Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

§ 235

Uppdrag från partiöverläggningarna

Dnr KS 2018/0623

Sammanfattning
Partiöverläggningarna inför mandatperioden 2019-2022 har
resulterat i ett antal förslag till beslut och uppdrag.

Beslutsunderlag
<!--?xml:namespace prefix = ”w” ns = ”urn:schemas-microsoftcom:office:word” /-->Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3
september 2018

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP) och
Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att tredje att-satsen i
kommunkontorets förslag om att utreda fler bolagiseringar avslås,
samt att åttonde att-satsen i kommunkontorets förslag om
sammanträden på dagtid, ändras så att sammanträden i regel ska
hållas på kvällstid.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag, med följande tillägg:
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att dela kultur- och fritidsnämnden i en kultur- och en fritidsnämnd,
att det miljöstrategiska ansvaret flyttas till miljönämnden.
Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag, med följande tillägg:
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att inrättandet av en samhällsbyggnämnd som omfattar
verksamhetsområdena för byggnads- och tekniska nämnderna.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
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att uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag till
förenklade och digitaliserade rutiner kring arvode och ersättningar,
samt
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att revidera arbetsordningen så att ledamöternas placering
grupperas partivis,
att utse ersättare för ledamöterna i demokratiberedningen,
att till Servicenämnden välja 11 ledamöter och 11 ersättare.
att Habostyrelsen väljes så som nämnd underställd
kommunfullmäktige med kommunkontoret som ansvarig
förvaltning,
att fastslå att sammanträden i nämnder och styrelser som regel ska
ske kvällstid med möjlighet undantag som beslutas av respektive
nämnd.
Börje Hed (FNL) instämmer i Mia Honeths (L) yrkande. Därutöver
instämmer han i Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande om att kulturoch fritidsnämnden delas i en kultur- och en fritidsnämnd,

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att
att

revidera arbetsordningen så att ledamöternas placering
grupperas partivis.
utse ersättare för ledamöterna i demokratiberedningen.
till Servicenämnden välja 11 ledamöter och 11 ersättare.
Habostyrelsen väljes så som nämnd underställd
kommunfullmäktige med kommunkontoret som ansvarig
förvaltning.
fastslå att sammanträden i nämnder och styrelser som regel ska
ske kvällstid med möjlighet undantag som beslutas av
respektive nämnd.

Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av
kommunkontoret återkomma med förslag till regler för ett
upphandlingsutskott underställt kommunstyrelsen.
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att
att

uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag till
förenklade och digitaliserade rutiner kring arvode och
ersättningar.
uppdra åt kommunkontoret att utreda konsekvenser av
bolagisering av verksamheter och reviderad ägarstruktur.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V), Inga Kerstin Eriksson (C), Mia Honeth (L),
Hans-Olof Andersson (SD) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 235/01-04
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontoret
Akten
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-09-05 klockan 15.00–20.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 235-258, kl 16.05-20.10
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 229234
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.00-20.05
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 16.05-20.10

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 229-258

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, måndagen den 17 september
2018, kl 11.30

Justerare
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Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Elin Gustafsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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2018-09-05

Paragrafer

§ 229-258

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-10

