MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-12-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (digitalt),
Stina Isaksson (SD) (digitalt), Krister Mattsson (S) (digitalt), Tommy Edenholm
(1:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (Kommunchef)
Jenny Hagesjö (kanslichef (digitalt))
Lars Tingsmark (ekonomichef (digitalt))

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§199

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S) § 188-195,
197-207

……………………………………….
Tommy Edenholm § 196

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-01

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§199

Revidering ordförandeinstruktion
(2020 KS0345)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad ordförandeinstruktion enligt
förslag.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret fick i maj 2018 i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta
fram ett förslag på en ny ordförandeinstruktion där det tydligt framgår vad som ingår i
ordförandes och vice ordförandes uppdrag.
Kommunledningskontoret har sett över andra kommuners styrdokument och tagit fram förslag
till ändringar i Hylte kommuns ordförandeinstruktion.
Ändringarna innebär att uppgifterna för ordföranden, 1:e och 2:e vice ordförande förtydligas
och att fördelningen dem emellan klargörs något. Vidare föreslås en ny rubrik. Utifrån en
jämförelse med bl.a. andra kommuner föreslås inga ytterligare ändringar.
Det kan vidare konstateras att uppgifter för ordföranden även framgår av andra styrande
dokument, exempelvis i arbetsordning för nämnder och styrelse.
Handlingar i ärendet






Tjänsteskrivelse Revidering ordförandeinstruktion
Ärendebeskrivning Revidering ordförandeinstruktion
Förslag ändringar Ordförandeinstruktion
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 130 (2018-05-08)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad ordförandeinstruktion enligt
förslag.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
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