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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014,
kl. 15.00 – 15.30

Beslutande
Ledamöter

Yoomi Renström (S) Ordförande
Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande
Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande
Hans Gradin (S)
Tony Smith (S)
Bertil Eriksson (KD)
Hans Jonsson (C)
Gun-Marie Swessar (C)

Tjänstgörande ersättare

Ylva Ivarsson (S) tjänstgörande ersättare för Marlene Johansson (S)
Jonas Frost (S) tjänstgörande ersättare för Kent Olsson (FP)
Ingrid Olsson (C) tjänstgörande ersättare för Björn Mårtensson (C)

Övriga närvarande
Ersättare

Jennie Forsblom (KD)
Lindvi Forsberg (MP)

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström

Övriga
Insynsplatser

Lennart Englund (SD)

Utses att justera

Hans Jonsson (C)

Justering
Justerare
Plats och tid

Kommunkontoret 15 december, klockan 15.30

Justerade paragrafer

186-189
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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 15
december 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 16 december 2014 och tas ned 8 januari
2015. Mellan 16 december 2014 och 6 januari 2015 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 § 186

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

§186

4.

Antagande av avtal gällande verksamheter
(hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet, HelGe) i
avvaktan på inrättande av gemensam nämnd

4.

Antagande av avtal gällande verksamheter
(hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet, HelGe) i
avvaktan på inrättande av gemensam nämnd

§187

5.

Information om beredning av förändrade
fördelningstal avseende ensamkommande
flyktingbarn för Ovanåkers kommun

5.

Information om beredning av förändrade
fördelningstal avseende ensamkommande
flyktingbarn för Ovanåkers kommun

§188

6.

Ändring av arvodesreglemente

6.

Ändring av arvodesreglemente

§189
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 187

Dnr 2014.396

070

Antagande av avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoUVälfärd, RegNet, HelGe) i avvaktan på inrättande av
gemensam nämnd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar avtal gällande verksamheterna (hjälpmedel, FoUVälfärd, RegNet, HelGe) i avvaktan på inrättande av gemensam nämnd.
Ärendet
I samband med den regionbildning som för närvarande pågår, bildande av
Region Gävleborg, så pågår det en process med att överföra verksamheter
från den ”gamla” regionen till Region Gävleborg. Verksamheterna
hjälpmedel, forskning och utredning inom det sociala området samt avtalen
för det ortssammanbindande bredbandsnätet RegNet och
bibliotekssamarbetet inom ramen för systemet Helge är föremål för att ingå
i en gemensam nämnd mellan länets kommuner och regionen. Då arbetet
med det gemensamma avtalet för nämnden inte är klart så beslut kan fattas
före årsskiftet så behöver ansvaret för verksamheterna regleras i ett
tillfälligt avtal. Inga materiella förändringar föreligger gentemot tidigare
avtal.
Beslutsunderlag
Avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet, HelGe) i
avvaktan på inrättande av gemensam nämnd
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2014-12-03

Skickas till
Gävleborgs läns landsting (Region Gävleborg)
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 188

Information om beredning av förändrade fördelningstal
avseende ensamkommande flyktingbarn för Ovanåkers
kommun
Ärendet
Christer Engström informerade om förändrade fördelningstal avseende
ensamkommande flyktingbarn för Ovanåkers kommun. Nedan följer ett
utdrag av informationen:
Migrationsverkets prognoser för 2015 skattar antalet ensamkommande barn
som kommer till Sverige för att söka asyl ökar från 6500 till 8000
ensamkommande barn. Prognosen har skrivits upp under hösten.
Den 1 november i år fanns de överenskommelser om 5886 platser för
ensamkommande barn och ungdomar varav ca 1857 var tillgängliga för
asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Behovet av asylplatser
beräknas uppgå till 4850 för 2015.
Behovet är fördelat på respektive län och sedan ansvarar Länsstyrelserna för
att fördela vidare på respektive kommun enligt fastställda kriterier.
Ovanstående leder till att Länsstyrelsens krav på Ovanåkers kommun är att
vi ska ha 10 asylplatser tillgängliga f o m 1 januari 2015.
I dagsläget har kommunen 4 asylplatser vid boendet Lyckebo i Alfta. För en
mottagning av den omfattning som Ls anser så krävs det minst ett ytterligare
boende. Några sådana boenden kommer inte att finnas den 1 januari 2015.
Arbete pågår med att undersöka de alternativ som finns. Inspektionen för
Vård och Omsorg, IVO, ställer kraven att dessa boende ska upp de krav som
ställs på s k HVB-hem varför alternativen är begränsade utan omfattande
åtgärder.
För att utvidga mottagningsvolym så avser vi pröva en modell med särskilt
rekryterade familjehem som ska ges förutsättningar för att kunna fungera
som boende för asylsökande ensamkommande barn och boende upp till 18
års ålder efter uppehållstillstånd. Bedömningen är att vi därmed kan utvidga
antalet asylplatser från 4 till 7, dvs. vi uppnår inte Länsstyrelsens krav på 10
platser. En process inleds för att revidera de överenskommelser som tecknas
med Migrationsverket med möjligt beslut vid Kommunfullmäktige i
februari.
Då Migrationsverket har möjlighet att anvisa ensamkommande till
kommunerna även om kommunen inte har ett avtal så får vi vara beredda att
ta emot ett högre antal omgående. Även efter en ev. ny överenskommelse på
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
forts Ks § 188
en lägre nivå än Länsstyrelsens krav så kan vi komma att behöva ta emot
fler.
En fråga att ta ställning till är om vår kommun redan nu ska teckna ett avtal
som uppgår till Länsstyrelsens krav även om vi inte idag kan presentera hur
vi ska organisera mottagningen. Detta mot bakgrund av att vi ända sannolikt
får ta emot fler än avtalat.
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 189

Dnr 2014.182

003

Ändring av arvodesreglemente
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderat arvodesreglementet enligt följande:
1. Sysselsättningsgrad i procent av heltid ändras från 50 % av heltid till 40
% av heltid beräknat på 75 % av riksdagsarvodet för kommunstyrelsens
andra vice ordförande.
2. Ett månadsarvode införs för KSAU ledamot på 10 % av heltid beräknat
på 75% av riksdagsarvodet. Arvodet avser täcka uppdrag i KS och
KSAU och utgår enbart till ledamot som inte har månadsarvode för
andra uppdrag.
3. För förtroendevalda med månadsarvode ingår i arvodet att delta i egna
nämndens, egna bolagsstyrelse eller kommunstyrelsens sammanträde
samt KSAU och/eller personalutskott.
4. Ändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2015.
Sammanfattning av ärendet
Revidering av Arvodesreglemente, antaget av KF § 95, 2014-11-24.
Beslutsunderlag
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda med föreslagna förändringar
markerade, daterad 2014-12-10
Föreslagna ändringar återfinns på sid 4-5.
Tjänsteskrivelse Maria Kihlström, 2014-12-10

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Löneavdelningen och Personalavdelningen

