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§ 111  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Johan Åhlund utses att justera dagens protokoll. 

_____ 
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§ 112  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 113 Dnr KS 2020/000154  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns behov av att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Revideringen handlar dels om ett förtydligande när det gäller hanteringen av 

interpellationer och dels att öppna för möjligheten att delta i 

kommunfullmäktiges sammanträden på distans.     

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 april 2020.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Andra meningen i fjärde stycket i sjuttonde paragrafen i kommunfull-

mäktiges arbetsordning får lydelsen: ”Svaret till den som ställt inter-

pellationen lämnas senast klockan 12.00 arbetsdagen före sammanträdes-

dag, då den ska behandlas.”  

2. I paragraf 12 i arbetsordningen läggs följande text till direkt efter 

rubriken:  

”Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 

med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast 

äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt 

att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor och i 

övrigt följer gällande lagstiftning.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar före 

sammanträdet anmäla detta till kommunfullmäktiges sekreterare. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.”     

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 114 Dnr KS 2020/000189  

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns behov av att revidera kommunstyrelsens reglemente för att göra 

det möjligt för ledamöter och ersättare att delta i kommunstyrelsens 

sammanträden på distans.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens reglemente daterad den 6 april 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 april 2020.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. En ny paragraf, § 26 a, förs in i kommunstyrelsens reglemente med 

följande lydelse. 

”§ 26 a Deltagande på distans 

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samt-

liga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara 

så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 

bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg 

anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans.  

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i kommunstyrelsen.”     

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 115 Dnr KS 2020/000190  

Revidering av kultur- och tillväxtnämndens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns behov av att revidera kultur- och tillväxtnämndens reglemente för 

att göra det möjligt för ledamöter och ersättare att delta i kultur- och 

tillväxtnämndens sammanträden på distans.     

Beslutsunderlag 

Kultur- och tillväxtnämndens reglemente daterad den 14 april 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 april 2020.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. En ny paragraf, § 19 a, förs in i kultur- och tillväxtnämndens reglemente 

med följande lydelse. 

”§ 19 a Deltagande på distans 

Kultur- och tillväxtnämnden får, om särskilda skäl föreligger, samman-

träda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 

endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 

sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av samman-

trädeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg 

anmäla detta till kultur- och tillväxtnämndens sekreterare. Ordföranden 

avgör om närvaro får ske på distans.  

Kultur- och tillväxtnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla 

om deltagande på distans i nämnden.”     

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 116 Dnr KS 2020/000193  

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns behov av att revidera samhällsbyggnadsnämndens reglemente för 

att göra det möjligt för ledamöter och ersättare att delta i 

samhällsbyggnadsnämndens sammanträden på distans.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente daterad den 14 april 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 april 2020.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. En ny paragraf, § 19 a, förs in i samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

med följande lydelse. 

”§ 19 a Deltagande på distans 

Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, samman-

träda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 

endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 

sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av samman-

trädeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg 

anmäla detta till samhällsbyggnadsnämndens sekreterare. Ordföranden 

avgör om närvaro får ske på distans.  

Samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämnden.”      

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 117 Dnr KS 2020/000194  

Revidering av valnämndens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns behov av att revidera valnämndens reglemente för att göra det 

möjligt för ledamöter och ersättare att delta i valnämndens sammanträden på 

distans.     

Beslutsunderlag 

Valnämndens reglemente daterad den 14 april 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 april 2020.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. En ny paragraf, § 15 a, förs in i valnämndens reglemente med följande 

lydelse. 

”§ 15 a Deltagande på distans 

Valnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med leda-

möter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 

ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg 

anmäla detta till valnämndens sekreterare. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans.  

Valnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i nämnden.”     

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 118 Dnr KS 2020/000195  

Revidering av krisledningsnämndens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns behov av att revidera krisledningsnämndens reglemente för att göra 

det möjligt för ledamöter och ersättare att delta i krisledningsnämndens 

sammanträden på distans.     

Beslutsunderlag 

Krisledningsnämndens reglemente daterad den 14 april 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 april 2020.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. En ny paragraf, § 15 a, förs in i krisledningsnämndens reglemente med 

följande lydelse. 

”§ 15 a Deltagande på distans 

Krisledningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 

med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast 

äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt 

att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 

ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-

handlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg 

anmäla detta till krisledningsnämndens sekreterare. Ordföranden avgör 

om närvaro får ske på distans.  

Krisledningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämnden.”     

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 119 Dnr KS 2020/000150  

Revidering av utbildningsnämndens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns behov av att revidera utbildningsnämndens reglemente för att göra 

det möjligt för ledamöter och ersättare att delta i utbildningsnämndens 

sammanträden på distans.     

Beslutsunderlag 

Utbildningsnämndens reglemente daterad den 23 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 april 2020.     

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. En ny paragraf, § 19 a, förs in i utbildningsnämndens reglemente med 

följande lydelse. 

”§ 19 a Deltagande på distans 

Utbildningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska 

vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshand-

lingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg 

anmäla detta till utbildningsnämndens sekreterare. Ordföranden avgör 

om närvaro får ske på distans.  

Utbildningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämnden.”     

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 120 Dnr KS 2020/000113  

Revidering av socialnämndens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns behov av att revidera socialnämndens reglemente för att göra det 

möjligt för ledamöter och ersättare att delta i socialnämndens sammanträden 

på distans.     

Beslutsunderlag 

Socialnämndens reglemente daterad den 23 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 april 2020.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. En ny paragraf, § 19 a, förs in i socialnämndens reglemente med följande 

lydelse. 

”§ 19 a Deltagande på distans 

Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med leda-

möter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 

ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg 

anmäla detta till socialnämndens sekreterare. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans.  

Socialnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 

på distans i nämnden.”      

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 121 Dnr KS 2020/000211  

Upphandling av hyresvärd för äldreboende 

Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa att beslutet som fattas har bred politisk enighet och där-

med förutsättningar att ligga fast över tid, har majoriteten i samverkan med 

moderaterna givit ett nytt uppdrag till förvaltningen angående ökat antal 

platser i särskilt boende. 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag, daterad den 9 april 2020.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 april 2020. 

Socialnämndens § 48 från den 22 april 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktiges beslut från 24 februari 2020, § 15 upphävs. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag, en 

utvärderingsmodell samt genomföra upphandlingen enligt lagen 

(2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, för upphandling av en 

hyresvärd. 

3. En politisk arbetsgrupp bildas för att fatta de löpande politiska beslut 

som krävs under upphandling, projektering och under uppförandet av det 

särskilda boendet. 

4. Som representanter i den politiska arbetsgruppen utses kommunstyrel-

sens presidium; Matilda Wärenfalk (S), Anna-Kajsa Arnesson (C), 

Henrik Yngvesson (M) och socialnämnden presidium; Mathias 

Karlsson (S) och Eva Folkesdotter Paradis (M). Den politiska arbets-

gruppen är beslutsmässiga när minst tre ledamöter deltar.  

5. Anbudsunderlaget ska ställas för beslut i kommunstyrelsen. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 



 

Undertecknat av följande personer

JOHAN ÅLUND
E-Legitimation: BankID Mobile
Utfärdare: Swedbank AB (publ)
Datum: 2020-04-27 13:22:17
Transaktionsidentitet: 9CCC99BBE2CA8E7439AB09F9573B6F68738CDF3F6E

MATILDA
WÄRENFALK
E-Legitimation: BankID Mobile
Utfärdare: Swedbank AB (publ)
Datum: 2020-04-27 13:24:02
Transaktionsidentitet: 397DD70B4DE1B7F2745CC2B39C005C9D42DAE3111F

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 


	Ärendelista
	Val av justerare
	Kommunstyrelsens beslut

	Godkännande av dagordning
	Kommunstyrelsens beslut

	Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	Revidering av kommunstyrelsens reglemente
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	”§ 26 a Deltagande på distans
	Expedieras till:

	Revidering av kultur- och tillväxtnämndens reglemente
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	”§ 19 a Deltagande på distans
	Expedieras till:

	Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	”§ 19 a Deltagande på distans
	Expedieras till:

	Revidering av valnämndens reglemente
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	”§ 15 a Deltagande på distans
	Expedieras till:

	Revidering av krisledningsnämndens reglemente
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	”§ 15 a Deltagande på distans
	Expedieras till:

	Revidering av utbildningsnämndens reglemente
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	”§ 19 a Deltagande på distans
	Expedieras till:

	Revidering av socialnämndens reglemente
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	”§ 19 a Deltagande på distans
	Expedieras till:

	Upphandling av hyresvärd för äldreboende
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:


		2020-04-27T13:24:21+0200
	JOHAN Ã–LUND


		2020-04-27T13:24:23+0200
	MATILDA WÃ—RENFALK




