SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2008-05-14

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 2, kl 13.00-13.20

Beslutande

Bo-Anders Thornberg (m) ordf
Lars Olsson (c) v ordf
Tommy Nilsson (s)

Övriga deltagande

Kommunchef Johan Eriksson
Ekonomichef Bengt-Arne Persson
Exploateringschef Eva Blosfeld
Kanslichef Maj-Inger Carlsson
Utvecklingschef Diana Olsson

Utses att justera

Tommy Nilsson

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret/2008-05-22

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bo-Anders Thornberg

Justerare

Tommy Nilsson

Justering

BAT

TN

Paragrafer 148

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2008-05-14
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Anslag/ bevis
Protokollet är justerat.
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

2008-05-14

Datum då anslaget sätts upp

2008-05-22

Datum då anslaget tidigast får tas ner

2008-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Gunilla Liljekvist

Datum då anslaget togs ner
Signatur
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§ 148

Organisation för strategisk funktion på
kommunledningskontoret samt
servicetjänster
Dnr 2007/717

001

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta utredningen gällande strategisk funktion på kommunledningskontoret, med
nedanstående kriterier som utgångspunkt;
- Rapporten ”Förstudie – framtidens kommunledningskontor samt organisation för stöd och service” skall utgöra
underlag för det fortsatta organisatoriska förändringsarbetet inom kommunen.
- Nuvarande kommunledningskontor, ekonomikontor och
personalkontor skall läggas samman till en förvaltning.
- Den nya förvaltningen skall i enlighet med den inriktning
som framgår av rapporten delas in i två avdelningar, en
stab för lednings- och strategifrågor samt en avdelning
för administrativt stöd.
- Övriga förvaltningars nuvarande ekonomi- och personalfunktioner skall inte beröras i den nu aktuella organisationsförändringen.
- Kommunchefen får i uppdrag att beträffande ovan
nämnda organisatoriska förändringar, utarbeta detaljerade organisations- och bemanningsförslag samt plan för
genomförande att redovisas till Kommunstyrelsen den 10
september 2008.
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Ks au 2008-05-14, § 148 forts
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
Kommunstyrelsen och kommunchefen får i uppdrag att
fortsätta utredningen gällande enhet för servicetjänster med
nedanstående kriterier som utgångspunkt;
- Kommunfullmäktige ställer sig i princip bakom att
kommunal service av kategori A samlas under tekniska
nämnden i enlighet med intentionerna i rapporten.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i detalj utarbeta förslag till utformning av tekniska nämndens ansvarsområde att redovisas till Kommunfullmäktige för slutligt
godkännande under hösten 2008.
- Kommunstyrelsen skall samtidigt redovisa vilka delar av
verksamheten, inom det föreslagna ansvarsområdet för
tekniska nämnden, som styrelsen finner lämpliga för alternativ driftform samt presentera förslag till genomförande av sådan.
Yrkande
Bo-Anders Thornberg, m, bifaller framlagt förslag.
Tommy Nilsson, s, yrkar avslag på förslaget i sin helhet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition dels på sitt eget yrkande och
dels på Tommy Nilssons avslagsyrkande och finner sitt eget
förslag bifallet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder Bo-Anders Thornbergs bifallsyrkande röstar ja. Den som stöder Tommy Nilssons avslagsyrkande
röstar nej.” 2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas.
Reservation
Tommy Nilsson reserverar sig skriftligt till förmån för sitt
avslagsyrkande.
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Ks au 2008-05-14, § 148 forts
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt 2007-10-31, § 197 bl a att ge
kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av samtliga
förvaltningar i syfte att identifiera verksamheter som kan
vara lämpliga att samordna i en nybildad enhet för servicetjänster.
Kommunfullmäktige beslöt 2007- 11-28, § 135 (budget), att
i de särskilda anvisningarna till kommunstyrelsen ge styrelsen i uppdrag att utreda och samla alla frågor kring strategisk planering och hållbar utveckling på kommunledningskontoret.
I utredningsarbetet har externt utredningsstöd i form av
Öhrlings PWC-Komrev (PO Gunnarsson och C-G Folkesson)
anlitats. Under utredningens gång har kontinuerliga avstämningar gjorts med såväl politisk styrgrupp för projektet
som projektets fackliga referensgrupp.
2008-04-18 lämnades rapporten ”Förstudie – framtidens
kommunledningskontor samt organisation för stöd och service” i vilken utredarna föreslår i huvudsak tre organisatoriska förändringar;
• Att det inom kommunstyrelsen inrättas ett nytt kommunledningskontor med mera renodlade lednings- och styrningsuppgifter där det också ges möjlighet att arbeta framtids- och utvecklingsinriktat.
• Att en serviceavdelning inrättas inom kommunstyrelsen
med uppgift och ansvar för ekonomi- och personaladministrativa uppgifterna inom kommunen.
• Att den direkt verksamhetsstödjande servicen såsom t ex
kost, städ, transporter, vaktmästeri, fordon etc. överförs
och samlas inom den tekniska nämnden.
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Bilaga ./. Reservationen
____________________
Sänt till:
Samtliga förvaltningar
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