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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 19 augusti, 2014,
kl. 09.00 – 12.00, ajournering 10.00 – 10.30

Beslutande
Ledamöter

Yoomi Renström (S) Ordförande
Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande
Marlene Johansson (S)
Hans Gradin (S)
Bertil Eriksson (KD)
Hans Jonsson (C)
Björn Mårtensson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ylva Ivarsson (S) tjänstgörande ersättare för Mikael Jonsson (M)
Ingrid Olsson (C) tjänstgörande ersättare för Gun-Marie Swessar (C)

Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Ekonomichef Nils-Erik Nilsson
Utvecklingschef Tomas Larsson

Övriga
Insynsplatser
Utses att justera

Hans Jonsson

Justering
Plats och tid

Hans Jonsson
Kommunkontoret onsdagen den 27 augusti, klockan 15.00

Justerade paragrafer

108-110

Justerare
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Christer Engström

Ordförande

____________________________________________

Yoomi Renström

Justerare

____________________________________________

Hans Jonsson

________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunstyrelsen i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 19
augusti 2014
Protokollet har justerats, d v s godkänts.
Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se.
Överklagande
Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 27 augusti och tas ned den 19
september 2014. Mellan den 27 augusti och den 17 september 2014 har
du möjlighet att överklaga besluten.
Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på
kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta
kommunsekreteraren.
___________________________________
Kristoffer Baas
Kommunsekreterare
Tfn 0271-570 77
kristoffer.baas@ovanaker.se
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 108

Godkännande av dagordningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med förändringarna nedan:
Dagordning inför sammanträdet

Dagordning under sammanträdet

1.

Upprop

1.

Upprop

2.

Justerare

2.

Justerare

3.

Godkännande av dagordningen

3.

Godkännande av dagordningen

§108

4.

Genomgång av styrkortsmodellen

4.

Genomgång av styrkortsmodellen

§109

5.

”Hur arbetar KS med nämndens styrkort samt
granskning och uppföljning av samtliga styrkort
från nämnder och bolag”

5.

”Hur arbetar KS med nämndens styrkort samt
granskning och uppföljning av samtliga styrkort
från nämnder och bolag”

§110
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 109

Genomgång av styrkortsmodellen
Ärendet
Ekonomichef Nils-Erik Nilsson presenterade styrkortsmodellen med hjälp
av dokumentet ”Målstyrning enligt styrkortsmodellen”.
Bland annat betonades följande:
 Beslutsprocessen för det koncernövergripande styrkortet är
överlappande i förhållande till mandatperioden. Det innebär att om
mandatperioden är t ex 2011 – 2014 så gäller styrkortet för perioden
tom 2015.
 Det är av vikt att balansera vilja/ambition med tillgängliga resurser.
 Målstyrning är hela organisationens ansvar.
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 110

”Hur arbetar KS med nämndens styrkort samt granskning
och uppföljning av samtliga styrkort från nämnder och
bolag”
Ärendet
Utvecklingschef Tomas Larsson presenterade exempel på hur styrkortets
perspektiv ”medborgare/kund” samverkar med perspektiven ”medarbetare”,
”ekonomi” och ”verksamhet/utveckling” och även kan bidra till
måluppfyllelse i en annan nämnds styrkort.
Bland annat diskuterades följande:

Om kommunstyrelsens förvaltningsorganisation ska lägga fram sin
uppfattning av målens kvalitet, utformning och uppföljbarhet med
anledning av kommunstyrelsens roll som beredande organ till
kommunfullmäktige.

Huruvida framgångsfaktorerna ska fastställas av politisk nivå eller
inte.

Säkerställa att styrprocessen stärks och att bolagens medverkan i
processen utvecklas.

Att tillföra en utvärderingsdag av måluppfyllelsen till cykeln för
styrkortsarbetet.
Diskussionernas innehåll kommer att beaktas i framtida arbete.
Ur koncernperspektivet redogjordes för hur det är tänkt att det
koncernövergripande styrkortet för mandatperioden ska tas fram:
”Koncernövergripande styrkortet för 2016 – 2019 ska vara klart till
budgetberedningen mars 2015 för beslut i kommunfullmäktige i april 2015.
Nämnder och bolag får arbetsmaterial av styrkortet som går till
budgetberedningen i mars för att börja arbeta med de nämndspecifika
styrkorten då dessa ska vara beslutade senast i augusti 2015.
Kommunstyrelsen granskar de inkomna styrkorten avseende kvaliteten i
förhållande till instruktionerna för dessa. Justeringar kan behöva göras innan
budgeten i sin helhet tas i november/december 2015.”
Av diskussionerna kring ovanstående framkom behovet av en
utbildningsdag för den nyvalda kommunfullmäktigeförsamlingen snarast
efter valet detta för att klara av processen för ett nytt koncernövergripande
styrkort.

