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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

Ks §27 Dnr: KS.2020.60 5.2.1 

Coronaviruset, Covid-19 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör, informerar om det senaste läget 
gällande smittspridningen av covid-19 i länet och i kommunen. I dagsläget vårdas 
71 personer på sjukhus i region Jönköpings län, varav 16 st på intensiven. Mellan 
den 27 januari och 3 februri har 58 nya bekräftade fall av covid-19 konstaterats i 
Gislaveds kommun, jämfört med 96 fall veckan innan. Antal brukare i Gislaveds 
kommun som har bekräftad covid 19 är i dagsläget 8 st. 

En preliminär tidplan för vaccination mot covid-19 är framtagen och är indelad i 
fyra faser. De som bor på särskilt boende, har hemtjänst eller hemsjukvård eller de 
som arbetar nära dessa personer har påbörjat sina vaccinationer i december. I 
nuläget har samtliga inom särskilda boenden i Gislaveds kommun fått båda doserna 
av vaccin. I början av mars är det personer födda 1956 eller tidigare, de som är 18 
år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans samt de som 
arbetar inom vård och omsorg som får möjlighet att vaccinera sig. I slutet av mars 
är det personer som är 60-64 år och personer 18-64 år som ingår i riskgrupp. Fas 
fyra inleds i slutet av april och innefattar övriga personer över 18 år. Kommunen 
har erbjudit regionen ett flertal olika lokaler för vaccinering när vi går in i fas 4. 

Det har gått ut information till kommunens personal att vaccination får göras på 
arbetstid. I kommunen har man förlängt distansarbetet fram till sista mars. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.60
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

Ks §28 Dnr: KS.2021.22 4.2.1 

Tematiskt tillägg, vindkraft, till den fördjupade översiktsplanen öp-16 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020 (§ I 14) att upphäva 
vindkraftspolicy för Gislaveds kommun, daterad 19 mars 2008, samt att det tas 
fram ett tematiskt tillägg (TÖP) för vindkraft som kompletterar gällande 
översiktsplan, ÖP 16. 

Med anledning av ovanstående beslut redogör enhetschef Joakim Toll, 
utvecklingsledare Susanne Härenstam och kommunjurist Sandra Arvidsson för vad 
det innebär att ta fram ett tematiskt tillägg för vindkraft och vilka konsekvenser 
det medför på övriga projekt som pågår. Bland annat arbetet med den fördjupning 
av översiktsplanen som tas fram för Gislaved och Anderstorp. Information ges 
också gällande det pågående arbete som sker inom vindkraftsområdet ur både ett 
nationellt och regionalt perspektiv. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.22
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

Ks §29 Dnr: KS.2020.224 1.8 

Intern kontrollplan 2021, kommunstyrelsens egna 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till intern kontrollplan 2021. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till intern kontrollplan 2021 har upprättats utifrån den riskanalys som är 
gjord. I planen finns förslag på de områden som ska granskas under 2021. 

Exempel på områden som kommer att granskas är: 

• Risk för utebliven effektivisering om inte digitala verktyg/tjänster används 
rätt eller i tillräckligt stor utsträckning i förhållande till nya arbetssätt. 

• Risk för att uppföljning inte blir korrekt inledningsvis vid införande av nya 
system. 

• Risk för fysiska och psykiska negativa konsekvenser vid ökat distansarbete. 

Kommunstyrelsen kommer att få en uppföljningsrapport av kontrollresultat i 
samband med bokslutet för 2021. Av uppföljningsrapporten kommer framgå om 
brister framkommit vid kontrollen och om åtgärder har vidtagits. 

Beslutsunderlag 
Riskanalys 2021 - Kommunstyrelsen, beslutad den 25 november 2020 
Intern kontrollplan 2021 - Kommunstyrelsen, daterad den 22 januari 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2021 

Yrkanden 
Evagelos Varsamis (S): Att ärendet ska avgöras idag. 

Anton Sjödell (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L): Bifall till liggande 
förslag och till Evagelos Varsamis (S) yrkande. 

Propositionordning 
Ordföranden ställer proposition på Evagelos Varsamis (S) yrkande att ärende ska 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Ordföranden ställer därefter proposition på liggande förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att anta detta. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, kvalitet- och verksamhetsutveckling 
Kommunstyrelseförvaltningen, respektive ansvarig i internkontrollplanen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

Ks §30 Dnr: KS.2020.61 1.4.1 

Årsredovisning 2020, U4, kommunstyrelsens egna 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande 
förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens årsredovisning 2020. 

Ärendebeskrivning 
Resultatet för kommunstyrelsen 2020 visar ett överskott på 8, I mnkr. Utfallet är 
fortfarande preliminärt. Vid uppföljning 3 visade prognosen ett underskott på 
drygt 2 mnkr och det låg främst inom avdelningen för arbete och utbildning. 
Avdelningen började dock redan då se effekter av den åtgärdsplan som tagits fram 
för att få en budget i balans. 

Avvikelsen mot budget beror både på högre intäkter än beräknat men också lägre 
kostnader. De högre intäkterna beror på statlig ersättning för ökade 
sjuklönekostnader kopplade till pandemin, samt högre statsbidrag till 
vuxenutbildning än förväntat. De lägre kostnaderna beror på vakanta tjänster, 
föräldraledigheter, långtidssjukskrivningar samt inställda aktiviteter på grund av 
Covid-19-pandemin. 

Invånare 
En effekt av Covid-19-pandemin är en ökad användning av digitala hjälpmedel. 
Under året har exempelvis ansökningar av ekonomiskt bistånd och undervisningen 
inom Centrum för livslångt lärande digitaliserats. Kontaktcenter har gjort en stor 
uppgradering av sina system för att kunna skapa bättre e-tjänster med mer 
funktionalitet. Den positiva effekten för invånaren förväntas bli snabbare svar, 
bättre funktionalitet och bättre tillgänglighet. 

Medarbetare 
Förvaltningens sjukfrånvaro har varit låg på 3,9%. Situationen med Covid-19 har 
inneburit en stor arbetsbelastning för medarbetarna som har fått ställa om och 
prioritera om under året. Några stora byten av verksamhetssystem (ekonomi och 
HR), krisledningsarbetet har inneburit en stor arbetsinsats för många 
medarbetare. 

Verksamhet 
Läget med Covid-19 har haft en betydande påverkan och omprioriteringar har 
behövt göras, exempelvis har dialogarbete varit svårt att genomföra, 
budgetprocessen fick skjutas fram till hösten och krisledningsarbetet har 
prioriterats. Framsteg har gjorts inom digitalisering och den nya avdelningen för 
arbete och utbildning bildades. Arbetet med styrmodellen är fortsatt viktigt och då 
särskilt med fokus på dialogen mellan chef-chef och chef-medarbetare. 

Hållbar utveckling 
Satsningar görs där kommunen genom upphandlingen arbetar med att både öka 
andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som serveras i de olika köken 
inom verksamheterna. Kommunstyrelsen har ansvar för den övergripande klimat
och energipolitiken och har under 2020 arbetat särskilt med frågorna kring att öka 
användningen av förnybar energi. 
Ks §30 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.61
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

Beslutsunderlag 
Preliminärt Bokslut 2020, daterat den 4 februari 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

Ks §31 Dnr: KS.2020.225 10.10.2 

Ansökan om elitbidrag för år 2021, Gislaveds Volleybollklubb 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att till kommande sammanträde 
begära in Gislaved Volleybollsklubbs redovisning av 2020 års bidrag, samt 
överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Gislaveds Volleybollklubb får ett 
marknadsföringsstöd på 130 000 kr för att klubben aktivt marknadsför Gislaveds 
kommun i samband med elitverksamhet, samt att klubben ska återrapportera till 
kommunen vad man genomfört efter årets slut. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds Volleybollklubb har inkommit med en ansökan om elitbidrag från 
Gislaveds kommun på 280 000 kr. Gislaveds Volleybollklubb lyfter fram att de är 
goda ambassadörer för kommunen som ger PR vid sina resor. 

På grund av Covid-19-pandemin är klubbens ekonomi hårt belastad av uteblivna 
intäkter. För att kunna fortsätta stärka sin verksamhet på elitnivå och täcka 
föreningens kostnader ansöker klubben om bidrag för elitsatsning 2021. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att bidraget inte ska beviljas 
eftersom likställigheten inte kan säkras i enlighet med kommunallagen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om elitstöd för 2021 från Gislaved Volleybollklubb inkom 29 december 
2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2021 

Yrkanden 
Marie Johansson (S): Att Gislaveds Volleyboll klubb får ett marknadsföringsstöd på 
130 000 kr för att klubben aktivt marknadsför Gislaveds kommun i samband med 
elitverksamhet, samt att klubben ska återrapportera till kommunen vad man 
genomfört efter årets slut. 

Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Mattias Johansson (SD), Lennart 
Kastberg (KD): Bifall till Marie Johanssons (S) yrkande. 

Fredrik Sveningson (L): Att uppdra till förvaltningen att till kommande 
sammanträde begära in Gislaved Volleybollsklubbs redovisning av 2020 års bidrag. 

Bengt Petersson (C) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Marie-Louise 
Dinäss (S), Håkan Josefsson (C), Mikael Kindbladh (WeP) och Fredrik Johansson 
(S): Bifall till Fredrik Sveningsons (L) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningsons (L) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Ks §3 I (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

Ordföranden ställer därefter proposition på Marie Johanssons (S) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

Ks §32 Dnr: KS.2019.240 1.9 

Utredning gällande kommunens yttrande om tillstyrkan enligt 
Miljöbalken 16 kap. 4§ inför tillståndsprövning av vindkraftpark 
Vimmelstorp 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna det skriftliga 
svaret daterat den 8 januari 2021, samt att kommunstyrelsen i samsyn föreslår 
kommunfullmäktige besluta att inta den politiska inställningen att uppförande och 
drift av gruppstation för vindkraft på fastigheterna Vimmelstorp I :3, I :5-2, 2:2-2 
och 3:3 samt Reftele-Rem 2: I och Skatekull I :4 i Gislaved kommun inte är 
lämpligt. 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken skickades in till 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Östergötlands län 18 november 
2019 angående uppförande och drift av gruppstation för vindkraft på fastigheterna 
Vimmelstorp I :3, I :5-2, 2:2-2 och 3:3 samt Reftele-Rem 2: I och Skatekull I :4 i 
Gislaveds kommun. 

Länsstyrelsen i Östergötland, Miljöprövningsdelegationen begärde då in 
kommunens yttrande om tillstyrkan enligt miljöbalken inför tillståndsprövning av 
vind kraftparkerna. 

Bygg- och miljönämnden har i yttrande till kommunstyrelsen den 25 augusti 2020 
beslutat tillstyrka ansökan om tillstånd. Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget den 
23 september 2020 och skickade ärendet vidare till kommun-fullmäktige, som är 
det organ i kommunen som kan tillstyrka en ansökan om tillstånd till en anläggning 
för vindkraft enligt Miljöbalken 16 kap. 4 §. 

Innan ansökan skulle behandlas i kommunfullmäktige den 22 oktober beslutade 
miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen, samma dag att avskriva ärendet från 
vidare handläggning gällande ansökan om tillstånd. Kommunfullmäktige hade 
publicerat ärendet på dagordningen, och en behandling av ärendet behövde därav 
genomföras. 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2020 att återremittera ärendet för 
att utreda om det är ett eventuellt formfel att fatta beslut i frågan då ansökan har 
dragits tillbaka, så att beslutet håller för en eventuell prövning i Förvaltningsrätten. 

Vad innebär det att ett ärende avskrivs? 

En inledning av ett ärende avseende denna storlek av vindkraftverk innebär att en 
ansökan lämnas in hos Länsstyrelsen. När en ansökningspart väljer att meddela 
återkallelse av sin ansökan samt att Länsstyrelsen då beslutar att godkänna att 
ansökan återkallas finns det då inte heller ett ärende att pröva i sak ("fakta"), 
enlighet med 30, 3 I§§ förvaltningsprocesslagen ( 1979:291 ). Det innebär att 
kommunen har inget ärende att tillstyrka. Länsstyrelsen har då avskiljts sig i 
ärendet, och ingen vidare handläggning sker hos Länsstyrelsen. 

Ks §32 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

Vad innebär det att fatta beslut i ett ärende som redan är avskrivet och ansökan 
återtaget? 

Det innebär att skulle Gislaveds kommun fatta ett beslut att inte tillstyrka ärendet, 
så innebär det att beslutet blir utan verkan. Ett s.k. formfel kan därav inte föreligga 
eftersom det inte finns något öppet ärende som felet kan begås. 

Vad kan kommunfullmäktige göra for att påverka vindkraftsetablering i kommunen? 

Hur och var vindkraftverk lokaliseras styrs av den kommunomfattande 
översiktsplanen. I översiktsplanen finns även riktlinjer för hur vindkraft etableras. 
Det innebär att vill Gislaveds kommun påverka att vissa områden inte kan 
etableras av vissa typer av vindkraft ska detta anges i översiktsplanen. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna det skriftliga svaret daterat den 8 januari 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 22 oktober 2020, §131 
Länsstyrelsens beslut om avskrivning av ärendet om ansökan av vindkraftspark 
daterat den 22 oktober 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2021 
Kommunstyrelsen den 27 januari 2021, §19 

Yrkanden 
Carina Johansson (C): Att kommunstyrelsen i samsyn föreslår kommunfullmäktige 
besluta att inta den politiska inställningen att uppförande och drift av gruppstation 
för vindkraft på fastigheterna Vimmelstorp I :3, I :5-2, 2:2-2 och 3:3 samt Reftele
Rem 2: I och Skatekull I :4 i Gislaved kommun inte är lämpligt. 

Bengt Petersson (C), med instämmande av Håkan Josefsson (C), Anton Sjödell 
(M), Jonas Ericson (M), Lennart Kastberg (KD), Fredrik Sveningson (L), Mikael 
Kindbladh (WeP), Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Marie-Louise Dinäss 
(S), Evagelos Varsamis (S), Tommy Stensson (S), Mattias Johansson (SD) och 
Stefan Nylen (SD): Bifall till Carina Johanssons (C) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag att godkänna det 
skriftliga svaret på återremissen, daterat den 8 januari 2021 och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att anta detta. 

Ordföranden ställer därefter proposition på sitt egna yrkande och finner att 
kommunstyrelsen enhälligt beslutar att anta detta. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

Ks §33 Dnr: KS.2019.142 1.5.6 

Exploateringsavtal gällande Uvekull 5: I m.fl. inom Västra 
industriområdet i Smålandsstenar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat 
exploateringsavtal gällande exploateringsområdet inom Uvekull 5: I m.fl. i Västra 
industriområdet i Smålandsstenar. 

Ärendebeskrivning 
Till grund för exploateringsavtalet ligger förslag till detaljplan för Uvekull 5: I m.fl. 
inom Västra industriområdet i Smålandsstenar. Detaljplanens syfte är att utöka 
byggrätten för industriändamål, skapa skyddszon mellan industriområdet och 
bostadsområdet samt för att skapa möjlighet till omdirigering av tung trafik inom 
Smålandsstenars tätort. 

Syftet med exploateringsavtalet är att reglera skyldigheter, rättigheter samt 
kostnadsfördelningen för genomförandet av exploateringsområdet mellan 
exploatören och kommunen. 

Beslutsunderlag 
Exploateringsavtal gällande exploateringsområdet inom Uvekull 5: I m.fl. 
Tekniska nämnden den 3 november 2020 §83 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 januari 2021 
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 27 januari 2021, §2 

Yrkanden 
Håkan Josefsson (C) med instämmande av Marie Johansson (S), Lennart Kastberg 
(KD), Jonas Ericson (M) och Fredrik Sveningson (L): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

Ks §34 Dnr: KS.2020.73 2.5.5 

Kommunal borgen till AB Gislavedshus 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld 
ingå borgen för AB Gislavedshus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp 
om 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, samt att skuldbrev och 
borgensåtaganden som är beslutade av kommunfullmäktige ska undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall av denne, av 2:e vice ordföranden 
och kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall av denne, av 
kommundirektören. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 1999, § I 12, att bevilja AB 
Gislavedshus kommunal borgen för befintliga och eventuellt nya fastighetslån inom 
en oförändrad ram om 465 mnkr. 

Vid utgången preskriptionstid fattades ett nytt beslut i kommunfullmäktige den 29 
november 20 I I, §479, då behovet av kommunal borgen kvarstod inom oförändrad 
ram om 465 mnkr. 

Preskriptionstiden för beslutet den 29 november 20 I I går ut under 2021 och ett 
nytt beslut erfordras därför. 

AB Gislavedshus har i dag en skuld på 3 17 mnkr och har aviserat ett ökat 
lånebehov med 180 mnkr de kommande tre åren. Borgensramen bör därför 
utökas till 500 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 januari 2021 
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 27 januari 2021, §3 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.73
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

Ks §35 Dnr: KS.2020.152 2.2.2 

Arvoden till förtroendevalda 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arvoden för förtroendevalda 2021, enligt 
bilaga ett (I) daterad den 28 januari 2021 samt att arvodena ska börja gälla från 
den I mars 202 I . 

Ärendebeskrivning 
År 2015 infördes ett arvodesberäkningssystem som uppräknas efter 
riksdagsledamöternas arvoden. Under pågående mandatperiod fastställer 
kommunstyrelsen bilaga ett (I) när riksdagsledamotsarvodet är fastställt enlighet 
med paragraf sju (7) punkt Kommunalråd A - i styrdokumentet Regler om ersättning 
och frånvaro för kommunalt förtroendevalda i Gislaveds kommun. Det är endast 
kommunfullmäktige som kan besluta om de ekonomiska grunderna för 
förtroendevalda enligt 4 kap. 12 § KL och 5 kap. I§ KL. Kommunstyrelsen har 
endast mandat att göra en uppräkning. 

Normalt sett sker därav en uppräkning av arvodena i slutet på varje år efter att 
riksdagens arvodesnämnd fattar beslut om arvodena. Under 2020 beslutar inte 
riksdagens arvodesnämnd om en uppräkning av ledamöternas arvode. På 
kommunstyrelsens möte den 7 december 2020 beslutar därav styrelsen att invänta 
beslut avseende rikdagsledamöternas arvode. Den 27 januari 2021 fattar 
riksdagens arvodesnämnd beslut om arvoden. 

Inför 2021 föreslås därav att uppräkning sker med 1500 kr i enlighet med 
riksdagens arvodesnämnds beslut. Riksdagens arvodesnämnd har höjt 
ledamöternas arvoden med 1500 kronor till 69 900 kronor i månaden från januari 
2021, mot tidigare 68 400 kr i november 2019. 

Beslutsunderlag 
Bilaga ett (I) Arvoden för förtroendevalda 2021 daterad den 28 januari 2021 
Regler om ersättning och frånvaro för kommunalt förtroendevalda i Gislaveds 
kommun daterad den 13 december 2018 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 januari 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

Ks §36 Dnr: KS.2021.14 1.4 

Uppföljning av intern kontroll 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2020. 

Ärendebeskrivning 
En uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2020 har gjorts. Enligt 
reglementet för intern kontroll ska varje nämnd senast i bokslutet redovisa 
resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 

Av de planerade 7 kontrollmomenten har alla kontroller genomförts under året. I 
flertalet av kontrollerna har brister hittats och åtgärder har genomförts och i 
några fall planerats vidare för. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning Intern kontrollplan 2020 - Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2021 
Kommunstyrelsen den 27 januari 2021, §17 

Beslutet skickas till: 
Kvalitet- och verksamhetsutvecklingsenheten 
Revisionen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.14
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

Ks §37 Dnr: KS.2021.4 1.2.3 

Anmälan om delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Tf ekonomichef KS.2021.35 
5.2 Antagande av leverantör 

Tf ekonomichef KS.2021.36 
2.2 Upphandling av försäkringsskydd för Gislaved kommun 

Kontaktcenterchef KS.2021.42 
1.17 Reducering av öppethållande 28 februari 2021 följer beslut kring 
distansarbete internt i organisationen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2021.42
https://KS.2021.36
https://KS.2021.35
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

Ks §38 Dnr: KS.2021.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Primärkommunalt samverkansorgan 
Protokoll den 17 december 2020 

Leader västra Småland 
Brev till kommuner om förlängning av programperiod Leader 2021-2022 

Sveriges kommuner och regioner 
Cirkulär, Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 
introduktionsanställning - BUI 20 

Sveriges kommuner och regioner 
Cirkulär, Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 20 

Primärkommunalt samverkansorgan 
Kallelse PKS 2021-02-1 I 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


