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Kommunstyrelsen

Kommunalråds ansvarsområde
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Med stöd av 19 § i kommunstyrelsens reglemente ska Bo Källström (L) som
kommunalråd ansvara för kultur- och fritidsfrågor. Förtroendevald som inte
fullgör uppdrag som kommunalråd ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor.

Sammanfattning
Enligt 19 § i kommunstyrelses reglemente ska kommunfullmäktige sedan val av
kommunstyrelsen skett bland styrelsens ledamöter, alternativt bland ledamöter i
kommunal nämnd, utse kommunalråd till det antal kommunfullmäktige finner
lämpligt. Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådens ansvarsområden.
Nicholas Nikander (L) har efter tidigare beslut fullgjort uppdrag som
kommunalråd del av tid tillsammans med Bo Källström (L). Nicholas Nikanders
kommunalrådsuppdrag har omfattat 75 procent av heltid och Bo Källströms
kommunalrådsuppdrag har omfattat 25 procent av heltid. Med anledning av att
liberalernas kommunalråd Nicholas Nikander slutar sitt uppdrag ska ersättare för
honom väljas. Bo Källström kommer för resterande tid av mandatperioden
fullgöra uppdrag som kommunalråd på 100 procent av heltid med ansvar för
Kultur- och fritidsfrågor. Ansvar för samhällsbyggnadsfrågor tillfaller den nya
ordföranden i samhällsbyggnadsutskottet och kommer inte längre vara ett
kommunalrådsansvar.
Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsens ordförande att beslut nu fattas
om angivna kommunalråds respektive ansvarsområden i enlighet med följande
uppräkning:


Bo Källström (L)

kultur- och fritidsfrågor

HUDDINGE KOMMUN
Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se
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Beskrivning av ärendet
Enligt 19 § i kommunstyrelsens reglemente ska kommunfullmäktige sedan val av
kommunstyrelsen skett bland styrelsens ledamöter, alternativt bland ledamöter i
kommunal nämnd, utse kommunalråd till det antal kommunfullmäktige finner
lämpligt. Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådens ansvarsområden.
Nicholas Nikander (L) har efter tidigare beslut fullgjort uppdrag som
kommunalråd del av tid tillsammans med Bo Källström (L). Med anledning av att
liberalernas kommunalråd Nicholas Nikander slutar sitt uppdrag ska ersättare för
honom väljas. Bo Källström kommer för resterande tid av mandatperioden
fullgöra uppdrag som kommunalråd på heltid med ansvar för Kultur- och
fritidsfrågor. Ansvar för samhällsbyggnadsfrågor tillfaller den nya ordföranden i
samhällsbyggnadsutskottet och kommer inte längre vara ett kommunalrådsansvar.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att beslut fattas i enlighet med
kommunstyrelsens ordförandes förslag.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Från ett ekonomiskt perspektiv får inte beslutet några konsekvenser då
Liberalerna fortsättningsvis kommer att ha 1,0 heltidsuppdrag i enlighet med
bilaga 1.2 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda i Huddinge
kommun.
Nicholas Nikanders kommunalrådsuppdrag omfattar 75 procent av heltid och Bo
Källströms kommunalrådsuppdrag omfattar 25 procent av heltid. Bo Källström
kommer nu att fullgöra uppdrag som liberalernas kommunalråd på heltid beslutet
några juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Patrik Forshage
Biträdande kommundirektör

