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Beslutande Carina Johansson (C), ordf.
Bengt Petersson (C), deltar på distans, inte närvarande §252
Håkan Josefsson (C), deltar på distans
Anton Sjödell (M)
Niclas Palmgren (M), tjänstgörande ersättare för Jonas Ericson (M), deltar på distans
Lennart Kastberg (KD), deltar på distans
Fredrik Sveningson (L), deltar på distans
Mikael Kindbladh (WeP)
Marie Johansson (S)
Fredrik Johansson (S)
Marie-Louise Dinäss (S)
Evangelos Varsamis (S)
Tommy Stensson (S)
Mattias Johansson (SD), inte närvarande §252
Stefan Nylén (SD)

Anders Johansson, kommundirektör, deltar på distansÖvriga deltagande
Eva Gardelin Larsson, avd.chef/bitr. kommundirektör
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Louise Elverlind, tf ekonomichef
Stefan Tengberg, senior adviser
Carina Uvenfeldt, skolchef, §243 deltar på distans
Maria Gullberg Lorentsson (M), ordf. barn- och utbildningsnämnden, §243
Malin Johansson, socialchef, §243
Inga-Maj Eleholt (C), ordf. socialnämnden, §243
Johan Nilsson, räddningschef, §243 deltar på distans
Klara Lindegren, utvecklingsledare, §245, deltar på distans
Sandra Arvidsson, kanslichef/kommunjurist, §§247-248
Lydia Holmberg, utvecklingsledare, §249, deltar på distans

Utses att justera Marie Johansson

Justeringens Kommunstyrelsekontoret den 18 november 2020
plats och tid

Under- Paragrafer 243 - 255
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Yvonne Thelin Karlsson
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Organ

ANSLAG/BEVIS
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Ks §243 Dnr: KS.2020.61 1.4.1

Information från räddningsnämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen kring uppföljning och
helårsprognos 2020

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefer och ordföranden i räddningsnämnden, socialnämnden, barn-
och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen redogör för respektive nämnds
uppföljning och helårsprognos 2020. De presenterar även sina åtgärdsplaner för
att få en budget i balans.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2020.61
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Ks §244 Dnr: KS.2020.64 1.4.1

Dialog kring kommunstyrelsens egna Planeringsdirektiv 2021 med plan
för 2022-2024

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utifrån
den ram och de förutsättningar som ges på kommunfullmäktige den 10 december
2020 ta fram ett förslag till Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024 för
kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning
Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Marie-Louise Dinäss (S), Evangelos
Varsamis (S), Tommy Stensson (S), Mattias Johansson (SD), Stefan Nylén (SD) och
Mikael Kindbladh (WeP) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Eva Gardelin-Larsson, avd.chef/bitr. kommundirektör, redogör för
kommunstyrelsens nuvarande mål, kritiska kvalitetsfaktorer och uppdrag och de
kända förutsättningar som finns i dagsläget. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till Planeringsdirektiv 2021
med plan för 2022-2024 för kommunstyrelsen.

Yrkanden
Anton Sjödell (M): Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utifrån den ram
och de förutsättningar som ges på kommunfullmäktige den 10 december 2020 ta
fram ett förslag till Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024 för
kommunstyrelsen.

Fredrik Sveningson (L): Bifall till Anton Sjödells (M) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen
Bitr. kommundirektören

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2020.64
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Ks §245 Dnr: KS.2017.189

Antagande av detaljplan för Trafikplats Norra Smålandsstenar, Åtterås
4:5 m.fl.

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för
Trafikplats Norra Smålandsstenar, Åtterås 4:5 m.fl.

Protokollsanteckning
Mikael Kindbladh (WeP) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Planens syfte är att i detaljplan pröva och säkerställa placeringen av ny lokalgata
med anslutande gång- och cykelbana samt möjliggöra för anslutning av lokalgatan
mot väg 26 på del av Åtterås 4:5 m.fl. i norra Smålandsstenar. Planen utgör den
norra delen av den nya lokalgatan Haghultsleden, vilken vid färdigställande kommer
att trafikförsörja västra industriområdet.

Kommunstyrelseförvaltningen vill betona att vattenskyddsområdet måste skyddas
från förorenat dagvatten och framförallt från eventuella utsläpp från olyckor,
speciellt på den östra sidan av väg 26, i den östra änden av planområdet. Spill från
olycka kan ha allvarliga bestående konsekvenser med förorenade
grundvattentäkter, och vattenskyddsområdet måste därför till största möjliga mån
säkras. Om Trafikverkets utredning gällande vattenskyddsområdet inte resulterar i
att Trafikverket utför, enligt kommunen, tillräckliga skyddsåtgärder för att skydda
vattenskyddsområdet måste kommunen säkerställa vattenskyddsområdet genom
egna åtgärder utanför Trafikverkets vägområde.

Tills dess att Haghultsleden har färdigställs i sin helhet kommer trafiksituationen i
bostadsområdet mellan väg 26 och Västra industriområdet i Smålandsstenar
förvärras i takt med att industrierna i Västra industriområdet utvecklar sina
verksamheter med effektiviseringar och ökad produktion. Det är därför av yttersta
vikt att den väg som ska ansluta Haghultsleden med Västra industriområdet (samt
del av Haghultsleden mellan denna detaljplan och anslutningsvägen) färdigställs
snarast möjligt.

Detaljplanen följer intentionerna i den gällande fördjupningen av översiktsplanen
för Smålandsstenar och Skeppshult som antogs år 2018.

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på planen och anser att den utgör en
nödvändig del i att förbättra trafiksituationen i Smålandsstenar.

I dagsläget trafikförsörjs västra industriområdet via lokalgator genom tätbebyggda
bostadsområden i Smålandsstenar. Rådande trafiksituation är ansträngd där tung
trafik samsas med oskyddade trafikanter, bland annat skolbarn.

Ks §245 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Haghultsleden är inte planerad med syfte att vara en förbifart förbi
Smålandsstenar. Bland annat eftersom det vid samråd med boende i
Smålandsstenar inför framtagande av Fördjupad översiktsplan Smålandsstenar -
Skeppshult (antagen 2018) framkom att boende inte stödjer detta, eftersom man
är orolig att förlora besökare i centrum. Att Haghultsleden inte kommer att
utgöra en förbifart stöds av det faktum att Haghultsleden kommer att ta något
längre tid att köra jämfört med befintligt vägval, det vill säga väg 26 genom
Smålandsstenar.

Vid färdigställande är syftet med Haghultsleden att fördela trafiken som i dagsläget
kör genom centrala Smålandsstenar. Trafik till Västra industriområdet kommer
istället att köra Haghultsleden och på så sätt undvika centrala Smålandsstenar samt
de lokalgator genom tätbebyggda bostadsområden som i dagsläget är det enda
alternativet för trafik från väg 26 till Västra industriområdet.

Beslutsunderlag
BmUG den 20 oktober 2020 §36 Detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i
norra Smålandsstenar
Granskningsutlåtande 2 detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i norra
Smålandsstenar
Planbeskrivning, Antagande detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i norra
Smålandsstenar
Plankarta, Antagande Detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i norra
Smålandsstenar
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2020

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §246 Dnr: KS.2020.61 1.4.1

Uppföljning 3, U3, kommunen som helhet

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
uppföljning 3 - kommunen som helhet, samt att uppmana de nämnder som har
redovisat ett prognostiserat underskott att arbeta för att genomföra 2020 års
verksamhet inom av kommunfullmäktige angiven driftbudgetram.

Ärendebeskrivning
Arbetet har till stor del präglats av Covid-19-pandemin och de omställningar
organisationen har behövt göra. Införandet av nytt ekonomisystem har påverkat
organisationen utifrån nya arbetssätt som ännu inte hunnit sätta sig.

Den sammantagna bedömningen är ändå att Gislaveds kommun har utifrån
förutsättningarna bedrivit verksamhet med god kvalitet och en god måluppfyllelse.
Kommunen strävar efter att ha god kvalitet inom särskilda viktiga områden för att
uppfylla kommunens grunduppdrag och de flesta av dessa områden har bedömts
ha god, eller relativt god kvalitet. Det har varit svårare att göra säkra prognoser
och där görs bedömningen att kommunen inte har god kvalitet.

Kommunens skatteintäkter blir avsevärt högre, vilket beror på statens tillskjutna
medel för att täcka kostnader för Covid-19. Det prognostiserade resultatet blir
avsevärt högre än budgeterad nivå framförallt beroende på ett flertal positiva
engångseffekter, effekter som inte kommer att kvarstå på lång sikt. Det
genomsnittliga resultatet under 5-årsperioden 2017-2021 uppgår till +41,9 mnkr.
Årets resultat beräknas till +112 mnkr och beaktat 2017-2019 års resultat och
planerat resultat för 2021 kommer målet att uppnås i och med att genomsnittet
uppgår till 41,9 mnkr för 5 års-perioden. Gislaveds kommun uppnår god
ekonomisk hushållning vid uppföljning 3 och för perioden 2017-2021.

Tre av nämnderna beräknar att gå med ett underskott på helåret och det är
kommunstyrelsen (-2 030 tkr), räddningsnämnden (-400 tkr) och socialnämnden (-
29 124 tkr).

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna Gislaveds kommuns uppföljningsrapport U3 2020, samt att uppmana de
nämnder som har redovisat ett prognostiserat underskott att arbeta för att
genomföra 2020 års verksamhet inom av kommunfullmäktige angiven
driftbudgetram.

Beslutsunderlag
Uppföljning 3 2020 - kommunen som helhet
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2020

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2020.61
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Ks §247 Dnr: KS.2020.170 2.11

IT-regler Förvaltning BAS BAS-säkerhet Gislaveds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att anta IT-regler BAS förvaltning, daterade den 1
september 2020.

Ärendebeskrivning
I en föränderlig IT-värld behöver kommunens regler hållas uppdaterade för att
säkerställa att informationssäkerhet och dataskyddsförordningen efterlevs.
IT-BAS-reglerna är anpassade till förvaltningsmodellen och syftet är att informera
om vilket ansvar som vilar på respektive roll.

Kommunstyrelsen svarar för den övergripande styrningen och samordningen av
kommunens arbete med digitalisering, e-utveckling och IT-strategiska frågor samt
informationssäkerhet. Kommunstyrelsen beslutar om strategier och program samt
om riktlinjer och regler inom området.

IT-avdelningen har till uppgift att ta fram reviderade IT-BAS-regler för förvaltning
för beredning i nämnden och beslut i kommunstyrelsen.

I framtagandet av dessa regler har tjänstepersoner deltagit som arbetar med
informationssäkerhet på kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag
Fastighet- och servicenämnden den 23 september 2020, §89
IT-regler BAS förvaltning, daterad den 1 september 2020
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §248 Dnr: KS.2020.171 2.11

IT-regler Användare BAS BAS-säkerhet Gislaveds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att anta IT-regler Användare BAS daterade den 1
september 2020.

Ärendebeskrivning
I en föränderlig IT-värld behöver kommunens regler hållas uppdaterade för att
säkerställa att informationssäkerhet och dataskyddsförordningen efterlevs. IT-BAS-
reglernas syfte är att informera om vilket ansvar varje medarbetare i Gislaveds
kommun har gällande informationssäkerheten, hantering av utrustning,
incidenthantering m.m.

IT-avdelningen har ansvaret för att ta fram reviderade IT-BAS- regler för
användare för beredning i nämnden och beslut i kommunstyrelsen.

I framtagandet av dessa regler har tjänstepersoner deltagit som arbetar med
informationssäkerhet på kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag
Fastighet- och servicenämnden den 23 september 2020, §90
IT-regler Användare BAS daterad den 1 september 2020
Kommunförvaltningenstjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §249 Dnr: KS.2020.191 5.2.1

Intern kontroll 2021, riskanalys, kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande
förslag:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till riskanalys för år 2021.

Ärendebeskrivning
En riskanalys är framtagen utifrån kommunstyrelsens regler och rutiner för intern
kontroll. Det innebär bland annat att risker tagits fram och en bedömning av
riskernas sannolikhet för att inträffa och dess konsekvenser har gjorts. Det har
även gjorts en bedömning av hur riskerna ska omhändertas för att minimeras
under år 2021.

Beslutsunderlag
Riskanalys 2021, kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2020

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §250 Dnr: KS.2020.186 10.10.4

Gislaveds Motorklubb, Ansökan om elitstöd för verksamhetsåret 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Gislaveds Motorklubb får ett arrangemangsbidrag
på 130 000 kr för att klubben aktivt marknadsför Gislaveds kommun i samband
med elitverksamhet, samt att klubben ska återrapportera till kommunen vad man
genomfört efter årets slut.

Ärendebeskrivning
Gislaveds Motorklubb har inkommit med en ansökan om
elitstöd/marknadsföringsstöd för verksamhetsåret 2020 från Gislaveds kommun på
totalt 200 000 kr. Klubbens representationslag Lejonen vann elitseriens grundserie
i år och har med framgång deltagit under 20 säsonger i den högsta serien i
speedway. Lejonen kommer även under 2021 att delta i elitserien.

Gislaveds Motorklubb lyfter fram att klubben genom Lejonen marknadsför
Gislaved på ett omfattande och positivt sätt och är ett känt varumärke i
kommunen. Trots pågående pandemi har publik kunnat följa laget i direktsända tv-
kanaler och laget har även nämnts i stort antal reportage i nyhets- och
sportsändningar. För att fortsätta bedriva elitverksamhet och därmed
marknadsföra kommunen ansöker klubben om ett elitstöd.

Förvaltningen gör bedömningen att bidraget inte ska betalas ut då likställigheten
inte kan säkras.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2020 då man har behandlat
ansökan från Gislaveds volleybollklubb har man beslutat att kommunstyrelsen
uttalar en vilja att utge samma belopp, 130 000 kr, för år 2021 för de elitklubbar
som ansöker.

Beslutsunderlag
Ansökan om elitstöd för verksamhetsåret 2020 från Gislaveds Motorklubb
Kommunstyrelseförvaltningens tjänstskrivelse daterad den 10 november 2020

Yrkanden
Lennart Kastberg (KD) för Alliansen: Att ärendet ska avgöras idag,

att Gislaveds Motorklubb får ett arrangemangsbidrag på 130 000 kr för att
klubben aktivt marknadsför Gislaveds kommun i samband med elitverksamhet,
samt att klubben ska återrapportera till kommunen vad man genomfört efter årets
slut.

Mikael Kindbladh (WeP) med instämmande av Marie Johansson (S), Håkan
Josefsson (C), Anton Sjödell (M), Fredrik Sveningson (L) och Mattias Johansson
(SD): Bifall till Lennart Kastbergs (KD) yrkande och att ärendet avgörs idag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Lennart Kastbergs (KD) yrkande att ärendet
ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ks §250 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer därefter proposition på Lennart Kastbergs (KD) yrkande att
Gislaveds Motorklubb får ett arrangemangsbidrag på 130 000 kr för att klubben
aktivt marknadsför Gislaveds kommun i samband med elitverksamhet, samt att
klubben ska återrapportera till kommunen vad man genomfört efter årets slut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Gislaveds Motorklubb
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §251 Dnr: KS.2020.195 3.10.1

Ansökan om klubb och evenemangsbidrag till Anderstorp SK (ASK)
2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Anderstorp sportklubb får ett arrangemangsbidrag
på 130 000 kr för att klubben aktivt marknadsför Gislaveds kommun i samband
med elitverksamhet, samt att klubben ska återrapportera till kommunen vad man
genomfört efter årets slut.

Ärendebeskrivning
Anderstorps SK (ASK) har inkommit med en ansökan om klubb och
evenemangsbidrag från Gislaveds kommun på totalt 130 000 kr för år 2020.
Klubben söker bidrag för att få hjälp att täcka kostnader då intäktsbortfallet varit
stort under rådande pandemisituation. Klubben bedriver en stor och bred
föreningsverksamhet för alla åldrar och omfattar såväl elit som ungdomssatsningar.
ASK engagerar sig även i kommunens arrangemang i form av lovaktiviteter.
Klubben vill bidra till att marknadsföra Gislaveds kommun genom såväl elithandboll
som arrangemang på ungdomssidan och på så sätt vara en ambassadör för
kommunen.

Förvaltningen gör bedömningen att bidraget inte ska betalas ut då likställigheten
inte kan säkras.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2020 då man har behandlat
ansökan från Gislaveds volleybollklubb har man beslutat att kommunstyrelsen
uttalar en vilja att utge samma belopp, 130 000 kr, för år 2021 för de elitklubbar
som ansöker.

Beslutsunderlag
Ansökan om klubb och evenemangsbidrag från Anderstorps SK daterad den 29
oktober 2020
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2020

Yrkanden
Fredrik Sveningson (L) för Alliansen: Att Anderstorp sportklubb får ett
arrangemangsbidrag på 130 000 kr för att klubben aktivt marknadsför Gislaveds
kommun i samband med elitverksamhet, samt att klubben ska återrapportera till
kommunen vad man genomfört efter årets slut.

Marie Johansson (S): Att ärendet ska avgöras idag.

Fredrik Sveningson (L): Bifall till Marie Johanssons (S) yrkande.

Evangelos Varsamis (S) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Mikael
Kindbladh (WeP), Anton Sjödell (M), Marie Johansson (S) och Håkan Josefsson
(C): Bifall till Fredrik Sveningsons (L) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande att ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ks §251 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Sveningsons (L) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Anderstorp sportklubb, ASK
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §252 Dnr: KS.2020.60 5.2.1

Coronaviruset, Covid-19

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Eva Gardelin-Larsson, avd.chef verksamhetsstöd/bitr. kommundirektör informerar
om det senaste läget gällande smittspridningen av covid-19 i länet och i
kommunen. Det är en tydlig uppgång av smittspridningen och läget är allvarligt. I
dagsläget vårdas 39 personer på sjukhus i region Jönköpings län, varav 10 st på
intensiven. Mellan den 4 november och 12 november har 123 nya bekräftade fall
av covid-19 konstaterats i Gislaveds kommun. Antal brukare i Gislaveds kommun
som har bekräftad covid19 i nuläget är 7 st.

I Gislaveds kommun avråder man från besök på äldreboenden. Vissa grundskolor
har haft stor personalfrånvaro och personal från fritidsförvaltningen har förflyttats
till skolan. Kultur- och fritidsverksamheter har förändrat sina öppettider eller
stängt.

Den 3 november kom nya skärpta lokala allmänna råd för Jönköpings län. Bland
annat innebär dessa att man om möjligt ska undvika fysisk kontakt med andra
personer än de som man bor med, avstå från att vistas i allmänna inomhusmiljöer
som t.ex. köpcentrum, bibliotek, badhus och gym och även avstå från att delta i
möten, konserter och föreställningar etc. Arbetsgivare bör, i de fall det är möjligt,
uppmana personal att arbeta hemifrån och tjänsteresor och konferenser skjuts
upp. De allmänna råden gäller till och med den 24 november 2020, men kan
komma att förlängas.

Den 16 november meddelade regeringen att de nu skärper restriktionerna och
begränsar allmänna sammankomster till max 8 personer. Beslutet gäller från och
med den 24 november och en månad framöver och kan komma att förlängas över
jul.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2020.60
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Ks §253 Dnr: KS.2020.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Kommunjurist KS.2020.194
1.17 Öppethållande november 2020 - reduceringar i expeditionstider

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 - med OFR
Allmän kommunal verksamhet

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m.- HÖK 20 - med Svenska Kommunalarbetarförbundet

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i
bostadsrättsform

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig
assistent och anhörigvårdare

Sveriges kommuner och regioner
Cirkulär, Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt
bilagor till AB

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Protokoll den 4 november 2020

Revisionen
Granskning av överförmyndarnämndens verksamhet Gislaveds kommun

Revisionen
Missiv Granskning av överförmyndarnämndens verksamhet

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ks §255 Dnr: KS.2020.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Möte Gislaved-Gnosjö
Ordföranden informerar från överläggning med Gnosjö kommun där man bland
annat diskuterat infrastrukturen i området och utveckling av Isabergsområdet.

Företagsrådet
Anton Sjödell informerar från fredagens möte med företagsrådet. Ca 25 personer
från näringslivet deltog. Nästa möte kommer att hållas den 14 december.

Trafikverkets beslut om hastighetssänkning
Anton Sjödell informerar om att Trafikverket beslutat om en hastighetssänkning på
rv26 upp till rv40 från 90 km till 80 km. Beslutet träder i kraft den 1 december
2020. Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo och Tranemo kommuner har för
avsikt att överklaga beslutet.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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