sid 21 (42)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll 2007-02-15

§ 17

Fördelning av utredningsuppdrag till kommunstyrelsen och kommunens nämnder enligt
politisk plattform (s, v, mp) åren 2007-2010 –
Ett attraktivt hållbart Karlstad
Dnr KS-2007-0017

Dpl 012

Sammanfattning

Vi inleder nu en ny mandatperiod, 2007-2010. Samhällets förändringstakt är snabb
och utvecklingen för ett attraktivt Karlstad kräver handlingskraft och beslutsamhet.
Ett växande Karlstad ger större utvecklingsmöjligheter och visionen, Livskvalitet
Karlstad 100 000, gäller även fortsättningsvis.
Det är viktigt att ge kommunstyrelsen och kommunens nämnder i Karlstads
kommun en överblick över de uppgifter och förväntningar som kommer under
perioden. Med god framförhållning kan kommunstyrelsen och nämnderna planera,
utreda och besluta i olika frågor inom ramen för sina befogenheter och resurser. I
den mån frågorna kräver beslut i högre instans eller särskild finansiering, prövas
ärendena i vanlig ordning. Det kan vara i samband med prioriteringar i budget eller
som särskilda ärenden.
Mot den här bakgrunden lägger vi nu förslag till uppdrag från kommunfullmäktige
till kommunstyrelsen och kommunens nämnder.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 23 januari 2007.
Lena Melesjö Windahls (s), Håkan Holms (s), Claes Wallenius (v) och Åke
Petterssons (mp) skrivelse den 19 december 2006.
Fördelning av uppdrag för åren 2007-2010.
Yrkanden

Lena Melesjö Windahl (s), Åke Pettersson (mp), Håkan Holm (s) och Claes
Wallenius (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda de frågor som redovisas nedan under
rubriken ”kommunstyrelsen” i nedanstående förteckning.
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2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att hos Karlstadsregionens
Räddningstjänstförbund väcka de frågor som står angivna under rubriken
”Kommunstyrelsen/Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund”.
3. Övriga nämnder får i uppdrag att utreda de frågor som redovisas under
respektive nämnd i nedanstående förteckning.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa hur uppdragen fullföljs under olika
verksamhetsår med början 2008 avseende 2007 års verksamhet.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda de frågor som redovisas nedan under
rubriken ”kommunstyrelsen” i nedanstående förteckning.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att hos Karlstadsregionens
Räddningstjänstförbund väcka de frågor som står angivna under rubriken
”Kommunstyrelsen/Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund”.
3. Övriga nämnder får i uppdrag att utreda de frågor som redovisas under
respektive nämnd i nedanstående förteckning.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa hur uppdragen fullföljs under olika
verksamhetsår med början 2008 avseende 2007 års verksamhet.
Protokollsanteckning

Henrik Lander (c) och Catharina Hellgren (kd) meddelar att moderaterna,
folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna inte deltar i beslutet.
Beslutet expedieras till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Karlstads-Hammarö gymnasienämnd
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Teknik- och fastighetsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Ajournering

Mötet ajourneras klockan 19.40-20.00.
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