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Uppdrag om beskrivning av styrmodell och revidering av mål
Kommunstyrelsens beslut

l. Kommundirektören får i uppdrag att beskriva kommunens styrmodell avseende både förtroendemannaorganisationen och förvaltningsorganisationen vad gäller utbildningsfrågor. Uppdraget ska
redovisas senast den 15 oktober 2013.
2. Samtliga nämnder/styrelser får i uppdrag att se över och eventuellt
revidera och tydliggöra målen för 2013 med beaktande av revisorernas synpunkter. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen
senast den 15 oktober 2013.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Koalitionen har aktualiserat ett uppdrag till kommundirektören om beskrivning av styrmodell, m.m.
Yrkanden

Anders Bergman (FP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar:
l. Kommundirektören får i uppdrag att beskriva kommunens styrmodell avseende både förtroendemannaorganisationen och förvaltningsorganisationen vad gäller utbildningsfrågor.
2. Samtliga nämnder/styrelser får i uppdrag att se över och eventuellt
revidera målen för 2013 med beaktande av revisorernas synpunkter.
Andrine Winther (S) yrkar på följande ändringar/kompletteringar iförslaget
till uppdrag:
l. I uppdraget ska ingå att beakta "elevperspektivet".
2. Ärendet ska redovisas senast den 15 oktober 2013.
3. Översynen av målen ska formuleras "revidera och tydliggöra målen"
Bergman yrkar avslag på Winthers p. l och bifall till p. 2 och 3.

justeri11g

l

utdragsbestyrka/Ide

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2013-06-12

Sid 17 av 17

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen bifaller Bergmans
yrkande kompletterat med Winthers yrkande p. 2 och 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandena.
Ordföranden ställer proposition om Winthers yrkande p. l bifalles eller avslås och finner att det avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
"Den som avslår yrkandet röstar ja, den som biträder yrkandet röstar nej."
Följande röstar ja:
Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi
(KD), Filip Joelsson (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pettersson (M).
Följande röstar nej:
Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S), Nils-Erik Särnbrink
(S), Mikael Lindström (S).
Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att avslå
yrkandet.
Reservationer och protokollsanteckningar

Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att
han skulle ha röstat nej vid voteringen om han varit beslutande vid dagens
sammanträde.
Sändlista

Kommundirektören
Samtliga nämnder/styrelser
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