
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunstyrelsen

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Tommy Edenholm (KV) Håkan Bengtsson (C)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-11-28
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

.................................................Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Forum kl. 13:30-14:10

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna 
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV), 
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa 
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Håkan Bengtsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Kerstin Alexén (SD)
Bo Wahlén (V)
Lennart Ohlsson (C)
Ewa Gunnarsson (SD)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Yelis Bilim (nämndsekreterare)

Utses att justera Tommy Edenholm (KV)
Håkan Bengtsson (C)

Justeringens plats och tid Forum ,  2019-11-28   

Protokollet omfattar §§259-261
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ÄRENDELISTA
§259 Val av justerare

§260 Godkännande av ärendelista

§261 Organisationsförändring
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§259

Val av justerare 
(2019 KS0008)

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Tommy Edenholm (KV) och Håkan Bengtsson (C) att justera 
protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).
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§260

Godkännande av ärendelista 
(2019 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan.
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§261

Organisationsförändring 
(2019 KS0467)

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att förändra nämndsorganisationen enligt 
nedan:
- Individ – och familjeomsorgen barn och unga (IFO) övergår från barn- och 
ungdomsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.
- Vuxenutbildningen, SFI och gymnasieskolan övergår från barn- och ungdomsnämnden till 
arbets- och näringslivsnämnden.
- Turism och näringsliv flyttas från arbets- och näringslivsnämnden till kommunstyrelsen.
- Öppna förskolan flyttas från barn- och ungdomsnämnden till arbets- och 
näringslivsnämnden.
- Arbets – och näringslivsnämnden byter namn till kultur – och folkhälsonämnden. ”KFN”
- Personalutskottet ska utgöras av kommunstyrelsens presidium.
- Kulturskolan framtida nämndstillhörighet ska utredas. Den pågående kulturutredningen 
breddas för att även innefatta kulturskolan.
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade reglemente för arbets- och 
näringslivsnämnden (kultur- och folkhälsonämnden), barn- och ungdomsnämnden, 
omsorgsnämnden, kommunstyrelsen samt arbetsordning för nämnder och styrelser. 
Reglementena börjar gälla 1 januari 2020.
 
Socialtjänstlagen behöver läggas till arbets- och näringsnämndens reglemente under § 1.
 
Barn- och ungdomsnämnden tas bort under § 3 Samverkan i arbets- och näringslivsnämndens 
och omsorgsnämnden, samt ta bort punkten ur barn- och ungdomsnämnden.
 
Protokollet anses omedelbart justerat.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 9 april 2019 att utreda och beräkna 
samordningsvinster genom att flytta IFO barn- och unga till arbets- och näringslivsnämnden.
 
Kommunledningskontoret har till kommunstyrelsens sammanträde tagit fram förslag på 
reviderade reglementen för arbets- och näringslivsnämnden, omsorgsnämnden, 
kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden samt arbetsordningen för nämnder och 
styrelser.
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Handlingar i ärendet
 §295 KSAU Organisationsförändring
 Utredning IFO samlad under en nämnd
 Samverkansprotokoll + konsekvensbeskrivningar Organisationsförändring
 Reglemente Arbets- och näringslivsnämnden
 Reglemente för kommunstyrelsen
 Reglemente Barn- och ungdomsnämnden
 Reglemente Omsorgsnämnden
 Arbetsordning för nämnder och styrelser

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att förändra nämndsorganisationen enligt 
nedan:
- Individ – och familjeomsorgen barn och unga (IFO) övergår från barn- och 
ungdomsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.
- Vuxenutbildningen, SFI och gymnasieskolan övergår från barn- och ungdomsnämnden till 
arbets- och näringslivsnämnden.
- Turism och näringsliv flyttas från arbets- och näringslivsnämnden till kommunstyrelsen.
- Öppna förskolan flyttas från barn- och ungdomsnämnden till arbets- och 
näringslivsnämnden.
- Arbets – och näringslivsnämnden byter namn till kultur – och folkhälsonämnden. ”KFN”
- Personalutskottet ska utgöras av kommunstyrelsens presidium.
- Kulturskolan framtida nämndstillhörighet ska utredas. Den pågående kulturutredningen 
breddas för att även innefatta kulturskolan.
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram förslag på revidering av 
reglementena utefter organisationsförändringen.

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med : Kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade reglemente för arbets- och 
näringslivsnämnden (kultur- och folkhälsonämnden), barn- och ungdomsnämnden, 
omsorgsnämnden, kommunstyrelsen samt arbetsordning för nämnder och styrelser. 
Reglementerna börjar gälla 1 januari 2020. 
 
Anna Roos (C) yrkar: Ärendet ska återremitteras för att tjänstepersonsorganisationen ska få 
utreda förslaget om organisationsförändring rörande kompetenscentrum och 
personalutskottet. 
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Anna Roos (C) yrkar: Socialtjänstlagen behöver läggas till arbets- och näringsnämndens 
reglemente under § 1.
 
Anna Roos (C) yrkar: Barn- och ungdomsnämnden tas bort under § 3 Samverkan i arbets- 
och näringslivsnämndens och omsorgsnämnden, samt ta bort punkten ur barn- och 
ungdomsnämnden.
 
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Anna Roos yrkanden.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos yrkande om återremiss.
 
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall arbetsutskottets förslag till beslut samt till Ronny 
Löfquists tilläggsyrkande.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Anna Roos yrkanden om reglementen.
 
Sammanträdet ajourneras 13:45 - 14:00.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 
Ordförande finner ärendet ska avgöras idag.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos två yrkanden om 
förändringar i reglementena. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandena.
 

Protokollsanteckning
Anna Roos (C) lämnar följande protokollsanteckning:  
Gällande behandlingen av ärendet yrkade jag, med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson (M) 
och Stina Isaksson (SD), att återremittera de att-satser som handlar om 
Gymnasieskolan/Vuxenutbildningen/SFI och personalutskottet. I övrigt ställer vi oss bakom 
KSAUs förslag till beslut. Vi hävdar att en bör kunna besluta kring varje att-sats och då de är 
självständiga och inte påverkar varandra.
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