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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2020-04-29 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 29 april 2020, kl. 13.00-14.50 

Carina Johansson (C), ordf. 
Kian Anderson (WeP) tjänstgörande ersättare för Bengt Petersson (C) 
Håkan Josefsson (C) 
Anton Sjödell (M) 
Jonas Ericson (M) 
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 
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare 
Eva Gardelin-Larsson, avd.chef verksamhetsstöd, §I 05 
Sandra Arvidsson, kanslichef, §§ I 06, I 13 

Marie Johansson 

Kommunstyrelsekontoret den 29 april 2020 

Paragrafer 105 - 116 

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 105 - 1162020-04-29 
Datum för 

2020-04-30 anslags nedtagande 2020-05-22 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Evelina Edlund 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Sida 
I (I) 

Ks §105 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 stabilt. 
Analyserna från förvaltningarna visar ett gul-grönt läge och det är generellt sett 
en låg sjukfrånvaro. Detta mycket tack vare att vi sköter oss och följer de 
rekommendationer som finns. Nu gäller det att vara uthålliga. 

Regionen rapporterar om att de samhällskritiska funktionerna visar ett gul
grönt läge. De orosmoment som finns i regionen gäller effekterna av 
coronapandemin som till exempel företagens varsel och psykisk ohälsa bland 
invånarna. 

En särskild arbetsgrupp arbetar med att hitta lösningar för feriepraktiken i 
kommunen. 

Anton sjödell informerar från Företagsrådet som haft möte under förmiddagen. 
Företagen ger till stor del en positiv bild. En del har ställt om sin produktion 
och producerar skyddsutrustning vilket gynnar dem. Sjukfrånvaron är nästan 
obefintlig. Det finns en del korttidspermitteringar, men inga varsel. Företagen är 
inte så hårt drabbade nu, men behöver vara beredda på vad som kan hända i en 
andra våg. Handel, service och besöksnäringen är de branscher som har det 
tuffast i nuläget. Man lyfte hur viktigt det är med sommarjobben för våra 
ungdomar och flaggade även för att idrottsföreningarna ser minskade 
sponsorintäkter. Detta är punkter som kommunen behöver ta med sig och titta 
på. VD:n för AB Gislavedshus redogjorde för de aktuella byggprojekt som är på 
gång i kommunen. 

Kommunstyrelsen har för avsikt att bidra med 500 000 kr till näringslivet. 
Näringslivsrådet har i uppgift att ta fram förslag på hur de pengarna ska 
användas på bästa sätt för att stärka näringslivet. Det finns ett förslag om att 
använda en del av medlen för att gynna handeln i kommunen med hjälp av 
Västbokortet. Fler förslag kommer att presenteras då kommunstyrelsen 
behandlar ärendet den I 3 maj. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Sida 
1(2) 

Ks §106 Dnr: KS.2020.65 1.9.1 

Svar på remiss - Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa 
andra brott DS 2019: I i fråga om personuppgiftsbehandling 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

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 O 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 O 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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Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-29 2(2) 

Ks §I 06 (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 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-29 I (I) 

Ks §107 Dnr: KS.2018.234 3.6 

Omfördelning av budgetmedel till avd. Arbete och utbildning 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med 
följande förslag: 

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

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 I 9 
Kommunfullmäktige den 17 juni 2019, §70 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Sida 
I (I) 

Ks §108 Dnr: KS.2020.81 1.3.1 

Enter Gislaved AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till specifika 
ägardirektiv för Enter Gislaved AB, daterat den 17 april 2020, godkänna förslag 
till bolagsordning för Enter Gislaved AB, daterad den 17 april 2020 samt att ge 
bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning 
för Enter Gislaved AB daterat den 17 april 2020, på bolagets årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Enter Gislaved AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via 
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i 
Enter Gislaved AB för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en 
(I) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning föreslås att uppdrag tas bort som utgår den 30 
april 2020, samt redaktionella ändringar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelsen den 22 april 2020, §95 

Yrkanden 
Mattias Johansson (SD): Att i ägardirektivet skriva in följande: Att få ut 
arbetslösa i riktiga jobb inom det privata näringslivet genom Enter. Detta ska 
ske genom samordning av Enter mellan de som står långt ifrån 
arbetsmarknaden och vårt privata näringsliv, för att få till en process som leder 
till att arbetslösa kommer ut i riktiga jobb inom det privata näringslivet. Det är 
viktigt att det privata näringslivet står för en majoritet av de jobb som skapas. 
Mängden personer som fått jobb i det privata näringslivet ska återrapporteras 
till kommunstyrelsen kvartalsvis. 

Anton Sjödell (M): Bifall till förslaget och avslag på Mattias Johanssons (SD) 
yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande och 
Anton Sjödells (M) avslagsyrkande och finner att kommustyrelsen beslutar att 
avslå Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-29 I (I) 

Ks §109 Dnr: KS.2020.77 1.3.1 

AB Gislavedshus specifika ägardirektiv och bolagsordning 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till specifika 
ägardirektiv för AB Gislavedshus, daterade den 17 april 2020, godkänna förslag 
till bolagsordning för AB Gislavedshus, daterad den 17 april 2020, samt att ge 
bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning 
för AB Gislavedshus daterat den 17 april 2020, på bolagets årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
AB Gislavedshus är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via 
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i AB 
Gislavedshus för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en 
(I) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning föreslås att uppdrag tas bort som utgår den 30 
april 2020, samt redaktionella ändringar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelsen den 22 april 2020, §96 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.77
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Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Sida 
I (I) 

Ks §110 Dnr: KS.2020.79 1.3.1 

Gislaveds Energi Koncern AB:s specifika ägardirektiv och 
bolagsordning 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till specifika 
ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB, daterade den 17 april 2020, 
godkänna förslag till bolagsordning för Gislaved Energi Koncern AB, Gislaved 
Energi AB och Gislaved Elnät AB daterade den 17 april 2020, samt att ge 
bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och bolagsordning 
för Gislaved Energi Koncern AB daterat den 17 april 2020, på bolagens 
årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Gislaved Energi Koncern AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via 
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. Gislaved Energi Koncern AB har två 
dotterbolag, Gislaved Energi AB och Gislaved Elnät AB. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i 
Gislaved Energi Koncern AB för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en 
(I) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning är redaktionella ändringar föreslagna, samt att 
dotterbolagen Gislaved Energi AB och Gislaved Elnät AB, föreslås att erhålla 
egna bolagsordningar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning Gislaved Energi Koncern AB, Gislaved Energi AB och 
Gislaved Elnät daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelsen den 22 april 2020, §97 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Sida 
I (I) 

Ks §111 Dnr: KS.2020.78 1.3.1 

Gisletorp Lokaler AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till specifika 
ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB, daterade den 17 april 2020, att godkänna 
förslag till bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB, daterad den 17 april 2020, 
samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika ägardirektiv och 
bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB, daterade den 17 april 2020, på 
bolagets årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Gisletorp Lokaler AB är ett helägt dotterbolag av Gislaveds kommun via 
moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i 
Gisletorp Lokaler AB för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en 
(I) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning föreslås att uppdrag tas bort som utgår den 30 
april 2020, redigering är Gisletorps uppdragsbeskrivning. samt redaktionella 
ändringar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelsen den 22 april 2020, §98 

Yrkanden 
Fredrik Sveningson (L) med instämmande av Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till 
förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-29 I (I) 

Ks §112 Dnr: KS.2020.80 1.3.1 

Gislaveds Kommunhus AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 
2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till specifika 
ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus AB, daterade den 17 april 2020, att 
godkänna förslag till bolagsordning för Gislaveds Kommunhus AB, daterad den 
17 april 2020, samt att ge bolagsombud i instruktion att fastställa specifika 
ägardirektiv och bolagsordning för Gislaveds Kommunhus AB daterade den 17 
april 2020, på bolagets årsstämma. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds Kommunhus AB är ett helägt moderbolag av Gislaveds kommun. 

För att utöva ägarstyrning behöver kommunfullmäktige anta ägardirektiv och 
bolagsordning för bolaget, som därefter ska överlämnas till bolagsstämman i 
Gislaveds Kommunhus AB för antagande. 

Enligt kommunens styrmodell ska dessa styrdokument revideras/granskas en 
(I) gång per år för att ägarstyrningen ska vara aktuell. 

Vid denna revidering/granskning föreslås redaktionella ändringar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till specifika ägardirektiv, daterat den 17 april 2020 
Förslag till bolagsordning daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020 
Kommunstyrelsen den 22 april 2020, §99 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.80
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 
2020-04-29 I (I) 

Ks §113 Dnr: KS.2020.89 1.3.1 

Allmänna ordningsföreskrifter för Gislaveds kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta följande 
förändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter daterade den 17 februari 
2017: 
- i § 3 (paragraf tre) föreslås att orden - eller friluftsliv - tas bort, samt att 
- i § 14 (paragraf fjorton) föreslås att ordet fritidsnämnden ändras till - fritid-
och folkhälsonämnden. 

Ärendebeskrivning 
Lokala ordningsföreskrifter ska ha till syfte att upprätta den allmänna 
ordningen. Flera områden benämns i lag som offentlig plats såsom vägar och 
parker. Kommunen kan dock enligt 3 kap. 17 § ordningslagen, genom de lokala 
föreskrifterna även definiera vissa andra platser som offentlig plats exempelvis 
bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, 
förströelse dit allmänheten har tillträde. 

I och med Covid-19 finns det behov att ändra de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna gällande friluftsliv för att snabbt möjliggöra aktiviteter 
på dessa områden. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att det finns behov av i högre grad 
omfattande omarbetning av föreskrifterna. Det pågår därav ett arbete gällande 
revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna men på grund av 
tidspress med anledning av Covid-19, föreslås följande förändringar endast som 
ett tillägg till allmänna lokala ordningsföreskrifter daterade den 17 februari 
2017 (beslutat den 15 maj 2017): 
- I § 3 (paragraf tre) föreslås att orden - eller friluftsliv - tas bort 
- I § 14 (paragraf fjorton) föreslås att ordet/orden - fritidsnämnden ändras till -
fritid- och folkhälsonämnden. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inte genomfört någon djupare juridisk 
konsekvensutredning av föreslagen justering. 

Beslutsunderlag 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter daterade den 17 februari 2017, beslutet 
antaget i fullmäktige daterat den 15 maj 2017 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2020 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.89
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Uppföljning I, 2020, kommunstyrelsens egna 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning I - kommunstyrelsens 
egna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har lite vakanser som gör att ett överskott prognostiseras med 
en miljon kronor på helåret. Det stora omställningsarbetet inför 2020 med 
både besparingar och effektiviseringar var i fas redan under 2019. Det pågår två 
stora systembyten som kan medföra extra kostnader initialt, men bedöms ändå 
rymmas inom ram. 

Kommunstyrelsen befinner sig i ett stort förändringsarbete, detta tillsammans 
med vakanta tjänster, effektiviseringar, besparingar och omstruktureringar 
ställer stora krav på vår personal. Vårt förändrade arbetssätt börjar nu nå ut till 
våra medarbetare, och befinner sig inte bara på lednings- eller planeringsnivå, 
vilket gör att den förändringsresa som skapat strukturer och förutsättningar nu 
börjar att nå våra medarbetare. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning I - kommunstyrelsens egna 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2020 
Kommunstyrelsen den 22 april 2020, § I 0 I 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KS.2020.61
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Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och regioner 

Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av 
semester för semesteråret 2020 

Sveriges kommuner och regioner 
Feriearbete-Sommararbete 2020 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks §116 Dnr: KS.2020.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Rekryteringsprocesser 
HR-chef Linda Andersson informerar om kommunens rutiner kring 
rekryteringsprocessen gällande kommundirektör och förvaltningschefer. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


