
&GISLAVEDS 
-KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-05-18

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 18 maj 2022, kl. 13.00 - 16.00

Beslutande Carina Johansson (C), ordf.
Bengt Petersson (C)
Kian Anderson (WeP), tjänstgörande ersättare för Håkan Josefsson (C)
Anton Sjödell (M)
Lars Park (L), tjänstgörande ersättare för Jonas Ericson (M)
Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L)
Mikael Kindbladh (WeP)
Ylva Samuelsson (S), tjänstgörande ersättare för Marie Johansson (S)
Fredrik Johansson (S)
Ingebert Magnusson (S), tjänstgörande ersättare för Rose-Mari Modén (S)
Evangelos Varsamis (S)
Gunnel Augustsson (S), tjänstgörande ersättare för Tommy Stensson (S)
Anders Gustafsson (SD), tjänstgörande ersättare för Mattias Johansson (SD)
Stefan Nylén (SD)

Stefan Eglinger, kommundirektör, deltar på distansÖvriga deltagande
Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Tomas Gustavsson, utvecklingsledare, §164
Matilda Johansson, krisberedskapssamordnare, §§166, 181
Anna Sanell, avd.chef verksamhetsstöd, §§167-176
Linda Andersson, hr-chef, §§177, 181
Sandra Novakovic, lönechef, §181
Anton Axner, utvecklingsledare, §178
Anders Olsson, ekonomichef, §179

Utses att justera Fredrik Johansson (S)

Justeringens Kommunstyrelsekontoret den 19 maj 2022
plats och tid

Under- Paragrafer 164 - 181
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Yvonne Thelin Karlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Carina Johansson (C)

Justerande ..........................................................................................................................................

Fredrik Johansson (S)

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

Organ Kommunstyrelsen

Paragrafer 164 - 181Sammanträdesdatum 2022-05-18

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2022-05-20 anslags nedtagande 2022-06-11

Förvaringsplats Kommunstyrelseförvaltningen
för protokollet

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-05-18

Ks §164 Dnr: KS.2021.247 1.9

Antagande av Strategi för äldreomsorgen 2022-2031 för Gislaveds
kommun

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta strategi för
äldreomsorgen 2022-2031.

Reservation
Anders Gustafsson (SD) och Stefan Nylén (SD) reserverar sig till förmån för
Anders Gustafssons (SD) yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har översänt strategi för äldreomsorgen 2022-2031 för behandling
i kommunfullmäktige. Dokumentet har tagits fram efter beslut i socialnämnden den
8 september 2020 och dess syfte är att vara ett verktyg för att planera, organisera
och kartlägga framtida behov av äldreomsorg i kommunen.

Strategin för äldreomsorgen är tänkt att vara ett strategiskt dokument på lång sikt,
vilket gör att den innehåller utvecklingsområden snarare än konkreta mål. Dessa
utvecklingsområden har tagits fram utifrån medborgardialoger, enkäter och
omvärldsanalys. Utvecklingsområdena innehåller det som socialnämnden anser
viktigt att arbeta med för att kunna klara grunduppdraget kopplat till vård och
omsorg för den äldre målgruppen.

Strategin för äldreomsorgen har varit ute på remiss hos kommunens nämnder och
bolag, samt hos regionen. Även kommunens pensionärsföreningar har lämnat
synpunkter både nu och under arbetets gång. Förvaltningen har omhändertagit alla
synpunkter som har kommit in och gjort en bedömning om äldreomsorgsplanen
har behövt utvecklas utifrån synpunkterna.

Beslutsunderlag
Förslag på strategi för äldreomsorgen 2022-2031
Socialnämnden den 21 april 2022, §39
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022

Yrkanden
Anders Gustafsson (SD): Att lägga till på sida 17 under kompetensförsörjning att
man ska kunna svenska i både tal och skrift för att bli erbjuden ett jobb i
äldrevården.

Anton Sjödell (M): Avslag på Anders Gustafssons (SD) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anders Gustafssons (SD) yrkande och Anton
Sjödells (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
Anders Gustafssons (SD) yrkande.

Ks §164 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-05-18

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

JA-röst för Anton Sjödells (M) avslagsyrkande
NEJ-röst för Anders Gustafssons (SD) yrkande

Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst
Carina Johansson (C) Stefan Nylén (SD)
Bengt Petersson (C) Anders Gustafsson (SD)
Kian Anderson (WeP)
Anton Sjödell (M)
Lars Park (L)
Emanuel Larsson (KD)
Fredrik Sveningson (L)
Mikael Kindbladh (WeP)
Ylva Samuelsson (S)
Fredrik Johansson (S)
Ingebert Magnusson (S)
Evangelos Varsamis (S)
Gunnel Augustsson (S)

Omröstningen utfaller med 13 JA-röster och 2 NEJ-röster. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat att avslå Anders Gustafssons (SD) yrkande.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-05-18

Ks §165 Dnr: KS.2021.246 4.2.2

Antagande av detaljplan för fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27,
Solliden i Hestra

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan Norra
Hestra Kyrkobol 1:27, Solliden i Hestra daterad mars 2022.

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för centrala Hestras utveckling
genom bostadsbyggnation, centrumutveckling, detaljhandel, kontor, tillfällig vistelse
samt vuxenutbildning.

I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Hestra antagen den 26 februari 1998
anges markanvändningen för området som befintligt verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen har den 9 februari 2022 beslutat att föreslå en avvikelse från
FÖP för kommunfullmäktige att godkänna. Förändringen går från industri till att
möjliggöra bostäder, centrum, detaljhandel, kontor, tillfällige vistelse och
vuxenutbildning, detta med syftet att stärka Hestras centrumkaraktär och öka
antalet bostäder. Ändringen godkändes av kommunfullmäktige enligt beslut daterat
24 februari 2022.

Beslutsunderlag
Protokoll Bm Utskott Gislaved den 29 mars 2022, §12
Detaljplan för fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27, Solliden i Hestra daterad
mars 2022
Plankarta för fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27 daterad januari 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 25 april 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-05-18

Ks §166 Dnr: KS.2022.105 5.5.4

Riktlinje för säkerhetsskydd och signalskydd

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje för säkerhetsskydd och signalskydd
med tillhörande signalskyddsinstruktion, samt att nu gällande styrdokument för
säkerhetsskydd upphävs.

Ärendebeskrivning
Enligt säkerhetsskyddslagen 2018:585 och tillhörande förordning ska kommunen
vidta åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet.
Säkerhetsskydd kan övergripande beskrivas som ett system av samverkande
åtgärder som ska skydda säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetskänslig
verksamhet är verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet, det kan till
exempel vara sådant som är av betydelse för försvaret, det demokratiska
statsskicket eller samhällsviktig verksamhet.

Riktlinjen för säkerhetsskydd beskriver vad säkerhetsskydd är, ansvar och
organisation för säkerhetsskyddet i kommunen samt vad en säkerhetsskyddsanalys
är. Riktlinjen beskriver också att resultatet av säkerhetsskyddsanalys är en
handlingsplan. I riktlinjen beskrivs vikten att identifiera åtgärder inom områdena
informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

En del av riktlinjen är en signalskyddsinstruktion. Inom arbetet med krisberedskap
och totalförsvar vill Länsstyrelserna öka förmågan att samverka i form av skyddad
kommunikation. Med hjälp av kryptografiska funktioner som godkänts av
Försvarsmakten, så kallat signalskydd kan detta uppnås. Signalskydd används för att
skydda information som omfattas av sekretess eller annan information med högt
skyddsvärde. Signalskyddsinstruktion redovisar Gislaved kommuns planläggning
och organisation av signalskyddstjänsten.

Beslutsunderlag
Riktlinje för säkerhetsskydd och signalskydd
Signalskyddsinstruktion
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-05-18

Ks §167 Dnr: KS.2022.96 1.3.1

Reglemente kommunstyrelsen 2023

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för
kommunstyrelsen daterat 10 maj 2022. Reglementet börjar gälla från och med 1
januari 2023 och i samband med beslutet upphör det tidigare reglementet att gälla.

Ärendebeskrivning
2019 tog kommunfullmäktige beslut om att en ny nämndorganisation skulle träda
ikraft mandatperioden 2023. I det beslutet kom man fram till att kommunen skulle
slå ihop tekniska-, kultur- och fritid- och folkhälsonämnden. Sedan dess har
parlamentariska kommittén berett ärendet och gjort en genomlysning av alla
nämnders uppdrag. I denna process har man landat i att slå ihop även nämnden BM
Utskott Gislaved samt flytta delar från fastighet- och servicenämnden,
socialnämnden och barn-och utbildningsnämndens uppdrag till den nya nämnden
samhällsutvecklingsnämnden.

Kommunstyrelsens grunduppdrag är i stort samma som tidigare med skillnaden att
ett par delar från upphörande fastighet- och servicenämndens grunduppdrag har
flyttats över. Dessa delar är it-driften inklusive ansvaret för kommunens siths-
organisation (e-legitimation) och telefoni samt hela ansvaret för kommunens
interna drift och förvaltning av fastigheter samt den översiktliga planeringen av
lokalförsörjning, besluts- och prövomandat för hur investeringar utförs. I samband
med revideringen av alla reglementen har vissa redaktionella förändringar
genomförts och vissa förtydliganden som står inskrivna i alla reglementen. De olika
förändringarna är följande.

 Förhållandet om vilken nämnd som är anställande

myndighet och hur det ansvaret har fördelats har

förtydligats för att undvika en jävsproblematik.

 Hur initiativrätten fungerar har förtydligats genom att

rutiner har tagits fram.

 Att kommunen inte erbjuder insynsplatser i

nämnderna har förtydligats.

 Kontaktpolitikerverksamheten ersätts med

verksamhetsbesök. Att dessa planeras och

genomförs i samråd med förvaltningschef har lyfts in i

den beskrivningen.

 Hur deltagande via distans fungerar har förtydligats.

Ordförande kan bevilja det, men det ska ske

restriktivt och om särskilda skäl föreligger. Inga

ärenden som innehåller sekretess får ske på distans.

Ks §167 (forts.)

Beslutsunderlag

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.96
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2022-05-18

Parlamentariska kommitténs förslag daterat den 11 maj 2022
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen daterat 10 maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-05-18

Ks §168 Dnr: KS.2022.94 1.3.1

Reglemente utbildningsnämnden 2023

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för
utbildningsnämnden daterat 10 maj 2022. Reglementet börjar gälla från och med 1
januari 2023 och i samband med beslutet upphör det tidigare reglementet att gälla.

Ärendebeskrivning
2019 tog kommunfullmäktige beslut om att en ny nämndorganisation skulle träda
ikraft mandatperioden 2023. I det beslutet kom man fram till att kommunen skulle
slå ihop tekniska-, kultur- och fritid- och folkhälsonämnden. Sedan dess har
parlamentariska kommittén berett ärendet och gjort en genomlysning av alla
nämnders uppdrag. I denna process har man landat i att slå ihop även nämnden BM
Utskott Gislaved samt flytta delar från fastighet- och servicenämnden,
socialnämnden och barn-och utbildningsnämndens uppdrag till den nya nämnden
samhällsutvecklingsnämnden.

Utbildningsnämndens reglemente har justerats utifrån att kostverksamheten och
musikskolan flyttas över till samhällsutvecklingsnämndens grunduppdrag. Några
ytterligare förändringar har inte gjorts i förhållande till nämndens grunduppdrag.

Kopplat till utskott föreslås en mindre förändring. I nuvarande reglemente står det
att nämnden ska ha två utskott. I förslaget som ligger till underlag för beslut står
det att nämnden ska ha ett arbetsutskott och istället får upprätta ett utskott för
antagningsdelegation om behov finns.

I samband med revideringen av alla reglementen har vissa redaktionella
förändringar genomförts och vissa förtydliganden som står inskrivna i alla
reglementen. De olika förändringarna är följande.

 Förhållandet om vilken nämnd som är anställande

myndighet och hur det ansvaret har fördelats har

förtydligats för att undvika en jävsproblematik.

 Hur initiativrätten fungerar har förtydligats genom att

rutiner har tagits fram.

 Att kommunen inte erbjuder insynsplatser i

nämnderna har förtydligats.

 Kontaktpolitikerverksamheten ersätts med

verksamhetsbesök. Att dessa planeras och

genomförs i samråd med förvaltningschef har lyfts in i

den beskrivningen.

Ks §168 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.94
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 Hur deltagande via distans fungerar har förtydligats.

Ordförande kan bevilja det, men det ska ske

restriktivt och om särskilda skäl föreligger. Inga

ärenden som innehåller sekretess får ske på distans.

Beslutsunderlag
Parlamentariska kommitténs förslag daterat den 11 maj 2022
Förslag till reglemente för utbildningsnämnden daterat 10 maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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2022-05-18

Ks §169 Dnr: KS.2022.95 1.3.1

Reglemente socialnämnden 2023

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för
socialnämnden daterat 10 maj 2022. Reglementet börjar gälla från och med 1
januari 2023 och i samband med beslutet upphör det tidigare reglementet att gälla.

Ärendebeskrivning
2019 tog kommunfullmäktige beslut om att en ny nämndorganisation skulle träda
ikraft mandatperioden 2023. I det beslutet kom man fram till att kommunen skulle
slå ihop tekniska-, kultur- och fritid- och folkhälsonämnden. Sedan dess har
parlamentariska kommittén berett ärendet och gjort en genomlysning av alla
nämnders uppdrag. I denna process har man landat i att slå ihop även nämnden BM
Utskott Gislaved samt flytta delar från fastighet- och servicenämnden,
socialnämnden och barn-och utbildningsnämndens uppdrag till den nya nämnden
samhällsutvecklingsnämnden.

Socialnämndens reglemente har justerats utifrån att kostverksamheten flyttas över
till samhällsutvecklingsnämndens grunduppdrag. Några ytterligare förtydliganden
har gjorts i texterna då det tidigare varit otydligt kring att socialnämnden har det
samlande kommunövergripande samordningsansvaret för uppdraget i mottagning
och bosättning av nyanlända flyktingar. Socialnämnden har också ansvaret för akuta
boendefrågor och handläggning av bistånd i dessa fall och det har förtydligats
gentemot uppdraget som kommunstyrelsen har i förhållande till ekonomiskt
bistånd i övrigt.

I samband med revideringen av alla reglementen har vissa redaktionella
förändringar genomförts och vissa förtydliganden som står inskrivna i alla
reglementen. De olika förändringarna är följande.

 Förhållandet om vilken nämnd som är anställande

myndighet och hur det ansvaret har fördelats har

förtydligats för att undvika en jävsproblematik.

 Hur initiativrätten fungerar har förtydligats genom att

rutiner har tagits fram.

 Att kommunen inte erbjuder insynsplatser i

nämnderna har förtydligats.

 Kontaktpolitikerverksamheten ersätts med

verksamhetsbesök. Att dessa planeras och

genomförs i samråd med förvaltningschef har lyfts in i

den beskrivningen.

Ks §169 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.95
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 Hur deltagande via distans fungerar har förtydligats.

Ordförande kan bevilja det, men det ska ske

restriktivt och om särskilda skäl föreligger. Inga

ärenden som innehåller sekretess får ske på distans.

Beslutsunderlag
Parlamentariska kommitténs förslag daterat den 11 maj 2022
Förslag till reglemente för socialnämnden daterat 10 maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §170 Dnr: KS.2022.97 1.3.1

Reglemente räddningsnämnden Gislaveds och Gnosjö kommuner 2023

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för
räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner daterat 10 maj 2022.
Reglementet börjar gälla från och med 1 januari 2023 och i samband med beslutet
upphör det tidigare reglementet att gälla.

Ärendebeskrivning
2019 tog kommunfullmäktige beslut om att en ny nämndorganisation skulle träda
ikraft mandatperioden 2023. I det beslutet kom man fram till att kommunen skulle
slå ihop tekniska-, kultur- och fritid- och folkhälsonämnden. Sedan dess har
parlamentariska kommittén berett ärendet och gjort en genomlysning av alla
nämnders uppdrag. I denna process har man landat i att slå ihop även nämnden BM
Utskott Gislaved samt flytta delar från fastighet- och servicenämnden,
socialnämnden och barn-och utbildningsnämndens uppdrag till den nya nämnden
samhällsutvecklingsnämnden. Reglementet för räddningsnämnden för Gislaveds
och Gnosjö kommuner är inte förändrat i sitt grunduppdrag.

Räddningsnämnden i Gislaveds och Gnosjö kommuner ska utöver vad som följer
av lag tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med reglementet och avtal om
samverkan mellan de båda kommunerna.

I samband med revideringen av alla reglementen har vissa redaktionella
förändringar genomförts och vissa förtydliganden som står inskrivna i alla
reglementen. De olika förändringarna är följande.

 Förhållandet om vilken nämnd som är anställande

myndighet och hur det ansvaret har fördelats har

förtydligats för att undvika en jävsproblematik.

 Hur initiativrätten fungerar har förtydligats genom att

rutiner har tagits fram.

 Kontaktpolitikerverksamheten ersätts med

verksamhetsbesök. Att dessa planeras och

genomförs i samråd med förvaltningschef har lyfts in i

den beskrivningen.

 Hur deltagande via distans fungerar har förtydligats.

Ordförande kan bevilja det, men det ska ske

restriktivt och om särskilda skäl föreligger. Inga

ärenden som innehåller sekretess får ske på distans.

Ks §170 (forts.)

Beslutsunderlag

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2022.97
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Parlamentariska kommitténs förslag daterat den 11 maj 2022
Förslag till reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö
kommuner daterat 10 maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §171 Dnr: KS.2022.98 1.3.1

Reglemente bygg- och miljönämnden Gislaveds och Tranemo
kommuner 2023

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för
bygg- och miljönämnden för Gislaveds och Tranemo kommuner daterat 10 maj
2022. Reglementet börjar gälla från och med 1 januari 2023 och i samband med
beslutet upphör det tidigare reglementet att gälla.

Ärendebeskrivning
2019 tog kommunfullmäktige beslut om att en ny nämndorganisation skulle träda
ikraft mandatperioden 2023. I det beslutet kom man fram till att kommunen skulle
slå ihop tekniska-, kultur- och fritid- och folkhälsonämnden. Sedan dess har
parlamentariska kommittén berett ärendet och gjort en genomlysning av alla
nämnders uppdrag. I denna process har man landat i att slå ihop även nämnden BM
Utskott Gislaved samt flytta delar från fastighet- och servicenämnden,
socialnämnden och barn-och utbildningsnämndens uppdrag till den nya nämnden
samhällsutvecklingsnämnden. Reglementet för bygg- och miljönämnden för
Gislaveds och Tranemo kommuner är inte förändrat i sitt grunduppdrag.

Bygg- och miljönämnden för Gislaveds och Tranemo kommuner ska utöver det
som föreskrivs i kommunallag (2017:725) följa de regler i speciallagstiftning som
regleras för nämndens tilldelade uppgifter. För nämnden gäller också de särskilda
styrdokument som värdkommunens fullmäktige beslutat ska gälla för nämnden. I
nämndens uppdrag och det upprättade samverkansavtal som finns mellan de båda
kommunerna framgår att Gislaveds kommun är värdkommun och bygg- och
miljönämnden för Gislaveds och Tranemo kommuner ingår i Gislaved kommuns
organisation. Den gemensamma nämnden fullgör de uppgifter som
kommunfullmäktige i Gislaveds kommun och kommunfullmäktige i Tranemo
kommun genom detta reglemente ålagt nämnden att fullgöra.

I samband med revideringen av alla reglementen har vissa redaktionella
förändringar genomförts och vissa förtydliganden som står inskrivna i alla
reglementen. De olika förändringarna är följande.

 Förhållandet om vilken nämnd som är anställande

myndighet och hur det ansvaret har fördelats har

förtydligats för att undvika en jävsproblematik.

 Hur initiativrätten fungerar har förtydligats genom att

rutiner har tagits fram.

 Kontaktpolitikerverksamheten ersätts med

verksamhetsbesök. Att dessa planeras och

genomförs i samråd med förvaltningschef har lyfts in i

den beskrivningen.

Ks §171 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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 Hur deltagande via distans fungerar har förtydligats.

Ordförande kan bevilja det, men det ska ske

restriktivt och om särskilda skäl föreligger. Inga

ärenden som innehåller sekretess får ske på distans.

Beslutsunderlag
Parlamentariska kommitténs förslag daterat den 11 maj 2022
Förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden för Gislaveds och Tranemo
kommuner daterat 10 maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §172 Dnr: KS.2022.99 1.3.1

Reglemente samhällsutvecklingsnämnden 2023

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nytt reglemente
för samhällsutvecklingsnämnden daterat 10 maj 2022. Reglementet börjar gälla
från och med 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
2019 tog kommunfullmäktige beslut om att en ny nämndorganisation skulle träda
ikraft mandatperioden 2023. I det beslutet kom man fram till att kommunen skulle
slå ihop tekniska-, kultur- och fritid- och folkhälsonämnden. Sedan dess har
parlamentariska kommittén berett ärendet och gjort en genomlysning av alla
nämnders uppdrag. I denna process har man landat i att slå ihop även nämnden BM
Utskott Gislaved samt flytta delar från fastighet- och servicenämnden,
socialnämnden och barn-och utbildningsnämndens uppdrag till den nya nämnden
samhällsutvecklingsnämnden.

Samhällsutvecklingsnämndens grunduppdrag är att verka för att bidra till
kommunens attraktivitet, samhällsutveckling med goda boende- och livsmiljöer.
Nämndens uppdrag är att erbjuda och skapa förutsättningar för att ge
kommuninvånarna goda förutsättningar för en god folkhälsa och en positiv och
meningsfull fritid i alla åldrar. Utbudet ska främja demokratin och göra kommunen
mer attraktiv att verka och bo i.

De befintliga nämndernas grunduppdrag som flyttas i sin helhet är nuvarande
tekniska-, kultur- och fritid och folkhälsonämnden samt BM Utskott Gislaved.

BM Utskott Gislaved behandlar kart- och mätverksamheten, detaljplaner, GIS,
energirådgivning och bostadsanpassningsbidrag. Övriga myndighetsärenden inom
bygglov och miljö hanteras fortsatt av bygg- och miljönämnden Gislaveds och
Tranemo kommuner.

Fastighet- och servicenämndens grunduppdrag delas upp mellan
samhällsutvecklingsnämnden och kommunstyrelsen där de delar som läggs in i
samhällsutvecklingsnämnden rör internserviceuppdraget i sin helhet.

Från grunduppdragen inom barn- och utbildningsnämnden finns uppdraget om den
kommunala musikskolan med i detta reglementet samt kostverksamheten. Även
kostverksamheten från socialnämnden flyttas in här och nämnden får då det
samlade uppdraget för hela kommunens kostverksamhet.

I reglementet finns det inte inskrivet vilka utskott, arbetsgrupper,
kontaktpolitikerverksamheter eller samverkansorgan som nämnden ska ha utan
den rätten ges nämnden att själva bestämma om. Det regleras däremot tydligt hur
ett utskott ska vara bemannade i det fall de upprättas. Det som är bestämt är att
nämnden ska ha ett arbetsutskott.

Ks §172 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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I samband med revideringen av alla reglementen har vissa redaktionella
förändringar genomförts och vissa förtydliganden som står inskrivna i alla
reglementen. De olika förändringarna är följande.

 Förhållandet om vilken nämnd som är anställande myndighet och hur det
ansvaret har fördelats har förtydligats för att undvika en jävsproblematik.

 Hur initiativrätten fungerar har förtydligats genom att rutiner har tagits fram.

 Att kommunen inte erbjuder insynsplatser i nämnderna har förtydligats.

 Kontaktpolitikerverksamheten ersätts med verksamhetsbesök. Att dessa
planeras och genomförs i samråd med förvaltningschef har lyfts in i den
beskrivningen.

 Hur deltagande via distans fungerar har förtydligats. Ordförande kan bevilja det,
men det ska ske restriktivt och om särskilda skäl föreligger. Inga ärenden som
innehåller sekretess får ske på distans.

Beslutsunderlag
Parlamentariska kommitténs förslag daterat den 11 maj 2022
BM utskott i den nya nämndorganisationen 2023
Förslag till reglemente för samhällsutvecklingsnämnden daterat 10 maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §173 Dnr: KS.2022.100 1.3.1

Reglemente valnämnden 2023

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för
valnämnden daterat 10 maj 2022. Reglementet börjar gälla från och med 1 januari
2023 och i samband med beslutet upphör det tidigare reglementet att gälla.

Ärendebeskrivning
2019 tog kommunfullmäktige beslut om att en ny nämndorganisation skulle träda
ikraft mandatperioden 2023. I det beslutet kom man fram till att kommunen skulle
slå ihop tekniska-, kultur- och fritid- och folkhälsonämnden. Sedan dess har
parlamentariska kommittén berett ärendet och gjort en genomlysning av alla
nämnders uppdrag. I denna process har man landat i att slå ihop även nämnden BM
Utskott Gislaved samt flytta delar från fastighet- och servicenämnden,
socialnämnden och barn-och utbildningsnämndens uppdrag till den nya nämnden
samhällsutvecklingsnämnden. Valnämndens grunduppdrag är oförändrat.

I samband med revideringen av alla reglementen har vissa redaktionella
förändringar genomförts och vissa förtydliganden står inskrivna i flera reglementen.
De förändringarna som gäller för valnämnden är följande.

 Hur initiativrätten fungerar har förtydligats genom att

rutiner har tagits fram.

 Att kommunen inte erbjuder insynsplatser i

nämnderna har förtydligats.

 Hur deltagande via distans fungerar har förtydligats.

Ordförande kan bevilja det, men det ska ske

restriktivt och om särskilda skäl föreligger. Inga

ärenden som innehåller sekretess får ske på distans.

Beslutsunderlag
Parlamentariska kommitténs förslag till beslut daterat den 11 maj 2022
Förslag till reglemente för valnämnden daterat 10 maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §174 Dnr: KS.2022.101 1.3.1

Reglemente demokratiberedningen 2023

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för
demokratiberedningen, daterat 10 maj 2022. Reglementet börjar gälla från och
med 1 januari 2023 och i samband med det upphör det tidigare reglementet att
gälla.

Ärendebeskrivning
2019 tog kommunfullmäktige beslut om att en ny nämndorganisation skulle träda
ikraft mandatperioden 2023. I det beslutet kom man fram till att kommunen skulle
slå ihop tekniska-, kultur- och fritid- och folkhälsonämnden. Sedan dess har
parlamentariska kommittén berett ärendet och gjort en genomlysning av alla
nämnders uppdrag. I denna process har man landat i att slå ihop även nämnden BM
Utskott Gislaved samt flytta delar från fastighet- och servicenämnden,
socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens uppdrag till den nya nämnden
samhällsutvecklingsnämnden.

I förslag på nytt reglemente för demokratiberedningen har ett antal ändringar
gjorts i beredningens grunduppdrag. Bakgrunden till detta är att grunduppdraget
har varit för omfattande samt att det tidigare funnits oklarheter gällande
fördelningen av ansvarsområden mellan demokratiberedningen och
kommunstyrelsen. Utöver detta har redaktionella förändringar gjorts och två nya
rubriker har tillkommit under kapitlet "Beredningens arbetsformer". Följande
ändringar har gjorts:

 Under "Avgränsning av beredningens grunduppdrag" har översiktsplanering
tagits bort.

 Under "Innehållet i beredningens grunduppdrag" har samtliga delar som
gäller översiktsplanering tagits bort. Vidare har uppgifter som gäller
arbetet med kommunfullmäktigevisionen, övergripande mål och
inriktningar tagits bort. Slutligen har det även tagits bort att beredningen
ska ha dialog med näringslivet.

 Under samma rubrik har det förtydligats att omvärldsbevakningen gäller
demokrati- och dialogutveckling. I övrigt har tre nya punkter lagts till:
-Planera, genomföra och följa upp dialoger
-Använda medborgarrådets funktion i demokratiutvecklingsuppdraget
-Vara stöd åt förvaltningarna och andra politiska organ i deras arbete med
medborgardialoger.

 Under rubriken "Sammansättning" har ett förtydligats gjorts. Istället för att
ha ett fast antal ledamöter är antalet ledamöter beroende av antalet
partier i kommunfullmäktige.

Ks §174 (forts.)
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 Rubriken "Ersättare för ordföranden" har lagts till för att förtydliga vem
som får rollen som ordförande om den ordinarie ordföranden är
frånvarande.

 Rubriken "Deltagande på distans" är tillagd. Detta för att även beredningar
ska ha möjligheten att sammanträda digitalt vid behov.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
reglemente för demokratiberedningen, 10 maj 2022, samt att reglementet börjar
gälla från och med 1 januari 2023. I samband med beslutet upphör det tidigare
reglementet att gälla.

Beslutsunderlag
Parlamentariska kommitténs förslag till beslut daterat den 11 maj 2022
Förslag till reglemente för demokratiberedningen, daterad 10 maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §175 Dnr: KS.2022.102 1.3.1

Reglemente parlamentariska kommittén 2023

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för
parlamentariska kommittén, daterat 10 maj 2022. Reglementet börjar gälla från
och med 1 januari 2023 och i samband med beslutet upphör det tidigare
reglementet att gälla.

Ärendebeskrivning
2019 tog kommunfullmäktige beslut om att en ny nämndorganisation skulle träda i
kraft mandatperioden 2023. I det beslutet kom man fram till att kommunen skulle
slå ihop tekniska-, kultur- och fritid- och folkhälsonämnden. Sedan dess har
parlamentariska kommittén berett ärendet och gjort en genomlysning av alla
nämnders uppdrag. I denna process har man landat i att slå ihop även nämnden BM
Utskott Gislaved samt flytta delar från fastighet- och servicenämnden,
socialnämnden och barn-och utbildningsnämndens uppdrag till den nya nämnden
samhällsutvecklingsnämnden.

I förslag på nytt reglemente för parlamentariska kommittén finns ett par tillägg
samt redaktionella förändringar. Följande ändringar har gjorts:

 Under "Sammansättning" har texten förtydligats så att det framgår att
partier som sitter i kommunfullmäktiges presidium ska ha två stycken
ordinarie platser i kommittén.

 Rubriken "Inkallande av ersättare" har lagts till i reglementet. Principen för
inkallelse av ersättare i kommittén är annorlunda jämfört med nämnderna.
Syftet med inkallelse av ersättare i kommittén är att alla partier ska vara
representerade, medan syftet i nämnderna är att fylla upp alla platser.

 Rubriken "ersättare för ordföranden" har lagts till för att förtydliga vem
som får rollen som ordförande om den ordinarie ordföranden är
frånvarande.

 Rubriken "Deltagande på distans" är tillagd. Detta för att även beredningar
ska ha möjligheten att sammanträda digitalt vid behov.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
reglemente för parlamentariska kommittén, daterat 10 maj 2022, samt att
reglementet börjar gälla från och med 1 januari 2023. I samband med beslutet
upphör tidigare reglemente att gälla.

Beslutsunderlag
Parlamentariska kommitténs förslag daterat den 11 maj 2022
Förslag till reglemente för parlamentariska kommittén, daterad 10 maj 2022
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022

Ks §175 (forts.)
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ks §176 Dnr: KS.2022.108 1.3.3

Upphörande av reglementen vid ny nämndsorganisation 2023

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att upphäva reglementena
för tekniska nämnden daterat 2021-12-09, fritid- och folkhälsonämnden daterat
2020-04-23, kulturnämnden daterat 2020-04-23, fastighet- och servicenämnden
daterat 2020-04-23, BM Utskott Gislaved daterat 2020-04-28, arbetsgrupp för
arbetsmarknadsfrågor daterat 2015-01-23 samt rådet för social hållbarhet daterat
2017-05-09, samt att samtliga uppräknade reglementen upphör att gälla från och
med den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
I samband med att ny nämndorganisation träder i kraft 1 januari 2023 så upphör
också några befintliga reglementen att gälla. Dessa reglementen är tekniska
nämnden, fritid- och folkhälsonämnden, kulturnämnden och BM Utskott Gislaved
som alla går in i sin helhet i samhällsutvecklingsnämnden. Fastighet- och
servicenämndens reglemente upphör och delas upp mellan kommunstyrelsen och
samhällsutvecklingsnämnden. Reglementet och rådet för social hållbarhet samt
reglementet för arbetsgrupp för arbetsmarknadsfrågor har ersatts av rådet för
hållbar utveckling.

Yrkanden
Fredrik Sveningson (L): Att samtliga uppräknade reglementen upphör att gälla från
och med den 1 januari 2023.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningsons (L) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta och överlämnar ärendet till
kommande sammanträde för beslut.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
24

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-05-18

Ks §177 Dnr: KS.2021.164 1.2.6

Svar på motion om de medmänniskor som är sysselsatta i daglig
verksamhet och omsorgen/LSS

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att motionen gällande de
medmänniskor som är sysselsatta i daglig verksamhet och omsorgen/LSS ska
avslås.

Ärendebeskrivning
Motionen berör de individer som är sysselsatta i daglig verksamhet, omsorgen/LSS
och om dessa omfattas av uppvaktning av minnesgåva efter 25 år, i likhet med
anställda eller förtroendevalda i kommunen.

Motionärens uppfattning och yrkande är att regelverket ska ändras så att även
denna grupp av medmänniskor ska uppvaktas med samkväm och medföljande gåva
i likhet med vad formellt anställda och förtroendevalda har efter 25 år.

Gislaveds kommun uppmärksammar de som varit anställda inom kommunen enligt
riktlinjen för representation och gåvor. I den står att läsa att minnesgåva är en
gåva av minneskaraktär som lämnas till medarbetare i samband med att
medarbetaren haft 25-års anställning inom kommunen eller när en medarbetare
uppnått 20-års anställning och går i pension. Utifrån den nuvarande riktlinjen
omfattas inte de som sysselsätts inom ramen för daglig verksamhet/LSS, därav att
de inte erhåller minnesgåva.

Dock finns det inget som hindrar att verksamheter som har deltagare som uppnår
sysselsättning om 25 år uppmärksammar dessa. Detta kan ske med samkväm och
medföljande gåva i likhet med vad formellt anställda och förtroendevalda har efter
25 år eller på annat sätt som verksamheten finner lämpligt.

Beslutsunderlag
Motion om de medmänniskor som är sysselsatta i daglig verksamhet och
omsorgen/LSS, daterad den 25 augusti 2021
Riktlinje för representation och gåvor antagen den 7 september 2020
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §178 Dnr: KS.2022.27 1.2.6

Svar på motion angående cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen angående
cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult ska avslås.

Ärendebeskrivning
Gunilla Westerholm (S) och Pelle Gullberg (S) har, den 9 februari 2022, lämnat in
en motion gällande att uppdra till tekniska nämnden att utreda möjligheterna att
färdigställa en cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult.

Socialdemokraterna föreslår att en cykelväg ska byggas eftersom väg 153 är en
hårt trafikerad väg som också används av pendlande och motionerande cyklister.
Man menar att en cykelväg skulle göra det enklare och mindre farligt att ta cykeln
till jobbet eller till aktiviteter. Det skulle då också finnas möjligheter för barn att
cykla till träningar, scouter m.m. Att möjliggöra för människor att cykla är en viktig
parameter i arbetet med folkhälsa men också ett viktigt inslag i kommunens
klimatarbete. Ett ytterligare argument för en cykelväg är avsaknaden av
kollektivtrafik, enligt socialdemokraternas motion.

Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska
nämnden har den 19 april 2022 behandlat ärendet och beslutat att föreslå att
motionen ska avslås. Detta mot bakgrund av att en cykelväg mellan Broaryd
och Skeppshult i dagsläget inte finns med i Region Jönköping läns regionala
transportplan. Regionen kommer framöver att ta fram en cykelplan med
prioriterade konkreta utbyggnadsprojekt kopplat till cykeltrafik. I samband
med arbetet med den regionala cykelplanen finns det möjlighet att Gislaveds
kommun, via kommunstyrelseförvaltningens avdelning för hållbar utveckling,
lyfter förslag till regionala cykelvägar att prioritera.

Som grund brukar den så kallade Kågesonmodellen tillämpas som underlag
för en bedömning av när bilfri cykelväg bör övervägas mellan två orter.
Enligt den modellen kan det vara aktuellt med bilfri cykelväg om den mindre
orten har minst 500 invånare och avståndet till nästa ort är ca 3 kilometer.
Avståndet mellan Broaryd och Skeppshult är ca 6 kilometer, vilket enligt
samma modell skulle kräva att den mindre av orterna har ett invånarantal om
minst 1000 invånare. Ingen av orterna Skeppshult eller Broaryd har fler än
500 invånare.

Enligt trafikmätningar från 2017 som Trafikverket har utfört är
årsdygnstrafiken på aktuell sträcka av väg 153 ca 2 800 fordon, vilket i sig kan
vara tillräckligt för att en separat cykelväg skulle kunna övervägas. Eftersom
motionen avser en cykelväg mellan två tätorter anser tekniska nämnden att
frågan tillhör regionen och ska då utredas genom dem.

Med hänvisning till tekniska nämndens ovanstående yttrande föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen angående cykelväg mellan Broaryd och
Skeppshult ska avslås.
Ks §178 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Motion om cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult, daterad den 9 februari
2022
Tekniska nämnden den 19 april 2022, §23
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §179 Dnr: KS.2022.66 1.8.1

Svar på revisionsrapport- Granskning av socialnämndens styrning och
ledning med anledning av nämndens ekonomiska underskott

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar på revisionsrapport-
Granskning av socialnämndens styrning och ledning med anledning av nämndens
ekonomiska underskott, daterad 10 maj 2022.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun
genomfört en granskning av socialnämndens styrning och ledning med anledning av
nämndens ekonomiska underskott. Granskningens syfte är att bedöma om
socialnämnden haft en ändamålsenlig ekonomisk styrning och uppföljning. Efter
genomförd granskning är den samlade bedömningen att socialnämnden inte haft en
ändamålsenlig ekonomisk styrning och uppföljning.
Utifrån granskningen har revisionen lämnat följande rekommendationer:

För socialnämnden att vidta:
 Vidta åtgärder för en ekonomi i balans och följ upp resultat av åtgärder.
 Tydliggör hur och på vilka sätt rekommendationer i genomförd

rådgivningsrapport som beställts av kommunstyrelsen ska omhändertas i
socialnämnden och i kommunen i stort

För kommunstyrelsen att vidta:
 Säkerställa att socialnämnden vidtar tillräckliga åtgärder för ekonomi i

balans.

Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till svar enligt ovanstående granskning.
Sammantaget konstaterar kommunstyrelsen att styrelsen i sin styrnings- och
ledningsroll behövt vidta olika typer av insatser, beroende på vilken del av
verksamheten som det handlar om, för att säkerställa att socialnämnden får en
ekonomi i balans. Kommunstyrelsen kommer att fortsätta att i sin roll arbeta med
dessa insatser som både är på kort sikt och längre sikt enligt redovisningen i
förslaget till svar från kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport- Granskning av socialnämndens styrning och ledning med
anledning av nämndens ekonomiska underskott.
PM förslag till svar på revisionsrapport.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2022.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §180 Dnr: KS.2022.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Kommundirektör
1.14 tillsättande och entledigande av säkerhetsskyddschef KS.2022.111

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §181 Dnr: KS.2022.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

HRM-system
Hr-chef Linda Andersson och lönechef Sandra Novakovic informerar om det nya
Hr-systemet som nu varit i drift sedan februari 2022. Det finns en del saker som
fortfarande inte fungerar i systemet som man jobbar på att lösa.

Omvärldsläget och kontinuitetshanteringen
Matilda Johansson, krisberedskapssamordnare, informerar från gårdagens möte
med krishanteringsrådet. Hon redogör för MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap) bedömning av läget med anledning av Rysslands invasion av
Ukraina och vad Sveriges beslut om att ansöka om medlemsskap i Nato skulle
kunna innebära för nationen och länet.

Arbetet kommer att fortsätta framåt i kommunens arbetsgrupper för
kontinuitetshantering och skydd mot cyberangrepp. Arbetsgruppen för
flyktingmottagande är mindre aktiv för tillfället.

ScienceParks årsstämma
Anton Sjödell (M) informerar från ScienceParks årsstämma.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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