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§ 20 Dnr 2017/00065  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med följande 

ändring: 

- Budgetuppföljning - utgår 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(27) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr 2017/00052  

Integrationsfrågor 

 

Ärendet 

Kommunen har träffat en överenskommelse med migrationsverket om att ta 

emot 15 stycken kvotflyktingar under 2017. 

HVB-boendet för ensamkommande barn i Voxna skulle enligt plan 

avvecklas fram till juni i år men detta skjuts nu fram, eventuellt till årsskiftet, 

på grund av att HVB-hemmet i Stråtjära där vi haft några ungdomar 

placerade kommer att avsluta sin verksamhet under våren.  
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§ 22 Dnr 2017/00086  

Kommunstyrelsens budget 2018 - 2020 - Kostnadsökningar 

och äskanden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Begära täckning för kostnadsökningar uppgående till totalt 688 tkr 

fördelat på följande kostnadsslag: 

Hyror, städ:   139 tkr 

Avgifter:    345 tkr 

Övrigt:    204tkr 

 

2. Äska medel om totalt 503 för tkr fördelat på följande områden. För 

2019 och framåt uppgår äskade medel till 453 tkr med anledning av 

engångseffekter: 

   2018 2019- 

 IT-system för kvalitetssäkring av rehab-process 140 tkr   90 tkr 

 Excessansvarsförsäkring    27 tkr   27 tkr  

 Löneansvar arbetsmarknadsanställning   98 tkr   98 tkr 

 

3. Överlämna kostnadsökningar och äskanden ovan till budgetberedningen 

för 2018. 

 

     

Förslag till beslut under sammanträdet 

Mikael Jonsson (M) gör följande ändringsyrkande 

Äskandet om att permanenta kulturskolan utgår med anledning av att 

kulturskolans första år precis påbörjats och därför inte har hunnit utvärderas. 

Äskande om ”kulturprogram vid äldreboenden” utgår och ska hanteras inom 

befintlig budget.    

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar om arbetsutskottet antar 

eller avslår Mikael Jonsson (M) ändringsyrkande och finner att 

arbetsutskottet antar det.    
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Ärendet 

Budgetprocessens första steg innebär att nämnder/förvaltningar klarlägger 

vilka kostnadsökningar och eventuella äskanden som kan vara aktuella för 

kommande år. Dessa ska efter nämndbeslut behandlas av en 

budgetberedning i syfte att lämna förslag till ekonomiska ramar för 2018 - 

2020. Arbetet inleds sedan med att beskriva vad som händer i verksamheten 

med de angivna ekonomiska förutsättningarna. Höstens budgetberedning har 

sedan att bereda de förslag, konsekvensbeskrivna, som kommer från 

nämnderna. Beredningens ställningstagande utgör underlag inför höstens 

budgetbeslut i kommunfullmäktige.  

 

Budgetberedningens sammanträdesdagar är inplanerat till den 17 och 24 

mars.  

 

Tidplanen i övrigt är att Kommunfullmäktige ska besluta om nämndernas 

ramar vid sitt sammanträde den 24 april. 

       

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Anvisningar 

Bilaga 2 - Sammanställning kostnadsökningar och äskande – 

kommunstyrelsen – daterad 2017-02-09 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2017-02-09 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 
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§ 23 Dnr 2017/00087  

Investeringsplan 2018 - 2022 - Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner följande äskanden om totalt 1 015 tkr för 2018, 

550 tkr för 2019, 1 050 tkr för 2020 och 50 tkr för vardera 2021 till 2022: 

 

År 2018 

Konstinköp       45 tkr 

(I nuvarande plan) 

 

Diskmaskin Viksjöfors skola   170 tkr 

(I nuvarande plan) 

 

Serveringsline Rotebergs skola   100 tkr 

(Nytt objekt) 

 

Uppgradering av mjukvara larmsystem    200 tkr 

(Nytt objekt) 

 

Personaladministrativt system   500 tkr 

(Förändrad fördelning av investeringsbelopp) 

 

2019 

Konstinköp       50 tkr 

(I nuvarande plan)  

 

Personaladministrativt system   500 tkr 

(Förändrad fördelning av investeringsbelopp) 

 

2020 

Konstinköp       50 tkr 

(I nuvarande plan) 

 

Personaladministrativt system   1 000 tkr 

(Förändrad fördelning av investeringsbelopp) 

 

2021 

Konstinköp       50 tkr 

(I nuvarande plan) 
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2022 

Konstinköp       50 tkr 

(Nytt år) 

 

Investeringsäskandena inlämnas till ekonomiavdelningen för behandling vid 

investeringsberedningen. 

  

Ärendet 

Inför investeringsberedningen tar varje nämnd fram de behov av 

nyinvesteringar eller återinvesteringar som föreligger enligt anvisningar från 

ekonomiavdelningen. Investeringskategorierna delas upp i grupperna 

fastigheter, anläggningar, it och övrigt. Kommunstyrelsens behov återfinns i 

generellt inom kategorin övrigt. Arbetet genomförs enligt följande: 

1. Kontroll och aktualisering av de investeringarna ligger i befintlig plan 

för 2018-2021.   

2. Ev. nya investeringar för perioden 2018 -2021 enligt mall.  

3. Komplettera sker i förekommande fall med investeringar avseende 

2022 enligt mall, dvs det tillkommande femte året i planen.  

De äskande som kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 

ställa sig bakom återfinns i bilaga.  

 

Beslutsunderlag 

Investeringsplan 2018 – 2022 Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2017-02-09 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 
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§ 24 Dnr 2017/00127  

Reglemente och organisation för folkhälsoarbetet i Ovanåkers 

kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar reglemente och organisation för folkhälsoarbetet i 

Ovanåkers kommun.     

Ärendet 

Folkhälsa handlar om hela befolkningens hälsotillstånd. Folkhälsoarbete 

handlar i grunden om att skapa gynnsamma förutsättningar och miljöer för 

ett gott liv. Bostadsplanering, trafikmiljö, utbudet av alkohol och tobak, 

arbetsmiljöer och arbetets organisation är exempel på faktorer som påverkar 

vår hälsa. Andra faktorer kan vara människors levnadsvanor som kost, 

motion, rökning och användning av droger. 

Ovanåkers kommuns nuvarande folkhälsoorganisation finns beslutad sedan 

2011. En folkhälsosamordnare har varit anställd på heltid och tydliga 

folkhälsomål finns formulerade i kommunens övergripande styrkort.  

Sedan 2011 har såväl den politiska och de regionala förhållandena förändrats 

och därför bör organisationen för folkhälsoarbetet revideras.  

4. Mål - organisation för folkhälsoarbete 

Kommunövergripande styrkort med effektmål för kommunstyrelsen. 

 Trygghet och lärande  

Medborgarnas upplevelse av trygghet ska fortsätta vara bäst i länet. Vilket 

ska mätas via brottsförebyggande rådets nationella trygghetsmätning. 

 Folkhälsa och demokrati  

o Vara ett stöd till våra föreningar så att nya ungdomsgrupper kan 

rekryteras och implementeras. 

o Antalet mötesformer mellan politiken och medborgarna ska 

öka. 

o Tydligare strukturer för medborgardialoger och information. 

o Utveckla folkhälsoarbetet så att vi når ännu fler inom områdena 

ANDT och föräldrastöd. 
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2. Struktur för folkhälsoarbetet  

 Kommunens folkhälsofrågor samordnas inom 

utvecklingsavdelningen och ansvarig tjänsteman är 

folkhälsosamordnaren. 

 KL-gruppen under ledning av folkhälsosamordnaren tar fram 

förslag till prioriterade folkhälsomål för kommande period. 

 Förslaget presenteras för folkhälsorådet vilka lägger fram 

förslag till kommunstyrelsen.  

 Efter beslut i kommunstyrelsen tar folkhälsosamordnaren 

frågan till KL-gruppen för att fastställa inriktning på 

handlingsplan. 

 

3. Folkhälsosamordnarens ansvar 

 Uppföljningsansvar enligt vägledande och styrande planer och 

program inom folkhälsoområdet på global, nationell, regional 

och lokal nivå. 

 Arbeta fram en verksamhetsplan som sträcker sig över en 

mandatperiod och som årligen uppdateras. 

 Ansvara för förankring och återkoppling av verksamhetsplanen 

för folkhälsa till Kommunledningsgruppen. 

 Sprida kunskap och vara ett stöd åt andra verksamhetsområden 

utanför Utvecklingsavdelningen. 

 Medverka till att handlingsplaner tas fram i organisationen och 

att stöd ges vid genomförande. 

 Sprida aktuell information och utbildning. 

 Kontinuerligt följa och analysera folkhälsoutvecklingen bland 

kommunens invånare. 

 Utgöra ett stöd till att beslut som fattas i kommunens nämnder 

och styrelser konsekvensbeskrivs ur ett folkhälso-, trygghets- 

och säkerhetsperspektiv. 

 Samverka både inom och utanför kommunorganisationen och i 

de samverkansgrupper där folkhälsosamordnaren inhämtar och 

sprider aktuell kunskap. 

 Bereda frågor inför folkhälsoråden. 

 Sekreterare i folkhälsorådet. 
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4. Folkhälsorådet 

Folkhälsorådet består av ordföranden från samtliga nämnder samt företrädare 

från oppositionen och leds av kommunstyrelsens ordförande. Folkhälsorådet 

ska fungera som ett forum för dialog och samverkan. Rådet är rådgivande i 

hälsofrämjande och andt-förebyggande frågor.   

Folkhälsorådet sammanträder två-tre tillfällen/år.    

Externa parter kan vid behov bjudas in, exempelvis polis, medverkande från 

någon av samverkansgrupperna. Då folkhälsorådets dagordning förankras 

inom kommunledningsgruppen avgörs om någon extern part eller om någon 

ur kommunledningsgruppen skall bjudas in till nästkommande folkhälsoråd.       

 

5. Folkhälsans nationella områden  

Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

 

Målområden: 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet 

5. Miljöer och produkter 

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel 

 

Förslag till prioriterade folkhälsomål är:  

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 

9. Fysisk aktivitet 
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10. Matvanor och livsmedel 

11. Alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel    

Beslutsunderlag 

Nytt reglemente och organisation för folkhälsoarbetet i Ovanåkers kommun 

Tjänsteskrivelse Ulla-Marie Nilsson, 2017-02-22    

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen  

För kännedom: Folkhälsorådet, Christer Engström, Tomas Larsson, Ulla-

Marie Nilsson 
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§ 25 Dnr 2017/00129  

Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar verksamhetsplan för folkhälsa 2017. 

2. Medborgarlöfte, samverkansavtal och handlingsplan antas även vid 

antagandet av verksamhetsplanen.   

3. Verksamhetsplanen för lokalt folkhälsoarbete 2017 ska kompletteras 

med ett avsnitt om äldre personers behov av IT-stöd. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Jan-Åke Lindgren (S) gör följande tilläggsyrkande: 

Verksamhetsplanen för lokalt folkhälsoarbete 2017 ska kompletteras med ett 

avsnitt om äldre personers behov av IT-stöd. 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar om arbetsutskottet antar 

eller avslår Jan-Åke Lindgrens (S) tilläggsyrkande och finner att 

arbetsutskottet antar det. 

 

Ärendet 

Beredande och ansvarig tjänsteman för folkhälsofrågor är 

folkhälsosamordnaren som även ansvarar för förankring och återkoppling till 

kommunledningsgruppen. Folkhälsosamordnaren är anställd inom 

Utvecklingsavdelningen som ligger under Kommunstyrelseförvaltningen. I 

det politiskt renodlade folkhälsorådet samordnas folkhälsofrågorna som är 

rådgivande i hälsofrämjande och förebyggande folkhälsofrågor.   

 

Utvecklingsavdelningen upprättar årligen en verksamhetsplan för folkhälsa. I 

verksamhetsplanen finns kommunens prioriterade folkhälsomål samt 

aktiviteter kopplade till dessa beskrivet. Nytt för 2017 är att Regionen ej 

längre finansierar folkhälsosamordnartjänsten. I verksamhetsplanen för 

folkhälsa ingår även samverkan mellan Polismyndigheten i Gävleborgs län 

och Ovanåkers kommun.  
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I det lokala samverkansavtalet och i den tillhörande handlingsplanen mellan 

kommun och polis ingår ANDT-förebyggande arbete som ett av två 

prioriterade områden. Det andra området är trafik. I samverkansavtalet för 

2017-2019 föreslås de årliga Medborgarlöftena ingå som ett tredje 

samverkansområde. Medborgarlöften innebär att kommunen och polisen 

lovar medborgarna att jobba med att förbättra ett område som medborgarna 

upplever problematiskt på orten. Kommunen har i samarbete med 

lokalpolisområde Hälsingland valt ut att 2017 intensifiera andt-arbetet i syfte 

att minska droganvändandet bland unga.  

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Något som har en särskild prioritet gällande folkhälsa är barn och ungdomar 

som är berörda av samtliga prioriterade folkhälsomål. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

I folkhälsoplanen ingår en beskrivning av kommunens hbtq-arbete som går i 

linje med den europeiska jämställdhetsdeklarationen CEMR (Council of 

European Municipalites and Regions) som Ovanåkers kommun skrev under 

2009. Ett jämställdhetsperspektiv finns även med i samtliga prioriterade 

folkhälsomål. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

I samverkan med Regionen ingår Social hållbarhet i kommunens 

folkhälsoarbete.    

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2017 

Handlingsplan 2017 

Samverkansavtal 2017 

Medborgarlöfte Ovanåker 2017 

Tjänsteskrivelse Ulla-Marie Nilsson, 2017-02-21 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Folkhälsorådet, Christer Engström, Tomas Larsson och Ulla-

Marie Nilsson      
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§ 26 Dnr 2016/00520  

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar handlingsplan, våldsbejakande extremism.   

 

Ärendet 

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har som uppdrag 

att stödja kommuner att arbeta förebyggande. I ett lokalt arbete mot 

våldsbejakande extremism uppmuntras kommuner att upprätta en lokal 

handlingsplan. Den nationella samordnaren har 12 rekommendationer 

gällande att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism och 

förhindra att odemokratiska krafter får fäste. Förslaget till Ovanåkers 

kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism har sin 

utgångspunkt i dessa rekommendationer och har arbetats fram i samverkan 

mellan kontaktpersonerna i Bollnäs, Söderhamns och Ovanåkers kommuner.  

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Tjänsteskrivelse Ulla-Marie Nilsson, 2017-02-22  

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Samtliga förvaltningar, avdelningschefer inom 

kommunstyrelseförvaltningen och Ulla-Marie Nilsson    
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§ 27 Dnr 2017/00128  

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och 

SoL - 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens rapport.    

 

Ärendet 

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, 

bifallsbeslut inom SoL/ LSS till inspektionen för vård och omsorg, 

kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om 

sanktionsavgift hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer 

besluten inom skälig tid. 

 

2017-01-19 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 4 (oktober-

december 2016): 

Beslut daterat 2016-09-01 om Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2016-09-15 om Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2016-09-28 om Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS    

 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden § 13, 2017-02-15 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige    
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§ 28 Dnr 2017/00096  

Riktlinjer sociala medier Ovanåkers kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar revideringen av Regler för sociala medier.       

 

Sammanfattning av ärendet 

De sociala medierna är ytterligare en kanal som gör det möjligt för 

kommunen att skapa dialog med medborgarna. Det är ett komplement till vår 

egen webbplats och andra kommunikationsvägar som vi använder för att nå 

olika målgrupper. 

Ansvarig förvaltning har uppsynsplikt, vilket betyder att ha uppsikt över allt 

som publiceras, det egna materialet, material som delges/länkas via andra 

utgivare och inlägg från allmänheten. Om det inte finns tillräckligt god 

uppsikt över vad som läggs in kan den som har ansvaret straffas med böter 

eller fängelse. Därför är det av största vikt att de som ska arbeta med sociala 

medier avsätter tid till det och att de är insatta i dessa regler och riktlinjer. 

        

Ärendet 

När en kommun använder sociala medier finns andra regler och lagar att 

följa jämfört med om du använder det som privatperson. Kommunens ansvar 

omfattar både de uppgifter som vi publicerar själva och det som andra 

personer publicerar på våra konton. Därför är det mycket viktigt att 

bevakning sker på våra sidor alla vardagar.  

 

Med syfte att underlätta arbetet med sociala medier togs dessa regler fram 

2012 och har nu reviderats. De främsta revideringarna som har gjorts är att 

den är mer övergripande och gäller alla sociala medier och inte enkom 

Facebook.  
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Beslutsunderlag 

Regler för Sociala medier, antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 

reviderad 2017.   

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Förvaltningar, informationschef, webbkommunikatör 
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§ 29 Dnr 2017/00097  

Kommunikationspolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Kommunikationspolicy.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunikationspolicyn ska fungera som en vägledning vid Ovanåkers 

kommuns kontakter med media samt vid information och kommunikation 

internt och externt.  

 

Målet med information och kommunikation är att det som berör 

medarbetarna ska informeras först internt innan det informeras externt. Det 

kan leda till att minska missförstånd och felaktiga påståenden. Förtroendet 

för Ovanåkers kommun kan stärkas. 

  

Ärendet 

Ärendet har handlagts av informationschef. Policyn har tagits upp på 

kommunledningsgrupp där förvaltningschefer fått lämna synpunkter samt att 

chefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat synpunkter. 

Merparten av det arbetet gjordes 2016.  

 

Kommunikationspolicyn ska användas som ett stöd för förvaltningarna i 

deras kontakter med media men även vid information externt och internt. 

Policyn lyfter även upp delar som kommit fram som svagheter under 

servicemätningen Tillgänglighet via telefon och e-post.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunikationspolicy 

Mall för kommunikationsplan 

Tjänsteskrivelse Ulrica Leandersson, 2017-02-14 
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Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Informationschef, förvaltningschefer 
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§ 30 Dnr 2017/00117  

Krislednings- och kriskommunikationsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar revideringen av Krislednings- och 

kriskommunikationsplan för Ovanåkers kommun. 

2. Bilagorna 2, 4-7 samt 9 uppdateras fortlöpande på förvaltningsnivå.    

 

Sammanfattning av ärendet 

När en kris inträffar uppstår ofta ett stort behov av information både internt 

inom organisationen och externt till allmänhet, media eller andra 

organisationer. Här har vi som kommun ett ansvar gentemot våra olika 

intressenter, som medborgare, anställda och media. Krislednings- och 

kriskommunikationsplanen ska vara ett stöd i kriskommunikationsarbetet.  

 

Planen revideras en gång per mandatperiod. Bilagorna 2, 4-7 samt 9 

uppdateras fortlöpande på förvaltningsnivå. 

 

Ärendet 

Krisledning- och kriskommunikationsplanen antogs av kommunfullmäktige 

26 september 2011, § 75. Den har nu reviderats. Revideringen initierades av 

informationschef och erfarenheter som kommit fram under krisövningar 

ligger som grund för de ändringar som har gjorts. Planen har skickats ut till 

förvaltningschefer för synpunkter.  

Utöver denna plan har förvaltningarna egna planer för krishantering inom 

ramen för den ordinarie verksamheten. Det är när händelsen uppnår 

extraordinär karaktär som den här övergripande planen går in. Denna plan 

bör även användas vid andra övergripande händelser.  

 

Beslutsunderlag 

Krisledning- och kriskommunikationsplan, kommunfullmäktige september 

2011 

Styrdokument krisberedskap, kommunfullmäktige, september 2015 

Reglemente för krisledningsnämnd, kommunfullmäktige, december 2010 

Krisledningsnämnd, förteckning på ledamöter, kommunfullmäktige, 

december 2014 

Bemanningsplan vid kris 

Tjänsteskrivelse Ulrica Leandersson, 2017-02-20 
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Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Informationschef, förvaltningschefer, KFSH 
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§ 31 Dnr 2017/00130  

Information anpassningsuppdraget kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner informationen.   

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige gav 2016-11-21, § 83 p 5, följande uppdrag: 

”Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att övergripande 

leda och samordna nämndernas arbete med att ta fram förslag på åtgärdsplan 

som leder till att budgeten kan justeras så att den ekonomiska planen för 

2018 och 2019 uppnår resultatbudgetmålet. Förslaget ska kunna presenteras 

vid vårens budgetberedning, preliminärt 15 mars.” 

Under december till februari har kommunstyrelseförvaltningen arbetat med 

uppdraget och tagit fram förslag inom följande områden som berör 

kommunstyrelsen och som kommer att överlämnas till budgetberedningen: 

 Minskning av bidrag till verksamheter. 

 Personalminskning. 

 Avveckling av verksamheter. 

 Minska på öppettiderna för verksamheter som riktar sig till 

allmänheten. 

 Organisationsförändring. 

 Effektiviserad handläggning, främst genom digitalisering. 

 Minskad service till kommuninvånare och kommunens förvaltningar. 

 Översyn av köpta tjänster. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Beroende på vilka åtgärder budgetbredningen väljer att genomföra får det 

påverkan på barn och unga. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Beroende på vilka åtgärder budgetbredningen väljer att genomföra får det 

påverkan på jämställdheten. 
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Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Beroende på vilka åtgärder budgetbredningen väljer att genomföra får det 

påverkan på hållbarheten.    

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse 2017-02-22 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-21, § 83 p 5. 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Budgetberedning och Kommunchef   
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§ 32 Dnr 2017/00077  

Information anpassningsuppdraget - kommunens verksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner informationen.  

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige gav 2016-11-21, § 83 p 5, följande uppdrag: 

”Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att övergripande 

leda och samordna nämndernas arbete med att ta fram förslag på 

åtgärdsplan som leder till att budgeten kan justeras så att den ekonomiska 

planen för 2018 och 2019 uppnår resultatbudgetmålet. Förslaget ska kunna 

presenteras vid vårens budgetberedning, preliminärt 15 mars.” 

Under december till februari har arbete med uppdraget utförts. Arbetet har 

letts av kommunstyrelseförvaltningen genom kommunchefen och samtliga 

förvaltningar har varit inblandade. Förslag har tagits fram inom många 

områden men följande områden är de som återkommer mest i förslagen (utan 

inbördes rangordning). Alla förslag kommer sen att överlämnas till 

budgetberedningen: 

 Minskning av bidrag till verksamheter. 

 Personalminskning. 

 Avveckling av verksamheter. 

 Minska på öppettiderna för verksamheter som riktar sig till 

allmänheten. 

 Organisationsförändring. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Beroende på vilka åtgärder budgetbredningen väljer att genomföra får det 

påverkan på barn och unga. 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Beroende på vilka åtgärder budgetbredningen väljer att genomföra får det 

påverkan på jämställdheten. 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Beroende på vilka åtgärder budgetbredningen väljer att genomföra får det 

påverkan på hållbarheten. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse 2017-02-22 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-21, § 83 p 5. 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Budgetberedning och Kommunchef    
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§ 33 Dnr 2017/00067  

Tillkommande ärenden till kommunstyrelsen 2017-03-14 

Ärendet 

Kommunsekreterare Kristoffer Baas redovisade vilka ärenden som förväntas 

vara med vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-14. Nedan följer en 

sammanställning över vilka ärenden som är aktuella: 

- Körkort för blivande vård- och omsorgspersonal 

- Besvarande av remiss av den Parlamentariska landsbygdskommitténs 

slutbetänkande SOU 2017:1  

 

 

 


