Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-09-14

§ 305 Remittering av förslag till reglemente för
styrelser och nämnder i Lunds kommun
Dnr KS 2019/0643

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

delarna som rör mark- och exploatering respektive översynen
av det samlade ansvaret för friluftsfrågor förs över till
partiöverläggningarna och

att

i övrigt skicka ut förslaget till reglemente för styrelser och
nämnder i Lunds kommun på remiss, med svar senast den 19
november.

Protokollsanteckningar
Hedvig Åkesson (KD) får till protokollet anteckna:
De verksamheter som både utbildningsnämnden och barn- och
skolnämnden gemensamt nyttjar behöver nämnderna hitta en
samverkansform för som inte innebär dubbla organisationer och då
risk för ökade kostnader. Detta avser bland annat
modersmålscentrum, naturskola, IT, hörselpedagog m.m.
Fredrik Ljunghill (M) instämmer i Hedvig Åkessons (KD)
protokollsanteckning.
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna:
Miljöpartiet är kritiskt till att ta bort det som idag står om
naturvårds- och grönplan under tekniska nämndens ansvarsområde.

Sammanfattning
Under varje mandatperiod ses nämndernas och styrelsernas
reglemente över. Kommunkontoret har valt att, i linje med
fullmäktiges fokusområde kring smartare organisation, göra en
större revidering med fokus på tydlighet och helhet.
Syftet med revideringen är att förtydliga det politiska ansvaret för
nämnder och styrelser och skapa en helhet. Revideringen innebär att
samtliga reglementen justeras i sin form och i viss mån i lydelse
avseende gemensamma bestämmelser.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås sända förslaget på remiss
till samtliga styrelser och nämnder.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar
att delarna som rör mark- och exploatering respektive översynen av
det samlade ansvaret för friluftsfrågor förs över till
partiöverläggningarna och
att i övrigt skicka ut förslaget till reglemente för styrelser och
nämnder i Lunds kommun på remiss, med svar senast den 19
november.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut





Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-08
Bilaga Reglemente för styrelser och nämnder - med rättningar
Bilaga Reglemente för styrelser och nämnder - sammanställt
Bilaga Översyn av reglementet, fördjupande utredningar

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Samtliga nämnder och styrelser
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

2020-09-14 klockan 13.00–15.33, ajournering klockan 14.53 15.04, Stadshuset, sessionssalen.
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP), § 303 - 306 (t o m presentationen),
kl. 13.05 - 14.20
Lina Olsson (S), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP) § 302
och 306 (fr o m diskussionen) - 308
Inga-Kerstin Eriksson (C), § 302 - 308 (t o m presentationen), kl.
13.00 - 15.29
Hedvig Åkesson (KD)
Helena Falk (V), § 302 - 308 (t o m presentationen), kl. 13.00 15.29

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar på distans
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), deltar på distans
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar på distans
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), deltar på
distans
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), § 305 - 308, deltar på
distans
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar på distans
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar på distans

Övriga

Johanna Holmberg, HR-direktör, § 305 - 308
Emelie Wictor, utvecklingsstrateg, § 302 - 305
Cecilia Åkesson, IT-strateg, § 302 - 305
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Martin Bater, digitaliseringsstrateg
Tommy Bengtsson, samhällsstrateg, §302 - 304
Per Persson, näringslivs- och turismchef, § 307 - 308
Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 302–308

Tid och plats för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, onsdagen den 16
september kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum
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Paragrafer

§ 302–308

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-10-08

