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Organisations- och arvodesgruppen 2014

Minnesanteckningar 2014-04-01, kl 09.00-11.00
Närvarande:
Eva Lindholm (M),ordförande, Lars Lindwall (M), Ruben Ström (KD), Marie Keismar (FP), PerOla Claesson(V), Gunnar Bergquist (S), Gunvor Håkansson (C), Gerty Holst (SD), Jan-Erik
Jörgensen (SPI), Göran Malmström, personalchef (punkt 5), Brita Larsson (punkt 6) samt
Johan Eriksson, kommunchef.
Förhinder:
Jane Cimmerbeck (MP)

1. Mötets öppnande.
Ordföranden Eva Lindholm (M) öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Antalet ledamöter i de föreslagna nya nämnderna (myndighetsnämnd
och samhällsbyggnadsnämnd)
Efter att varje partirepresentant yttrat sig konstaterar ordföranden att det i gruppen
finns en majoritet för att föreslå följande sammansättning:
Myndighetsnämnd 9 ledamöter och 9 ersättare.
Samhällsbyggnadsnämnd 11 ledamöter och 11 ersättare.
Mot gruppens förslag i denna del reserverade sig Gunnar Bergquist (S), med
hänvisning till att S inte står bakom förslaget om nya nämnder och att partiet inte vill
ta ställning i frågan om antal ledamöter förrän efter valet. Ruben Ström (KD) och
Gunvor Håkansson (C) reserverade sig också med hänvisning till att deras partier inte
står bakom förslaget om förändringen av nämnderna.

3. Ska myndighetsutövning i nuvarande tekniska nämnden flyttas till
renodlad myndighetsnämnd?
Efter att varje parti yttrat sig konstaterar ordföranden att det finns en majoritet i
gruppen för att samla all myndighetsutövning i den föreslagna renodlade
myndighetsnämnden.
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Mot gruppens förslag i denna del reserverade sig Gunnar Bergquist (S), Ruben Ström
(KD) och Gunvor Håkansson (C) med hänvisning till att deras partier inte står bakom
förslaget om förändringen av nämnderna.

4. Politisk styrgrupp för arbetsmarknadsenhet – knuten till KS eller SN?
Samtliga partier med undantag av (C) förordade att en politisk styrgrupp ska vara
knuten till KS.

5. Arvodesfrågor
Gruppen diskuterade de av personalchefen sedan förra mötet 2013-03-24
nedtecknade arvodesfrågorna. Personalchefen fick i uppdrag att redigera förslaget
(bifogas anteckningarna).

6. Överförmyndarverksamheten
Överförmyndaren Brita Larsson informerade om verksamheten samt om nuvarande
arbetsbelastning.
Majoriteten i gruppen ställde sig bakom ett förslag som innebär att en framtida
arvodering ska motsvara en tjänst om 100% (nu motsvarar den 50 % ).
Samtliga partigrupper får i uppdrag att till nästa möte stämma av frågan om
överförmyndare och arvodering av ledamöter m m i gemensam VA-nämnd.

7. Nästa möte m m
Inför nästa möte 24 april 09.00-11.00 (lokal meddelas senare).

Vid anteckningarna

Johan Eriksson

