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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-02-15

FSN dnr 2020-0654
Klass: K1
Fastighets- och servicenämnden

Svar på Vänsterpartiets skrivelse gällande
sammanträdesordning mellan fastighets- och
servicenämnden och Locum AB
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har den 17 december 2020 inkommit med en skrivelse med
förslag på ändrad sammanträdesordning så att fastighets- och
servicenämnden har sitt sammanträde före styrelsen i Locum AB.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Vänsterpartiet daterad 2020-12-17
Förslag till beslut
Fastighets- och servicenämnden föreslås fatta följande beslut.
1. Förvaltningschefens tjänsteutlåtande (FSN 2020-0654) utgör fastighetsoch servicenämndens svar på Vänsterpartiets skrivelse om förslag på
ändrad sammanträdesordning mellan fastighets- och servicenämnden
och styrelsen i Locum AB.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning

Vänsterpartiet föreslår i en skrivelse, inkommen den 17 december 2020, att
ändra sammanträdesordningen mellan sammanträdet i fastighets- och
servicenämnden och styrelsen i Locum AB så att nämndsammanträdet äger
rum före styrelsesammanträdet.
På grund av att styrelsen i ett flertal kategorier av ärenden, såsom
investeringsärenden, fastighetsförsäljningar och andra strategiska frågor, har
till uppgift att föreslå nämnden att fatta beslut, så är styrelsesammanträdet
inplanerat före nämndsammanträdet för att vinna tid. Genom att styrelsen
behandlar ärenden med förslag till beslut till nämnden före
nämndsammanträdet, kan nämnden behandla förslaget vid direkt följande
sammanträde. Vid en omvänd ordning skulle styrelsens förslag till beslut tas
upp först vid nämndsammanträdet månaden efter styrelsesammanträdet. Av
nämnda skäl föreslås sammanträdesordningen därmed kvarstå.
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Miljökonsekvenser
Beslutet medför oförändrade miljökonsekvenser.

……………………………………..
Anette Henriksson
Förvaltningschef

Beslutsexpediering:
Akt

FASTIGHETS- OCH SERVICENÄMNDEN

Vänsterpartiet

2020-12-17
Skrivelse

Skrivelse om att ändra ordningen på Locum och FSNs
sammanträden
Locum och Fastighets- och servicenämnden har idag ordningen att Locums
sammanträde är först och sedan startar nämndens sammanträde i anslutning
direkt efter att Locum sammanträde är klart.
Det fungerar.
Men det bör vara så att en nämnd fattar beslut innan styrelsen. Idag känns
det som att sammanträdena ligger i fel ordning och därför skulle vi vilja
förslå att man inför nästa år byter ordningen på Locums och Fastighets- och
servicenämndens sammanträden så nämnden börjar och styrelsen avslutar.
Vi hoppas detta kan utredas och att det återkommer ett skriftligt svar
gällande hur ordningen för dessa sammanträden bör se ut framöver.

