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Kommunstyrelsen
Datum

Diarienummer

2018-12-07

KS 2018/968

Tid

Torsdagen den 13 december 2018 klockan 16.00

Plats

Sessionssalen

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

350

Upprop

351

Fastställande av föredragningslista samt justering av
protokoll

352

Ny nämndsorganisation för mandatperioden 1
januari 2019-31 december 2022

353

Revidering av reglementen

Tid

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Mats Åstrand, e-post:
mats.astrand@trelleborg.se.

Kommunstyrelsen
Torbjörn Karlsson (S)
Ordförande

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Ledamöter
Torbjörn Karlsson (S), Ordförande
Jan Isaksson (M)
Bertil Larsson (SÖS), Vice ordförande
Emil Samnegård (MP)
Mikael Rubin (M)
Helmuth Petersén (SD)
Patrik Holmberg (C)
Henrik Silfverstolpe (L)
Veronica Larsson (S)
Lennart Höckert (S)
Jan Larsson (--)
Anna Nordstrandh (S)
Anita Persson (SD)

Ersättare
Sven Lindkvist (S)
Britta Brinck-Nehlin (-)
Mathias Andersson (SD)
Mats Sjöslätt (C)
Inger Persson (L)
Johnny Nilsson (S)
Lars Mikkelä (M)
Layal Chidiac (S)

Deltagande tjänstemän
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Ingrid Wall, Kommunikationschef, Klg
Mats Åstrand, Kommunsekreterare, Klg
Bo Carlbark, Ekonomichef, Klg
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350 Upprop
Ärendebeskrivning
Kommunsekreteraren förrättar upprop.
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351 Fastställande av föredragningslista samt
justering av protokoll
Ärendebeskrivning
Mikael Rubin (M) och Bertil Larsson (SÖS) föreslås jämte ordföranden justera
kommunstyrelsens protokoll onsdagen den 19 december 2018 på
kommunledningsförvaltningen.
Ärende 352 Ny nämndsorganisation för mandatperioden 1 januari 2019 - 31
december 2022 behöver justeras omedelbart då ärendet ska beslutas
av Kommunfullmäktige 2018-12-17.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att kommunstyrelsens protokoll justeras den 19 december 2018 på
kommunledningsförvaltningen,
att ärende 352 Ny nämndsorganisation för mandatperioden 1 januari 2019 - 31
december 2022 blir omedelbart justerat, samt
att fastställa dagordningen enligt utsänt förslag.
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352 Ny nämndsorganisation för mandatperioden
1 januari 2019-31 december 2022
Dnr KS 2017/578

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-15 att föreslå kommunfullmäktige besluta
att nämnds- och förvaltningsorganisation för mandatperioden 2019-2022 blir i
enlighet med alternativ C i bifogad Slutrapport Ny nämnds- och
förvaltningsorganisation Trelleborgs kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 att återremittera ärendet. Som skäl för
återremissen angavs i debatten att det saknas ekonomisk konsekvensbeskrivning
och tidplan, man lyfte vidare frågor om det är fackligt samverkat, om det gjorts
riskanalys utifrån arbetsmiljölagen samt vad detta innebär för de anställda i form av
eventuell övertalighet.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 att uppdra åt kommundirektören att
återkomma till kommunfullmäktige senast torsdagen den 13 december kl. 16 med
en komplettering för beslut på kommunfullmäktige den 17 december 2018.

Beredning
Kommunfullmäktige (KF) hade vid dess sammanträde 2018-11-26 att fatta beslut
om ny nämnds- och förvaltningsorganisation för 2019-2022 samt välja styrelse och
nämnder före årets utgång för att dessa ska kunna tillträda när mandatperioden
inleds den 1 januari 2019. Ärendet behandlades och församlingen beslutade i en så
kallad minoritets återremiss att ärendet går tillbaka till Kommunstyrelsen för
komplettering. Det beslutsunderlag som hanterades i KF och som var uppe till
facklig samverkan (KÖS 20181116 §4), det utgör en beskrivning och underlag för
att en styrelse (KL 3 kap § 3) och de nämnder (KL 3 kap §4) som utöver styrelsen
behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag eller annan författning ska
kunna tillsättas och fullgöras. Dessutom beskrivs de funktioner som avses att
reorganiseras och eller flyttas mellan de olika nämnderna. Det innebär, och som
ärendet var formulerat, att styrelse och nämnder skulle fastställas för att därefter
utgöra underlag för vidare beredning och hantering. Denna beredning ska klarlägga
ekonomiska effekter och dess konsekvenser, hur dessa kommer att påverka i
utförarorganisationen, den ska utföra grundliga risk och konsekvensanalyser vid
berörda funktioner och arbetsplatser samt genomföra erforderlig facklig
samverkan. Detta ska i enlighet med tidigare politiska beslut genomföras under
verksamhetsåret 2019 och vara fullt ut vara genomfört per den 31 december 2019.
En kompletterande redovisning av ärendet mot bakgrund av återremissen biläggs
ärendet senast den 13 december kl. 16 eller läggs på kommunstyrelsens bord den
13 december.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
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att föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av återremissen från
kommunfullmäktige, samt
att överlämna till kommunfullmäktige att besluta om ny nämnds- och
förvaltningsorganisation för mandatperioden 1 januari 2019 – 31 december 2022
med tillhörande reglementen.
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353 Revidering av reglementen
Dnr KS 2018/987

Ärendebeskrivning
Förslag till reviderade reglementen för styrelse och nämnder biläggs ärendet innan
sammanträdet eller läggs på kommunstyrelsens bord.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade reglementen.

