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Sammanträdesdatum
2017-03-14

Kommunstyrelsen
Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-11:40

Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande
Hans Furn (C))
Camilla Ollas Hampus (C)
Susanne Säbb Danielsson (L), ersättare för Jonny Jones (C)
Joanna Stridh (C)
Fredrik Ollén (M)
Per Segerstén (M)
Anki Dåderman (S)
Jan Dahlquist (S)
Inger Eriksson (S)
Lars-Erik Jonsén (S)
Lars-Erik Kalles (S)
Nils Gävert (SD)

Ersättare och övriga närvarande Britt-Marie Essell (S)                                  Agneta Rosenlund, § 44
Lars-Erik Liss (S)
Anders Åkerlund (C)
Henrieta Vedberg (M), §§ 39-40
Elvine Lindell (SD)
Lena Johansson (KD)
Carola von Walter (MP)
Ulf Israelsson, kommunchef
Elisabeth Cederberg, sekreterare
Bo Bifrost, samhällsutvecklingschef, § 39
Anders Sydén, mark- och planchef, § 39
Martin Clarstedt, miljö- och byggchef, § 39
Kerstin Israelsson, kvalitetstrateg buf, § 40

Justerare Jan Dahlquist och Joanna Stridh, ersättare Anki Dåderman och Hans Furn, 
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2017-03-27 kl 11:00

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 39-54

Elisabeth Cederberg

Ordförande
Annette Riesbeck

Justerare
Jan Dahlquist Joanna Stridh

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-27 Datum då anslaget tas ned 2017-04-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
Elisabeth Cederberg
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Sammanträdesdatum
2017-03-14

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 39 Information från samhällsutvecklingsförvaltningen 
om personalläget vid mark- och planenheten och 
miljö- och byggenheten - utmaningar i framtiden

§ 40 Kvalitetsrapport BUF 2016 2016/566 
023

§ 41 Medborgarförslag gällande fler papperskorgar för 
hundbajspåsar längs Riksvägen

2016/385 
311

§ 42 Medborgarförslag om farthinder på Ågatan utanför 
förskolan Prästkragen

2013/99 
51

§ 43 Medborgarförslag gällande belysning på Vålsveden 2016/248 
317

§ 44 Medborgarförslag om ny belysning på gångvägen 
från Hemköp (baksidan) till Knihsgatan

2015/178 
317

§ 45 Revisionsrapport granskning av lönehantering 2016/592 
007

§ 46 Granskningsrapport Rättviks Fastigheter AB 2016/546 
007

§ 47 Förslag till byte av nämndtillhörighet för tillsyn och 
tillstånd enligt alkohollagen och tobakslagen

2017/216 
001

§ 48 Rapport - Kommunens kvalitet i korthet

§ 49 Information om befolkningsutvecklingen i Rättvik

§ 50 Rapporter delegationsbeslut chefer och ordföranden 
2017

2017/33 
362

§ 51 Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna 
utskott (ksau) 2017

2017/34 
362

§ 52 Delegationsbeslut bildningsutskottet (bu) 2017 2017/37

§ 53 Delegationsbeslut samhällsbyggnadsutskottet (sbu) 
2017

2017/39 
362

§ 54 Delegationsbeslut personalutskottet (pu) 2017 2017/36 
362
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Sammanträdesdatum
2017-03-14

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 39

Information från samhällsutvecklingsförvaltningen

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Bo Bifrost, mark- och planchef Anders Sydén och miljö- 
och byggchef Martin Clarstedt var närvarande och informerade om 
personalsituationen på samhällsutvecklingsförvaltningen.
I nuläget är 6 av 10 tjänster inom mark- och planenheten vakanta och något 
måste göras åt detta.

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

__________________
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Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 40 Dnr 2016/566 023

Redovisning av Kvalitetsrapport – barn- och 
utbildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning 
Kvalitetstrateg Kerstin Israelsson redovisade Kvalitetsrapport 2016 avseende 
skolan. I rapporten jämförs Rättviks skolor/förskolor med hela riket. 
Rapporten redovisar bl a kunskapsresultat, arbetet mot diskriminering och 
kränkande behandling, nyanländas skolgång, mm.

Kommunstyrelsens beslut
- Rapporten läggs till handlingarna.

______________________
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Kommunstyrelsen
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Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 41 Dnr 2016/385 311

Medborgarförslag om fler papperskorgar för 
hundbajspåsar längs Riksvägen

Ärendebeskrivning 
Emma Lindberg, Riksvägen 35 A, Rättvik, inlämnade 2016-06-30 
rubricerade medborgarförslag.
Förslag
Fler papperskorgar för hundbajspåsar. Minst en papperskorg någonstans 
längs Riksvägen, mellan Statoil och ICA.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-15
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning och beslut.
_________________  
Vägingenjör Ulf Haglund redogjorde för ärendet.
Yttrande
Mark- och planenheten har yttrat sig i ärendet och påtalar att om man inte 
vill ta hundbajspåsen med sig hem, kan den läggas i vanliga papperskorgar 
som finns utplacerade utefter gator och vägar i kommunen. 
Viktigt är då att hundbajspåsarna läggs och sorteras i kärl som är avsedda för 
brännbart avfall.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade att med hänvisning till mark- och planenhetens 
yttrande anses medborgarförslaget behandlat.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till mark- och planenhetens yttrande anses

medborgarförslaget behandlat. 
________________________

Kommunstyrelsens beslut

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
_________________________            
                                                           Sändlista:  E Lindberg
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KS § 42 Dnr 2013/99 51

Medborgarförslag om farthinder på Ågatan utanför 
Prästkragen

Ärendebeskrivning 
Loise Witasp, Västergrav Ramsgatan 18, Rättvik, inlämnade 2013-02-15 
rubricerade medborgarförslag.
Förslag
Farthinder på Ågatan utanför förskolan Prästkragen.

Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-11
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning och beslut.
____________________    

Vägingenjör Ulf Haglund redogjorde för ärendet.
Yttrande 
Mark- och planenheten har yttrat sig i ärendet och påtalar att på Ågatan, 
öster om Skolgatan och utanför förskolan Prästkragen har gatan byggts om 
med ny trottoar, avsmalnande körbana och skyltats upp för skola.
Med dessa åtgärder anser förvaltningen att tillräckligt gjorts för trafikmiljön.
Yrkande
Kjell Wikström (S) yrkade att med hänvisning till mark- och planenhetens 
yttrande anses medborgarförslaget behandlat.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till mark- och planenhetens yttrande anses 

medborgarförslaget behandlat.
___________________

Kommunstyrelsens beslut

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag 

__________________  
                                            
                                       Sändlista:  L Witasp
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KS § 43 Dnr 2016/248 317

Medborgarförslag om belysning på Vålsveden

Ärendebeskrivning 
Titti Jansson, Täktvägen 10, Rättvik, inlämnade 2016-04-18 rubricerade 
medborgarförslag. 
Förslag
Att kommunen sätter upp belysning (typ parkbelysning) utmed gångvägen 
på Vålsveden. Den sträcker sig från fastigheten Persängsvägen 12 via 
Lötvägen och ner till Täktvägen 12. ………

Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-16
- Medborborgarförslaget tas emot och remitteras till

kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Yttrande
Mark- och planenheten har yttrat sig i ärendet och påtalar att när GC-vägen 
från Fyrklövern byggdes hösten 2016 riktades gatubelysningen om från att 
lysa på Vålsvedsvägen till att lysa på GC-vägen.
Med dessa åtgärder anser förvaltningen att tillräckligt gjorts för trafikmiljön 
och att medborgarförslaget anses bifallet.
Yrkande
Susanne Säbb Danielsson (L) yrkade att med hänvisning till mark- och 
planenhetens yttrande anses medborgarförslaget bifallet.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till mark- och planenhetens yttrande anses

medborgarförslaget bifallet.
____________________

Kommunstyrelsens beslut

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag

___________________
                                                                                  

                                             Sändlista:  T Jansson
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KS § 44 Dnr 2015/178 317

Medborgarförslag om ny belysning på gångvägen från 
Hemköp (baksidan) till Knihsgatan

Ärendebeskrivning 
Agneta Rosenlund, Knihsgatan 7 A, Rättvik, inlämnade 2015-03-19 
rubricerade medborgarförslag. 
Förslag
Ny belysning på gångvägen från Hemköp (baksidan) till Knihsgatan.
…….Befintlig belysning gynnar bara dem som går till och från sin
bil……. .

Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-16
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen

för beredning och beslut.
_________________   
Vägingenjör Ulf Haglund redogjorde för ärendet.
Yttrande
Mark- och planenheten har yttrat sig i ärendet och påtalar att hela området 
med parkeringar och gångstråk vid Annikasgatan ska ses över för att 
förbättra trafiksituationen.
Just nu avvaktar man den nya byggnationen i hörnet Ågatan-Annikasgatan 
för att därefter kunna skapa en bättre trafikmiljö med gångvägar och 
belysning.
Medborgarförslaget anses därmed bifallet.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade att med hänvisning till mark- och planenhetens 
yttrande anses nedborgarförslaget bifallet.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till mark- och planenhetens yttrande anses med 

borgarförslaget bifallet.
____________________ 
Förslagsställare Agneta Rosenlund var närvarande och redogjorde för sitt 
medborgarförslag.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.
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KS § 44 forts

Kommunstyrelsens beslut

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
__________________
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KS § 45 Dnr 2016/592 007

Yttrande över Revisionsrapport avseende granskning 
av lönehantering

Ärendebeskrivning 
Personalchef Anna Nises Borgström var närvarande och informerade om 
ärendet.
Kommunrevisionen har granskat lönehanteringen i Rättviks kommun och 
revisionsrapporten inkom till kommunen 2016-10-24. Av de tolv kontrollmål 
som granskats bedöms att fem är uppfyllda i sin helhet. 
Personalenheten har arbetat fram följande åtgärder för att uppfylla 
kriterierna:

- Kontrollmål om processer och rutiner är delvis uppfyllt:
Rutiner kring lönehantering samt processbeskrivning med månads- 
och årshjul kommer att färdigställas under 2017.

- Kontrollmål om roller är delvis uppfyllt:
I Heroma finns ett antal roller skapade såsom exempelvis 
medarbetare, chef, lönekonsult etc. Rapport kan skapas som 
beskriver vilka befogenheter som är kopplade till respektive roll i 
systemet.  

Beskrivning av vilka kontroller som ska utföras av respektive roll ska 
tas fram under 2017. 

- Kontrollmål om behörighet är inte uppfyllt:
Årlig genomgång av behörigheter till personalsystemet läggs in i 
årshjulet för lönehantering.

- Kontrollmål avseende tillfredsställande kontroller i samband med 
löneutbetalning är delvis uppfyllt:
Vid lönekörning skapas en fil som går till banken som underlag för 
utbetalning av nettolön och ekonomienheten kontrollerar att utbetalat 
belopp stämmer med underlaget till bankfilen. 

Utanordningslistan innefattar detaljerade uppgifter om vilka 
ersättningar som utbetalats till varje medarbetare. Ansvarig chef kan 
således kontrollera och upptäcka eventuella felaktigheter som 
korrigeras på nästkommande lön. 
                                                                        Sändlista: Revisorerna
                                                                                           Personalchef
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KS § 45 forts

Personalenheten bedömer att kombinationen av rimlighetsbedömning 
av underlag för utbetalning av nettolön, avstämning utbetalt belopp 

samt att såväl medarbetare som chef har ansvar för att förändringar 
som har bäring på lönen registreras i Heroma, att fel uppmärksammas 

av systemet via signallistor i mellanperioden, att lönen för innevarande 
månad är preliminär och att chef genomför kontroll av 
utanordningslista innebär tillräcklig kontroll av löneutbetalning. 

- Kontrollmål avseende verifieringskedjor och räkenskapsinformation 
är inte uppfyllt:
Förvaltningsbeskrivning omfattande de system som har koppling till 
Heroma kommer att färdigställas och presenteras under 2017.

Rutin för hantering av utlägg med kvitto kommer att ses över och 
presenteras under 2017. 

- Kontrollmål avseende dokumenthantering av lönehanteringens 
handlingar är delvis uppfyllt:
Revidering av dokumenthanteringsplanen kommer att genomföras 
tillsammans med kanslienheten under 2017.

- Kontrollmål avseende uppföljning av lönehanteringen är inte uppfyllt:
I processen med färdigställande av rutiner kring lönehantering och 
processbeskrivning kommer risk- och väsentlighetsanalys att 
genomföras i syfte arbeta fram ett förslag på intern kontrollplan för 
uppföljning av lönehanteringen.

Yrkande
Camilla Ollas Hampus (C) yrkar att personalenhetens framtagna åtgärder 
gällande lönehanteringen antas så att alla kriterier uppfylls till år 2018. I 
detta yrkande instämde även Britt-Marie Essell (S).
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
personalutskottet bifallit detsamma.

Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta personalenhetens framtagna åtgärder så att kriterierna för 

lönehanteringen uppfylls till år 2018.
__________________ 
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KS § 45 forts
Yrkande
Lars-Erik Kalles (S) yrkade bifall till personalutskottets förslag samt att 
beslutet överlämnas till revisorerna som kommunens svar på 
revisionsrapporten.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsens bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta personalenhetens framtagna åtgärder så att kriterierna

för lönehanteringen uppfylls till år 2018.
2. Ovanstående beslut överlämnas till revisorerna som kommunens

svar på revisionsrapporten.
_______________
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KS § 46 Dnr 2016/546 007

Yttrande över revisionsrapport avseende granskning av 
Rättviks Fastigheter AB

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har granskat hur Rättviks Fastigheter AB hanterar 
Rättviks kommuns beställningar och hur återrapportering sker till ägaren.
I genomförd granskning konstateras att bolaget bedriver sin verksamhet på 
ett ändamålsenligt vis utifrån den situation bolaget befinner sig i. Inom 
bolaget finns ett engagemang att utveckla arbetssätten och metoderna för att 
uppfylla målet att bygga mer bostäder i Rättviks kommun.
Revisionens sammanfattande bedömning är att bolaget till del har hanterat 
ägarens ”beställning” och att detta har återrapporterats till ägaren. Samspelet 
mellan ägaren och bolaget behöver dock utvecklas ytterligare i syfte att det 
ska finnas en tydlighet och relevans mellan de politiska målen med bolaget 
och de resurser som finns tillgängliga i bolaget. 
Yttrande
Kommunchef Ulf Israelsson har yttrat sig i ärendet och påtalar att kommun-
styrelsen är ägarens operativa politiska organ gentemot de kommunala 
bolagen. Kommunstyrelsen har även en uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen. Revisionens uppfattning är att ägardirektiven är relativt vaga som 
styrdokument. Det finns alltid en avvägning som måste göras hur strikta 
uppdrag som ska ges till ett bolag från ägaren. Den tillsatta styrelsen måste 
även ges ett manöverutrymme.  Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-03 § 
210 om ägardirektiv för Rättviks Fastigheter AB. 
Kommunstyrelsen utövade sin uppsiktplikt gentemot Rättvik Fastigheter AB 
vid sitt möte 2016-11-15 § 191 där bolaget informerade om bl.a följande

- Det kommunala ändamålet med verksamheten
- Viktiga händelser under året
- Ekonomiskt resultat
- Måluppfyllelse
- De närmaste årens utmaningar för bolaget

Samtidigt diskuterades delar ur ägardirektivet för bolaget. 
Under 2016 har dessutom styrelserna i RKAB, RFAB, RTAB samt Rättvik 
Skoljordbruk AB gemensamt träffats vid 2 tillfällen (2016-04-21 samt 2016-
10-21) för att få ta del av information som berör kommunens framtid samt 
diskutera dessa frågor. 
                                       Sändlista:   Revisorerna, RFAB
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KS § 46 forts
Det som inte har genomförts under 2016 är formella ägarråd mellan ägaren 
och bolaget. Enligt ägardirektivet ska det genomföras 2 gånger per år. 
Ägarråd kommer att genomföras vid minst 2 tillfällen under 2017. 
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att ovanstående yttrande från kommunchefen 
antas som kommunstyrelsens svar till revisionen.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta kommunchefens yttrande som kommunstyrelsens

remissvar till revisionen.
____________________

Kommunstyrelsens beslut

Enligt allmänna utskottets förslag
____________________
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KS § 47 Dnr 2017/216 001

Förslag till byte av nämndtillhörighet för tillsyn och 
tillstånd enligt alkohollagen och tobakslagen

Ärendebeskrivning 
Förelåg skrivelse från Martin Clarstedt, miljö- och bygg samt Yvonne 
Cederquist Olsson, alkoholhandläggare.

Socialutskottet ansvarar idag för kommunens uppgifter gällande tillsyn och 
tillståndsgivning enligt alkohollagen och tobakslagen. Tillståndsenheten har 
för närvarande en handläggare som under 2017 kommer att lämna sitt 
uppdrag och vars arbetstid för dessa frågor motsvarar ca 0,5 årsarbetare. För 
att förbättra för berörda näringsidkare, utveckla tillsynen och för att 
effektivisera kommunens tillståndshandläggning föreslås att ansvaret 
överförs till miljö- och byggnadsnämnden från den 1 juli 2017.

Så som ansvaret är fördelat idag får näringsidkare vända sig till en nämnd 
när det gäller livsmedelshanteringen och till en annan när det gäller tillstånd 
enligt alkohollagen. Även tillsynen genomförs av olika nämnder och någon 
samordning görs normalt inte, bortsett från vissa större och samordnade 
tillsynsbesök. Det kan betyda att exempelvis en livsmedelshandlare kan få 
besök av en tjänsteman som kontrollerar tobaksförsäljningen samtidigt som 
en annan tjänsteman från ett annat kontor besöker butiken utifrån tillsyn 
utifrån livsmedelslagen, ovetandes om varandra. 

Miljö- och byggenheten utför idag myndighetsutövning gentemot 
näringsidkare när det gäller livsmedelslagstiftningen. Att liknade 
myndighetsutövning koncentreras till en enhet medför specialiseringens alla 
fördelar. Den tillsyn och tillståndsgivning enligt alkohollagen och 
tobakslagen som bedrivs idag är sårbar och vid eventuell sjukdom etc. är 
risken stor att handläggningstiderna förlängs och att ärenden blir liggande. 
Sett ur ett kundperspektiv är bedömningen att samordning av 
verksamheterna gör det enklare och tydligare för den enskilde 
näringsidkaren att veta vem och vart man ska vända sig när det gäller 
ansökningar och tillsyn. Det finns då en ingång till kommunen, både rent 
fysiskt, per telefon eller via kommunens hemsida. Sammantaget är detta i 
linje med konceptet Tillväxt och Tillsyn där Rättviks kommun vill skapa 
bättre förutsättningar för småföretagande på orten, och dessutom stärka 
arbetet lokalt med miljö, kvalitet och säkerhet. 
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till att kommunens uppgifter utifrån 
bestämmelserna i alkohollagen och tobakslagen överförs från socialutskottet 
till miljö- och byggnadsnämnden från och med den 1 juli 2017 samt att 
nödvändiga förändringar görs i kommunens reglemente.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2017-03-14

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 47 forts
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunens uppgifter utifrån bestämmelserna i alkohollagen

och tobakslagen överförs från socialutskottet till miljö- och
byggnadsnämnden från och med den 1 juli 2017.

2. Nödvändiga förändringar ska göras i kommunens reglemente.
__________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-03-14

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 48 Dnr 

Information om rapporten Kommunens kvalitet i korthet 
(KKiK) 2016

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Ulf Israelsson redovisade Sveriges Kommuner och Landstings  
undersökning ”Kommunens Kvalitét i Korthet (KKiK)”. Undersökningen 
består av en enkät som omfattar fem områden: Vilka är Din kommuns 
tillgänglighet, Trygghetsaspekter i din kommun, Din delaktighet och 
kommunens information, Din kommuns effektivitet och Din kommun som 
samhällsutvecklare.

Kommunstyrelsens beslut
- Rapporten läggs till handlingarna.

______________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-03-14

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 49 Dnr Diarienummer.

Information - befolkningsutveckling

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Ulf Israelsson informerade om kommunens 
befolkningsutveckling 1974 – 2016.
Den 31 december 2016 var Rättviks kommuns befolkning 10 856. En trend 
som man också kan se är att medelåldern har sjunkit.

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

_______________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-03-14

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 50 Dnr 2017/33 362

Rapport nr 1 – Delegationsbeslut chefer och 
ordföranden 2017

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut fattade av chefer och ordföranden enligt 
kommunstyrelsens beslut § 3/2015. Se bilaga.

Kommunstyrelsens beslut
- Rapporten läggs till handlingarna.

___________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-03-14

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 51 Dnr 2017/34 362

Delegationsbeslut Kommunstyrelsens allmänna 
utskott.

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt allmänna utskottets §§:
§ 14 2017-02-21. Besluten förvaras i pärmar på kommunkansliet

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

___________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-03-14

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 52 Dnr 2017/37

Delegationsbeslut bildningsutskottet

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt Bildningsutskottets §§:
§ 5-6 2017-02-22 
Besluten förvaras i pärmar på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

________________________ 

Sändlista: Buf
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-03-14

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 53 Dnr 2017/39 362

Delegationsbeslut samhällsbyggnadsutskottet

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt samhällsbyggnadsutskottets §§:
§ 12, 17 2017-02-22.
Besluten förvaras i pärmar på kommunkansliet.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

____________________ 

Sändlista:  Pärm

  

23



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-03-14

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 54 Dnr 2017/36 362

Delegationsbeslut personalutskottet

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt personalutskottets §§:
§§ 2-4 2017-02-07 
Besluten förvaras i pärmar på kanslienheten.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

__________________
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