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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Hotellet i Gislaved, onsdagen den I april 2020, kl. 13.00 - 14.00 

Carina Johansson (C), ordf. 
Kenneth Magnusson (C), tjänstgörande ersättare för Bengt Petersson (C) 
Håkan Josefsson (C) 
Anton Sjödell (M) 
Maria Gullberg Lorentsson (M), tjänstgörande ersättare för Jonas Ericson (M) 
Emanuel Larsson (KD), tjänstgörande ersättare för Lennart Kastberg (KD) 
Fredrik Sveningson (L) 
Mikael Kindbladh (WeP) 
Marie Johansson (S) 
Fredrik Johansson (S) 
Marie-Louise Dinäss (S) 
Evangelos Varsamis (S) 
Tommy Stensson (S) 
Anders Gustafsson (SD), tjänstgörande ersättare för Mattias Johansson (SD) 
Stefan Nylen (SD) 

Maria Martini, ekonomichef/bitr. kommundirektör 
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare 
Amra Salihovic, avd.chef arbete och utbildning, §81 

Marie Johansson 

Kommunstyrelsekontoret den 2 april 2020 

Paragrafer 81 - 92 

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 81 - 922020-04-01 

Datum för 
2020-04-02 anslags nedtagande 2020-04-24 

Kommunstyrelsekontoret 

Evelina Edlund 
Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-01 I (I) 

Ks §81 Dnr: KS.2020.60 5.2.1 

Allmän information om Coronaviruset, Covid-19 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Amra Salihovic informerar om krisledningsstabens arbete och det senaste läget 
gällande Covid-19. Staben håller sig ständigt uppdaterade på läget och 
kommunicerar löpande både internt och externt. Läget är just nu stabilt för 
Gislaveds kommun, men det är stor brist på skyddsutrustning. Daglig 
verksamhet har börjat tillverka skyddsvisir. Staben har ett nära samarbete med 
Enter Gislaved AB som har i uppdrag att höra med de lokala företagen om 
någon kan ställa om sin produktion och tillverka nödvändig skyddsutrustning. 

Staben följer frånvaron i den kommunala organisationen och för statistik på 
detta. I nuläget avviker inte sjukfrånvaron från 2019. För att ha en beredskap 
för ett större personalbortfall har en kompetenskartläggning gjorts bland 
personalen för att ev. kunna förflytta personal inom organisationen. 

lnformationsaffischer har tagits fram på flera olika språk som kommer att sättas 
upp runt om i kommunen för att sprida information om vad man ska tänka på 
för att minska smittspridningen av coronaviruset. Även vykort med information 
kommer att tas fram och skickas till kommunens 70+ invånare. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.60


GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur 

3(17)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-01 1(2) 

Ks §82 Dnr: KS.2019.145 1.2.6 

Svar på motion angående strategi/handlingsplan för att minska suicid 
och suicidförsök i Gislaveds kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att låta fler nämnder, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, fritid- och folkhälsonämnden och 
kulturnämnden bereda motionen. 

Ärendebeskrivning 
Josefine Dinäss (S), Rose-Mari Moden (S) och Naile Azizi (S) har den 2 maj 
2019 lämnat in en motion angående strategi/handlingsplan för att minska suicid 
och suicidförsök i Gislaveds kommun. 

Motionärerna föreslår att: 
• Kommunen gör en kartläggning av suicidproblematiken i kommunen. 
• Kommunen tillsammans med GGW-kommunerna tar fram en strategi 

och/eller en handlingsplan för hur man ska kunna minska antalet suicid 
och suicidförsök. 

Motionen har remitterats till socialnämnden och räddningsnämnden för 
beredning. 

Socialnämnden konstaterar i sin beredning av motionen att det pågår ett 
kontinuerligt arbete med suicidprevention. Socialförvaltningen har ett uppdrag 
att arbeta med suicidprevention i kommunens "Handlingsprogram för 
olycksförebyggande arbete", som är ett kommun- och förvaltningsövergripande 
arbete, där förvaltningen har ett övergripande ansvar för Gislaveds kommun 
när det gäller suicid. Rutiner är framtagna som finns tillgängliga för samtliga 
medarbetare som i sitt arbete möter människor med suicidala tecken. 
Det sker även samverkan både internt och externt. 

Det förebyggande arbetet utgår till stora delar från det nationella 
handlingsprogram som beslutades av riksdagen 2008. Programmet består av nio 
(9) åtgärdsområden som omfattar insatser på såväl individ- som 
befolkningsnivå. 

Socialnämnden menar att det är problematiskt att kartlägga 
suicidproblematiken utifrån sekretessen. Syftet med en kartläggning är att 
förhindra att människor tar sitt liv och då detta inte är möjligt att utföra utifrån 
personlig integritet och lagstadgad sekretess är ökad kompetens hos 
medarbetare och struktur i det förebyggande arbetet en väg att förhindra 
självmord. 

När det gäller gemensam handlingsplan för suicid inom GGW-regionen finns 
det ingen sådan idag, då kommunerna arbetat fram egna handlingsprogram för 
olycksförebyggande arbete eller liknande. 

Räddningsnämnden anser i sitt yttrande att med anledning 
av att arbetet med att utveckla suicidförebyggandet prioriteras i det 
olycksförebyggande arbetet och inom styrdokumenten för hållbart samhälle 
behövs inget ytterligare styrdokument. Om arbetet behöver ha en mer direkt 
styrning bör detta ske genom ett konkret uppdrag till berörda nämnder. 

Utdragsbestyrkande 
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Ks §82 (forts.) 

Med hänvisning till socialnämndens och räddningsnämndens yttranden föreslås 
att motionen om strategi/handlingsplan för att minska suicid och suicidförsök i 
Gislaveds kommun, daterad den 2 maj 2019, ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion angående strategi/handlingsplan för att minska suicid och suicidförsök i 
Gislaveds kommun, daterad den 2 maj 2019 
Räddningsnämnden den 27 augusti 2019, §54 
Socialnämnden den 18 februari 2020, § 18 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2020 
Kommunstyrelsen den 25 mars 2020, §72 

Yrkanden 
Maria Gullberg Lorentsson (M): Att återremittera ärendet för att låta fler 
nämnder, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, fritid- och 
folkhälsonämnden och kulturnämnden bereda motionen. 

Marie Johansson (S) med instämmande av Anders Gustafsson (SD), Mikael 
Kindbladh (WeP), Håkan Josefsson (C), Fredrik Sveningson (L) och Emanuel 
Larsson (KD): Bifall till Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons (M) 
återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet. 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Fritid- och folkhälsonämnden 
Kulturnämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Sida 
1(3) 

Ks §83 Dnr: KS.2019.192 1.2.6 

Svar på motion gällande klimatsmart mat 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
gällande klimatsmart mat besvarad. 

Reservation 
Mikael Kindbladh (WeP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Peter Bruhn (MP) och Lukas Yassin (MP) har den 26 september 2019 lämnat in 
en motion gällande klimatsmart mat. 
Motionärerna föreslår: 
I. Att Mat- och måltidspolicyn uppdateras för att kompletteras med en 

målsättning om upphandlad livsmedel ska medföra minskade utsläpp 
till hållbara nivåer om 1,5 grader-målet. 

2. Att stöd till jordbrukare intensifieras i syfte att påskynda 
omställningen av jordbruket. 

3. Att ekosystemtjänstkartläggningar genomförs till grund för relevant 
beslutsfattande. 

Förslagen är numrerade av tjänsteperson för att kunna besvaras med tydlighet, 
och är inte rankade inbördes av varken tjänsteperson eller motionärer. 

I. Gislaveds kommuns Mat- och måltidspolicy innehåller redan idag ett 
övergripande miljömål där man tar upp att "Måltiden ska genomsyras av ett 
ansvarstagande gentemot klimat och miljö". Att miljömålet skulle vara 
övergripande var ett beslut som fattades i och med att policyn togs fram. 

Upphandling av livsmedel och andra produkter görs inom kommunen i samråd 
med tjänsteperson på avdelningen för hållbar utveckling för att säkerställa att 
klimatvänliga och i övrigt miljövänliga livsmedel upphandlas. 

För vissa produkter saknas fullständig utsläppsdata. Som ett försök att påverka 
detta initierade Gislaveds kommun år 2019 ett samtal med Sveriges kommuner 
och landstings affärsstödsbolag SKL Kommentus. Statens forskningsinstitut IVL 
har nu ett projekt tillsammans med SKL Kommentus som syftar till att utveckla 
klimatanpassad upphandling som stöd till upphandlande myndigheter. Gislaveds 
kommun kommer självklart att nyttja upphandlingsstödet när det är 
färdigutvecklat. 

Tillsammans med utvecklingsledare kost på barn- och utbildningsförvaltningen 
har kommunstyrelseförvaltningen undersökt koldioxidutsläppen från lunchen 
som serveras under två veckor i skolan där det bl.a. ingår vegetarisk mat. 
Koldioxidutsläppen uppskattades med WWF:s beräkningsverktyg 
"Matkalkylatorn". För att en lunch inom skola, som motsvarar en tredjedel av 
dagsbehovet, ska vara i linje med 1,5-gradersmålet så ska koldioxidutsläppet 
vara maximalt cirka 0,5 kg CO2e (koldioxidekvivalenter) per lunchmåltid. 
Beräkningen av koldioxidutsläppen från två olika veckors skollunch visade ett 
genomsnittsutsläpp av 0,40 och 0,55 CO2e för de respektive veckorna. 

Utdragsbestyrkande 
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Skolans lunch klarar därför utsläppsnivåer i linje med 1,5-gradersmålet redan i 
dagsläget. 

Gällande maten som serveras inom vård och omsorg så serveras där också 
klimatvänlig mat i den mån det går, som exempelvis mer mat från växtriket 
utifrån säsongsanpassade matsedlar. Hänsyn till denna målgrupp bör dock 
beaktas då måltiden ofta är kopplad till nutritionsproblematik som gör att 
maten måste anpassas till individens förutsättningar. 

2. Kommunen delar varken ut eller handlägger finansiellt stöd till jordbrukare. 
Länsstyrelsen däremot handlägger finansiellt stöd till jordbrukare från bland 
annat EU och Jordbruksverket. Lantbrukare kan söka stöd för omställning till 
ett mer hållbart jordbruk genom att söka för enskilda insatser eller för 
förändring av befintlig verksamhet, som exempelvis förgröningsstöd för att öka 
den biologiska mångfalden. 

Utöver att handlägga finansiellt stöd är länsstyrelsen också rådgivande 
myndighet för lantbrukare som avser att ställa om till ett hållbart jordbruk. 
Länsstyrelsen genomför dessutom kunskapshöjande åtgärder för hållbart 
jordbruk, riktat till lantbrukare. 

Tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och länsstyrelsen i 
Jönköpings län arbetar Gislaveds kommun med kunskapshöjande insatser 
kopplat till hållbart jordbruk. Exempelvis har föreläsningar om jordbruk med 
miljö- och klimattema anordnats i samband med Earth Hour år 2018, 2019 och 
2020, samt ett studiebesök om regenerativt jordbruk år 2019. Föreläsningarna 
har varit välbesökta med cirka 60-70 besökare vid varje tillfälle. 
Samverkansträffar och föreläsningar är dock ett område som inte är självklart 
att det genomförs utifrån dagens förutsättningar. 

3. Som ett underlag till kommunens uppdatering av översiktsplanen (ÖP), bör 
kommunen ta fram ett grönstrukturunderlag innehållandes 
ekosystemkartläggningar. Ekosystemkartläggningar kan genomföras på 
övergripande eller detaljerad nivå. Eftersom utredningarna är resurskrävande är 
det viktigt att kommunen noga överväger vilken typ av 
ekosystemtjänstkartläggningar kommunen har störst nytta av. Vidare 
utredningsarbete krävs för att kommunen ska erhålla användningsbara 
ekosystemtjänstkartläggningar. 

Kommunstyrelsen har den 25 mars 2020 beslutat föreslå att motionen gällande 
klimatsmart mat ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion angående klimatsmart mat, daterad 26 september 2019 
Mat- och måltidspolicy, Gislaveds kommun, fastställd 25 augusti 2016 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2020 
Kommunstyrelsen den 25 mars 2020, §71 

Yrkanden 
Mikael Kindbladh (WeP): Avslag på motionen. 

Utdragsbestyrkande 
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Marie Johansson (S) med instämmande av Anton Sjödell (M), Fredrik 
Sveningson (L), Emanuel Larsson (KD), Håkan Josefsson (C) och Anders 
Gustafsson (SD): Bifall till förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mikael 
Kindbladhs (WeP) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-01 I (I) 

Ks §84 Dnr: KS.2020.45 1.2.6 

Redovisning av obesvarade motioner 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av obesvarade motioner per I mars 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2020 
Kommunstyrelsen den 25 mars 2020, §73 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.45
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-01 I (I) 

Ks §85 Dnr: KS.2019.85 1.4.1 

Årsredovisning 2019, hela kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019, kommunfullmäktige 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2020 
Kommunstyrelsen den 25 mars 2020, §64 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M) med instämmande av Håkan Josefsson (C): Bifall till 
förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2019.85
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-01 1(2) 

Ks §86 Dnr: KS.2020.63 3.8 

Försäljning av aktier i Smålands Turism AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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, Region Jönköpings län 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. 

Nuvarande aktiefördelning i Smålands Turism AB är: 

ÄRare Antal aktier Andelstal (%) 

ReR;ion JönköpinR;s län 300 50 
Aneby kommun 6 I 
Eksjö kommun 18 3 
Gislaved kommun 30 5 
Gnosjö kommun 6 I 
Habo kommun 6 I 
JönköpinR: kommun 108 18 
Mullsjö kommun 6 I 
Nässjö kommun 24 4 
Sävsjö kommun 12 2 
Tranås kommun 18 3 
Vaggeryd 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. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.63
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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. 

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, kommunerna och Region Jönköpings län. 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. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2020 
Kommunstyrelsen den 25 mars 2020, §79 

Yrkanden 
Anton Sjödell (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Håkan 
Josefsson (C), Mikael Kindbladh (WeP), Emanuel Larsson (KD) och Stefan 
Nylen (SD): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Upptagning av lån 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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. 

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 
I00 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. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 mars 2020 
PM upptagning av lån daterat den 24 mars 2020 
Kommunstyrelsen den 25 mars 2020, §80 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-01 I (I) 

Ks §88 Dnr: KS.2019.249 

Uppföljning av intern kontroll 2019, kommunen som helhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av uppföljning av intern kontroll 
2019, kommunen som helhet. 

Ärendebeskrivning 
Nämndernas intern kontroll 2019 har granskats. Granskning har gjorts av 
respektive nämnds dokumentation av intern kontrollplan och uppföljningen av 
denna samt av beslut om nämndernas godkännande av uppföljningen. En nämnd 
har arbetat med kontroller men inte antagit någon kontrollplan och inte heller 
någon uppföljning i nämnd. Övriga nämnder har arbetat med intern kontroll 
enligt reglementet och för uppkomna avvikelser har åtgärder genomförts eller 
planerats. 

Uppsiktsplikten har även genomförts via dialogmöten kring den nya 
arbetsprocessen för intern kontroll för 2020 med nämnder och bolag. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av intern kontroll 2019, kommunen som helhet, daterat den 28 
februari 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 februari 2020 
Kommunstyrelsen den 25 mars 2020, §63 

Beslutet skickas till: 
Kvalitet- och utvecklingsenheten 
Revisionen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Sida 
I (I) 

Ks §89 Dnr: KS.2020.21 1.8.1 

Svar på revisionsrapport - Granskning av vuxenutbildning Gislaveds 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionens granskning av 
Vuxenutbildningen i Gislaveds kommun. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC 
genomfört en granskning av vuxenutbildningen i Gislaveds kommun under 
november 2018, då vuxenutbildningen fortfarande låg under barn- och 
utbildningsnämnden. 

Granskningen visar att så gott som samtliga kontrollmål är uppfyllda vilket 
pekar på en ändamålsenlig verksamhet samt skapar goda förutsättningar att 
bedriva en ändamålsenlig vuxenutbildning. Trots det har barn- och 
utbildningsnämnden inte fullt ut säkerställt att vuxenutbildningen har bedrivits 
på ett ändamålsenligt sätt, då det systematiska kvalitetsarbetet behöver 
utvecklas ytterligare och kopplas till skollagen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på 
revisionsrapporten och de bedömningar som ingår i den. I förslaget till svar 
instämmer förvaltningen till de förbättringsområden som tagits fram i den 
revisionella bedömningen. Vi konstaterar i förslag till svar att ett antal åtgärder 
är inledda medan vissa behöver införas. Förbättringsarbetet kommer nu att 
drivas vidare enligt kommentarerna i svaret till revisionens bedömningar. 

Beslutsunderlag 
Svar på Revisionsrapport Granskning av Vuxenutbildningen daterad den 26 
februari 2020 
Missiv Granskining av Vuxenutbildningen daterad 22 november 2018 
Rapport Granskning av Vuxenutbildningen daterad november 2018 
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott den 18 mars 2020, §7 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-01 I (I) 

Ks §90 Dnr: KS.2020.4 1.2.3 

Anmälan om delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef/rektor KS.2020.68 
1.6 Lämnande av yttrande inför mottagande av elev till komvux på gymnasial 
nivå, 5 februari 2020 

1.6 - 1.7 Lämnande av yttrande inför mottagande av elev till komvux på 
gymnasial nivå, 2 mars 2020 

Ekonomichefen KS.2020.69 
2.1 Antagande av leverantör 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.69
https://KS.2020.68
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-01 I (I) 

Ks §91 Dnr: KS.2020.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner 

Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbundsområde 

Finnvedens samordningsförbund 
Protokoll den 19 mars 2020 

Gislavedshus 
Protokoll den IOmars 2020 

Gislavedshus 
Protokoll den 27 mars 2020 

Revisionen 
Granskning av socialnämndens ekonomistyrning Gislaveds kommun 

Revisionen 
Missiv granskning socialnämndens styrning och ledning med anledning 
av nämndens ekonomiska underskott Gislaveds kommun 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-01 I (I) 

Ks §92 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Nytt ekonomisystem 
Ekonomichef Maria Martini informerar om att kommunens nya ekonomisystem 
går i drift idag. Projektet med att införa ett nytt ekonomisystem har pågått 
under två år och Maria redogör för det arbete som har gjorts. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


