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§ 146 Motionssvar, Utred vaktmästeriverksamhetens avdelningstillhörighet (Kst/2015:326)
Föreligger motion daterad den 11 maj 2015 från Bror Wallström (FP) angående utredning av vaktmästeriverksamhetens avdelningstillhörighet.
Motionen
Motionären konstaterar att vaktmästeriet förvaltas av en annan avdelning och att enkla
tjänster inte ska ta så lång tid för att undvika en negativ rapportering i massmedia.
Motionens förslag
I motionen föreslås att kommundirektören får i uppdrag att utreda hur vaktmästeriets
verksamhet kan effektiviseras, bli mindre byråkratisk samt hur samordningsvinster kan
erhållas.
Kommunfullmäktiges tidigare behandling
Kommunfullmäktige har under § 115/2015 överlämnat motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Motionen har därefter genom delegationsbeslut remitterats till kommunledningsförvaltningen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kommentar
Kommunledningsförvaltningen konstaterar i skrivelse daterad den 4 juni 2015 att det
inom kommunstyrelsens förvaltningar under 2015 har påbörjats en organisationsöversyn med inriktning mot kommunens arbete med fastighetsfrågor.
Vissa åtgärder har vidtagits i syfte att få bättre utnyttjande av resurser och ett utbud av
tjänster som bättre stämmer överens med den service och underhåll som efterfrågas.
Det återstår dock delar att genomföra. Organisationsförändringarna beräknas vara
klara 1 september 2015.
Motionen ligger således väl i linje med det pågående arbetet inom kommunen.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 4 juni 2015.
Arbetsutskottets § 109/2015.
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§ 146 (forts)
Kommunstyrelsens § 135/2015.
Kommunfullmäktiges behandling
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet anför Bror Wallström (FP), att han
för närvarande är nöjd med de åtgärder som vidtagits men yrkar att kommunstyrelsen i
början av 2016 återkommer med en redogörelse huruvida omorganisationen uppnått
förväntat resultat.
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till Bror
Wallströms (FP) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uttalar att motionärens intentioner anses tillgodosedda genom
pågående organisationsöversyn. Motionen föranleder således ingen ytterligare åtgärd.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i början av 2016 återkomma
med en redogörelse huruvida omorganisationen uppnått förväntat resultat.
-----

Delges:

KoS; Akt

Verkställs av:

