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Kommunstyrelsen

§62
Nämnders avtalsansvar efter omorganisation(19/KS 0073)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018, § 181, om ändrat reglemente för
kommunens nämnder fr o m 2019 med anledning av ändrad nämndsindelning. I beslutet
angavs att hänvisningar till personalnämnden i dokument ska gälla kommunstyrelsen från
samma tidpunkt. Då fråga aktualiserats om befintliga avtal träffade av de upphörda
nämnderna ska behöva omförhandlas/skrivas om, föreslår förvaltningen formellt beslut om
ansvaret för avtal.
Beslutsunderlag
 19/KS 0073-001 Tjänsteskrivelse nämnders avtalsansvar efter omorganisation
 184221 Förslag till beslut
 19/KS 0073-002 §181-2018 KF Reglemente för Motala kommuns nämnder 2019
 19/KS 0073-003 tjskr 2018-11-22 Ändrat nämndsreglemente fr.o.m. 2019-01-01
Beslut
1 Ansvaret för avtal, bemyndigande att revidera taxor, styrdokument etc avseende
personalnämnden, plan- och miljönämnden eller tekniska nämnden ska övertas av den nämnd
som ansvarar för resp verksamhet efter 1 januari 2019 enligt nämndsreglementet.
Behandling av ärendet
Under överläggningen yttrar sig Elias Georges och ordföranden.
Expedieras till
SBN, TSN, samtliga enheter GLF (via k-jur)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-03-05
Sida 1 (2)

Gemensam
ledningsförvaltning
Administration
Kommunjurist

Helena Göransson
Kommunstyrelsen

Telefon

0141-22 50 15
Mobiltelefon
Telefax

0141-577 14
e-postadress

helena.goransson@motala.se
Diarienummer

19/KS 0073

Nämnders avtalsansvar efter omorganisation
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018, § 181, om ändrat reglemente för
kommunens nämnder fr.o.m. 2019 med anledning av ändrad nämndsindelning. I beslutet
angavs att hänvisningar till personalnämnden i dokument ska gälla kommunstyrelsen från
samma tidpunkt. Då fråga aktualiserats om befintliga avtal träffade av de upphörda
nämnderna ska behöva omförhandlas/skrivas om, föreslår förvaltningen formellt beslut om
ansvaret för avtal.

Förslag till beslut
1 Ansvaret för avtal etc. tecknade av personalnämnden, plan- och miljönämnden eller
tekniska nämnden ska övertas av den nämnd som ansvarar för respektive verksamhet efter 1
januari 2019 enligt nämndsreglementet.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018, § 181, om ändrat reglemente för
kommunens nämnder fr.o.m. 2019 med anledning av ändrad nämndsindelning.
Personalnämnden, plan- och miljönämnden och tekniska nämnden upphörde 2019 medan
samhällsbyggnadsnämnden och tekniska servicenämnden tillkom.
I fullmäktigebeslutet angavs att hänvisningar till personalnämnden i dokument ska gälla
kommunstyrelsen från samma tidpunkt.
I underlaget för kommunstyrelsens, och därefter kommunfullmäktiges, beslut fanns med tre
punkter som emellertid inte togs upp i protokollet:

POSTADRESS
591 86 Motala
E-POST
motala.kommun@motala.se

BESÖKSADRESS
Kommunhuset
Drottninggatan 2

TELEFON
0141-22 50 00

ORG.NR.
212000-2817
WEBPLATS
www.motala.se

1 Ansvaret för avtal etc. tecknade av personalnämnden, plan- och miljönämnden eller
tekniska nämnden ska övertas av den nämnd som ansvarar för respektive verksamhet efter 1
januari 2019 enligt nämndsreglementet.
2 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se till att personal som överförs mellan olika nämnder i
anledning av den ändrade nämndsorganisationen inte ska få försämrade villkor i sina
anställningar.
3 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder avseende ekonomi,
ärendehantering, datasystem, arkiv etc. i anledning av organisationsförändringarna.
De två senare punkterna får nu anses överspelade men då fråga aktualiserats om befintliga
avtal träffade av de upphörda nämnderna ska behöva omförhandlas/skrivas om, föreslår
förvaltningen formellt beslut om ansvaret för avtal. Det bör vara tillräckligt med ett
förtydligande från kommunstyrelsen.

Peter Ingesson
Kommundirektör

Bilaga:

Monica Carlström
Administrativ chef

KF 2018-11-17 § 181
Tjänsteskrivelse 2018-11-22

Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska servicenämnden, samtliga enheter GLF

Godkänt av:
Titel:
Datum:

Monica Carlström
Administrativ chef
2019-03-06

Godkänt av:
Titel:
Datum:

Peter Ingesson
Kommundirektör
2019-03-06

MÖTESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Mötesdatum

2018-12-17

§181

Reglemente för Motala kommuns nämnder 2019 (18/KS 0176)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 5 februari 2018, § 6, följande avseende ändringar av
nämndorganisationen fr o m 1 januari 2019:
- en samhällsbyggnadsnämnd inrättas för fysisk planering, projektering m m utom markansvar
- plan- och miljönämnden upphör
- tekniska nämnden ersätts av en teknisk servicenämnd
- personalnämnden upphör och uppgifterna övergår den 1 januari 2019 till kommunstyrelsen,
som rekommenderas inrätta ett utskott för dessa frågor
- i reglementet för Motala kommuns nämnder ska fr o m 1 januari 2019 inte regleras vilka
utskott en nämnd ska ha.
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att se över förvaltningsorganisationen och att upprätta
förslag till styrdokument för att verkställa fullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige har i ett senare beslut fastställt antalet ledamöter i de nya nämnderna.
Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med berörda förvaltningar upprättat förslag
till reviderat reglemente för Motala kommuns nämnder i anledning av fullmäktiges beslut. Då
gränsdragningsfrågor mellan olika områden utreds i pågående arbeten för ändrad
förvaltningsorganisation, kan reglementet komma att behöva kompletteras inom en snar
framtid.

Beslut
1 Ändrat reglemente för Motala kommuns nämnder antas i enlighet med upprättat förslag, att
gälla fr.o.m. den 1 januari 2019.
2 Hänvisningar till personalnämnden i dokument ska fr.o.m. 1 januari 2019 gälla
kommunstyrelsen.

Expedieras till
KLF Adm för verkställighet, samtliga nämnder, samtliga enheter inom KLF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Page 1 of 2

MÖTESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Mötesdatum

2018-12-17

Beslutsunderlag




§273 KS Reglemente för Motala kommuns nämnder 2019
Tjänsteskrivelse ändrat nämndsreglemente fr.o.m. 2019-01-01
Reglemente för Motala kommuns nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Page 2 of 2

Tjänsteskrivelse
2018-11-22
Sida 1 (4)

Gemensam
ledningsförvaltning
Administration
Kommunjurist

Helena Göransson
Kommunstyrelsen

Telefon

0141-22 50 15
Mobiltelefon
Telefax

0141-577 14
e-postadress

helena.goransson@motala.se
Diarienummer

18/KS 0176

Ändrat nämndsreglemente fr.o.m. 2019-01-01
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 5 februari 2018, § 6, följande avseende ändringar av
nämndorganisationen fr.o.m. 1 januari 2019:
- en samhällsbyggnadsnämnd inrättas för fysisk planering, projektering m.m. utom
markansvar
- plan- och miljönämnden upphör
- tekniska nämnden ersätts av en teknisk servicenämnd
- personalnämnden upphör och uppgifterna övergår den 1 januari 2019 till kommunstyrelsen,
som rekommenderas inrätta ett utskott för dessa frågor
- i reglementet för Motala kommuns nämnder ska fr.o.m. 1 januari 2019 inte regleras vilka
utskott en nämnd ska ha.
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att se över förvaltningsorganisationen och att upprätta
förslag till styrdokument för att verkställa fullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige har i ett senare beslut fastställt antalet ledamöter i de nya nämnderna.
Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med berörda förvaltningar upprättat förslag
till reviderat reglemente för Motala kommuns nämnder i anledning av fullmäktiges beslut.
Då gränsdragningsfrågor mellan olika områden utreds i pågående arbeten för ändrad förvaltningsorganisation, kan reglementet komma att behöva kompletteras inom en snar framtid.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
1 Ändrat reglemente för Motala kommuns nämnder antas i enlighet med upprättat förslag, att
gälla fr.o.m. den 1 januari 2019.
2 Hänvisningar till personalnämnden i dokument ska fr.o.m. 1 januari 2019 gälla kommunstyrelsen.
POSTADRESS
591 86 Motala
E-POST
motala.kommun@motala.se

BESÖKSADRESS
Kommunhuset
Drottninggatan 2

TELEFON
0141-22 50 00

ORG.NR.
212000-2817
WEBPLATS
www.motala.se

3 Ansvaret för avtal etc. tecknade av personalnämnden, plan- och miljönämnden eller
tekniska nämnden ska övertas av den nämnd som ansvarar för respektive verksamhet efter 1
januari 2019 enligt nämndsreglementet.
3 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se till att personal som överförs mellan olika nämnder i
anledning av den ändrade nämndsorganisationen inte ska få försämrade villkor i sina anställningar.
4 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder avseende ekonomi, ärendehantering, datasystem, arkiv etc. i anledning av organisationsförändringarna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 5 februari 2018, § 6, följande avseende ändringar av
nämndorganisationen fr.o.m. 1 januari 2019:
- en samhällsbyggnadsnämnd inrättas för fysisk planering, projektering m.m. utom
markansvar
- plan- och miljönämnden upphör
- tekniska nämnden ersätts av en teknisk servicenämnd
- personalnämnden upphör och uppgifterna övergår den 1 januari 2019 till kommunstyrelsen,
som rekommenderas inrätta ett utskott för dessa frågor
- i reglementet för Motala kommuns nämnder ska fr.o.m. 1 januari 2019 inte regleras vilka
utskott en nämnd ska ha.
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att se över förvaltningsorganisationen och att upprätta
förslag till styrdokument för att verkställa fullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige har i ett senare beslut fastställt antalet ledamöter i de nya nämnderna.
Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med berörda förvaltningar upprättat förslag
till reviderat reglemente för Motala kommuns nämnder i anledning av fullmäktiges beslut.
Med anledning av att gränsdragningsfrågor mellan olika områden kan komma att förändras i
pågående utredningsarbete om ändrad förvaltningsorganisation, kan reglementet komma att
behöva kompletteras inom en snar framtid.
Kommunstyrelsen
Personalnämndens uppgifter överförs till kommunstyrelsen. Krav införs på att nämnd ska
anställa biträdande förvaltningschef för varje förvaltning. Vidare införs krav på godkännande
från kommunstyrelsen vid större organisationsförändringar.
Kommunstyrelsens roll som fastighetsägare och ansvarig för markfrågor förstärks. Allt eftersom fastighetspolicyn implementeras, kommer rollen att tydliggöras ytterligare. Kommunstyrelsen får ansvaret enligt fastighetspolicyn att upprätta lokalförsörjningsplaner.
Vad gäller fysisk planering ska kommunstyrelsen upprätta förslag till övergripande planer
såsom översiktsplan. Detaljplanering förs till samhällsbyggnadsnämnden, liksom rätten att
avge yttrande avseende vindkraftanläggningar.
Ansvaret för kommunens råd för funktionshinderfrågor förs över till kommunstyrelsen från
nuvarande teknisk nämnd.
En tillkommande uppgift enligt lag är uppsikt över avtalssamverkan med andra kommuner.

Den nya kommunallagen ger fullmäktige möjlighet att ge kommunstyrelsen viss befogenhet
att besluta om nämndernas verksamhet. Förslag om detta har förts in i reglementstexten och
gäller anställningsstopp, strategiska personalfrågor, investeringsstopp, igångsättningstillstånd,
budgetprioriteringar vid effektiviseringskrav samt beslut när två nämnder är oense. Komplettering har också gjorts med rätt för kommunstyrelsen att utforma riktlinjer för kommunens
agerande på sociala medier respektive utforma etiska riktlinjer i kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden får ansvar för den fysiska detaljplaneringen och projektering.
Avsikten är att nämnden ska utgöra beställarfunktion gentemot den nya tekniska servicenämnden när det gäller exploatering, väghållning, markskötsel m.m.
Nämnden ska också överta den nuvarande plan- och miljönämndens uppgifter avseende
bygglov, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst m.m. Därtill kommer övergripande ansvar
för trafik (hittills kommunstyrelsens ansvar) och trafiksäkerhet samt de uppgifter som följer i
egenskap av kommunens trafiknämnd, vilka hittills hört under tekniska nämnden. Den kommunala lantmäterimyndigheten följer också med under samhällsbyggnadsnämndens ansvar.
Nämnden får ansvaret enligt fastighetspolicyn att upprätta mark- och bostadsförsörjningsplaner.
Teknisk servicenämnd
Den nya tekniska servicenämnden utformas som utförarnämnd som har att verkställa beställningar från övriga nämnder vad gäller teknisk service, framförallt drift och underhåll av gator
och vägar. Uppgifterna inom måltids- respektive städverksamheten faller också inom nämndens område efter beställning. Förvaltning, drift och underhåll av verksamhetsfastigheter
(med undantag för vatten- och avfallsnämnden) ligger kvar under tekniska servicenämnden. I
reglementet kvarstår bildningsförvaltningens drift och underhåll av skol-, fritids- och kulturfastigheter men planeringen ska enligt fastighetspolicyn gå mot överförande av det uppdraget
till gemensam fastighetsförvaltning.
Utbetalning av bidrag för enskilda vägar har behållits inom nämndens område enligt förslaget.
Reglerna för detta fastställs av fullmäktige.
Kundtjänsten för tekniska verksamheter har lagts under nämnden för möjlighet till samordning med motsvarande funktioner för den gemensamma vatten- och avfallsnämnden som
administreras av tekniska serviceförvaltningen även i fortsättningen.
Övrigt
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har oppositionsrådets uppgifter definierats på
samma sätt som gällde före 1 september 2018.
Kommundirektören har enligt instruktion närvarorätt i kommunstyrelsens utskott samt rätt att
anteckna till protokollet i kommunstyrelsen och dess utskott. Detta har därför lagts till i
reglementet.
Personal som överförs mellan nämnder med anledning av ändrad nämndsorganisation, ska
inte få försämrade villkor i sina anställningar.
Tillägg har skett avseende den nya dataskyddslagstiftningen till skydd för personuppgifter.

Regleringen av bildningsnämndens utskott har strukits enligt fullmäktiges direktiv.
Redaktionella ändringar och uppdatering av laghänvisningar har verkställts.
Hänvisningar till personalnämnden i andra dokument, t.ex. pensionspolicyn, ska i
fortsättningen avse kommunstyrelsen. Ansvaret för avtal tecknade av upphörande nämnder
övertas av ny nämnd inom verksamhetsområdet.
I övrigt har gjorts redaktionella ändringar och uppdatering av laghänvisningar.

Peter Ingesson
Kommundirektör

Bilaga:

Monica Carlström
Administrativ chef

Förslag till ändrat reglemente för Motala kommuns nämnder, att gälla fr.o.m. 1
januari 2019

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige; därefter samtliga nämnder samt kommunledningsförvaltningens enheter

Godkänt av:
Titel:
Datum:

Monica Carlström
Administrativ chef
2018-11-23

Godkänt av:
Titel:
Datum:

Peter Ingesson
Kommundirektör
2018-11-26

