Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2019-05-13

Dnr KS 2019/228

§ 88

Revidering av personalpolitiskt program

Sammanfattning

I Mål och Budget 2018-2019 som fastställdes av
kommunfullmäktige 2017-06-12, § 169, fick
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ”säkra framtida
kompetensförsörjning samt att i samband med detta
aktualitetspröva nuvarande personalpolitiska program”.
Aktualitetprövningen har genomförts av personalavdelningen och
resulterade i förslag till fortsatt arbete med det personalpolitiska
programmet.
En ny version av det personalpolitiska programmet har nu arbetats
fram som bland annat har en ny layout och ett modernare språk.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen anser att den omarbetade versionen
av personalpolitiska programmet innebär en i nuläget god
aktualitetsprövning och bidrar till att säkra framtida
kompetensförsörjning.
Underlag för beslut

- Förslag till personalpolitiskt program
- Nu gällande personalpolitiskt program fastställt i
kommunfullmäktige 2009-12-07, § 211
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) bifall till eget förslag (bilaga) från Moderaterna
innebärande att ärendet återremitteras.
Samuel Skånberg (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i
beslutet.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
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Ordföranden konstaterar därefter 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. Uppdraget att aktualitetspröva det Personalpolitiska
programmet anses avslutat.
2. Förslag till omarbetat Personalpolitiskt program godkänns och
ersätter nuvarande Personalpolitiska program.
Samuel Skånberg (V) deltar inte i beslutet.
Reservationer

Martina Mossberg, Sven Gustavsson, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) bifall till eget förslag från Moderaterna
(bilaga) innebärande att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen.
Samuel Skånberg (V) yrkar i första hand bifall till eget förslag från
Vänsterpartiet (bilaga) innebärande att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen och i andra hand bifall till eget förslag från
Vänsterpartiet (bilaga).
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen mot att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras vid pågående sammanträde.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som vill att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
fullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras till
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kommunstyrelsen.” Omröstning sker med voteringsanläggning och
resultatet av omröstningen är 30 ja-röster mot 30 nej-röster. 1
ledamot är frånvarande (omröstningsresultat, se bilaga).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar att ärendet ska minoritetsåterremitteras till
kommunstyrelsen. Därmed faller övriga yrkanden som framförts
under debatten.
Därefter ska motivering till minoritetsåterremissen fastställas.
Ordföranden ställer Moderaternas förslag till motivering mot
Vänsterpartiets förslag till motivering och finner att fullmäktige
beslutar att ärendet ska minoritetsåterremitteras med Moderaternas
motivering.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som vill att Moderaternas förslag ska
utgöra motivering till minoritetsåterremissen röstar ja, den det ej
vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att
Vänsterpartiets förslag ska utgöra motivering till
minoritetsåterremissen.” Omröstning sker med voteringsanläggning
och resultatet av omröstningen är 27 ja-röster mot 5 nej-röster. 29
ledamöter avstår (omröstningsresultat, se bilaga).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar att Moderaternas förslag ska utgöra motivering
till minoritetsåterremissen.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen genom
minoritetsåterremiss med Moderaternas motivering enligt
bilaga.
Reservationer

Samuel Skånberg, Sevim Celepli, Åsa Bååth och William Friström
– samtliga (V) – reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: HR-direktör
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För kännedom: Samtliga förvaltningar
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