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Dnr KS 2018/510

§ 196 Fördelning av resurser och ansvarsområden
för majoriteten 2019-2022
Sammanfattning

Den politiska kommunledningen utgörs av en koalition mellan
socialdemokraterna, liberalerna, centerpartiet och
kristdemokraterna. Den av kommunfullmäktige beslutade
överenskommelse om arvodesresurser, ligger till grund för
nedanstående fördelning. Fördelningen av resurser och
ansvarsområden för perioden från och med den 1 januari 2019 till
och med den 31 december 2022 skall vara följande:
KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsens ordförande, (S), 100 %
Övergripande ekonomiska frågor rörande både drift- och
investeringsbudget, informations- och kommunikationsfrågor,
fastighetsfrågor, övergripande trafikpolitiska frågor och
transportinfrastruktur samt därutöver frågor som inte ankommer på
annan föredragande.
Kommunalråd, deltidsengagerad förtroendevald tillika
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (L), 30 %
Demokrati och ökat valdeltagande, EU-frågor, övergripande frågor
gällande vänortsarbete och internationellt arbete, ITverksamhet/digitalisering, miljö- och naturvårdsfrågor.
Kommunalråd, deltidsengagerad förtroendevald, (C), 40 %
Bostadspolitik, översiktlig planering, mark och exploatering,
klimat- och energifrågor, skärgårdsfrågor och minoritetspolitiken.
Kommunalråd, deltidsengagerad förtroendevald, (KD), 55 %
Hållbarhet, MR-frågorna (inkl barnkonventionen), folkhälsa,
integration, civil-försvar inkl. beredskapsfrågor och
brottsförebyggande arbete.
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Kommunalråd, deltidsengagerad förtroendevald, (S), 40 %
Kommunens organisation och lokalförsörjningsfrågor samt i övrigt
bistå KSO inom dennes ansvarsområden med de ärenden och
uppdrag som denne bestämmer.
Kommunalråd, deltidsengagerad förtroendevald, (S), 40 %
Upphandlingsfrågor, säkerhet och riskhantering och frågor kring
kommunal tjänsteexport samt i övrigt bistå KSO inom dennes
ansvarsområden med de ärenden och uppdrag som denne
bestämmer.
Deltidsengagerad förtroendevald, (S), 20 %
Deltidsengagerad förtroendevald, (L), 5 %
Deltidsengagerad förtroendevald, (L), 5 %
NÄRINGSLIVS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
Ordförande (S), 60 %, se ovan
1:e vice ordförande, (C), 30 %
GRUND- OCH FÖRSKOLENÄMNDEN
Ordförande (L), 70 %, se ovan
1:e vice ordförande, (S), 30 %
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
Ordförande (S), 60 %, se ovan
1:e vice ordförande, (L), 20 %
IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Ordförande (L), 50 %
1:e vice ordförande, (S), 30 %
KULTUR- OCH DEMOKRATINÄMNDEN
Ordförande (C), 35 %
1:e vice ordförande, (S), 30 %
SOCIALNÄMNDEN
Ordförande, (S), 60 %
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1:e vice ordförande, (KD), 30 %
STADSBYGGNADSNÄMNDEN
Ordförande, (C), 60 %, se ovan
1:e vice ordförande, (S), 30 %
ÄLDRENÄMNDEN
Ordförande, (KD), 75 %, se ovan
1:e vice ordförande, (S), 30 %,
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) och Christian Lindefjärd (SD) anmäler att
Moderaterna och Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag.
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck samtliga (M) samt Christian Lindefjärd (SD) deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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