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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 20 september 2022 kl 09:00 

Beslutande Ledamöter 
Jonas Bergman (M), ordförande 
Jenny Axelsson (C), 1:e vice ordförande 
Kristina Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Pålsson (S) 
Carl-Johan Berthilsson (M) 
Fabio Ishaq (-) 
Gun-Britt Löfdahl (S) 

Christofer Lundholm (M) 
Yngve Kihlberg (C) 
Michael Svensson (S) 
Ella Kardemark (KD) 
Tania Bengtsson (V) 
Tor Ingels (SD) 
Lovisa Aldrin (L) 
Tony Stané (S) 

 Ersättare 
Louise Uvenfeldt (M), Andréa Skoglund (-), Micael Nilsson (S) 
 

Övriga deltagare kommundirektör Mattias Rossköld (§§ 240, 248), kommunsekreterare Susanne 
Johansson 

Justeringsplats Rådhuset  Paragrafer §§ 240, 247-248 
Justeringsdag 2022-09-20 Omedelbar justering 

Sekreterare Susanne Johansson  
   

Ordförande Jonas Bergman 

 

   

Justerare Kristina Johansson  
   

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-09-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-21 Datum då anslaget tas ned 2022-10-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Rådhuset 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Susanne Johansson Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärenden 
KS § 240 Dnr KS 2022/00036 

Val av justerare ...................................................................................... 3 

KS § 247 Dnr KS 2021/00418 
Svar på motion om att granska kommunledningsförvaltningen samt 
förtroendet för kommundirektören .......................................................... 4 

KS § 248 Dnr KS 2021/00143 
Initiativärende med anledning av folkomröstningen om  
"Österskans 1 m fl" ................................................................................. 6 
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KS § 240 Dnr KS 2022/00036  

Val av justerare 

Beslut 

1. Kristina Johansson (S) väljs att tillsammans med ordföranden (M) §§ 240-256 samt 
ordföranden (C) § 257 justera protokollet. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 
 
_______ 
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KS § 247 Dnr KS 2021/00418  

Svar på motion om att granska kommunlednings-
förvaltningen samt förtroendet för kommundirektören 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendet 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Ann-Charlott Mankell (M). I 
motionen föreslås att ett tillfälligt utskott bör tillsättas för att granska 
kommunledningsförvaltningen samt förtroendet för kommundirektören Mattias 
Rossköld. 
 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens presidium. Kommunfullmäktige har nu att ta 
ställning till motionen. 
 
Kommunstyrelsen har i likhet med övriga nämnder ansvaret för att följa upp sin egen 
förvaltning. Detta sker bland annat genom verksamhetsberättelsen och uppföljningen av 
internkontrollplanen. I dessa uppföljningar kontrolleras hur förvaltningen har förvaltat 
kommunstyrelsens målsättningar och grunduppdrag. Utöver dessa uppföljningar kan 
även kommunrevisionen granska kommunstyrelsens verksamhet, vilket då även 
omfattar kommunledningsförvaltningens arbete. 
 
Eventuella avvikelser i dessa återkommande uppföljningar och granskningar hanteras i 
sedvanlig ordning genom beslut i kommunstyrelsen om åtgärder. 
Kommunstyrelsen följer också löpande upp till exempel nöjd medarbetar-index på 
kommunledningsförvaltningen för att få en uppföljning på hur förvaltningens 
verksamhet fungerar.  
 
Kommunstyrelsens presidium bedömer att såväl kommunledningsförvaltningen som 
kommundirektören utför sitt arbete på det sätt som kommunstyrelsen har önskat och att 
uppföljningen från kommunstyrelsen redan sker på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Kommunstyrelsens presidium föreslår därför att avslå motionen.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens presidium 
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Beslutsgång 

Fabio Ishaq (-) deltar inte i beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från kommunstyrelsens presidium. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_______ 
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KS § 248 Dnr KS 2021/00143  

Initiativärende med anledning av folkomröstningen om 
”Österskans 1 m fl” 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt 
kommunstyrelsen att avbryta planarbetet för ”Österskans 1 m fl”.  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendet 

Ordföranden (M) initierar ett ärende med anledning av folkomröstningen om 
”Österskans 1 m fl”.  
 
Den 11 september genomfördes en folkomröstning om detaljplanen för Österskans, 
med formuleringen ”Vill du att det ska byggas ett hotell med restaurang och saluhall på 
Österskans enligt nuvarande förslag”. Svarsalternativen i folkomröstningen var Ja eller 
Nej.  
 
Efter att rösterna har räknats visar resultatet att en majoritet av de röstande har sagt Nej 
till förslaget. 
 
I ärendet föreslås att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
uppdra åt kommunstyrelsen att avbryta planarbetet för ”Österskans 1 m fl”.  

Yrkanden 
Ordföranden (M) yrkar bifall till sitt initiativärende. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar sitt yrkande om bifall till initiativärendet och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
  
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_______ 
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