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Justerandes signatur 

§ 197 Dnr 2018-00201 

Upphörande av arbetsgrupp för mål- och resultatstyrning samt 
parlamentarisk referensgrupp för Översiktsplan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att arbetsgruppen för mål- och resultatstyrning samt 
den parlamentariska referensgruppen för Översiktsplanen ska upphöra. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ska utgöra 
referensgrupp vid arbetet med Översiktsplanen.     

Sammanfattning 

Vid ny mandatperiod sätts nya mål av det nytillträdda fullmäktige. Arbetet med att 
framta målen har inletts och det har framkommit önskemål om att samtliga partier 
ska vara representerade i framtagandet. I dagsläget finns det en arbetsgrupp för 
mål- och resultatstyrning som består av fem ledamöter, varav majoriteten har tre 
platser och oppositionen två, enligt § 36/2015.  

Vid framtagande av kommunfullmäktiges mål är det önskvärt att samtliga partier 
är representerade. Därför föreslås att arbetsgruppen för mål- och resultatstyrning 
avskaffas och ersätts med en informell arbetsgrupp där samtliga partier har 
möjlighet att medverka. 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att en ny Översiktsplan för Kinda 
kommun ska framtas, enligt § 24/2018. Det finns beslut om en styr- och 
referensgrupp för Översiktsplan och Fördjupad Översiktsplan. Vid framtagande av 
den Fördjupade Översiktsplanen för Rimforsa har det framkommit brister i 
närvaron hos representanterna för den parlamentariska referensgruppen, där 
varje parti är representerat. När arbetet med Översiktsplanen drar igång är det 
önskvärt att ha en hög närvaro och en möjlig lösning är att kommunstyrelsen utgör 
referensgrupp samt att den i dagsläget parlamentariska referensgruppen upphör.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-05 

Beslutet skickas till 

Akten 
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Datum 

2018-11-05 
Diarienummer 

KINKS 2018-00201 

Kommunfullmäktige 

Upphörande av arbetsgrupp för mål- och resultatstyrning samt 
referensgrupp för Översiktsplan 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att arbetsgruppen för mål- och resultatstyrning samt 
den parlamentariska referensgruppen för Översiktsplanen ska upphöra. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ska utgöra 
referensgrupp vid arbetet med Översiktsplanen.     

Sammanfattning av ärendet 

Vid ny mandatperiod sätts nya mål av det nytillträdda fullmäktige. Arbetet med att 
framta målen har inletts och det har framkommit önskemål om att samtliga partier 
ska vara representerade i framtagandet. I dagsläget finns det en arbetsgrupp för 
mål- och resultatstyrning som består av fem ledamöter, varav majoriteten har tre 
platser och oppositionen två, enligt § 36/2015.  

Vid framtagande av kommunfullmäktiges mål är det önskvärt att samtliga partier 
är representerade. Därför föreslås att arbetsgruppen för mål- och resultatstyrning 
avskaffas och ersätts med en informell arbetsgrupp där samtliga partier har 
möjlighet att medverka. 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att en ny Översiktsplan för Kinda 
kommun ska framtas, enligt § 24/2018. Det finns beslut om en styr- och 
referensgrupp för Översiktsplan och Fördjupad Översiktsplan. Vid framtagande av 
den Fördjupade Översiktsplanen för Rimforsa har det framkommit brister i 
närvaron hos representanterna för den parlamentariska referensgruppen, där 
varje parti är representerat. När arbetet med Översiktsplanen drar igång är det 
önskvärt att ha en hög närvaro och en möjlig lösning är att kommunstyrelsen utgör 
referensgrupp samt att den i dagsläget parlamentariska referensgruppen upphör.     

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-05 

Syfte 

Arbetsgruppen för mål- och resultatstyrning samt den parlamentariska gruppen 
för översiktsplanen upphör.  

Önskad effekt 

Att arbetsgrupperna upphör. 
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Berörda 

Partierna 

Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

- 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Viktoria Stangnes 
Kommunsekreterare 
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Partierna 
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