockan 21 :31:50.

Kf §32 Ny nämndorganisaton från mandatperioden 2023, omröstning gällande yrkande från (SD)

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Marie Johansson (S) - X
Carina Johansson (C) - X
Anton Sjödell (M) - X
Mattias Johansson (SD) - X
Fredrik Johansson (S) - X
Kian Andersson (We - X
Bengt Petersson (C) - X
Maria Gullberg-Lorentsson (M) - X
Ylva Samuelsson (5) - X
Stefan Nylén (SD) - Simon Sowa X
Pia Skogsberg (KD) - Mattias Fjellander X
Håkan Josefsson (C) - X
Jörgen Karlsson (S) - X
Agneta Karlsson (M) - X
Fredrik Sveningson (L) - X
Josefine Dinäss (S) - X
Ulf Poulsen (SD)

- 1 X
Inga-Maj Eleholt

-

Sven Johansson (We - Mikael Kindbladh X
Erik Andersson (1<) - X
Björn Björkman (M) - Fredrik Claar X
Hasse Johansson (5) - X L__
Abirina Silva (V) - Bengt-Ove Eriksson X
Lars-Ove Bengtsson - Joakim Olausson
Sören Axelsson (SD) - X
Naile Azizi
Lukas Yassin

- Peter Bruhn X
Markus Lewintus (M) - Jörg Neuman X
Kenneth Magnusson
Kjell Thelin (S) - Sara-Lena Bengtsdotter X
Lennart Kastberg (KD) - X
Thomas Johansson (We - x
Glenn Hummel (SD) - X
Lisbeth Andersson (M) - X
Marie-Louise Dinäss (5) - X
Anders Martinsson (C) - X
Pelle Gullberg (S) - X
Lars Park (L) - X
Jonas Ericson (M) - X
Linda Petersson (SD) - Anders Gustafsson X
Lars Larsson (C) - X
Suzana Bahtanovic (5) - X
Tommy Östring (We -

— X
Malm Hermansson (C) - Johan Larsson X
Magdalena Holm j) - X
Evagelos Varsamis (S) - X
Hannu Ruokola (SD)

- J X
Rose-Man Moden (S) - X
Evelina Nyström JL - Magnus Sjöberg

SUMMA: - 38 8 2



Voteringslista nr. 5
Gislaveds kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2020 klockan 21 :33:46.

Kf §32 Ny nämndorganisation från mandatperioden 2023, Ks förslag mot avslagsyrkande från (K)

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja[ Frånv
Marie Johansson - X
Carina Johansson (C) - X
Anton Sjödell (M) - X
Matuas Johansson (SD) - X
Fredrik Johansson (S) - X
Kian Andersson (We

- X
Bengt Petersson (C) - X
Maria Gullberg-Lorentsson (M) - X
Ylva Samuelsson (S) - X
Stefan Nylén (SD) - Simon Sowa X
Pia Skogsberg (KD) - Mattias Fjellander X
Håkan Josefsson (C) - X
Jörgen Karlsson (S) - X
Agneta Karlsson

—

Fredrik Sveningson (L) - X
Josefine Dinäss (5) - X
Ulf Poulsen (SD) - X
Inga-Maj Eleholt (C) - X
Sven Johansson (We - Mikael Kindbladh X
Erik Andersson (K) - X
Björn Björkman (M) - Fredrik Claar X
Hasse Johansson (5) - X
Abirina Silva (V) - Bengt-Ove Eriksson X
Lars-Ove Bengtsson (C) - Joakim Olausson X
Sören Axelsson (SD) - X
Nalle Azizi
Lukas Yassin - Peter Bruhn X
Markus Lewintus (M) - Jörg Neuman X
Kenneth Magnusson
Kjell Thelin (5) - Sara-Lena Bengtsdotter X
Lennart Kastberg (KD) - X
Thomas Johansson (We - X
Glenn Hummel (SD) - X
Lisbeth Andersson (M) - X
Marie-Louise Dinäss (S) - X
Anders Martinsson
Pelle Gullberg
Lars Park JL
Jonas Ericson
Linda Petersson (SD) - Anders Gustafsson X
Lars Larsson
Suzana Bahtanovic JL
Tommy Östring (We - x
Malm Hermansson (C) - Johan Larsson X
Magdalena Holm (4) - X —

Evagelos Varsamis (S) - X —

Hannu Ruokola (SD)
-

j X
Rose-Man Moden -

—

Evelina Nyström (C) - Magnus Sjöberg X —

SUMMA: 39 7 2
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Meddelanden

Ärendebeskrivni ng
Räddningsnämnden

2020-0 1-30 - Rn §7 - Beredskap inom deltidsorganisationen

Barn-och utbildningsnämnden
2020-02- 18 § 1 Yttrande över revisorernas granskning gällande barn i

behov av särskilt stöd

Barn-och utbildningsnämnden
Yttrande över revisorernas granskning gällande barn i behov av särskilt
stöd

Revisionen
Revisionsrapport - Granskning av samverkan kring utskrivningsklara
patienter

Revision en
Missiv- Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter

Iusterare, signatur Utdragsbestyrkande

& L.


