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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2020-04-22 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 22 april 2020, kl. 13.00-15.45, med ajournering 
mellan kl. 13.15-13.20. 

Carina Johansson (C), ordf. 
Magnus Sjöberg (C) tjänstgörande ersättare för Bengt Petersson (C) 
Håkan Josefsson (C) 
Anton Sjödell (M) 
Maria Gullberg Lorentsson (M), tjänstgörande ersättare för Jonas Ericson (M) 
Lennart Kastberg (KD), inte närvarande §§ I 03-104 
Fredrik Sveningson (L) 
Mikael Kindbladh (WeP) 
Marie Johansson (S) 
Fredrik Johansson (S) 
Kjell Thelin (S), tjänstgörande ersättare för Marie-Louise Dinäss (S) 
Evangelos Varsamis (S) 
Tommy Stensson (S) 
Mattias Johansson (SD) 
Stefan Nylen (SD) 

Anders Johansson, kommundirektör 
Maria Martini, ekonomichef/bitr. kommundirektör 
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare 
Emanuel Larsson (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Amra Salihovic, avd. chef arbete och utbildning 

Marie Johansson 

Kommunstyrelsekontoret den 22 april 2020 

Paragrafer 93 - 104 

Yvonne Thelin Karlsson 

Carina Johansson 

Marie Johansson 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

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

Kommunstyrelsen 

Paragrafer 93 - 1042020-04-22 
Datum för 

2020-04-23 anslags nedtagande 2020-05-15 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Evelina Edlund 
Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-22 I (I) 

Ks §93 Dnr: KS.2020.60 5.2.1 

Coronaviruset, Covid-19 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Amra Salihovic informerar om krisledningsstabens arbete och det senaste läget 
gällande Covid-19. 

Krisledningsstaben har varit aktiv sedan den 8 mars 2020. I nuläget är läget 
under kontroll och man passar därför på att ge lite andrum och återhämtning 
till krisledningsstaben. Det har fram tills nu varit stabsgenomgångar varje dag, 
men de kommer fortsättningsvis att förläggas två gånger i veckan. 

Man är försiktigt optimistisk både på nationell, regional och lokal nivå. 
Utfallet på vårdbehovet ser ut att plana ut och det finns en större kapacitet än 
vad som används i nuläget. Gislaveds kommun har den skyddsutrustning som 
kommunen behöver och det finns en god beredskap om läget skulle ändra sig. 

Personalbortfallet i verksamheterna skiljer inte mycket från frånvaron förra 
året, men det finns planering och en beredskap för alla samhällsviktiga 
funktioner. 

Socialförvaltningen håller på att tillskapa en speciell convid-enhet där man skulle 
kunna placera smittade om det uppkommer ett behov. 

Det finns ett uppdrag på avdelningen för Hållbar utveckling att göra en analys av 
folkhälsan i stort och vad effekterna kan bli av coronakrisen. 

Ekonomichef Maria Martini redogör för vidtagna åtgärder och generella 
statsbidrag till kommunerna som diskuteras på nationell nivå med anledning av 
corona-krisen och vad det innebär för Gislaveds kommuns ekonomi. 
Skatteunderlagsprognosen framåt är mycket osäker. Det finns heller ingen 
garanti för att kommunen kommer att få täckning från regeringen för 
kommunens alla kostnader som är kopplade till corona. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.60


GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Sida 
I (I) 

Ks §94 Dnr: KS.2020.75 2.7.1 

Rekrytering av socialchef 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
En ny socialchef ska rekryteras under våren. Kommundirektören informerar 
om den pågående rekryteringsprocessen. 

Mötet ajourneras mellan kl. 13.15-13.20. 

Yrkande 
Mattias Johansson (SD): Att anställningskontraktet som skrivs med den som 
slutligen anställs som socialchef utformas på ett sådant sätt att det tydligt 
framgår att lön endast utbetalas för faktiskt utfört arbete. När anställningen 
upphör så erhålles lön för uppsägningstiden om maximalt tre månader 
ömsesidigt och full arbetsplikt gäller under denna tid. 

Vi vill att alla chefstjänster som anställs nu och framöver skall ha en tydlig 
skrivning i anställningskontraktet, som därmed tar bort möjligheten till utköp, 
där en anställd avslutar sin anställning och får lön utan att utföra sina 
arbetsuppgifter till fullo. Att som exempel påbörja en anställning hos en annan 
arbetsgivare. Uppsägningstiden skall vara maximalt tre månader ömsesidigt och 
full arbetsplikt gäller under denna tid. 

Anton Sjödell (M): Avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), 
Lennart Kastberg (KD), Håkan Josefsson (C), Magnus Sjöberg (C) och Mikael 
Kindbladh (WeP): Bifall till Anton Sjödells (M) avslagsyrkande. 

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för Anton Sjödells (M) avslagsyrkande. 
NEJ-röst för Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 13 JA-röster och 2 NEJ-röster har kommunstyrelsen beslutat att avslå 
Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Utdragsbestyrkande 

https://13.15-13.20


GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Sida 
I (I) 

Ks §95 Dnr: KS.2020.81 1.3.1 

Enter Gislaved AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till specifika 
ägardirektiv för Enter Gislaved AB, daterat den 17 april 2020, godkänna förslag 
till bolagsordning för Enter Gislaved AB, daterad den 17 april 2020 samt att ge 
bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning 
för Enter Gislaved AB daterat den 17 april 2020, på bolagets årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Enter Gislaved AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via 
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i 
Enter Gislaved AB för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en 
(I) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning föreslås att uppdrag tas bort som utgår den 30 
april 2020, samt redaktionella ändringar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020 

Yrkanden 
Mattias Johansson (SD): Att få ut arbetslösa i riktiga jobb inom det privata 
näringslivet genom Enter. Detta ska ske genom samordning av Enter mellan de 
som står långt ifrån arbetsmarknaden och vårt privata näringsliv, för att få till en 
process som leder till att arbetslösa kommer ut i riktiga jobb inom det privata 
näringslivet. Det är viktigt att det privata näringslivet står för en majoritet av de 
jobb som skapas. Mängden personer som fått jobb i det privata näringslivet ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen kvartalsvis. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-22 I (I) 

Ks §96 Dnr: KS.2020.77 1.3.1 

AB Gislavedshus specifika ägardirektiv och bolagsordning 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till specifika 
ägardirektiv för AB Gislavedshus, daterade den 17 april 2020, godkänna förslag 
till bolagsordning för AB Gislavedshus, daterad den 17 april 2020, samt att ge 
bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning 
för AB Gislavedshus daterat den 17 april 2020, på bolagets årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
AB Gislavedshus är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via 
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i AB 
Gislavedshus för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en 
(I) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning föreslås att uppdrag tas bort som utgår den 30 
april 2020, samt redaktionella ändringar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.77


GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Sida 
I (I) 

Ks §97 Dnr: KS.2020.79 1.3.1 

Gislaveds Energi Koncern AB:s specifika ägardirektiv och 
bolagsordning 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till specifika 
ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB, daterade den 17 april 2020, 
godkänna förslag till bolagsordning för Gislaved Energi Koncern AB, Gislaved 
Energi AB och Gislaved Elnät AB daterade den 17 april 2020, samt att ge 
bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning 
för Gislaved Energi Koncern AB daterat den 17 april 2020, på bolagens 
årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Gislaved Energi Koncern AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via 
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. Gislaved Energi Koncern AB har två 
dotterbolag, Gislaved Energi AB och Gislaved Elnät AB. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i 
Gislaved Energi Koncern AB för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en 
(I) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning är redaktionella ändringar föreslagna, samt att 
dotterbolagen Gislaved Energi AB och Gislaved Elnät AB, föreslås att erhålla 
egna bolagsordningar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning Gislaved Energi Koncern AB, Gislaved Energi AB och 
Gislaved Elnät daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-22 I (I) 

Ks §98 Dnr: KS.2020.78 1.3.1 

Gisletorp Lokaler AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till specifika 
ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, daterade den 17 april 2020, att godkänna 
förslag till bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB, daterad den 17 april 2020, 
samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och 
bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB, daterade den 17 april 2020, på 
bolagets årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Gisletorp Lokaler AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via 
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i 
Gisletorp Lokaler AB för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en 
(I) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning föreslås att uppdrag tas bort som utgår den 30 
april 2020, redigering är Gisletorps uppdragsbeskrivning. samt redaktionella 
ändringar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.78
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-22 I (I) 

Ks §99 Dnr: KS.2020.80 1.3.1 

Gislaveds Kommunhus AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 
2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till specifika 
ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus AB, daterade den 17 april 2020, att 
godkänna förslag till bolagsordning för Gislaveds Kommunhus AB, daterad den 
17 april 2020, samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika 
ägardirektiv och bolagsordning för Gislaveds Kommunhus AB daterade den 17 
april 2020, på bolagets årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds Kommunhus AB är ett helägt moderbolag av Gislaveds kommun. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i 
Gislaveds Kommunhus AB för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en 
(I) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning föreslås redaktionella ändringar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.80
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-22 I (I) 

Ks §100 Dnr: KS.2020.76 1.3.1 

Generellt ägardirektiv 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolagen, som därefter ska överlämnas till bolagsstämmorna i 
alla kommunens helägda bolag. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en 
(I) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna granskning är inga ändringar föreslagna. 

Beslutsunderlag 
Generellt ägardirektiv, daterat den I 0 april 2018 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020 

Beslutet skickas till: 
Samtliga helägda bolag 
Kommunjuristen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.76
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-22 I (I) 

Ks §101 Dnr: KS.2020.61 1.4.1 

Uppföljning I, 2020, kommunstyrelsens egna 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning I - kommunstyrelsens 
egna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har lite vakanser som gör att ett överskott prognostiseras med 
en miljon kronor på helåret. Det stora omställningsarbetet inför 2020 med 
både besparingar och effektiviseringar var i fas redan under 2019. Det pågår två 
stora systembyten som kan medföra extra kostnader initialt, men bedöms ändå 
rymmas inom ram. 
Kommunstyrelsen befinner sig i ett stort förändringsarbete, detta tillsammans 
med vakanta tjänster, effektiviseringar, besparingar och omstruktureringar 
ställer stora krav på vår personal. Vårt förändrade arbetssätt börjar nu nå ut till 
våra medarbetare, och befinner sig inte bara på lednings- eller planeringsnivå, 
vilket gör att den förändringsresa som skapat strukturer och förutsättningar nu 
börjar att nå våra medarbetare. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning I - kommunstyrelsens egna 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2020 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.61


GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Sida 
1(2) 

Ks §102 Dnr: KS.2020.82 1.3.1 

Revidering av reglementen för möjliggörande av digitala möten för 
nämnderna 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till 
nämnderna att komplettera sina reglementen enligt följande för att möjliggöra 
digitala nämndsmöten: 

Ordföranden får, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträde 
genomförs med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
och systemet för distansmöte ska vara så beskaffade att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5) dagar i förväg 
anmäla detta till ordföranden och kommun-I nämndsekreteraren. Möjligheten 
att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt. Ärenden med 
sekretess ska inte ske på distans. 

Kommunstyrelsen beslutar att anta ovanstående tillägg till kommunstyrelsens 
reglemente, om förslaget erhålls bifall i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av covid-19 behöver nämndernas reglementen ses över för att 
möjliggöra för ledamöter att delta i sammanträden på distans. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i en promemoria daterad den 19 
mars 2020 tydliggjort att det är möjligt för ledamöter i nämnder att delta i 
sammanträden på distans under förutsättning att kommunfullmäktige har fattat 
beslut om detta. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Laglig grund till förslaget anges även i 5 kap. 
16 § kommunallagen (2017:625). 

Det är även viktigt att säkerställa att sammanträden där ärenden med stark 
sekretess (omvänt skaderekvisit) företas inte ska genomföras på distans, med 
bild-och ljudupptagning, då det inte går att säkerställa att informationen inte 
sprids. Det är även viktigt att beakta ovanstående uppmaning vid all typ av 
hantering av övriga sekretessärenden. Därav ska möjligheten att sammanträda 
på distans tillämpas restriktivt, samt att ledamot som önskar delta på distans 
ska anmäla detta till ordföranden i förväg, och att varje lokal varifrån 
sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Möjliggörande av digitala möten gäller inte för kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M) med instämmande av Marie Johansson (S), Fredrik 
Sveningson (L) och Håkan Josefsson (C): Bifall till förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-04-22 

Sida 
2(2) 

Ks §I 02 (forts.) 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-22 I (I) 

Ks §103 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Fritid- och folkhälsonämnden 

Fn § 25 Val till fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott 2020-2022 

Fastighet- och servicenämnden 
lnternservicepriser 2021 

Fastighet- och servicenämndens utskott 
Protokoll den I I mars 2020, § 14 

SÅM 
Protokoll den 19 mars 2020 

SÅM 
Rapport 20 19 Revision 

SÅM 
Revisionsberättelse 2019 Lekmannarevisorer 

Sveriges kommuner och regioner 
Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala tjänstepensionsavtalen m.m. 

Jönköpings Tingsrätt 
Beslut om ändrade öppettider 

Östra Göinge Kommun 
Ordförandebeslut om verkställande av insatser enligt 2 a 6 kap. Sol 

Räddningsnämnden 
Den I april 2020 §24 - Beredskap för politisk organisation i händelse av 
kris 

Sveriges kommuner och regioner 
2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för år 
2020 

Kommunstyrelsens personalutskott 
Protokoll den 14 april 2020 § 5-6 

Kommunstyrelsens personalutskott 
Protokoll den 14 april 2020 § 7-8 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-22 I (I) 

Ks §104 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Företagsrådet 
Anton Sjödell informerar om att ett Företagsråd är inrättat i kommunen 
med syftet att få en bättre bild av hur kommunens näringsliv mår och hur de 
hanterar den Corona-kris som pågår. Tanken med Företagsrådet är att kunna 
lyfta och arbeta med de frågeställningar som finns för att tillsammans hitta 
lösningar på problemen. Ca 35 företag är med i rådet. Många företagare är 
oroliga för vilka konsekvenser det kommer att bli i framtiden. Besöksnäringen 
och handeln drabbas hårdast och även de företag som är kopplade till 
underleverantörer till fordonsindustrin. 

Ett brev har skickats iväg till statsministern gällande hur näringslivets fortlevnad 
ska säkerställas. Skrivelsen har skrivits under av samtliga kommunstyrelse
presidier i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo, samt ledande 
representanter för respektive näringslivsorganisation. 

Coompanions årsstämma 
Anton Sjödell informerar från Coompanions årsstämma. 

Föreningsstämma Kommuninvest 
Ordföranden informerar från Kommuninvests föreningsstämma. 

Leader Västra Smålands årsstämma 
Ordföranden informerar från Leader Västra Smålands årsstämma. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


