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KOMMUNSTYRELSEN 
Protokoll  2013-08-27 

§ 10 

Plan- och genomförandeprocessen 
Dnr KS-2013-362     Dpl 01 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningskontorets redovisning av åtgärder enligt Arne Svenssons 
rekommendationer godkänns i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att börja tillämpa den reviderade plan- 
och genomförandeprocessen i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets 
tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 
3. Miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden 
rekommenderas att fatta beslut om att börja tillämpa den reviderade plan- och 
genomförandeprocessen i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets 
tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 
4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att inrätta initieringsgruppen i enlighet 
med kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 
5. Miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden 
rekommenderas fatta beslut om att bemanna initieringsgruppen i enlighet med 
kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 
6. Kommunledningskontoret får i uppdrag att förändra arbetsordningen för 
etableringsgruppen i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 
13 augusti 2013. 
7. Stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden rekommenderas fatta 
beslut om att förändra arbetsordningen för etableringsgruppen i enlighet med 
kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 
8. Stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden rekommenderas fatta 
beslut om att upprätta tidsplaner för plan- och genomförandeprojekt, i enlighet med 
kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 
9. Stadsbyggnadsnämnden rekommenderas fatta beslut om att utveckla nuvarande  
mall för Plan PM i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteyttrandet den 13 
augusti 2013. 
10. Kommunledningskontoret får i uppdrag att, för tillämpningen av den reviderade 
plan- och genomförandeprocessen, utarbeta nödvändiga interna och 
förvaltningsövergripande rutiner, checklistor och dokumentmallar mm. 
11. Miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden 
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rekommenderas fatta beslut om att, för tillämpningen av den reviderade plan- och 
genomförandeprocessen, utarbeta nödvändiga interna och förvaltningsövergripande 
rutiner, checklistor och dokumentmallar mm. 
12. Teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden rekommenderas 
att, till kommunstyrelsen för fortsatt beredning, lämna förslag om att överföra 
trafiksäkerhetsfrågorna från stadsbyggnadsnämnden till teknik- och 
fastighetsnämnden, inkluderande förslag om eventuella budgetjusteringar samt 
ändringar i reglementen. 
13. Respektive nämnd rekommenderas fatta beslut om samtliga beslutspunkter, 
förutom beslutspunkt 1,2,4,6 och 10, vid ordinarie nämndssammanträde i 
september 2013. Besluten översändes till kommunstyrelsen för fortsatt beredning 
och bör vara kommunstyrelsen tillhanda den 30 september 2013. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsutskottet gav 2012-05-10 kommunledningskontoret i uppdrag att 
ansvara för en organisationsöversyn för att förändra och förtydliga ansvars- och 
arbetsfördelning utifrån givna rekommendationer i Arne Svenssons rapport 
”Uppföljning av organisationsöversyn i Karlstads kommun”. Slutrapport 2010-06-
14. En annan del av uppdraget gällde en eventuell gemensam stab för miljö-, 
stadsbyggnads- och teknik- och fastighetsförvaltningen. Det deluppdraget är 
avslutat, i och med att en gemensam stabsfunktion formellt bildades 1 april 2013 
efter kommunstyrelsens beslut den 13 mars 2013. 

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 augusti 2013. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 16 den 14 mars 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll § 6 den 19 februari 2013. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2013. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 30 januari 2013. 
Kommunledningsutskottets protokoll den § 2 den 10 maj 2012. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2012. 
Uppföljning av organisationsöversyn i Karlstads kommun. Slutrapport 2010-06-14. 

Yrkanden
Per-Samuel Nisser (M) yrkar för Moderaternas, Miljöpartiets, Folkpartiets, 
Centerpartiets och Kristdemokraternas räkning bifall till kommunledningskontorets 
förslag:
1. Kommunledningskontorets redovisning av åtgärder enligt Arne Svenssons 
rekommendationer godkänns i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att börja tillämpa den reviderade plan- 
och genomförandeprocessen i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets 
tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 
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3. Miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden 
rekommenderas att fatta beslut om att börja tillämpa den reviderade plan- och 
genomförandeprocessen i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets 
tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 
4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att inrätta initieringsgruppen i enlighet 
med kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 
5. Miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden 
rekommenderas fatta beslut om att bemanna initieringsgruppen i enlighet med 
kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 
6. Kommunledningskontoret får i uppdrag att förändra arbetsordningen för 
etableringsgruppen i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 
13 augusti 2013. 
7. Stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden rekommenderas fatta 
beslut om att förändra arbetsordningen för etableringsgruppen i enlighet med 
kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 
8. Stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden rekommenderas fatta 
beslut om att upprätta tidsplaner för plan- och genomförandeprojekt, i enlighet med 
kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 
9. Stadsbyggnadsnämnden rekommenderas fatta beslut om att utveckla nuvarande 
mall för Plan PM i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteyttrandet den 13 
augusti 2013. 
10. Kommunledningskontoret får i uppdrag att, för tillämpningen av den reviderade 
plan- och genomförandeprocessen, utarbeta nödvändiga interna och 
förvaltningsövergripande rutiner, checklistor och dokumentmallar mm. 
11. Miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden 
rekommenderas fatta beslut om att, för tillämpningen av den reviderade plan- och 
genomförandeprocessen, utarbeta nödvändiga interna och förvaltningsövergripande 
rutiner, checklistor och dokumentmallar mm. 
12. Teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden rekommenderas 
att, till kommunstyrelsen för fortsatt beredning, lämna förslag om att överföra 
trafiksäkerhetsfrågorna från stadsbyggnadsnämnden till teknik- och 
fastighetsnämnden, inkluderande förslag om eventuella budgetjusteringar samt 
ändringar i reglementen. 
13. Respektive nämnd rekommenderas fatta beslut om samtliga beslutspunkter, 
förutom beslutspunkt 1,2,4,6 och 10, vid ordinarie nämndssammanträde i 
september 2013. Besluten översändes till kommunstyrelsen för fortsatt beredning 
och bör vara kommunstyrelsen tillhanda den 30 september 2013. 

Lena Melesjö Windahl (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning i första hand 
följande:
Teknik- och fastighetsnämndens ansvar för strategiska mark- och 
exploateringsfrågor organisatoriskt flyttas över till kommunstyrelsen. 

Lena Melesjö Windahl (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning i andra hand 
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bifall till Per-Samuel Nisser (M) med fleras yrkande. 

Beslutsordning
Ordföranden föreslår följande beslutsordning. Kommunstyrelsen tar först ställning 
till om Lena Melesjö Windahl (S) med fleras förstahandsyrkande att flytta över 
ansvaret från teknik- och fastighetsnämnden till kommunstyrelsen ska bifallas eller 
avslås. Därefter tar kommunstyrelsen ställning till Per-Samuel Nisser (M) med 
fleras yrkande, tillika Lena Melesjö Windahl (S)med fleras andrahandsyrkande, om 
att bifalla kommunledningskontorets förslag. 

Kommunstyrelsen godkänner den föreslagna beslutsordningen. 

Beslutsgång 1
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår Lena Melesjö 
Windahl (S) med fleras förstahandsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar avslå Lena Melesjö Windahl (S) med fleras yrkande.  

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för avslag till Lena Melesjö Windahls (S) med fleras yrkande. 
Nej-röst för bifall till Lena Melesjö Windahls (S) med fleras yrkande. 

Med 8 ja-röster för avslag till Lena Melesjö Windahl (S) med fleras yrkande mot 5 
nej-röster för bifall till Lena Melesjö Windahl (S) med fleras yrkande beslutar 
kommunstyrelsen avslå Lena Melesjö Windahl (S) med fleras yrkande. 

Ledamot Ja Nej Avstår
Per-Samuel Nisser (M) ordförande  Ja   
Lena Melesjö Windahl (S) 1:e vice ordförande  Nej  
Peter Kullgren (KD) 2:e vice ordförande Ja   
Margareta Nisser Larsson (M) Ja   
Marléne Lund Kopparklint (M) Ja   
Maria Frisk (MP) Ja   
Niklas Wikström (FP) Ja   
Henrik Lander (C)  Ja   
Håkan Holm Alteblad (S)  Nej  
Anna Dahlén Gauffin (S)  Nej  
Christian Norlin (S)  Nej  
Lennart Jansson (S)  Nej  
Håkan Svenneling (V) Ja   
    
Summa 8 5  
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Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för avslag till Lena Melesjö Windahl (S) med fleras yrkande mot 5 
nej-röster för bifall till Lena Melesjö Windahl (S) med fleras yrkande beslutar 
kommunstyrelsen avslå Lena Melesjö Windahl (S) med fleras yrkande. 

Beslutsgång 2
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller 
kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med förslaget. 

Beslutet skickas till
Miljönämnden 
Stadsbyggnadsnämnden 
Teknik- och fastighetsnämnden 

______ 


