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§ 24

Svar på motion – En oljeoberoende kommun
Dnr 2007/357

101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i pågående arbete
med kommunen energistrategi som kommunen ska ta
fram under våren 2008 beakta motionärernas förslag om
dels att som målsättning ska anges att verksamheterna
ska vara fossilbränslefria senast år 2020 och dels att insatserna för att sprida kunskaper om förnyelsebara energislag ska intensifieras, bland annat genom att ge goda
exempel.
Motionen anses härigenom besvarad.

Beskrivning av ärendet
En motion om rubricerade har kommit in till Kommunfullmäktige, 2007-05-02, § 56.
Miljönämnden är enligt Mn 2007-06-20 § 111 positiv till
motionärernas förslag.
Tekniska nämnden redovisar enligt Tn 2007-12-13 § 88 att
de på olika sätt arbetar i motionens riktning.
Kommunledningskontoret uttalar sig positivt till att i pågående arbete med energistrategi beakta motionärernas förslag.
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Bilaga ./. Motionen
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§ 25

Uppdrag gällande enhet för servicetjänster
Dnr 2007/717

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

Förslaget från kommunchefen godkänns innebärande att
utredningsuppdraget om bildande av enhet för servicetjänster ska bedrivas samtidigt som utredning om inrättande av strategisk funktion på kommunledningskontoret.
Utredningstiden för uppdraget förlängs till utgången av
mars 2008.
Kommunchefen får anlita konsultstöd i enlighet med föreliggande förslag.
Kostnaderna för konsulttjänster, 245 000 kronor exklusive resekostnader och moms, godkänns och skall belasta kommunledningskontorets verksamhet 035.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt 2007-10-31, § 197, att ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av samtliga kommunens förvaltningar i syfte att identifiera verksamheter
som kan vara lämpliga att samordna i en nybildad enhet för
servicetjänster. Uppdraget omfattade att redovisa eventuella verksamhetsmässiga samt ekonomiska effektivitetsvinster av samordning samt att ta fram alternativa förslag
till organisation och driftform för en sådan enhet. Till utredningen knöts en politisk styrgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott samt tekniska nämndens arbetsutskott. Uppdraget skulle enligt styrelsens beslut redovisas till
kommunstyrelsen före utgången av februari 2008.
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Ks au 2008-01-23, § 25 forts
I samband med behandlingen av ärendet gällande kommunens budget 2008 och flerårsplan 2009-2010 beslöt kommunfullmäktige 2007-11-28, § 135, att ge kommunstyrelsen i ”uppdrag att utreda och samla alla frågor kring strategisk planering och hållbar utveckling på kommunledningskontoret”.
Vid den politiska styrgruppens sammanträde 2008-01-10
diskuterades frågan om hur fullmäktiges beslut om inrättande av en strategisk funktion på kommunledningskontoret
påverkar utredningen beträffande bildande av serviceenhet.
Politiska styrgruppen kom fram till att frågorna har starka
kopplingar och att de bör utredas i ett sammanhang. Vid
mötet presenterade kommunchefen ett förslag om att anlita
externt konsultstöd (Komrev) för en sådan utredning. Utredningstiden föreslogs vara 15 januari – 30 mars 2008.
Utredningen beräknas kosta 245 000 kr exklusive moms och
resekostnader.
____________________
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