Kommunstyrelsen protokoll 2019-12-09
Datum:

måndag 9 december 2019

Tid:

17:00-17.05

Plats:

Östra Roten, kommunhuset, Lilla Edet

Justeringsdag:

Måndagen den 9 december 2019, kl 17.45

Paragrafer:

246-248

Utses att justera:

Annette Fransson (S)

Underskrifter:
Sekreterare
Maria Olegård
Ordförande
Julia Färjhage (C)
Justerare
Annette Fransson (S)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-12-09

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2019-12-10

2020-01-03

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Maria Olegård
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Beslutande
Julia Färjhage (C)
Annette Fransson (S)
Zara Blidevik (M)
Marie-Louise Nielsen (KD)
Michelle Winkel (L)
Jörgen Andersson (S) ersätter Angelica Foksröd (MP)
Vesna Källström (S) ersätter Carin Thorén-Hansson (S) § 246-247
Carin Thorén-Hansson (S) § 248
Peter Spjuth (V)
Frej Dristig (SD)
Christer Ädel (SD) ersätter Johan Sösaeter Johansson (SD)
Andreas Frejholz (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Anna Lärk Ståhlberg (C) fr § 248
Lars Ivarsbo (C)
Vesna Källström (S) § 248
Anne-Lie Palm (S)
Jari Kalliomäki (SD)
Tjänstemän
Malin Krantz, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
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Innehåll
§ 246

Godkännande av dagordningen

§ 247

Initiativärende gällande omedelbart anställningsstopp för
administrativ personal och för chefstjänster

2019/421

§ 248

Upphävande av beslut om anställningsstopp

2019/333
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§ 246
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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§ 247
Initiativärende gällande omedelbart anställningsstopp för
administrativ personal och för chefstjänster
Dnr KS 2019/421
Sammanfattning
Annette Fransson (S) och Peter Spjuth (V) inkommer med ett initiativärende gällande
anställningsstopp för administrativ personal och för chefstjänster.
”Mot bakgrund av det uppkomna allvarliga ekonomiska läget krävs nu krafttag för att
kunna få en ekonomi i balans i Lilla Edets kommun. Vi kommer att ha flera tuffa år
framför oss och behöver minska på utgifterna. Idag har vi större utgifter än inkomster
och behöver därför effektivisera och minska ner på verksamhets- och servicenivån. Vi
står inför ett prognostiserat underskott för 2019 på 25,7 miljoner kronor och att inte ta
fram tydliga förslag på åtgärder för en budget i balans är inte ansvarsfullt. Nu måste vi
få fram verkningsfulla åtgärder där vi snabbt kan få se positiva resultat i ekonomin.”
Beslutsunderlag
Initiativärende daterat 2019-11-25
Yrkande
Peter Spjuth (V):
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen inför omedelbart anställningsstopp
för tillsättning av nyanställningar av administrativ personal och chefstjänster.
2. Kommunstyrelsen beslutar att alla nödvändiga återanställningar/vakanser på
administrations- och chefsnivå ska prövas och godkännas av kommunchef,
ekonomichef och personalchef.
3. Kommunfullmäktige beslutar att justera paragrafen omedelbart.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen inför omedelbart anställningsstopp
för tillsättning av nyanställningar av administrativ personal och chefstjänster.
2. Kommunfullmäktige beslutar att alla nödvändiga återanställningar/vakanser på
administrations- och chefsnivå ska prövas och godkännas av kommunchef,
ekonomichef och personalchef.
3. Kommunfullmäktige beslutar att justera paragrafen omedelbart.
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§ 248
Upphävande av beslut om anställningsstopp
Dnr KS 2019/333
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-09 § 189 att omedelbart införa ett
anställningsstopp på nya tjänster, att gälla fram till 2019-12-31.
Därefter har ett initiativärende inkommit med förslag om omedelbart anställningsstopp
för administrativ personal och för chefstjänster och att nödvändiga återanställningar på
administrations- och chefsnivå ska prövas tillsvidare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2019-12-02
Beslut
Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut 2019-10-09 § 189.

Beslutet expedieras till
Malin Krantz, kommunchef
Leif Gardtman, bildningschef
Lotte Mossudd, socialchef
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Marianne Piiroinen, personalchef
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