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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

Kf§52 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Tyst minut 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av Marcus Holmboms bortgång inleder ordförande med en tyst 
minut för att hedra och ägna en tanke åt hans anhöriga. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

Kf§53 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i enlighet med ordförandens förslag 
och noterar ordförandens tillkännagivande vad gäller direktsändningen av dagens 
sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till 
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 2 Nya motioner, 
ärende 4 Interpellationer, ärende 9 Valärenden och ärende IO Information från 
revisionen utgår då inget finns att behandla. 

Ordföranden tillkännager följande: Detta sammanträde direktsänds. Gislaveds 
kommun har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i 
programmet själv ska svara för yttrandefrihetsbrott, som han/hon begår. Det 
meddelas härmed enligt SFS 1991: 1559 att alla som medverkar här svarar själv för 
yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändring av dagordningen och 
finner att kommunfullmäktige enhälligt antar den. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

Kf§54 Dnr: KS.2020.6 1.2.6 

Frågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas och noterar att frågan är 
besvarad, samt att ärendet i övrigt inte föranleder något särskilt beslut av 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Erik Anderson (K) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Carina 
Johansson (C) gällande en information som gått ut till samtliga gruppledare där 
man uppmanar de förtroendevalda att inte sprida information kring corona-viruset 
i sociala medier utan istället hänvisa till kommunens kanaler för information. Erik 
Anderson (K) undrar hur man ser på skillnaden mellan brott mot tystnadsplikt och 
sekretess och en allmän hälsopolitisk diskussion kring kommunens agerande. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Erik Anderson (K), daterad den 23 april 2020 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på att frågan får ställas och finner att 
kommunfullmäktige godkänner den. 

Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) tackar för frågan och svarar 
att man i sin politiska roll måste ta ansvar för att information om vad som händer i 
kommunen kring corona inte bör spridas i sociala medier av förtroendevalda. 
Istället ska man hänvisa till kommunens informationskanaler. Detta för att 
säkerställa att rätt information sprids. När det gäller diskussioner i sociala medier 
är det alltid sunt förnuft som måste gälla. 

Erik Anderson (K) tackar för svaret. 

Beslutet skickas till: 
Erik Anderson (K) 
Carina Johansson (C) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

Kf§55 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, Val av revisor till Finnvedens samordningsförbund 2020-
2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Jan-Olof Carlsson som revisor för Finnvedens 
samordningsförbund. 

Ärendebeskrivning 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska 
granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. 
Kommunerna och regionen utser också en gemensam revisor. Arvodet till 
samtliga revisorer ska betalas av förbundet. 
Revisorn från kommuner och region utses för fyra år (mandatperioden) räknat 
från och med den i januari året efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela 
landet och till och med avslut av mandatperiodens verksamhetsredovisning. Den 
revisor som utses av Försäkringskassan har en mandattid som hanteras i särskild 
ordning. 

Region Jönköpings län har utsett Östen Johnsson till sin revisor och Göte 
Wahlström till ersättare. Värnamo kommun har utsett Jan-Olof Carlsson, 
Värnamo. 

Gislaveds kommun behöver besluta vem av de ovanstående som ska revidera vår 
verksamhet och ekonomi för er räkning. 

Beslutsunderlag 
Finnvedens samordningsförbund, revisior för åren 2020-2022 
Valberedningens presidium den 20 april 2020 §21 

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

Beslutet skickas till: 
Finnvedens samordningsförbund 
Jan-Olof Carlsson 
Revisionen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

Kf§56 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, Fyllnadval ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Gunilla Westerholm (S) som ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2020 att godkänna Charlotte Saras 
Skarphagens (S) avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Socialdemokraterna har nominerat Gunilla Westerholm (S) som ny ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 26 mars 2020 §41 
Nominering Socialdemokraterna daterat den 6 april 2020 
Valberedningens presidium den 20 april 2020 §22 

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

Beslutet skickas till: 
Gunilla Westerholm (S) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

Kf§57 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, Fyllnadsval ersättare i kulturnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Katri Strömberg (S) som ny ersättare i kulturnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2020 att godkänna Marcus Holmboms 
(S) avsägelse som ersättare i kulturnämnden. 

Socialdemokraterna har nominerat Katri Strömberg (S) till ny ersättare i 
kulturnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 26 mars 2020 §40 
Nominering Socialdemokraterna daterad den 6 april 2020 
Valberedningens presidium den 20 april 2020 §23 

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

Beslutet skickas till: 
Katri Strömberg (S) 
Kulturnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

Kf§58 Dnr: KS.2020.3 1.2.5 

Valärende, entledigande som ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Pia Skogsberg (KD) avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige och begär hos Länsstyrelsen att en ny ledamot till 
kommunfullmäktige utses. 

Ärendebeskrivning 
Pia Skogsberg (KD) har inkommit med en avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige den 6 april 2020. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Pia Skogsberg (KD) daterad den 6 april 2020 
Valberedningens presidium den 20 april 2020 §24 

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

Beslutet skickas till: 
Pia Skogsberg (KD) 
Länsstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

Kf§59 Dnr: KS.2020.84 3.3.1 

Allmänhetens insända frågor om årsredovisningen 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar frågestunden avslutad. Ärendet föranleder inget 
beslut av kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Allmänhetens frågestund om årsredovisningen 2019 genomförs enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning § 24. 

Beslutsunderlag 
Regler för allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige den 23 april 2020 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.84
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

Kf§60 Dnr: KS.2019.85 1.4.1 

Årsredovisning 2019, hela kommunen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Kommunens revisorer har i revisionsberättelsen tillstyrkt att kommunens 
årsredovisning 2019 godkänns. 

Kommunstyrelsen har den I april 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna Gislaveds kommuns årsredovisning för 2019. 

Ekonomichef Maria Martini redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen den I april 2020, §85 
Årsredovisning 2019 Gislaveds kommunkoncern 

Marie Johansson (S) framför ett varmt tack till all personal och alla förtroendevalda 
som under 2019 utfört ett gediget arbete för att medborgare, brukare och 
besökare och andra intressenter ska få en fungerande vardag och en god 
samverkan med kommunens verksamheter. 

Mattias Johansson (SD), Fredrik Sveningson (L), Anton Sjödell (M) och Erik 
Anderson (K) framför också ett tack till personal och förtroendevalda för allt 
arbete som utförts under året. 

Yrkanden 
Marie Johansson (S) med instämmande av Fredrik Sveningson (L) och Anton 
Sjödell (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Kf §60 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2019.85
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

Beslutet skickas till: 
Alla nämnder 
Alla bolag 
Stiftelsen Torghuset 
Stiftelsen lsaberg 
SÅM 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

Kf§61 Dnr: KS.2020.83 1.8.1 

Revisonsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2019 för 
kommunens verksamhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen, övriga nämnder och 
fullmäktigeberedningar samt enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2019. 

Jäv 
Ledamöter och ersättare, som under 2019 ingått i kommunstyrelsen och/eller 
övriga nämnder och fullmäktigeberedningar deltar inte i handläggningen av 
ansvarsfrågan för berörd nämnd, kommunstyrelsen eller fullmäktigeberedningar. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisorerna har inför kommunfullmäktiges behandling av årsredovisning 
samt inför ansvarsprövningen överlämnat sin revisionsberättelse för 2019 års 
verksamhet samt årsrapport över revisionens arbete under 2019. Vidare bifogas 
lekmannarevisorernas granskningsrapporter av de kommunala bolagen. Även 
revisionsberättelserna för de kommunala företagen redovisas i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser. Granskningsrapport över årsredovisningen ingår 
också i materialet. 

Revisionens ordförande för 2019, Nena Stamenkovic (S) och Carl-Magnus 
Stenehav, PwC, redogör för revisorernas arbete och föredrar 
revisionsberättelsen. Revisionen bedömer att socialnämnden under år 2019 inte 
bedrivit en ändamålsenlig verksamhet och sammanfattningsvis bedömer de att 
Gislaveds kommun för år 2019 inte har en god ekonomisk hushållning i det 
finansiella perspektivet. Revisionen tillstyrker trots detta att fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och beredningar samt de enskilda 
ledamöterna i dessa organ. 

Revisorernas förslag till beslut 
att kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigeberedningar samt de 

enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2019 
Granskning av kommunens årsredovisning 2019 
Årsrapport för kommunens revisorer för verksamhetsåret 2019 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelser för 
kommunala bolag och stiftelser 2019 

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

Kf §61 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.83
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Revisionen 
Kommundirektören 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

Kf§62 Dnr: KS.2020.48 4.3.2 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan kommunen och JRAB daterad 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. 

Kommunstyrelsen har den I april 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering mellan kommunen 
och JRAB daterad den 5 mars 2020, samt att uppdra till kommunens firmatecknare 
att underteckna avtalet. 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse om fastighetsreglering daterad den 5 mars 2020, inklusive 
kartbilagor för fastigheterna Sågverket I och Henja 4:8 del av, samt 
registreringsbevis 
Miljöteknisk markundersökning Sågverket I, Gislaved daterad den 29 januari 2019 
Kommunstyrelsen den I april 2020 §74 
JRAB markområden 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Kf §62 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.48
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningens mark- och exploateringsenhet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

Kf§63 Dnr: KS.2020.45 1.2.6 

Redovisning av obesvarade motioner 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Kommunstyrelsen har den I april 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna redovisningen av obesvarade motioner daterad den I mars 2020. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av obesvarade motioner per I mars 2020 
Kommunstyrelsen den I april 2020 §84 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.45
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

Kf§64 Dnr: KS.2020.66 2.5.3 

Upptagning av lån 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Gislaveds kommun har rätt att nyupplåna, d.v.s. 
öka kommunens skulder under 2020, med totalt 300 mnkr, samt att låneavtal och 
andra handlingar ska 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. 

Kommunstyrelsen har den I april 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att Gislaveds kommun har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens 
skulder under 2020, med totalt 300 mnkr, samt att låneavtal och andra handlingar 
ska 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. 

Beslutsunderlag 
PM upptagning av lån daterat den 24 mars 2020 
Kommunstyrelsen den I april 2020 §87 

Yrkanden 
Erik Anderson (K) med instämmade av Mattias Johansson (SD), Marie Johansson 
(S) och Carina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§65 Dnr: KS.2020.63 3.8 

Försäljning av aktier i Smålands Turism AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 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. 

0Nu d k . f" d I . . S I d T . AB ..varan e a t1e or e nmg 1 maan s urism ar: 
Ägare 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 
Va22eryd 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. 

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. 

Kf §65 (forts.) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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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 och regionens kommuner. 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. 

Kommunstyrelsen har den I april 2020 beslutat föreslå 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 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. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen den I april 2020 §86 

Yrkanden 
Carina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutet skickas till: 
Region Jönköpings län 
Samtliga kommuner i Jönköpings län 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§66 Dnr: KS.2020.82 1.3.1 

Revidering av reglementen för möjliggörande av digitala möten för 
nämnderna 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 
bildöverfåring 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-/ nämndsekreteraren. Möjligheten att sammanträda på 
distans ska tillämpas restriktivt. Ärenden med sekretess ska inte ske på distans. 

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. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen den 22 april 2020, § I 02 

Yrkanden 
Carina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§67 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden 

Protokoll 31 mars 2020, §39 Ej verkställda beslut kvartal 4, 2019 

Socialnämnden 
Sammanställning-statistikrapport av Ej verkställda beslut 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


