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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2020-03-25 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 25 mars 2020, kl. 13.00 - 16.00 

Carina Johansson (C), ordf, jäv §§65, 69 
Kenneth Magnusson (C), tjänstgörande ersättare för Bengt Petersson (C) 
Håkan Josefsson (C), jäv §68 
Anton Sjödell (M), jäv §§65, 69 
Maria Gullberg Lorentsson (M), tjänstgörande ersättare för Jonas Ericson (M) 
Lennart Kastberg (KD) 
Fredrik Sveningson (L) 
Mikael Kindbladh (WeP), ordf. §§65, 69 
Marie Johansson (S), jäv §§65, 69 
Fredrik Johansson (S) 
Marie-Louise Dinäss (S), jäv §69 
Evangelos Varsamis (S) 
Tommy Stensson (S), jäv §65 
Anders Gustafsson (SD), tjänstgörande ersättare för Mattias Johansson (SD) 
Stefan Nylen (SD), jäv §67 

Anders Johansson, kommundirektör 
Maria Martini, ekonomichef/bitr. kommundirektör 
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare 
Lydia Holmberg, utvecklingsledare, §§62-63 
Bo Hansson, säkerhetschef, §70 
Klara Lindegren, utvecklingsledare, §71 
Erik Zaar, kommunikationschef, §79 

Marie Johansson och Anders Gustafsson 

Kommunstyrelsekontoret den 25 mars 2020 

Paragrafer 62 - 80 

Yvonne Thelin Karlsson 

Carina Johansson §§62-64, 66-68, 70-80 Mikael Kindbladh §§65, 69 

Marie Johansson §§62-64, 66-68, 70-80 Anders Gustafsson §§65, 69 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunstyrelsen 

Paragrafer 62 - 802020-03-25 
Datum för 

2020-03-26 anslags nedtagande 2020-04-17 

Kommunstyrelsekontoret 

Evelina Edlund 
Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 

2(31)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-25 

Sida 
I (I) 

Ks §62 Dnr: KS.2020.30 1.9.1 

Svar på remiss, Med tillit följer bättre resultat, tillitsbaserad styrning 
och ledning i staten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande över remiss Med tillit följer bättre 
resultat, tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019 43). 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun har fått möjligheten att yttra sig över Tillitsdelegationens 
huvudbetänkande, Med tillit följer bättre resultat- tillitsbaserad styrning och 
ledning i staten (SOU 2019:43). 

Tillitsdelegationen har under cirka ett års tid arbetat med att stödja statliga 
myndigheter med att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. 
Tillitsdelegationen lämnar två förslag på fortsatt arbete. Ett förslag handlar om 
att inrätta ett stöd till statliga myndigheter och ett handlar om att inrätta en 
regeringsnära utvecklingsmiljö. 

Gislaveds kommun instämmer i Tillitsdelegationens förslag. 

Gislaveds kommun tog beslut om att införa en ny styrmodell i december 2016. 
Den nya styrmodellen bygger på samma styrande principer som 
Tillitsdelegationens sju vägledande grundprinciper som kännetecknar 
tillitsbaserad styrning. Kommunen befinner sig fortfarande i en förändringsresa 
och ser väldigt positivt på ett införande av stöd för offentlig sektor att gå över 
till mer tillitsbaserad styrning. 

En utvecklingsmiljö som snabbt kan testa nya sätt att arbeta på och hitta nya 
lösningar som kommunerna kan ta del av ses som mycket positiv. 

Beslutsunderlag 
Tillitsdelegationens huvudbetänkande, Med tillit följer bättre resultat, 
tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019 43) 
Remissvar Med tillit följer bättre resultat, daterad 6 mars 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2020 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M) med instämmande av Marie Johansson (S), Håkan Josefsson 
(C), Fredrik Sveningson (L), Mikael Kindbladh (WeP) och Lennart Kastberg 
(KD): Att ärendet ska avgöras idag samt bifall till förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
Finansdepartementet 

Utdragsbestyrkande 



3(31)
GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-25 I (I) 

Ks §63 Dnr: KS.2019.249 

Uppföljning av intern kontroll 2019, kommunen som helhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av uppföljning av intern kontroll 
2019, kommunen som helhet. 

Ärendebeskrivning 
Nämndernas intern kontroll 2019 har granskats. Granskning har gjorts av 
respektive nämnds dokumentation av intern kontrollplan och uppföljningen av 
denna samt av beslut om nämndernas godkännande av uppföljningen. En nämnd 
har arbetat med kontroller men inte antagit någon kontrollplan och inte heller 
någon uppföljning i nämnd. Övriga nämnder har arbetat med intern kontroll 
enligt reglementet och för uppkomna avvikelser har åtgärder genomförts eller 
planerats. 

Uppsiktsplikten har även genomförts via dialogmöten kring den nya 
arbetsprocessen för intern kontroll för 2020 med nämnder och bolag. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av intern kontroll 2019, kommunen som helhet, daterat den 28 
februari 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 februari 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-25 I (I) 

Ks §64 Dnr: KS.2019.85 1.4.1 

Årsredovisning 2019, hela kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Gislaved 
kommuns årsredovisning för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun redovisar för hela sin verksamhet ett överskott på 
12, I mnkr för 2019. Gislaveds kommun uppnår inte god ekonomisk 
hushållning. 

Fullmäktigemålen är omfångsrika och kräver ett långsiktigt arbete, vilket 
innebär att samtliga målen inte beräknas uppnås på ett år. 
Bedömning av mål- och uppdragsuppfyllelse samt kvalitetssäkring av 
grunduppdraget har legat till grund för den sammanfattande bedömningen av 
om god ekonomisk hushållning uppnås eller ej. 

Den sammantagna bedömningen är att kommunen inte uppfyller kravet på god 
ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019, kommunfullmäktige 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2019.85


GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 

5(31)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-25 

Sida 
1(2) 

Ks §65 Dnr: KS.2020.16 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Enter Gislaved AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Enter Gislaved AB under 2019 har utfört sitt 
uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Jäv 
Anton Sjödell (M), Carina Johansson (C), Marie Johansson (S) och Tommy 
Stensson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i 
kommunens bolag för föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen är skyldig att ha uppsikt över den kommunala verksamheten. 
Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i bolagsform. År 
2013 förstärktes kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag i och 
med att bestämmelserna i 6 kap. 9-10 §§ infördes i kommunallagen som ställer 
krav på hur kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppsiktsplikt över kommunala 
bolag. 

Enligt 6 kap. 9-10 §§ kommunallagen ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag 
som avses i kommunallagen IOkap. 2 §, årligen pröva om bolagets verksamhet 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen konstaterar att ett bolag bedriver verksamhet i strid mot den 
kommunala kompetensen ska kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga 
åtgärder till kommunfullmäktige. 

Genom bolagsordning och ägardirektiv beslutar kommunfullmäktige om vilket 
kommunalt ändamål som bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala 
kompetensprinciper som ska gälla för bolaget. 
Kommunstyrelsen ska genom sin uppsikt över bolaget säkerställa att bolagets 
verksamhet bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning och ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen har möjlighet att ta del av Enter Gislaved AB:s egenkontroll 
genom bolagets årsredovisning. Utifrån informationen i årsredovisningen samt 
den uppsikt som kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av 
ägardialog med bolaget föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten 
i Enter Gislaved AB, under 2019, har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor 
och granskningsrapport från lekmannarevisorer) 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I I mars 2020 

Utdragsbestyrkande 



6(31)
GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-25 2(2) 

Ks §65 (forts.) 

Yrkanden 
Maria Gullberg Lorentsson (M): Att ärendet ska avgöras idag, samt bifall till 
förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkande 
att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
detta. 

Beslutet skickas till: 
Enter Gislaved AB 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-25 

Sida 
1(2) 

Ks §66 Dnr: KS.2020.14 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gislaved Energi Koncern AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Gislaved Energi Koncern AB under 2019 har 
utfört sitt uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i 
kommunens bolag för föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen är skyldig att ha uppsikt över den kommunala verksamheten. 
Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i bolagsform. År 
2013 förstärktes kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag i och 
med att bestämmelserna i 6 kap. 9-10 §§ infördes i kommunallagen som ställer 
krav på hur kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppsiktsplikt över kommunala 
bolag. 

Enligt 6 kap. 9-10 §§ kommunallagen ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag 
som avses i kommunallagen IOkap. 2 §, årligen pröva om bolagets verksamhet 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen konstaterar att ett bolag bedriver verksamhet i strid mot den 
kommunala kompetensen ska kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga 
åtgärder till kommunfullmäktige. 

Genom bolagsordning och ägardirektiv beslutar kommunfullmäktige om vilket 
kommunalt ändamål som bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala 
kompetensprinciper som ska gälla för bolaget. 
Kommunstyrelsen ska genom sin uppsikt över bolaget säkerställa att bolagets 
verksamhet bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning och ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen har möjlighet att ta del av Gislaved Energi Koncern AB:s 
egenkontroll genom bolagets årsredovisning. Utifrån informationen i 
årsredovisningen samt den uppsikt som kommunstyrelsen i övrigt utfört under 
året i form av ägardialog med bolaget föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att 
verksamheten i Gislaved Energi Koncern AB, under 2019, har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor 
och granskningsrapport från lekmannarevisorer) 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I I mars 2020 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M): Att ärendet ska avgöras idag, samt bifall till förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-25 2(2) 

Ks §66 (forts.) 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
Gislaved Energikoncern AB 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-25 

Sida 
1(2) 

Ks §67 Dnr: KS.2020.15 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över AB Gislavedshus 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att AB Gislavedshus under 2019 har utfört sitt 
uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Jäv 
Stefan Nylen (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i 
kommunens bolag för föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen är skyldig att ha uppsikt över den kommunala verksamheten. 
Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i bolagsform. År 
2013 förstärktes kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag i och 
med att bestämmelserna i 6 kap. 9-10 §§ infördes i kommunallagen som ställer 
krav på hur kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppsiktsplikt över kommunala 
bolag. 

Enligt 6 kap. 9-10 §§ kommunallagen ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag 
som avses i kommunallagen IOkap. 2 §, årligen pröva om bolagets verksamhet 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen konstaterar att ett bolag bedriver verksamhet i strid mot den 
kommunala kompetensen ska kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga 
åtgärder till kommunfullmäktige. 

Genom bolagsordning och ägardirektiv beslutar kommunfullmäktige om vilket 
kommunalt ändamål som bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala 
kompetensprinciper som ska gälla för bolaget. 
Kommunstyrelsen ska genom sin uppsikt över bolaget säkerställa att bolagets 
verksamhet bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning och ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen har möjlighet att ta del av AB Gislavedshus egenkontroll 
genom bolagets årsredovisning. Utifrån informationen i årsredovisningen samt 
den uppsikt som kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av 
ägardialog med bolaget föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten 
i AB Gislavedshus, under 2019, har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 {inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor 
och granskningsrapport från lekmannarevisorer). 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M): Att ärendet ska avgöras idag, samt bifall till förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-25 2(2) 

Ks §67 (forts.) 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
AB Gislavedshus 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-25 

Sida 
1(2) 

Ks §68 Dnr: KS.2020.17 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gisletorp Lokaler AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Gisletorp Lokaler AB under 2019 utfört sitt 
uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Jäv 
Håkan Josefsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i 
kommunens bolag för föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen är skyldig att ha uppsikt över den kommunala verksamheten. 
Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i bolagsform. År 
2013 förstärktes kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag i och 
med att bestämmelserna i 6 kap. 9-10 §§ infördes i kommunallagen som ställer 
krav på hur kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppsiktsplikt över kommunala 
bolag. 

Enligt 6 kap. 9-10 §§ kommunallagen ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag 
som avses i kommunallagen IOkap. 2 §, årligen pröva om bolagets verksamhet 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen konstaterar att ett bolag bedriver verksamhet i strid mot den 
kommunala kompetensen ska kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga 
åtgärder till kommunfullmäktige. 

Genom bolagsordning och ägardirektiv beslutar kommunfullmäktige om vilket 
kommunalt ändamål som bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala 
kompetensprinciper som ska gälla för bolaget. 
Kommunstyrelsen ska genom sin uppsikt över bolaget säkerställa att bolagets 
verksamhet bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning och ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen har möjlighet att ta del av Gisletorp Lokaler AB:s 
egenkontroll genom bolagets årsredovisning. Utifrån informationen i 
årsredovisningen samt den uppsikt som kommunstyrelsen i övrigt utfört under 
året i form av ägardialog med bolaget föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att 
verksamheten i Gisletorp Lokaler AB, under 2019, har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor 
och granskningsrapport från lekmannarevisorer). 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M): Att ärendet ska avgöras idag, samt bifall till förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



12(31)
GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-25 2(2) 

Ks §68 (forts.) 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
Gisletorp Lokaler AB 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-25 

Sida 
1(2) 

Ks §69 Dnr: KS.2020.13 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Gislaveds Kommunhus AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Gislaveds Kommunhus AB under 2019 har 
utfört sitt uppdrag förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Jäv 
Marie Johansson (S), Anton Sjödell (M), Carina Johansson (C) och Marie-Louise 
Dinäss (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i 
kommunens bolag för föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen är skyldig att ha uppsikt över den kommunala verksamheten. 
Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i bolagsform. År 
2013 förstärktes kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag i och 
med att bestämmelserna i 6 kap. 9-10 §§ infördes i kommunallagen som ställer 
krav på hur kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppsiktsplikt över kommunala 
bolag. 

Enligt 6 kap. 9-10 §§ kommunallagen ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag 
som avses i kommunallagen IOkap. 2 §, årligen pröva om bolagets verksamhet 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen konstaterar att ett bolag bedriver verksamhet i strid mot den 
kommunala kompetensen ska kommunstyrelsen lämna förslag på lämpliga 
åtgärder till kommunfullmäktige. 

Genom bolagsordning och ägardirektiv beslutar kommunfullmäktige om vilket 
kommunalt ändamål som bolagets verksamhet ska ha samt vilka kommunala 
kompetensprinciper som ska gälla för bolaget. Kommunstyrelsen ska genom sin 
uppsikt över bolaget säkerställa att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med 
gällande bolagsordning och ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen har möjlighet att ta del av Gislaveds Kommunhus AB:s 
egenkontroll genom bolagets årsredovisning. Utifrån informationen i 
årsredovisningen samt den uppsikt som kommunstyrelsen i övrigt utfört under 
året i form av ägardialog med bolaget föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att 
verksamheten i Gislaveds Kommunhus AB, under 2019, har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor 
och granskningsrapport från lekmannarevisorer) 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I I mars 2020 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-25 2(2) 

Ks §69 (forts.) 

Yrkanden 
Maria Gullberg Lorentsson (M): Att ärendet ska avgöras idag, samt bifall till 
förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkande 
att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
detta. 

Beslutet skickas till: 
Gislaveds Kommunhus AB 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



15(31)
GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-25 I (I) 

Ks §70 Dnr: KS.2020.60 

Allmän information gällande coronaviruset, Covid-19 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Bo Hansson, säkerhetschef, informerar om krisledningsstabens organisation 
och arbete gällande coronaviruset och vad vi kan göra för att säkra upp 
demokratin och rättssäkerheten i kommunen. Just nu arbetas det med 
kommunövergripande pandemiplanering för att klara ett större 
personalbortfall. Även politiken behöver säkra upp att beslutsprocesserna 
fungerar för fullmäktige, styrelser och nämnder. 

Vid behov kan kommunens krisledningsnämnd aktiveras. Denna består av 7 
ledamöter och 7 ersättare. Kommunstyrelsens ordföranden fattar beslut om 
när ev. krisledningsnämnden ska aktiveras. För att vara förberedda på att 
nämnden ev. kan komma att aktiveras ska ett informationsmöte hållas för 
krisledningsnämndens ledamöterna. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.60
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-25 

Sida 
1(2) 

Ks §71 Dnr: KS.2019.192 1.2.6 

Svar på motion gällande klimatsmart mat 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
gällande klimatsmart mat besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Peter Bruhn (MP) och Lukas Yassin (MP) har den 26 september 2019 lämnat in 
en motion gällande klimatsmart mat. 
Motionärerna föreslår: 
I. Att Mat- och måltidspolicyn uppdateras för att kompletteras med en 

målsättning om upphandlad livsmedel ska medföra minskade utsläpp 
till hållbara nivåer om 1,5 grader-målet. 

2. Att stöd till jordbrukare intensifieras i syfte att påskynda 
omställningen av jordbruket. 

3. Att ekosystemtjänstkartläggningar genomförs till grund för relevant 
beslutsfattande. 

Förslagen är numrerade av tjänsteperson för att kunna besvaras med tydlighet, 
och är inte rankade inbördes av varken tjänsteperson eller motionärer. 

I. Gislaveds kommuns Mat- och måltidspolicy innehåller redan idag ett 
övergripande miljömål där man tar upp att "Måltiden ska genomsyras av ett 
ansvarstagande gentemot klimat och miljö". Att miljömålet skulle vara 
övergripande var ett beslut som fattades i och med att policyn togs fram. 

Upphandling av livsmedel och andra produkter görs inom kommunen i samråd 
med tjänsteperson på avdelningen för hållbar utveckling för att säkerställa att 
klimatvänliga och i övrigt miljövänliga livsmedel upphandlas. 

För vissa produkter saknas fullständig utsläppsdata. Som ett försök att påverka 
detta initierade Gislaveds kommun år 2019 ett samtal med Sveriges kommuner 
och landstings affärsstödsbolag SKL Kommentus. Statens forskningsinstitut IVL 
har nu ett projekt tillsammans med SKL Kommentus som syftar till att utveckla 
klimatanpassad upphandling som stöd till upphandlande myndigheter. Gislaveds 
kommun kommer självklart att nyttja upphandlingsstödet när det är 
färdigutvecklat. 

Tillsammans med utvecklingsledare kost på barn- och utbildningsförvaltningen 
har kommunstyrelseförvaltningen undersökt koldioxidutsläppen från lunchen 
som serveras under två veckor i skolan där det bl.a. ingår vegetarisk mat. 
Koldioxidutsläppen uppskattades med WWF:s beräkningsverktyg 
"Matkalkylatorn". För att en lunch inom skola, som motsvarar en tredjedel av 
dagsbehovet, ska vara i linje med 1,5-gradersmålet så ska koldioxidutsläppet 
vara maximalt cirka 0,5 kg CO2e (koldioxidekvivalenter) per lunchmåltid. 
Beräkningen av koldioxidutsläppen från två olika veckors skollunch visade ett 
genomsnittsutsläpp av 0,40 och 0,55 CO2e för de respektive veckorna. Skolans 
lunch klarar därför utsläppsnivåer i linje med 1,5-gradersmålet redan i 
dagsläget. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-25 2(2) 

Ks §71 (forts.) 

Gällande maten som serveras inom vård och omsorg så serveras där också 
klimatvänlig mat i den mån det går, som exempelvis mer mat från växtriket 
utifrån säsongsanpassade matsedlar. Hänsyn till denna målgrupp bör dock 
beaktas då måltiden ofta är kopplad till nutritionsproblematik som gör att 
maten måste anpassas till individens förutsättningar. 

2. Kommunen delar varken ut eller handlägger finansiellt stöd till jordbrukare. 
Länsstyrelsen däremot handlägger finansiellt stöd till jordbrukare från bland 
annat EU och Jordbruksverket. Lantbrukare kan söka stöd för omställning till 
ett mer hållbart jordbruk genom att söka för enskilda insatser eller för 
förändring av befintlig verksamhet, som exempelvis förgröningsstöd för att öka 
den biologiska mångfalden. 

Utöver att handlägga finansiellt stöd är länsstyrelsen också rådgivande 
myndighet för lantbrukare som avser att ställa om till ett hållbart jordbruk. 
Länsstyrelsen genomför dessutom kunskapshöjande åtgärder för hållbart 
jordbruk, riktat till lantbrukare. 

Tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och länsstyrelsen i 
Jönköpings län arbetar Gislaveds kommun med kunskapshöjande insatser 
kopplat till hållbart jordbruk. Exempelvis har föreläsningar om jordbruk med 
miljö- och klimattema anordnats i samband med Earth Hour år 2018, 2019 och 
2020, samt ett studiebesök om regenerativt jordbruk år 2019. Föreläsningarna 
har varit välbesökta med cirka 60-70 besökare vid varje tillfälle. 
Samverkansträffar och föreläsningar är dock ett område som inte är självklart 
att det genomförs utifrån dagens förutsättningar. 

3. Som ett underlag till kommunens uppdatering av översiktsplanen (ÖP), bör 
kommunen ta fram ett grönstrukturunderlag innehållandes 
ekosystemkartläggningar. Ekosystemkartläggningar kan genomföras på 
övergripande eller detaljerad nivå. Eftersom utredningarna är resurskrävande är 
det viktigt att kommunen noga överväger vilken typ av 
ekosystemtjänstkartläggningar kommunen har störst nytta av. Vidare 
utredningsarbete krävs för att kommunen ska erhålla användningsbara 
ekosystemtjänstkartläggningar. 

Beslutsunderlag 
Motion angående klimatsmart mat, daterad 26 september 2019 
Mat- och måltidspolicy, Gislaveds kommun, fastställd 25 augusti 2016 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-25 1(2) 

Ks §72 Dnr: KS.2019.145 1.2.6 

Svar på motion angående strategi/handlingsplan för att minska suicid 
och suicidförsök i Gislaveds kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen angående 
strategi/handlingsplan för att minska suicid och suicidförsök i Gislaveds 
kommun ska avslås. 

Protokollsanteckning 
Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Marie-Louise Dinäss (S), Evangelos 
Varsamis (S), Tommy Stensson (S), Anders Gustafsson (SD) och Stefan Nylen 
(SD) deltar inte i beslutet utan återkommer i ärendet när det behandlas vid 
kommande sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Josefine Dinäss (S), Rose-Mari Moden (S) och Naile Azizi (S) har den 2 maj 
2019 lämnat in en motion angående strategi/handlingsplan för att minska suicid 
och suicidförsök i Gislaveds kommun. 

Motionärerna föreslår att: 
• Kommunen gör en kartläggning av suicidproblematiken i kommunen. 
• Kommunen tillsammans med GGW-kommunerna tar fram en strategi 

och/eller en handlingsplan för hur man ska kunna minska antalet suicid 
och suicidförsök. 

Motionen har remitterats till socialnämnden och räddningsnämnden för 
beredning. 

Socialnämnden konstaterar i sin beredning av motionen att det pågår ett 
kontinuerligt arbete med suicidprevention. Socialförvaltningen har ett uppdrag 
att arbeta med suicidprevention i kommunens "Handlingsprogram för 
olycksförebyggande arbete", som är ett kommun- och förvaltningsövergripande 
arbete, där förvaltningen har ett övergripande ansvar för Gislaveds kommun 
när det gäller suicid. Rutiner är framtagna som finns tillgängliga för samtliga 
medarbetare som i sitt arbete möter människor med suicidala tecken. 
Det sker även samverkan både internt och externt. 

Det förebyggande arbetet utgår till stora delar från det nationella 
handlingsprogram som beslutades av riksdagen 2008. Programmet består av nio 
(9) åtgärdsområden som omfattar insatser på såväl individ- som 
befolkningsnivå. 

Socialnämnden menar att det är problematiskt att kartlägga 
suicidproblematiken utifrån sekretessen. Syftet med en kartläggning är att 
förhindra att människor tar sitt liv och då detta inte är möjligt att utföra utifrån 
personlig integritet och lagstadgad sekretess är ökad kompetens hos 
medarbetare och struktur i det förebyggande arbetet en väg att förhindra 
självmord. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
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När det gäller gemensam handlingsplan för suicid inom GGW-regionen finns 
det ingen sådan idag, då kommunerna arbetat fram egna handlingsprogram för 
olycksförebyggande arbete eller liknande. 

Räddningsnämnden anser i sitt yttrande att med anledning 
av att arbetet med att utveckla suicidförebyggandet prioriteras i det 
olycksförebyggande arbetet och inom styrdokumenten för hållbart samhälle 
behövs inget ytterligare styrdokument. Om arbetet behöver ha en mer direkt 
styrning bör detta ske genom ett konkret uppdrag till berörda nämnder. 

Med hänvisning till socialnämndens och räddningsnämndens yttranden föreslås 
att motionen om strategi/handlingsplan för att minska suicid och suicidförsök i 
Gislaveds kommun, daterad den 2 maj 2019, ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion angående strategi/handlingsplan för att minska suicid och suicidförsök i 
Gislaveds kommun, daterad den 2 maj 2019 
Räddningsnämnden den 27 augusti 2019, §54 
Socialnämnden den 18 februari 2020, § 18 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



20(31)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-25 I (I) 

Ks §73 Dnr: KS.2020.45 1.2.6 

Redovisning av obesvarade motioner 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen av obesvarade motioner daterad den I mars 2020. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 20 § ska kommunstyrelsen två gånger 
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska 
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade 
motioner per I mars 2020 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen. 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte 
kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
motionen från vidare handläggning. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av obesvarade motioner per I mars 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2020-03-25 

Sida 
I (I) 

Ks §74 Dnr: KS.2020.48 4.3.2 

Markförvärv och överenskommelse om fastighetsreglering gällande 
Sågverket I och del av Henja 4:8, JRAB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad 
överenskommelse om fastighetsreglering mellan kommunen och JRAB daterat 
den 5 mars 2020, samt att uppdra till kommunens firmatecknare att 
underteckna avtalet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens vision "Gislaved 2040 - mötesplatsen vid Nissan" visar hur 
området närmast Nissan i framtiden kan utvecklas för ökad attraktion. 
Som en del i denna utveckling vill kommunen möjliggöra tillgänglighet från 
centrum till området runt Holmen genom att förvärva industrimarken mellan 
kv. Sågverket och Nissan. 

En miljöteknisk markundersökning har utförts på Sågverket I av Vatten och 
Samhällsteknik AB. Grundvattnet är förorenat av PFAS och det finns behov av 
ytterligare undersökningar och sanering av det förorenade området. 
På grund av ovanstående miljöaspekter har JRAB ingen möjlighet att utveckla 
sin verksamhet på den plats de befinner sig. En omlokalisering skulle kunna lösa 
JRABs behov av framtida expansionsmöjligheter. 

JRAB äger idag fastigheten Sågverket I i Gislaveds kommun. Fastigheten är 
planlagd som industriändamål enligt gällande detaljplan för fastigheten. 
Kommunen avser förvärva del av Sågverket I om ca 12 000 kvm, markerat 
som markyta 2 enligt bilagd karta. 

Kommunen äger fastigheten Henja 4:8 i Gislaveds kommun. Del av fastigheten, 
markerat som markyta 3 är planlagd som industriändamål. JRAB avser förvärva 
del av fastigheten om ca 20 000 kvm. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2020 
Överenskommelse om fastighetsreglering daterad den 5 mars 2020, inklusive 
kartbilagor för fastigheterna Sågverket I och Henja 4:8 del av, samt 
registrerings bevis 
Miljöteknisk markundersökning Sågverket I, Gislaved daterad den 29 januari 
2019 
Kommunstyrelsen den I I mars 2020, §48 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M) med instämmande av Marie Johansson (S), Fredrik 
Sveningson (L), Stefan Nylen (SD), Mikael Kindbladh (WeP), Håkan Josefsson 
(C) och Lennart Kastberg (KD): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



22(31)
GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-25 I (I) 

Ks §75 Dnr: KS.2019.248 

Intern kontrollplan 2020, kommunstyrelsens egna 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till intern kontrollplan 2020 för 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
En riskanalys har antagits av kommunstyrelsen för år 2020. I den har det tagits 
fram vilka risker som finns för kommunstyrelsen. Utifrån denna riskanalys har 
det bedömts vilka av dessa risker som ska till intern kontrollplan och vilka som 
omhänderas på annat sätt. I den interna kontrollplanen har det tagits fram vilka 
kontrollmoment som ska göras för minska riskerna löpande under året. 

Kommunstyrelsen kommer att få en uppföljningsrapport på kontrollresultaten 
senast i samband med bokslutet 2020. Av uppföljningsrapporten kommer det 
framgå om brister framkommit vid kontrollerna och om vilka åtgärder som 
vidtagits om det är aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan 2020, kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2020 
Kommunstyrelsen den I I mars 2020, §47 

Beslutet skickas till: 
Kvalitet- och verksamhetsutvecklingsenheten 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-25 1(3) 

Ks §76 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner reovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Bilaga Ansökan om dispens lsaberg 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Beslut om bifall med villkor lsaberg 

Sveriges kommuner och regioner 
Bemanning vid omfattande personalfrånvaro 

Sveriges kommuner och regioner 
Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten enligt 
PAN vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19 

Sveriges kommuner och regioner 
Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid 
avstängning 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Dispens från föreskrifter för anläggande av MTB-led inom 
naturreservatet lsaberg i Gislaved kommun 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Protokoll Ordinarie Lena beslut 2020 

Barn- och utbildningsnämnden 
§4 bokslut 2019 

Barn- och utbildningsnämnden 
Bokslutsrapport 2019 

Socialnämnden 
Bokslut 2019 fastställt den 18 februari 2020 

Socialnämnden 
Bokslut 2019 U4 §15 den 18 februari 2020 

Fritid- och folkhälsonämnden 
Bokslut 2019 

Fritid- och folkhälsonämnden 
Bokslutsrapport 2019 

Fastighet- och servicenämnden 
Bokslutsrapport 2019 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Fastighet- och servicenämnden 
Bokslut 2019 

Kulturnämnden 
Bokslutsrapport 2019 

Kulturnämnden 
Protokoll Bokslut 2019 

Räddningsnämnden 
Bokslutsrapport 2019 

Räddningsnämnden 
Protokoll 2020-01-30 §6 - Ekonomisk uppföljning 4 U4 årsbokslut för 

2019 

Bygg- och miljönämnden 
Bokslutsrapport 2019 

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 
Protokoll Bokslut 2019 (U4) §44 

Kommunstyrelsen 
Bokslutsrapport 2019 

Kommunstyrelsen 
Protokoll 2020-02-26 - Ks §44 Årsredovisning 2019, kommunstyrelsens 

egna 

SÅM 
Årsredovisning 2019 

Tekniska nämnden 
Bokslut 2019 daterat den I I februari 2020 

Tekniska nämnden 
Bokslutsrapport 2019 

Överförmyndarnämnden 
Bokslutsrapport 2019 

Överförmyndarnämnden 
Bokslut 2019 § I den 14 februari 2020 

COWIAB 
Slutrapport, Utredning av Gislaveds lokalkostnader 

COWIAB 
Delrapport, Utredning av Gislaveds lokalkostnader 

Gislavedshus 
Ombildning hyresrätter till bostadsrätter 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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AB Gislavedhus 
Rapport bostadsutredning renodling av kommunala bolag 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-25 I (I) 

Ks §77 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Frukostmöte 
Anton Sjödell informerar från frukostmöte med regeringens trafikutskott 
gällande Baltic Link. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-25 1(2) 

Ks §78 Dnr: KS.2020.64 1.4.1 

Ny budgetprocess, Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budgetfullmäktige 
kommer att inträffa 22 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att de två planerade 
budgetfullmäktige, 14 maj och 19 november utgår. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 14 maj och 19 
november kommer ordinarie kommunfullmäktige sammanträden inträffa. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nämnderna måste 
besluta sina taxor för nästkommande år innan augusti månads utgång. 

Ärendebeskrivning 
På grund av de omständigheter som råder i samhället just föreslås att den 
planeringsprocess som finns kring planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2024. 
Vårens budgetfullmäktige som var planerat till den 14 maj utgår och så även det 
planerade budgetfullmäktige den 19 november, istället läggs ett 
budgetfullmäktige 22 oktober. Detta innebär: 

• Ett budgetfullmäktige inför 2021 den 22 oktober 
• De två inplanerade budgetfullmäktige blir vanliga 

kommunfullmäktigemöten 
• Nämnder får sina ramar och eventuella uppdrag en gång inför 2021. 
• Nämnderna kommer inte besluta sina planeringsdirektiv i juni. 
• Tidsplanen för nämnderna att beslut ska tas i december ligger fast. 
• Nämndernas beslut om taxor behöver beslutas i nämnderna senast i 

augusti. 

Nedan presenteras en reviderad tidplan: 

Planeringsdirektiv och taxor 2021 
Vecka Datum Händelse Forum 
36 
(senast) 

31/8 Beslut om taxor i nämnd Nämnder 

30/9 KS behandlar KF:s planeringsdirektiv KS 
30/9 KS behandlar kommunens taxor KS 
7/10 KS beslutar KF:s planeringsdirektiv KS 
7/10 KS beslutar kommunens taxor KS 

43 22/10 KF- beslutar om fastställandet av KF-
planeringsdirektiv och taxor 

KF 

43 22/10 KF beslutar kommunens taxor KF 

53 
(senast) 

31/12 Nämnderna beslutar sina planeringsdirektiv Nämnder 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 mars 2020 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M) med instämmande av Marie Johansson (S), Stefan Nylen (SD), 
Fredrik Sveningson (L), Anders Gustafsson (SD), Mikael Kindbladh (WeP), 
Håkan Josefsson (C) och Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Försäljning av aktier i Smålands Turism AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att Gislaveds kommun 
säljer sitt aktieinnehav i Smålands turism AB till Region Jönköpings län. Aktierna 
säljs till sitt nominella värde. Ett samverkansavtal upprättas mellan regionens 
kommuner, Region Jönköpings län och Smålands Turism AB. Detta beslut gäller 
under förutsättning att likartat beslut fattas, i god tid före bolagsstämman 2020-
06-03, i samtliga kommuner i Jönköpings län. 

Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län äger 50 procent av Smålands Turism AB. Länets tretton 
kommuner önskar nu överlåta sina aktier i bolaget till Region Jönköpings län. 
Vid bolagsstämman i juni 2019 fick en arbetsgrupp i uppdrag att arbeta igenom 
frågeställningarna gällande ägardirektiv, styrelsearvode, långsiktig finansiering av 
företaget, samverkan mellan företaget, kommunerna och Region Jönköpings 
län. 

Arbetsgruppens förslag är dels att kommunerna överlåter sina aktier i bolaget 
så att Region Jönköpings län blir ensam ägare till Smålands Turism AB, dels att 
ett avtal upprättas som reglerar hur bolaget och kommunerna ska samverka. 
Frågan har varit uppe till diskussion och ställningstagande i Primärkommunal 
samverkan (PKS) samt i Kommunalt forum. Samverkansavtalet ska vara 
undertecknat senast i samband med ordinarie bolagsstämma den 3 juni 2020. 

Nuvarande aktiefördelning i Smålands Turism AB är: 

ÄRare Antal aktier Andelstal (%) 
Region Jönköpings län 300 50 
Aneby kommun 6 I 
Eksjö kommun 18 3 
Gislaved kommun 30 5 
Gnosjö kommun 6 I 
Habo kommun 6 I 
Jönköping kommun 108 18 
Mullsjö kommun 6 I 
Nässjö kommun 24 4 
Sävsjö kommun 12 2 
Tranås kommun 18 3 
Vaggeryd kommun 12 2 
Vetlanda kommun 24 4 
Värnamo kommun 30 5 
Summa 600 /00 

De 300 aktier som ägs av kommunerna föreslås säljas till sitt nominella belopp, 
I 000 kronor per aktie. Det innebär för Gislaveds kommuns del en försäljning 
av 30 aktier till ett totalt värde av 30 000 kr. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Försäljningen förutsätter att likartade beslut fattas i samtliga länets kommuner. 
Det behöver göras i god tid före bolagsstämman i Smålands Turism AB den 3 
juni 2020. 

För att reglera hur Smålands Turism AB och länets kommuner ska samverka, 
utifrån bolagets uppdrag och kommunernas behov, utan att kommunerna har 
ett ägarinflytande, ska ett samverkansavtal tas fram. Arbetet med avtalet sker i 
samverkan mellan bolaget, kommunerna och Region Jönköpings län. Detta sker 
under våren 2020. 

I samband med att Region Jönköpings län tillträder som ensam ägare av bolaget 
kommer nuvarande styrelse att avgå och en ny styrelse väljas. Förslag till ny 
styrelsesammansättning är: 

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter (inga ersättare) varav fem utses av Region 
Jönköpings län, en ledamot nomineras av kommunerna via Primärkommunal 
samverkan (PKS) och en ledamot med erfarenhet från branschen nomineras 
genom Smålands Turism AB. Regionrevisionen utser lekmannarevisor i bolaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §80 Dnr: KS.2020.66 2.5.3 

Upptagning av lån 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Gislaveds kommun 
har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder under 2020, med totalt 
300 mnkr. 

Kommunfullmäktige beslutar att låneavtal och andra handlingar skall 
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av 
kommunstyrelsens I :e vice ordförande, eller vid förfall för denne 
kommunstyrelsens 2:e vice ordföranden och kontrasigneras av 
ekonomichef/biträdande kommundirektör eller vid förfall för denne 
kommundirektör. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun har i dagsläget inga långfristiga skulder (lån). Det senaste 
lånet kommunen hade hos Kommuninvest på 30 mnkr betalades tillbaka under 
2018. 

I kommunens finansiella analys har det konstaterats att för att kommunen ska 
ha ekonomin i balans måste resultatet ligger på ca 30 mnkr och investeringar 
på ca I 00 mnkr. Under 2017, 2018 och 2019 var investeringsnivån högre än 
I 00 mnkr, samtidigt som resultatet blev betydligt lägre än 30 mnkr. Därmed 
uppstod ett likviditetsglapp, som medförde att kommunen nyttjar sin 
checkkredit med ca 80 mnkr under 2019. Detta tillsammans med att 
kommunen kommer behöva låna för att täcka framtida investeringar samt 
förstärka kommunens kassalikviditet föreslås att kommunen tar ett lån om 300 
mnkr hos Kommuninvest. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 mars 2020 
PM upptagning av lån daterat den 24 mars 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 


