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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 19 februari 2020, kl. 13.00 - 14.30 

Carina Johansson (C), ordf. 
Håkan Josefsson (C) 
Anton Sjödell (M) 
Jonas Ericson (M) 
Lennart Kastberg (KD) 
Lars Park (L), tjänstgörande ersättare för Fredrik Sveningson (L) 
Mikael Kindbladh (WeP) 
Ylva Samuelsson (S), tjänstgörande ersättare Marie Johansson (S) 
Fredrik Johansson (S) 
Marie-Louise Dinäss (S) 
Evangelos Varsamis (S) 
Tommy Stensson (S) 
Mattias Johansson (SD) 
Stefan Nylen (SD) 

Erik Zaar, tf kommundirektör 
Maria Martini, ekonomichef/bitr. kommundirektör 
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare 
Joakim Toll, utvecklingsledare, §28 
Johanna Kullinger, utvecklingsledare, §29 
Eva Gardelin-Larsson, tf avd. chef hållbar utveckling, §§30-31 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-19 I (I) 

Ks §28 Dnr: KS.2018.28 1.6.3 

Återrapportering kring EU-handslaget för ökad delaktighet 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Den 2 mars 2018 ingick Gislaveds kommun ett så kallat EU-hands/ag. Genom 
EU-handslaget tog Gislaveds kommun i hand kring ett antal åtaganden som ska 
bidra till att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU
relaterade frågor. 

Gislaveds kommun åtog sig att genomföra följande aktiviteter för att öka 
delaktigheten i kommunen: 

• Utbilda förtroendevalda och tjänstepersoner våren 2018 i samarbete 
med SKL och SIEPS. 

• Stödja EU-skolambassadörsarbetet. 
• Att tillsammans med andra lokala och regionala aktörer anordna 

aktiviteter under Europaveckan 2018. 
• Satsningar på informationsaktiviteter riktade mot målgruppen unga 

väljare för att öka valdeltagande i Europaparlamentsvalet i juni 2019. 
• Genomföra ett studiebesök till Bryssel efter valet 2018 där hela den 

nyvalda kommunstyrelsen deltar. 

Samtliga åtaganden i EU-handslaget har nu genomförts. 

Den 23 oktober bjöd EU-minister Hans Dahlgren till en avstämning med de 
aktörer som har ingått ett EU-handslag. I ett skriftlig brev har EU-ministern 
därefter meddelat att arbetet med att stärka delaktigheten i EU-relaterade 
frågor kommer att fortsätta under 2020. 

Beslutsunderlag 
Brev sr Dahlgren deltagare vid EU-forumet daterat den 23 okt 2019 
Uppföljning EU-handslaget ks den 19 februari 2020 
EU-handslaget uppföljning av kommuner och regioners åtaganden 15 oktober 
2019 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2020 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2018.28
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-19 I (I) 

Ks §29 Dnr: KS.2019.249 

Uppföljning av intern kontroll 2019, kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 
2019. 

Ärendebeskrivning 
En uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2019 har gjorts. 
Enligt reglementet för intern kontroll ska varje nämnd senast i bokslutet 
redovisa resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 

Av de planerade 13 kontrollmomenten har samtliga kontroller genomförts 
under året. I flertalet av kontrollerna har mindre brister hittats och vissa 
mindre åtgärder har gjorts. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av intern kontrollplan 2019, kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-19 I (I) 

Ks §30 Dnr: KS.2020.28 1.3.1 

Upphävande av reglemente för kommunala rådet för 
funktionshinder 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva reglemente för 
kommunala rådet för funktionshinder, antaget den 15 december 2016. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens reglemente ger nämnden befogenhet att föra medborgar- och 
brukardialoger inom ramen för sitt grunduppdrag samt att ta fram riktlinjer för 
olika brukarråd. Nämnden har den 21 januari 2020 fastställt riktlinjer för 
kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor. 

Socialnämnden föreslår därför kommunfullmäktige att upphäva reglementet för 
det kommunala rådet för funktionshinder (Kf 2016-12-15, § 181 ). 

Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunala rådet för funktionshinder, antaget den 15 
december 2016 
Socialnämndens reglemente faställt av kommunfullmäktige den 12 december 
2019 Kf §165 
Socialnämndens protokoll den 21 januari 2020, § 5 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.28
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-19 I (I) 

Ks §31 Dnr: KS.2020.29 1.3.1 

Upphävande av reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva reglemente för 
kommunala pensionärsrådet, antaget den 27 augusti 2015. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens reglemente ger nämnden befogenhet att föra medborgar- och 
brukardialoger inom ramen för sitt grunduppdrag samt att ta fram riktlinjer för 
olika brukarråd. Nämnden har den 21 januari 2020 fastställt riktlinjer för 
kommunala pensionärsrådet för sociala frågor. 

Socialnämnden föreslår därför kommunfullmäktige att upphäva reglementet för 
det kommunala pensionärsrådet (Kf 2015-08-27, § I 05 ). 

Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunala pensionärsrådet fastställt 27 aug 2015 
Socialnämndens reglemente faställt av kommunfullmäktige den 12 december 
2019 Kf §165 
Socialnämndens protokoll, daterat den 21 januari 2020, § 6 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 I januari 2020. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.29
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Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Sida 
I (I) 

Ks §32 Dnr: KS.2019.258 1.2 

Blockuthyrning till socialförvaltningen av kommunala lägenheter 70+ 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att fastighet- och serviceförvaltningen 
till socialförvaltningen blockuthyr kommunala lägenheter 70+ för 
biståndsbedömda trygghetsboenden efter tillgång och behov. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har uttryckt ett behov av ett antal lägenheter 70+ för att 
kunna börja erbjuda biståndsbedömda trygghetsbostäder som ett mellanting 
mellan service från hemtjänst och vård- och omsorgsboende. En bistånds
bedömd trygghetsbostad är en lägenhet som ligger i nära anslutning till ett 
vård- och omsorgsboende, träffpunkt eller annan liknande lokal, för de 
individer som inte har så stora omvårdnadsbehov, men som behöver känna 
trygghet genom närhet till stöd och service. 

Socialförvaltningens behov skulle kunna tillgodoses genom att fastighet- och 
serviceförvaltningen blockuthyr del av kommunens utbud av lägenheter 70+ 
som ligger i direkt anslutning till kommunens vård- och omsorgsboenden. Idag 
handlar behovet om totalt 3-4 lägenheter som man önskar inhyra så snart de 
blir lediga. Socialförvaltningen kommer ta fram ett långsiktigt behov så snart 
man ser hur denna boendeform utvecklar sig. 

Idag förvaltar fastighet- och serviceförvaltningen totalt 49 lägenheter 70+ runt 
om kommunen med en bostadskö till dessa på totalt cirka 80 personer. 

Det är fastighet- och serviceförvaltningens bedömning att ett sådant beslut inte 
kan beviljas utan särskilt direktiv från kommunstyrelsen, då beslutet begränsar 
kommuninvånarnas tillgång till kommunala lägenheter 70+. Det är även 
kommunstyrelsen som äger det strategiska ansvaret för kommunens 
boendeutveckling och boendeattraktivitet. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget om blockuthyrning ligger i 
linje med kommunfullmäktiges mål om att bygga 200 trygghetsboenden fram till 
2030 (ÖP 16). Under 2019 har det inte kommit in något startbesked rörande 
trygghetsbostäder varför blockuthyrning kan anses som ett bra alternativ. 
Förslaget bryter också ensamheten för många äldre och ökar tryggheten. 

Beslutsunderlag 
Fastighet- och servicenämndens protokoll den 18 december 2019, § 129 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2020 
Kommunstyrelsen 5 februari 2020, §16 

Yrkanden 
Mattias Johansson (SD): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Fastighet- och serviceförvaltningen 
Socialförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-19 I (I) 

Ks §33 Dnr: KS.2019.242 5.2.1 

Riskanalys för år 2020, kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att i riskanalysen på punkt 7 ändra konsekvensen till 
"4 allvarlig", samt i övrigt godkänna förslag till riskanalys för år 2020. 

Ärendebeskrivning 
Under 2019 antogs nya regler och rutiner för intern kontroll av 
kommunstyrelsen. En riskanalys är gjord utifrån dessa. Det innebär bland annat 
att risker tagits fram och en bedömning av riskernas sannolikhet för att inträffa 
och dess konseskvenser har gjorts. Det har även gjorts en bedömning av hur 
riskerna ska omhändertas för att minimeras under år 2020. 

Beslutsunderlag 
Riskanalys 2020, kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2020 
Kommunstyrelsen den 5 februari 2020, §15 

Yrkanden 
Jonas Ericson (M): Att i riskanalysen på punkt 7 ändra konsekvensen till 
"4 allvarlig". Bifall till förslaget i övrigt. 

Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Lars Park (L), Håkan Josefsson 
(C) och Lennart Kastberg (KD): Bifall till Jonas Ericsons (M) tilläggsyrkande och 
till förslaget i övrigt. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Jonas Ericsons (M) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget i övrigt och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsenheten 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Sida 
1(2) 

Ks §34 Dnr: KS.2018.250 1.8.1 

Svar på revisionsrapport- Granskning av hantering av allmänna 
handlingar och arkiv 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar till revisionen angående besked, 
om planerade åtgärder och vidtagna åtgärder avseende hanteringen av 
allmänna handlingar och arkiv, daterat den 26 januari 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten från PWC angående 
hantering av allmänna handlingar och arkiv för kommunens nämnder. 
Revisionen vill ha svar på planerade åtgärder och vidtagna åtgärder för de 
anmärkningar som revisionen har gjort. 

Granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig 
hantering av allmänna handlingar, men att kommunstyrelsen och nämnderna 
endast delvis har en ändamålsenlig arkivhantering. 

Bedömningen avseende hanteringen av allmänna handlingar grundar sig på att 
kommunövergripande riktlinjer finns för hantering av allmänna handlingar, att 
styrelsen och merparten av nämnderna har ändamålsenliga rutiner för 
posthantering och registrering, att hanteringen av sekretesskyddade uppgifter 
är ändamålsenlig och att det finns ändamålsenliga rutiner för utlämnande av 
allmän handling. 

Anmärkning 
Revisionen angav i sin bedömning att arkivreglementet var inaktuellt och ej 
ändamålsenligt och att nämnderna inte fullgör sina åtagande enligt då gällande 
reglemente. I granskningen noteras dock att kommunfullmäktige ska anta ett 
nytt arkivreglemente i februari år 2019 och att arbete pågår med att ta fram en 
kommunövergripande informationshanteringsplan på de styrande och stödjande 
processerna. 

Vidare konstaterar revisionen att överlämnade arkivhandlingar till 
kommunarkivet från vissa verksamheter de senaste 20 åren inte har 
förtecknats. Revisionen anser att hanteringen av utlämnande av handlingar från 
kommunarkivet är sårbar, då endast kommunarkivarien kan ta fram begärda 
handlingar. Revisionen konstaterar att flertalet nämnder har inaktuella 
dokumenthanteringsplaner och att arkivbeskrivningar och arkivförteckningar 
saknas för merparterna av nämnderna. 

Rekommendationer 
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att uppdatera befintliga riktlinjer 
för hantering av allmänna handlingar med anledning av dataskyddsförordningens 
ikraftträdande. 

Revisionen rekommenderar också kommunstyrelsen att se över att 
förvaltningens samtliga medarbetare har lämnat fullmakt för öppnande av 
personadresserad post. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 

9(13)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-19 2(2) 

Ks §34 (forts.) 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsens och samtliga nämnder att, inom 
ramen för den interna kontrollen, genomföra uppföljningar av att rutinerna för 
hur tjänstepersoners e-post ska hanteras vid frånvaro efterlevs. 

Vidtagna åtgärder 
Reglemente 
Kommunfullmäktige antog ett nytt reglemente den 19 juni 2019. I det nu 
gällande reglementet framgår dessutom att kommunarkivarien kan utöva tillsyn 
över att kommunens myndigheter och fullgöra sina skyldigheter beträffande 
arkivbildningen. I tillsynsansvaret ingår inspektion av myndigheternas arkiv och 
(informationshantering) dokumenthantering. 

Det nu gällande reglementet innehåller dessutom bestämmelser om 
kravställande vid införskaffande av nya informationshanteringssystem 
(exempelvis journalsystem eller ärendehanteringssystem). Vid införskaffande av 
ett nytt informationssystem måste beställaren kravställa gallringsmöjlighet. Med 
gallringsmöjlighet menas, att förutom permanent radering av valda uppgifter, att 
det även ska vara möjligt att göra uttag av valda uppgifter för överföring till 
annat informationssystem. Denna typ av kravställning innebär att vi kan ha ett 
flöde av informationshantering som skulle minska det manuella uttaget per 
system avsevärt. Den ekonomiska vinsten uppskattas att vara minst 300 000 -
400 000 kr per år/per system. 

Förteckning 
Under våren 2019 anställdes en arkivassistent som har arbetat heltid med att 
förteckna men pga. behov av budgetnedskärning inför 2020 finns det i nuläget 
ingen extra heltidsarbetande tjänsteperson i arkivet förutom arkivarien. De 
senaste 20 års icke-förtecknande har dessvärre inte på ett (I) års tid kunnat 
arbetats igen. Däremot finns det i nuläget avsatta medel för att kunna anställa 
en (I) person under våren 2020 för att kunna fortsätta arbetet med 
förtecknande och upprättande av informationshanteringsplaner och 
arkivförteckningar. 

Under hösten 2019 utbildades dessutom alla nämnders tjänstepersoner som 
arbetade med förteckning av informationshanteringsplaner och fler utbildningar 
kommer att ske under 2020. 

Rekommendationer 
Kommunstyrelseförvaltningen har uppdaterat befintliga riktlinjer för hantering 
av allmänna handlingar med anledning dataskyddsförordningens ikraftträdande. 
Kommunstyrelseförvaltningen har även sett över att förvaltningens 
medarbetare har lämnat fullmakt för öppnande av personadresserad post. 
Kommunstyrelseförvaltningen har även genomfört utbildningar för hur 
tjänstepersoners e-post ska hanteras vid frånvaro. 

Beslutsunderlag 
Gislaveds kommuns arkivreglemente daterad den 19 juni 2019 
Revisionens granskningsrapport av hantering av allmänna handlingar och arkiv 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2019 
Kommunstyrelsen den 5 februari 2020, §17 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-19 

Sida 
I (I) 

Ks §35 Dnr: KS.2019.236 1.8.1 

Svar på revisionsrapport granskning av intern kontroll vid debitering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de föreslagna åtgärderna. 

Ärendebeskrivning 
En granskning har gjorts av intern kontroll vid debitering på tekniska nämnden, 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt bygg- och miljönämnden. 
Revisorerna har i sin granskning saknat en övergripande rutin och 
ansvarsbeskrivning samt krav- och inkassohantering från kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett utkast på övergripande rutiner, 
detta pausades dock då införandet av det nya ekonomisystemet kom. När det 
nya ekonomisystemet är på plats (april) så kommer rutinerna att uppdateras. 
Där kommer det också tydligt att framgå ansvarsfördelning i hanteringen. I de 
olika ansvaren ingår också att ta fram de dagliga kontrollmoment som behövs 
för att säkerställa att rätt underlag finns och detta hanteras av respektive 
förvaltning. Om något ska lyftas in i den övergripande internkontrollen ska det 
följa de rutiner som finns för internkontroll med riskanalys mm. Även om det 
inte kommer med i en internkontrollplan betyder det inte att det inte 
kontrolleras däremot behöver detta förtydligas. 

Krav- och inkassohanteringen kommer att förtydligas med en antagen hantering 
från nämnd. Hanteringen kommer att tydliggöra roller, ansvar och hantering för 
att det ska finnas en likvärdig hantering kring krav- och inkassohantering i 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Missiv granskning daterat den 21 november 2019 
Granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2020 
Kommunstyrelsen den 5 februari 2020, §18 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-19 I (I) 

Ks §36 Dnr: KS.2016.44 

Nominering till styrelsen, Nätverket för starka industrikommuner 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att nominera Anton Sjödell (M), som Gislaveds 
kommuns ledamot i AU, Nätverket för starka industrikommuner. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun har sedan 2016 varit medlem i Nätverket för starka 
industrikommuner. I samband med att Gislaveds kommun gick med i nätverket 
beslutades att utse kommunstyrelsens näringsutskotts ordförande till 
representant för Gislaveds kommun som ordinarie ledamot i nätverket. Anton 
Sjödell innehar posten som ordförande i näringsutskottet och föreslås som 
ledamot i AU, Nätverket för starka industrikommuner. 

Nätverket ska i samverkan utarbeta och följa tydliga åtgärdsstrategier för att 
stärka svensk industri, såväl regionalt som nationellt. Detta sker genom 
förtroendeskapande möten där det industriella klimatet noggrant granskas/ 
analyseras och där nya ideer kan växa fram. Nätverket ska skapa goda 
förutsättningar för medlemskommunernas industrier och kommuner genom att 
driva ett aktivt nätverk för industrikommunerna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen den 23 mars 2016, §98 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2020 
Kommunstyrelsens näringsutskott den 5 februari 2020, §4 

Beslutet skickas till: 
Nätverket för starka industrikommuner 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2016.44
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-19 I (I) 

Ks §37 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Gnosjö Kommun 

Protokoll daterat den 30 januari 2020 

Kommunstyrelsens näringsutskott 
Protokoll daterat den 5 februari 2020 

Sveriges kommuner och regioner 
Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller 
pandemiutbrott 

Sveriges kommuner och regioner 
Internränta för år 2021 

Sveriges kommuner och regioner 
Överenskommelse om strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Beslut om bifall till tävlingar vid Hestra 

Finnvedens samordningsförbund 
Styrelseprotokoll finnvedens samordningsförbund 5 februari 2020 

Sveriges kommuner och regioner 
Budgetförutsättningar för åren 2020-2023 

Räddningsnämnden 
Protokoll 2020-01-30, §7 Beredskap inom deltidsorganisationen 

Sveriges kommuner och regioner 
Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

Fritid- och folkhälsonämnden 
Nämndplan 2020-2022 §2 den I I februari 2020 
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Informationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Smålands Turism 
Ordföranden informerar om att det pågår diskussioner kring hur bolaget 
Smålands Turism ska styras framöver. Idag ingår länets kommuner tillsammmans 
med regionen i bolaget. 

Avveckling Smålandsriket 
Tf kommundirektör Erik Zaar informerar om att den ekonomiska föreningen 
Smålandsriket håller på att upphöra. Föreningen är gemensam i Gislaved, 
Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo, GGW, och samtliga kommuner har nu fattat 
beslut i sina respektive kommunfullmäktige om en avveckling av föreningen. 
Samarbetet kommer fortsätta i annan form. 

GGW-möte 
Tf kommundirektör informerar från möte med GGW den 7 februari där man 
bland annat pratat om den regionala utvecklingsplanen, SÅM:s uppdrag och 
olika samverkansmöjligheter inom GGW. Mötet hölls i Gnosjö kommun och 
det hölls en presentation av deras kostorganisation. I år är Gislaveds kommun 
ordförandekommun för GGW. 

Ätrans vattenråd 
Lennart Kastberg informerar från det senaste styrelsemötet med Ätrans 
vatten råd. 

Stationsallen i Gislaved 
Anton Sjödell informerar om det senaste gällande det planerade bygget vid 
Stationsallen i Gislaved. Detaljplan för området håller på att arbetas fram och 
ett utkast till markanvisningsavtal med BYGGA GWG har tagits fram. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan byggnationen påbörjas. 

Fråga kring tjänstgöringsgrad 
Mattias Johansson lyfter en fråga gällande "Heltid en rättighet och deltid en 
möjlighet." Enligt nuvarande regler kan man inte ha en anställning i kommunen 
på lägre en 40% vilket han anser ska kunna vara möjligt. Ärendet kommer att 
tas med för diskussion i kommunstyrelsens personalutskott. 

Utdragsbestyrkande 


