MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV),
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Kjellin (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Andy Fleming (representant morgondagens ledare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§190
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Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunstyrelsen

§190

Inrättande av Miljö- och naturvårdsutvecklare på 50%
(2019 KS0281)
Beslut

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inrätta en miljö- och
naturvårdsutvecklare om 50%. Tjänsten finanseras under 2019 med medel från Tillväxtverket
och från och med 2020 inom ram.
Kommunstyrelsen undantar tjänsten från anställningsstoppet.
Beskrivning av ärendet

Fram till och med årsskiftet 2018/2019 hade samhällsbyggnadsnämnden en tjänst som
miljöstrateg inom samhällsbyggnadskontoret. Tjänsten har efter en organisationsförändring
omvandlats till en miljö- och tillväxtstrateg med placering på kommunledningskontoret.
Innehållet i tjänsten har förändrats och ett flertal arbetsuppgifter såsom kalkning, naturvård
m.m. ingår inte i miljö- och tillväxtstrategens arbetsuppgifter.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att de inte har möjlighet att inom befintlig ram för 2019
kunna genomföra de arbetsuppgifter som tidigare hanterades av miljöstrategen. Kontoret
uppskattar att det finns behov av 50 procents tjänst för att handlägga frågor kring kalkning,
naturvård m.m.
Handlingar i ärendet






§230 KSAU Inrättande av Miljö- och naturvårdsutvecklare på 50%
Inrättande av miljö- och naturvårdsutvecklare
§31 SBN Inrättande av Miljö- och naturvårdsutvecklare på 50%
Tjänsteskrivelse - Inrättande av tjänst Miljö- och naturvårdsutvecklare

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inrätta en miljö- och
naturvårdsutvecklare om 50%. Tjänsten finanseras under 2019 med medel från Tillväxtverket
och från och med 2020 inom ram.
Kommunstyrelsen undantar tjänsten från anställningsstoppet.
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