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2011-11-10

2014-09-30

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 30 september, 2014,
kl. 09.00 – 12.00, ajournering 09.50 – 10.20

Beslutande
Ledamöter

Yoomi Renström (S) Ordförande
Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande
Marlene Johansson (S)
Hans Gradin (S)
Kent Olsson (FP)
Bertil Eriksson (KD)
Hans Jonsson (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Björn Mårtensson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ylva Ivarsson (S) tjänstgörande ersättare för Håkan Englund (S)
Jonas Frost (S) tjänstgörande ersättare för Tony Smith (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Jennie Forsblom (KD)

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas
Ekonom Jenny Eriksson §§ 130-139
Ekonomichef Nils-Erik Nilsson §§ 133-134
Näringslivschef Gunnar Skoglund §§ 135-136
Biosfäradministratör Olle Berglund § 146
Biosfäradministratör Jens Hansen § 146

Övriga
Insynsplatser

Lennart Englund (SD)

Utses att justera

Björn Mårtensson

Justering
Plats och tid

Björn Mårtensson
Kommunkontoret onsdag 9 oktober, klockan 13.00

Justerade paragrafer

130-146

Justerare
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Kristoffer Baas

Ordförande

____________________________________________

Yoomi Renström

Justerare

____________________________________________

Björn Mårtensson

________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunstyrelsen i Ovanåkers kommun har haft sammanträde 30
september 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 9 oktober och tas ned 1 november 2014.
Mellan 9 oktober och den 30 oktober 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 § 130

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

§130

4.

Allmänhetens frågestund

4.

Allmänhetens frågestund

§131

5.

Rapporter

5.

Rapporter

§132

6.

Ekonomisk rapport

6.

Ekonomisk rapport

§133

7.

Investeringsplan 2014 – 2018 – revidering

7.

Investeringsplan 2014 – 2018 – revidering

§134

8.

Information om turism 2014

8.

Information om turism 2014

§135

9.

Näringslivspolitiskt program

9.

Näringslivspolitiskt program

§136

10.

Reglemente för kommunalt partistöd i
Ovanåkers kommun

10.

Reglemente för kommunalt partistöd i
Ovanåkers kommun

§137

11.

Riktlinjer för webbpublicering av protokoll och
diarium

11.

Riktlinjer för webbpublicering av protokoll och
diarium

§138

12.

Delårsbokslut 2014 – Kommunstyrelsen

12.

Delårsbokslut 2014 – Kommunstyrelsen

§139

13.

Sammanslagning av Gymnasie- och
utbildningsnämnden och Barn- och skolnämnden

13.

Sammanslagning av Gymnasie- och
utbildningsnämnden och Barn- och skolnämnden

§140

14.

IVO – Rapportering av ej verkställda beslut och
avbrott enligt 9 § och rapportering enligt 28 F –
g §§ lagen om stod och service till vissa
funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap 6 f och
6g§ SoL – sekretess

14.

IVO – Rapportering av ej verkställda beslut och
avbrott enligt 9 § och rapportering enligt 28 F –
g §§ lagen om stod och service till vissa
funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap 6 f och
6g§ SoL – sekretess

§141

15.

Sammanträdesdagar 2015

15.

Sammanträdesdagar 2015

§142

16.

Information om Biosfärprojektet

16.

Redovisning av delegeringsbeslut

§143

17.

Redovisning av delegeringsbeslut

17.

Meddelanden

§144

18.

Meddelanden

18.

Kommunstyrelsens styrkort 2015

§145

19.

Information om Biosfärprojektet

§146

Notera att punkt 18 (§ 144), Kommunstyrelsens styrkort 2015 är ett tilläggsärende
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 131

Dnr 2014.39

006

Allmänhetens frågestund
Kommunstyrelsens sammanträden är sedan den 6 juni 2002 öppna för
allmänheten, (helt eller delvis).
Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på ”Allmänhetens
frågestund”.
Det fanns inte några frågor.
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Kommunstyrelsen
Ks § 132

Dnr 2014.40

006

Rapporter
Ordförande – Yoomi Renström (S)
Invigning av Kringelgruvan
17 september invigde och öppnade Woxna Graphite AB Kringelgruvan.
Region Gävleborg - ”Nu Kör Vi” projektet
Region Gävleborgs turistprojekt NKV genomförde sin kommunturné i
Ovanåker. NKV gav en lägesbeskrivning av projektet idag samt hämtade in
synpunkter från kommunen.
Kommunchef – Christer Engström
Finansiellt samordningsförbund
Ett intensivt arbete pågår för närvarande i att ta fram ett förslag till
förbundsordning för samordningsförbundet. Förbundets parter är
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Gävleborg samt de 10
kommunerna i länet. Förslag beräknas vara klart till 3 oktober. Beslut är
avsett att fattas hos respektive kommun/part innan årsskiftet. Ett finansiellt
samordningsförbund anses bildat när beslut är fattat om detta. Förbundets
säte föreslås till Gävle och styrelsen föreslås till 7 ledamöter och 7 ersättare
varav länets kommuner får 4 ledamöter och 4 ersättare.
Gemensam nämnd mellan länets kommuner och Region Gävleborg
För nämnden som kommer att ansvara för hjälpmedelsfrågor, forskning och
utveckling inom socialtjänst, Regnet och Helge håller man på att ta fram
förslag till nämndreglemente och samverkansavtal. Även här är förslaget att
beslut ska fattas innan årsskiftet men här kan ev. en senareläggning ske.
Viktigt för kommunsektorn är främst det samverkansavtal som till sin
struktur kommer att ha en gemensam del och en specifik del för varje
område. Det är delarna kring hjälpmedel och FoU som har högst prioritet att
följa.
Ekonomisk rapport
Ekonom Jenny Eriksson gick igenom det ekonomiska läget i
kommunstyrelseförvaltningen för perioden januari-augusti.
Kommunala bolag
Helsinge Net Ovanåker AB – Kent Olsson (FP)
Helsinge Net Ovanåker AB har en ny Vd från och med 1 september, Johan
Sigfridsson.

forts
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 132 forts
Övriga
Hans Gradin (S) – Kultur
Hans Gradin (S) informerade från sitt och Björn Mårtenssons (C) möte med
kulturavdelningens ledningsgrupp i uppdraget som kommunstyrelsens
kontaktpolitier i kulturfrågor.
Bertil Eriksson (KD) – LEADER
Har varit på ett LEADER-möte i Hudiksvall.
Det kommer finnas nya riktlinjer för vad som krävs för att vara ett
LEADER-område. Hälsinglands LEADER-område kommer inte påverkas
av detta då de uppfyller kraven.
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 133

Ekonomisk rapport – Nils-Erik Nilsson
Ärendet
Nils-Erik Nilsson redovisade en ekonomisk rapport om det ekonomiska
läget i Ovanåkers kommun för perioden januari - augusti. Nedan följer ett
utdrag ur rapporten.
- Prognoserna pekar på överskott, detta på grund av god följsamhet av
driftsbudgeten samt ökade skatteintäkter
- Den höga investeringsvolymen ökar avskrivningarna, detta kommer att
påverka resultaten negativt kommande år.
Kommunstyrelsen tackar Nils-Erik för rapporten.
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Kommunstyrelsen
Ks § 134

Dnr 2013.162

040

Investeringsplan 2014-2018-revidering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 276 tkr år 2014, från
rörelsekapitalet, till inköp av server för ekonomisystemet.
Sammanfattning av ärendet
Server till ekonomisystemet
2009 inköptes den server som nu används för ekonomisystemet,
inköpspriset var då 231 000 kr samt att vi förlängde serviceavtalet i två år.
Total kostnad för fem år blev 315 420 kr/ 5 år, ca 60 tkr/år.
Priset för ny server inkl. serviceavtal i fem år blir 275 530 kr, ca 55 tkr/år.
En förlängning av serviceavtalet hade hamnat på ca 48 tkr plus byte av
operativsystem ca 14 tkr, varvid köp av ny server är det bästa alternativet.
Ärendet
Ekonomisystemets server är fem år gammal och behöver p.g.a. av åldersoch teknikskäl bytas ut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Investeringsplan 2014-2018 - revidering, Nils-Erik Nilsson
2014-09-15.

Skickas till
För handläggning: kommunfullmäktige och ekonomiavdelningen
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 135

Information om turism 2014 – Gunnar Skoglund
Ärendet
Gunnar Skoglund informerade om sommarens turismverksamhet på OlAndersgården samt presenterade statistik över besöksfrekvensen.
Kommunstyrelsen tackar Gunnar Skoglund för informationen
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Kommunstyrelsen
Ks § 136

Dnr 2014.282

140

Antagande av Näringslivspolitiskt program 2015 - 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar ett nytt Näringslivspolitiskt program att gälla
från och med den 1 januari 2015.
Sammanfattning av ärendet
Befintligt Näringslivspolitiskt program är från 2006.
Vid bildandet av ny Näringslivsorganisation under 2012 fick nytillträdd
Näringslivsutvecklare (senare Näringslivschef) uppdraget av
Kommunstyrelsens ordförande, att utforma nytt förslag till
Näringslivspolitiskt program.
Ärendet
Syftet med ett Näringslivspolitiskt program är att skapa goda förutsättningar
för tillväxt och ett gott näringslivsklimat i Ovanåker.
Att medverka till att stärka befintliga företag, deras fortlevnad och
affärsutveckling. Genom ett aktivt deltagande i olika regionala, nationella
och projekt samt nätverksaktiviteter skall förutsättningar skapas för
breddade marknadskontakter.
Att skapa förutsättningar för kunskaps- och kompetensutveckling till gagn
för företagen i kommunen.
Sektorer med betydande utvecklingspotential är såväl träsektorn,
verkstadssektorn som besöksnäring och turism.
Beslutsunderlag
Förslag till Näringslivspolitiskt program
Tjänsteskrivelse Gunnar Skoglund 2014-08-13
Kommunstyrelsen § 118, 2014-09-02

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Kommunstyrelsen, Näringslivskontoret.
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Dnr 2014.262

104

Reglemente för kommunalt partistöd i Ovanåkers kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar ”Regler för kommunalt partistöd för Ovanåkers
kommun” att gälla från och med den 1 januari 2015, vilket innebär:
1 Bestämmelser för partistöd i Ovanåkers kommun, antagen 2007-05-28
kf § 45 upphör att gälla
2 Partistödet är uppdelat i två delar:
- Partistöd som utgår till samtliga partier representerade i
kommunfullmäktige med 15 794 kr (basår 2014). Partistödet ska
varje år justeras med hänsyn till prisbasbeloppet. Upphör ett parti att
vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet utbetalas
fram till verksamhetsårets slut.
- Mandatsstöd som utgår med 14 741 kr/mandat (basår 2014).
Partistödet ska varje år justeras med hänsyn till prisbasbeloppet. Har
ett parti en ”tom stol” har också partiets representation minskat i
motsvarande mån och således minskar mandatsstödet. Om
avsägelser leder till ”tomma stolar” utgår ersättning fram till
verksamhetsårets slut.
Uträkning av stödet görs enligt följande:
Prisbasbelopp 2014/Prisbasbelopp 2013 * Partistöd 2014 = Partistöd
2015.
3 En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 §
första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg. Redovisning och granskningsintyg ska inlämnas till
fullmäktige senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
4 Partistöd utbetalas årligen i förskott efter beslut i fullmäktige under
september månad. Har redovisning och granskningsrapport inte
inlämnats till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd
för nästkommande år.
5 Partistöd kan enbart utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk
person, det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening
som kan ta emot stödet.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Partier representerade i kommunfullmäktige och ekonomiavdelningen
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 137 forts
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen har reviderats, revideringarna började gälla den 1 februari
2014. Som ett led i revideringen finns det krav på hantering av kommunens
partistöd. Förslaget innebär bland annat att partierna ska lämna en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet till
kommunstyrelsen, vilket är ett led i att göra partistödet mer öppet för
allmänhet och media.
Ärendet
I och med ändringar i kommunallagen måste Ovanåkers kommun besluta
angående hantering av partistöd.
Lagen lämnar möjlighet för kommunen att själv bestämma vilka regler som
är gällande vid upphörande av representation i fullmäktige.
Om ett parti slutar att vara representerat i fullmäktige på grund av
kandidatbrist kan grundstödet sluta vara gällande efter en viss tidsperiod
eller fortsätta att utgå till partiet trots att ingen representant längre sitter i
fullmäktige.
Om ett parti vid avsägelse inte har några kandidater kvar att fylla sina
mandat i fullmäktige med kan kommunen besluta att den ”tomma stolen” i
fullmäktige inte föranleder utbetalning av mandatstöd efter en viss tid,
alternativt utgår ersättning som vanligt.
Lagen är tvingande när det gäller redovisning och granskningsintyg av
partistödets användande. Det väsentliga i redovisningen är att den är
utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur mottagaren
har använt partistödet. Det innebär bland annat att redovisningen bör
omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det
senaste året och det som eventuellt har sparats från tidigare år (sparat
partistöd behöver inte redovisas under första året med de nya reglerna).
Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande om att stödet har
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokration. I
redovisningen bör det framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar
av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen samt vilken
motprestation som i så fall har erhållits. Syftet med reglerna är att göra
underlag och beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängligt
för allmänhet och media.
Om redovisning och granskningsintyg inte har inlämnats i tid ska
kommunfullmäktige besluta att stöd inte ska utbetalas.

forts
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Kommunstyrelsen
Ks § 137 forts
Beslutsunderlag
Reglemente för kommunalt partistöd i Ovanåkers kommun 2014-08-04
SKL cirkulär 14:12
Kommunfullmäktige § 45/07, 2007-05-28
Bestämmelser för partistöd i Ovanåkers kommun, 2007-05-28
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2014-08-04
Kommunstyrelsen § 115, 2014-09-02
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Kommunstyrelsen
Ks § 138

Dnr 2014.291

109

Riktlinjer för webbpublicering av protokoll och diarier
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar ”Riktlinjer för webbpublicering av protokoll och
diarier” att gälla direkt efter protokollet justering.
Sammanfattning av ärendet
Under 2012 granskade datainspektionen 50 kommuner som publicerade
sina protokoll och diarier på webben, samtliga kommuner hade liknande
brister. Som ett resultat av granskningen arbetade Datainspektionen fram en
checklista för kommuner och landsting. Ovanåkers kommun publicerar i
dagsläget protokoll på kommunens hemsida, inom en snar framtid finns
även möjlighet att publicera kommunens diarier varav riktlinjer för
webbpublicering av protokoll och diarier bör antas.
Ärendet
I dagsläget publicerar Ovanåkers kommun protokoll från sammanträden på
hemsidan och inom en snar framtid finns det möjlighet för kommunen att
publicera webbdiarier, detta utan några riktlinjer gällande vilka
personuppgifter som inte ska förekomma.
Riktlinjerna beskriver bland annat vilka som har det övergripande ansvaret
för webbpublicering, vilka som ska bedöma vilka personuppgifter som får
publiceras på webben och vem som ansvarar för att ta bort personuppgifter
från webben.
Riktlinjerna beskriver även vilken information som ska delges de
registrerade och hur länge dokumenten eller uppgifterna finns tillgängliga
på webben.
För att klargöra vad som får och vad som inte får publiceras på webben
avslutas riktlinjerna med detta.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för publicering av protokoll och diarier, 2014-08-21
Checklista för kommuner och landsting, Datainspektionen, 2012-02-01
Tjänsteskrivelse, Kristoffer Baas, 2014-08-22

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Personuppgiftsombud och sekreterare
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Ks § 139

Dnr 2014.315

042

Delårsbokslut för kommunstyrelsen 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut för kommunstyrelsen 2014.
Ärendet
I bifogade handlingar framgår
kommunstyrelsens/kommunstyrelseförvaltningens bedömda måluppfyllnad,
ekonomiskt utfall och ekonomisk prognos för helåret. Mycket översiktligt
bedöms måluppfyllnaden vara god och det prognosticerade ekonomiska
utfallet positivt, ca + 400 tkr. Orsaken till det ekonomiska utfallet är främst
projektet ”Resursjobb” startat successivt och därmed redovisar överskott. I
övrigt hänvisas till bilagorna/beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningsberättelse
Styrkort för kommunstyrelsen
Måluppfyllelseanalys
Bilaga – avdelningarnas inlämnade underlag

Skickas till
För kännedom Ekonomiavdelningen
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Ks § 140

Dnr 2014.312

001

Sammanslagning av gymnasie- och utbildningsnämnden och
barn- och skolnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och skolnämndens och gymnasieoch utbildningsnämndens ansvarsområden hanteras av en gemensam
nämnd, barn- och utbildningsnämnd, från och med kommande
mandatperiod.
2. Kommunfullmäktige beslutar att förslag till reglemente för nämnden
enligt det förslag som finns vid dagens sammanträde med följande
komplettering under Verksamheter § 1:
Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på
elevhälsan och på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska
delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
3. Den nya skolnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.
Förslag till beslut under sammanträdet
Björn Mårtensson (C) yrkar bifall till GUN och BUNs förslag.
Bertil Eriksson (KD) med bifall från Björn Mårtensson (C) gör följande
tilläggsyrkande att den nya skolnämnden ska bestå av sju ledamöter och sju
ersättare.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår GUN och BUNs förslag och finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Bertil Erikssons (KD) tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut om planeringsförutsättningar inför budget
och verksamhetsplan 2015-2017, § 31, uppdragit till barn- och skolnämnden
att i samverkan med gymnasie- och utbildningsnämnden, lämna förslag till
hur de båda nämndernas ansvarsområden kan slås samman inför kommande
mandatperiod.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige och Budgetberedningen
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 140, forts
De båda nämndernas reglementen har omarbetats till ett förslag till
reglemente för en gemensam nämnd, barn- och utbildningsnämnd.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser.
Den medicinska och den psykologiska delen av elevhälsan utgör i juridisk
bemärkelse och med hänsyn till ansvarsfrågor, hälso- och sjukvård.
Att en verksamhet är att hänföra till hälso- och sjukvård innebär att de
författningar som styr hälso- och sjukvården, såsom hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763), HSL, patientsäkerhetslagen (2010:659) och
patientdatalagen (2008:355) med tillhörande förordningar samt
Socialstyrelsens föreskrifter ska följas.
Det krävs ett tydliggörande av vem som fullgör kommunens uppgifter som
vårdgivare och som har det primära ansvaret för att alla relevanta hälso- och
sjukvårdsförfattningar följs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Elsy Espes, 2014-08-07, barn- och utbildningsförvaltningen
Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnd, 2014-06-25
Reglemente för barn- och skolnämnd
Reglemente för gymnasie- och utbildningsnämnd
Tjänsteskrivelse Elsy Espes, 2014-08-22, barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden § 51, 2014-08-28
Gymnasie- och utbildningsnämnden § 42, 2014-08-27
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Inspektionen för vård och omsorg, IVO – Rapportering av ej
verkställda beslut och avbrott enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS samt enligt 16 kap. 6 f och 6 g §§ SoL
- sekretess
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens rapport.
Bakgrund
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.
2014-06-30 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 2 (april - juni 2014):
Tidigare inrapportering:
Kontaktfamilj enligt SoL/IFO beslut daterat 2013-09-25, rapporterat som
verkställt 2014-06-27
Ny inrapportering:
Inga beslut som inte verkställs inom tre månader
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 102, 2014-08-27

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
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Sammanträdesplan 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fatställar följande sammanträdesplan för år 2015
Yttranden
in

Kallelse
Politisk
beredning

Politisk
beredning

Utskick
kallelse ks

Ks
Sammanträde

må

to

mån

19 jan
24 feb
23 mars
20 april
26 maj (tis)
10 aug
7 sep
12 okt
2 nov

22 jan
3 mars
26 mars
23 april
28 maj
13 aug
10 sep
15 okt
5 nov

ti
kl. 08.30
27 jan
10 mars
31 mars
28 april
2 juni
18 aug
15 sep
20 okt
10 nov

ti
kl. 09.00
10 feb
24 mars
14 april
12 maj
16 juni
1 sep
29 sep
3 nov
24 nov

2 feb
16 mars
7 april (tis)
4 maj
8 juni
24 aug
21 sep
26 okt
16 nov

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar:
2 mars, 4 maj, 1 juni, 21 september, 23 november och 14 december
Ärendet
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen ska fastställas. Hänsyn har tagits
till röda dagar.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesplanering 2014-09-15,
kommunstyrelseförvaltningen Kristoffer Baas
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2014-09-15
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Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande,
vice ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen den 10 maj
2012, § 73 antagen delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär
inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Allmänna ärenden
Ekonomiärenden
Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2014.202 002, 2014-08-29
Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2014.202 002, 2014-09-03
Personalärenden
Pensionsbesked period 2014-09-02 – 2014-09-29
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Meddelanden, kurser och konferenser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av meddelanden, kurser och konferenser.
A

Tillstånd till kameraövervakning

B

Sammanträdesprotokoll BORAB – 2014-08-28

CD Sammanträdesprotokoll KFsH – 2014-01-29
E

Skrivelse till Regionpolischef Carin Götblad

FG

Besvarande av revisionsrapport från Socialnämnden –
Revisionsrapport uppföljning av tidigare granskning inom
biståndshandläggning och synpunkt/klagomål

H

Ekonomisk rapport – Överlikviditetsportfölj

IJ

Ekonomisk rapport – Pensionsportfölj

K

KPMG –Utbildning för nyvalda i kommuner och landsting

L

Samrådsyttrande från Erik Lundh – Samrådsyttrande
angående ändringstillstånd enlig miljöbalken för
vindkraftpark

M

Sotningsupphandling – KFsH

N

Sammanträdesprotokoll Bollnäs stadshus AB – 2014-08-28

O

(H)järnkoll – Psykisk ohälsa i kommun- och
landstingspolitiken

PQ

Sammanträdesprotokoll Regionstyrelsen – 2014-09-05
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Kommunstyrelsens styrkort 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens styrkort 2015 enligt
Socialdemokraternas, Moderaternas, Miljöpartiets och Folkpartiets förslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Jonsson (M) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Moderaternas,
Miljöpartiets och Folkpartiets förslag till styrkort för kommunstyrelsen
2015.
Hans Jonsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets och Kristdemokraternas
förslag till styrkort för kommunstyrelsen 2015.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mikael Jonssons (M) yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Till sammanträdet förelåg två förslag till styrkort för kommunstyrelsen
2015. Ett från vardera politiskagruppering, Socialdemokraterna,
Moderaterna, Miljöpartiet och Folkpartiet och Centerpartiet och
Kristdemokraterna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens styrkort 2015 – S-M-Mp-Fp, inkom 2014-09-30
Kommunstyrelsens styrkort 2015 – C-Kd, inkom 2014-09-30
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Information om Biosfärprojektet - Olle Berglund och Jens
Hansen
Ärendet
Olle Berglund och Jens Hansen informerade om arbetet med
Biosfärprojektet, nedan följer ett utdrag ur informationen.
Bland annat har Olle och Jens arbetat med:
- Inventering natur och kultur i biosfärområdet.
- Förankring i arbetet kring rovdjur i samarbete med ”De 5 stora”.
- Deltagit vid fäbodriksdagen.
- Dialogmöten med skogsbolag och skogsstyrelsen
- Möten med ”Mötesplats Design För Alla”.
Det kommer vara en kickoff nionde oktober.
Kommunstyrelsen tackar Olle och Jens för informationen.

