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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2020-05-13 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 13 maj 2020, kl. 13.00 - 14.30 

Carina Johansson (C), ordf. 
Bengt Petersson (C), (deltar på distans) 
Håkan Josefsson (C) 
Anton Sjödell (M) 
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) 
Mattias Johansson (SD) 
Stefan Nylen (SD) 

Anders Johansson, kommundirektör 
Maria Martini, ekonomichef/bitr. kommundirektör (deltar på distans) 
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare 
Eva Gardelin-Larsson, avd.chef verksamhetsstöd, §I 18 
Susanne Härenstam, utvecklingsledare, §I 19 
Ria Andersson, mark- och exploateringschef, §I 19 

Marie Johansson 

Kommunstyrelsekontoret den 14 maj 2020 

Paragrafer 118 - 126 

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 118 - 1262020-05-13 
Datum för 

2020-05-15 anslags nedtagande 2020-06-06 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Evelina Edlund 
Utdragsbestyrkande 
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Ks §118 Dnr: KS.2020.60 5.2.1 

Coronaviruset, Covid-19 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Eva Gardelin-Larsson informerar från krisledningsstaben. Läget är oförändrat 
stabilt. Just nu tittar man på planeringen gällande stabens bemanning inför 
sommaren. Hittills har staben haft genomgång två gånger i veckan, men från och 
med nästa vecka kommer stabsgenomgångarna genomföras en gång i veckan. 

Från och med i morgon kommer man varje torsdag framöver rapportera på 
kommunens webbplats kring läget inom vård och omsorg och informera om 
antal bekräftade covid-19 smittade, avlidna och tillfrisknade på kommunnivå. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.60
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2020-05-13 

Sida 
1(2) 

Ks §119 Dnr: KS.2016.183 

Utvärdering av reducering av detaljplaneavgift för byggnation av 
flerbostadshus 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avskaffa reducering av 
detaljplaneavgift för byggnation av flerbostadshus. 

Ärendebeskrivning 
Den 20 oktober 2016 (Kf § 146) fattade kommunfullmäktige beslut om 
reducerad detaljplaneavgift för privata aktörer som vill bygga flerbostadshus i 
kommunen. Beslutet skulle gälla till och med 2017 och sedan utvärderas. Den 
14 november 2017 upphävdes kommunens beslut i förvaltningsrätten i 

Jönköping, eftersom beslutet stred mot likställighetsprincipen i och med att 
reduceringen enbart avsågs gälla privata aktörer. Efter den upphävande domen 
ändrades riktlinjerna till att inkludera alla som ansöker om reducering av 
detaljplaneavgift för byggnation av flerbostadshus. 

Reduktionen innebär att kommunen står för delar av detaljplaneavgiften om 
projektet följer intentionerna i gällande fördjupning av översiktsplanen samt om 
byggnationen innehåller minst fem lägenheter. Byggnationen måste också 
påbörjas inom två år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Riktlinjer för 
reduktionen finns i upprättat PM från kommunstyrelseförvaltningen daterat 22 
februari 20 18. 

Gislaveds kommun har behov av fler bostäder. En reducering av 
detaljplaneavgiften ansågs utgöra en katalysator för att stimulera nybyggnation 
av flerbostadshus i kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2018 (Kf § 37) att införa reduktion 
av detaljplaneavgift för byggnation av flerbostadshus fram till den 31 december 
2019 samt gav kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera och återrapportera 
resultatet till kommunfullmäktige våren 2020. 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 (Kf § 75) att låta bygg- och 
miljönämnden handlägga ansökningar om reducering av detaljplaneavgift. Med 
anledning av detta har en avstämning gjorts med bygg- och miljöförvaltningen 
kring utvärderingen av resultatet. Tekniska förvaltningens mark- och 
exploateringsavdelning har också varit delaktig under utvärderingen. 

Utvärdering 
Tre ansökningar om reducering av detaljplaneavgift har inkommit. En av dessa 
är från en privat aktör och två är från AB Gislavedshus. Av dessa ansökningar 
har två godkänts för att få reducering av detaljplaneavgift. Den tredje ansökan 
är i dagsläget inte beslutad av bygg- och miljönämnden. 

Den första ansökan som kom in är från en privat aktör som avsåg att bygga 12 
lägenheter på fastigheten Ölmestad 5:37 i Reftele. Denna ansökan har beviljats 
och lägenheterna är idag byggda. 

Utdragsbestyrkande 
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Den andra ansökan gäller fastigheten Uvekull 2:221, Malmgatan i 
Smålandsstenar. Gislavedshus har för avsikt att bygga 38 lägenheter här. Även 
denna ansökan har beviljats. 

Den tredje ansökan, som också är från Gislavedshus, gäller fastigheten 
Ölmestad 28: I i Reftele. Ansökan är under behandling hos bygg- och 
miljöförvaltningen. 

Bygg- och miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen anser att reduceringen av detaljplaneavgift endast 
gett en liten effekt för att stimulera nybyggnation av flerbostadshus i 
kommunen. Förvaltningarna bedömer att nya detaljplaner för bostadsbyggande 
kommer att upprättas i samma omfattning utan reducering av detaljplaneavgift 
och därför föreslås att denna avskaffas. 

Beslutsunderlag 
PM Reducering av detaljplaneavgift vid byggnation av flerbostadshus, daterat 22 
februari 20 18 
Kommunfullmäktiges protokoll den 22 mars 2018, § 37 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommande sammanträde 
med uppdrag till kommunstyrelsens presidie att inför kommande sammanträde 
samråda med kommunfullmäktiges presidie kring förslag på redaktionella 
förändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning, 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium har den 18 februari 2020 föreslagit 
kommunfullmäktige att anta förslag till Arbetsordning för kommunfullmäktige 
daterad den IOfebruari 2020. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet 
den I I mars 2020 till kommunfullmäktiges presidium med uppdrag att göra 
ytterligare justeringar. Dokumentet har omarbetats och daterats till den 26 
mars 2020. 

De förändringar som föreslås är: 

IO§ Placeringsordning 
Ändringen som föreslås är att kommunstyrelsens ordförande inte ska inta en 
särskild plats vid presidiebordet. 

11 § Upprop 
Ändringen som föreslås är att ordet upprop ska ändras till närvaro och att det 
ska framgå att närvaro hanteras genom ett digitalt voteringssystemet efter 
ordförandens uppmaning. Däremot ska det framgå att om systemet av någon 
anledning inte kan 
användas ska närvaron hanteras manuellt. 

19 § Omröstningar och valsedlar 
Ändringen som föreslås är att omröstningar görs via personliga dosor i det 
digitala voteringssystem. Om systemet av någon anledning inte kan användas 
låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. 

20 § Motioner. 22 § Interpellationer och 23 § Fråga 
Det framgår av gällande arbetsordning att dessa måste vara undertecknade 
eller signerade. För att kunna göra informationshanteringsprocessen digital och 
även uppfylla webbdirektivet bör detta krav tas bort. Det föreligger inte något 
lagkrav på att dessa handlingar bör vara undertecknade däremot kan 
exempelvis en motion enbart ställas av en ledamot i fullmäktige. För att 
säkerställa att detta krav upprätthålls bör det därav framgå att handlingen ska 
avsändas från ledamotens kommunpolitiska e-postadress. 

24 § Allmänhetens frågestund 
Ändringen som föreslås är att frågor från medborgare till allmänhetens 
frågestund ska inlämnas skriftligt i god tid innan mötet. 

Utdragsbestyrkande 
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33 § Avsägelser 
En ny punkt som förtydligar vad som gäller för avsägelser från politikeruppdrag. 
Avsägelse ska göras på särskild blankett och gruppledaren ska kontaktas av 
kansliet när en avsägelse kommer in. 

En del redaktionella förändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning 
diskuteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen den I I mars 2020, §49 
Kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den 26 mars 2020 
Kommunfullmäktiges presidium den 23 april, §7 

Yrkanden 
Carina Johansson (C): Eftersom Fredrik Sveningson (L) föreslår en del 
redaktionella förändringar i dokumentet kommer kommunstyrelsens presidie 
samråda med kommunfullmäktiges presidie inför kommande sammanträde. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt egna yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppföljning I, kommunen som helhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
Uppföljning I, kommunen som helhet. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun har som alla andra en extraordinär situation för närvarande. 
Den ordinarie planeringen får hela tiden ändras på grund av förändrade 
förutsättningar utöver det vanliga. Hela kommunen påverkas och ställer om till 
den rådande situationen, detta gör att både de ekonomiska resultaten och den 
ordinarie verksamheten inte kan löpa på som vanligt. 

Ordinarie verksamhet står tillbaka och kommer att behöva stå tillbaka under 
en period framåt vilket också innebär att omprioriteringar kommer att behöva 
göras. Det är samtidigt viktigt att den ordinarie planeringen och verksamheten 
löper på så mycket som möjligt. Men, naturligtvis påverkas den kommunala 
organisationen oerhört mycket och är mycket ansträngd av situationen. Både 
verksamhetsmässigt och finansiellt. 

Gislaveds kommun prognostiserar ett resultat på 36,5 miljoner kronor. 
Överskottet består av det prognostiserade resultatet på 35 miljoner kronor 
samt ett överskott på nämnderna med 1,5 miljoner kronor. Det är en prognos 
som är mycket osäker och som inte kommer att hålla. Det är en global 
ekonomisk krasch på gång till följd av pandemin och följderna av detta går inte i 
dagsläget att se fullt ut. Gislaveds kommun har tilldelats flera tillskott under 
våren, ca 45 miljoner kronor. Ytterligare ett antal miljoner har Gislaveds 
kommun som ett extra tillskott på grund av att planeringen för 2020 utgick från 
det gamla utjämningssystemets skatteprognoser eftersom det nya 
utjämningssystemet inte var beslutat. 

De extra tillskott som Gislaveds kommun har fått har i stort sett gått åt att 
möta det vikande skatteunderlaget. Om inte ytterligare medel kommer till 
kommunen så kommer också det prognostiserade resultatet att gå åt och 
troligtvis kommer ett underskott att visas. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning I - kommunen som helhet 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Utvecklingsmedel till Företagsrådet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de aktiviteter som Gislavedsregionens 
näringslivsråd föreslår. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 500 tkr från kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel för att stötta det lokala näringslivet. 

Kommunstyrelsen beslutar att efter redovisad kostnad löpande betala medel till 
Gislavedsregionens näringslivsråd, 828500-4944, efter godkänd redovisning. 

Ärendebeskrivning 
Näringslivet i Gislaveds kommun påverkas i olika grad av konsekvenser på 
grund av Coronapandemin. Gislaveds kommun har tidigare skjutit upp betalning 
av vissa avgifter för företag för att underlätta för företagens likviditet. 

För att ytterligare stimulera det lokala näringslivet föreslås att 
kommunstyrelsen bidrar med 500 tusen kronor. Gislavedsregionens 
näringslivsråd har tillsammans kommit fram till de aktiviteter som man anser 
bidrar till den bästa gemensamma stimulansen. 

Medel kommer löpande att betalas ut till Gislavedsregionens näringslivsråd 
efter redovisade kostnader enligt den plan som rådet har satt upp. 

Beslutsunderlag 
Projekt - aktiviteter för att stödja lokala näringslivet i Gislaveds kommun under 
Coronakrisen, daterad 6 maj 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2020 

Yrkande 
Fredrik Sveningson (L): Att ärendet inte ska vara beredande utan 
kommunstyrelsen ska fatta beslutet idag. 

Marie Johansson (S) med instämmande av Stefan Nylen (SD): Bifall till Fredrik 
Sveningsons (L) yrkande. 

Jonas Ericson (M) med instämmande av Marie Johansson (S), Fredrik Sveningson 
(L), Mikael Kindbladh (WeP), Håkan Josefsson (C), Emanuel Larsson (C) och 
Stefan Nylen (SD): Bifall till förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningsons (L) yrkande att ärendet 
ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Ordföranden ställer därefter proposition på liggande förslag och finner att 
kommunstyrelsen enhälligt beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
Gislavedsregionens näringslivsråd 

Utdragsbestyrkande 
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Ks §123 Dnr: KS.2018.234 3.6 

Omfördelning av budgetmedel till avd. Arbete och utbildning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 35 727 tkr från socialnämnden till 
kommunstyrelsen samt att överföra 17 838 tkr från barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. 

Reservation 
Mattias Johansson (SD) och Stefan Nylen (SD) reserverar sig mot beslutet med 
följande skrivelse: 
Sammanfattning av tidigare beslut. Enligt tidigare beslut så krävs ingen extra 
tilldelning av resurser. Det som kommer att krävas är en omflyttning av 
befintliga resurser i de verksamheter som föreslås flyttas över till den nya 
avdelningen. Ändamålet med omorganisationen har varit att effektivisera 
verksamheten med målet att minska arbetslösheten och motverka utanförskap 
och långvarigt bidragsberoende bland kommuninvånare. Sverigedemokraterna 
har tidigare ansett, och gör alltjämnt att tidsplanen för den nya avdelningen 
skall hållas så att budgetmedel hade fastslagits i god tid innan verksamheten 
startade I januari 2020. Vi anser att tidigare beslut ska följas avseende 
kostnadsneutralitet och att minskade anslag nu ska ges i detta läge eftersom 
den operativa verksamheten har minskat, t.ex. har ett kök i Anderstorp stängt. 

Ärendebeskrivning 
Den 12 december 2018 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att 
under våren 2019 göra en utredning med översyn av kommunens 
arbetsmarknadsinsatser. 17 juni 2019 tog kommunfullmäktige beslut att 
genomföra en omorganisation att träda i kraft I januari 2020. 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att genomföra en omflytt av medel. 

Den tekniska justering för omflytt av medel som föreslås från socialnämnden är: 
35 727 tkr och den tekniska justering för omflytt av medel som föreslås från 
barn- och utbildningsnämnden är: 17 838 tkr. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport, Klarar vi matchningen? En översyn av kommunala 
arbetsmarknadsinsatser, daterad den 6 maj 20 19 
Kommunfullmäktige den 17 juni 2019, §70 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2020 
Kommunstyrelsen den 29 april 2020, § I 07 

Yrkanden 
Marie Johansson (S) med instämmande av Anton Sjödell (M): Bifall till förslaget. 

Mattias Johansson (SD): 
Att 34727 tkr överförs från socialnämnden till den nya avdelningen. 

Att 15838 tkr överförs från barn- och utbildningsnämnden till den nya 
avdelningen. 

Att en ny senare justering av budgeten kan ske om avdelningen för arbete och 
utbildning de facto bedriver en utökad verksamhet vad avser volym och kvalitet 
gentemot föregående års verksamheter. 

Utdragsbestyrkande 
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Håkan Josefsson (C) med instämmande av Fredrik Sveningson (L): Bifall till 
förslaget och avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande och 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
liggande förslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för kommunstyrelsens förslag. 
NEJ-röst för Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 13 JA-röster och 2 NEJ-röster. Därmed har 
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Svar på remiss - Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa 
andra brott DS 2019: I personuppgiftsbehandling 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till Yttrande över Straffrättsliga 
åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott DS 2019: I personuppgifts
behandling daterat den 3 april 2020. 

Ärendebeskrivning 
I departements utredning - Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa 
andra brott (Ds 2019: I) - lämnas förslag till lag (2021 :000) om tillträdesförbud 
till butiker, badanläggningar och bibliotek. I departements utredning lämnar 
utredaren förslag till en lag om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och 
bibliotek, men ställer sig inte i sak bakom förslaget och vilket kommunstyrelsen 
inte heller gjorde vid sammanträdet den 28 maj 2019. 

Till denna skrivelse föreslås nu att den föreslagna lagen kompletteras med 
bestämmelser om personuppgiftsbehandling. 

Förslag: Personuppgifter som avses i artikel I 0 i dataskyddsförordningen 
ska få behandlas hos butiker, badanläggningar och bibliotek om det behövs 
för att förhindra eller upptäcka överträdelse av ett tillträdesförbud till en 
butik, en badanläggning eller ett bibliotek. 

Förslag: Personuppgifterna ska inte få behandlas efter det att tillträdes
förbudets giltighetstid löpt ut eller om tillträdesförbudet dessförinnan 
upphävts. 

Från dataskyddsförordningens tillämpningsområde undantas 
personuppgiftsbehandling som utförs av behöriga myndigheter i syfte att 
förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra 
brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller upprätthålla allmän ordning och 
säkerhet. 

Brottsdatalagen gäller för behandling av personuppgifter som behöriga 
myndigheter utför för vissa syften. De i lagen angivna syftena är att förebygga, 
förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott, 
verkställa straffrättsliga påföljder eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet 
( I kap. 2 § brottsdatalagen). För flertalet av de myndigheter som tillämpar 
brottsdatalagen, t.ex. Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, de allmänna 
domstolarna och Kriminalvården, har det krävts viss särreglering som återfinns 
i särskilda registerförfattningar. Dock finns det även ett undantag för nödvändig 
behandling av myndigheter men ej då kommunala eller privata bolag (se artikel 
I 0 i dataskyddsförordningen och 3 kap. 8 § dataskyddslagen). 
Butiker, badanläggningar och bibliotek som drivs i offentlig regi kommer alltså 
kunna behandla sådana uppgifter ändå. Däremot måste de som drivs i privat 
regi antingen omfattas av ett undantag i den nationella rätten, eller medges en 
sådan rätt genom en kompletterande reglering. 

Utdragsbestyrkande 
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Ks §124 (forts.) 

I utredningsförslaget föreslås, när åklagaren avgör en fråga om tillträdesförbud 
att följande information ska framgå av beslutet: 
- att beslutet ska vara skriftligt och ange parterna, 
- förbudets innebörd och omfattning samt när det upphör att gälla, 
- de skäl som har bestämt utgången, däribland brott eller andra omständigheter 
som åberopas vid riskbedömningen samt tiden och platsen för dessa, 
- vad som kan bli följden av att bryta mot förbudet. 

Den som äger eller förestår en rörelse kommer i egenskap av part att få tillgång 
till beslutet om tillträdesförbud. För att den föreslagna regleringen om 
tillträdesförbud ska bli effektiv kan beslutet därefter, för att förhindra eller 
upptäcka överträdelser på den specifika platsen, komma att hanteras på ett 
sådant sätt att det innebär en sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av 
dataskyddsförordningen. Det kan t.ex. handla om en vidareförmedling av 
beslutets innehåll till de anställda, eller till väktare som utför bevaknings
uppdrag på den specifika platsen. Det skulle även kunna gälla hur beslutet 
förvaras, exempelvis ordnat i en pärm, under den tid som ett tillträdesförbud 
gäller. Denna hantering kan således under vissa förhållanden utgöra en 
personuppgiftsbehandling som omfattas av dataskyddsförordningen. 

Bedömning och yttrandet 
Bibliotek och simhallar tillhör oftast förvaltningsområden där känsliga 
personuppgifter sällan förekommer. Detta innebär att dessa verksamheter är 
inte vana vid att behandla av denna typ av personuppgifter. Gislaveds kommun 
föreslår därför att beslutets innehåll bör vara i större grad begränsat än 
föreslaget eller att kommunen endast delges en viss del av beslutet. Beslutets 
innehåll kan även innebära en viss problematisering gällande hur dessa uppgifter 
ska kunna delges personal med beaktande av principen privacy by default (den 
som behandlar personuppgifter ska se till att personuppgifter i standardfallet 
inte behandlas i onödan) enligt med dataskyddsförordningen. Kommunen har 
inget anpassat ärendehanteringssystem inom dessa förvaltningar som når ut till 
de tjänstepersoner som faktiskt arbetar ute i verksamheten och hanterar 
informationen. Detta är självklart möjligt att skapa men kan innebär en större 
kostnad för ett smärre användningsområde. 

Beslutsunderlag 
Remissvar - Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott DS 
2019: I personuppgiftsbehandling, daterat den 3 april 2020 
Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot 
tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019: I) i fråga om 
personuppgiftsbehandling, den 23 mars 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivele daterad den 3 april 2020 
Kommunstyrelsen den 29 april 2020, §I 06 

Beslutet skickas till: 
Regeringskansliet 
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Anmälan om delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichefen KS.2020.93 
2.1 Att ansluta oss till SKL kommentus avtal gällande järnhandelsvaror inkl 
skyddsutrustning 2018 

Kommunstyrelsens ordförande KS.2020.96 
1.3 Utfärdande av fullmakt 

Ekonomichefen KS.2020.98 
2.1 Att ansluta sig till SKRs normavtal med STIM 
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Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och regioner 

Budgetförutsättningar för åren 2020--2023 

Sveriges kommuner och regioner 
Cirkulär, Ändringar i Allmänna bestämmelser och partsgemensam 
kommentar gällande arbetsbrist m.m. 

Sveriges kommuner och regioner 
Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR 
m.m. 

Sveriges kommuner och regioner 
Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och ändringar i Bilaga 
M till Allmänna bestämmelser (AB) och HÖK 18 

Fastighet- och servicenämnden 
Gåvoöverlämning av Soldattorp Hensnäs 16 §48 den 24 april 2020 

Fastighet- och servicenämnden 
Hensnäs stugan utredning daterad den 30 maj 2013 

Fastighet- och servicenämnden 
Objektinformation Soldattorp Hensnäs 

Socialnämnden 
Val av ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott och socialnämndens 
sociala utskott §51 den 28 april 2020 

Gislavedshus 
Protokoll den 16 april 2020 del I 

Gislavedshus 
Protokoll den 16 april 2020 del 2 

Barn- och utbildningsnämnden 
§36 den 28 april 2020 Justering av sammanträdestider 2020 med 
anledning av förändrad budgetprocess 
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