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Inledning 
Herrljunga kommuns fullmäktige tillsatte 2015-12-08 Demokratiberedning 2016-2017. Denna 
fullmäktigeberedning fick i uppdrag att utifrån den nya kommunallagen "En kommunallag för 
Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga 
kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens 
livslängd och slutdatum bestämdes till 2017-08-31.  

Demokratiberedning 2016-2017 har haft regelbundna möten och vid varje möte har protokoll 
och minnesanteckningar förts av tjänsteperson.  Demokratiberedning 2016-2017 har letts av 
fullmäktiges presidium där fullmäktiges ordförande tillika varit beredningens ordförande. 
Beredningen har varit sammansatt av ledamöter från samtliga partier representerade i 
fullmäktige och ledamöterna listas nedan; 

Kent Johansson (Kv), ordförande 

Uno Sanfridsson (C) 

Kerstin Johansson (S) 

Gunnar Andersson (M) 

Anette Rundström (S)  

Ronnie Rexwall (Kv) 

Pia Bondesson (C)  

Elin Hegg (Mp) 

Staffan Setterberg (KD) 

Mika Andersson (V) 

Inger Gustavsson (L) 

Tony Niva (UPAR) 
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Sammanfattning av beredningens arbete 2016-2017 

Revisorskollegiets organisering 

Beredningen fick av fullmäktige uppdrag att se över revisorskollegiets organisering och 
arvodering. Revisorerna framförde en önskan om att ersätta funktionen ”sammankallande” med 
en ordförande och vice ordförande, likaså önskade man förändrad arvodering som en 
konsekvens av de nya uppdragen. Beredningen träffade revisorskollegiet och diskuterade frågan, 
där man även presenterade ett förslag till organisering och arvodering. Förslaget skickades ut på 
remiss till partigrupperna samt revisorskollegiet och remissrundan innebar inga förändringar i 
förslaget. Revisorskollegiets organisering och arvodering antogs av kommunfullmäktige 2016-
12-06, beslutet innebar att en ordförande utses av kommunfullmäktige vilken uppbär ett 
årsarvode och övriga ledamöter uppbär timarvode.(KF § 129 2016-12-06)  

Alternativ styrmodell för den politiska organisationen för Herrljunga kommun 

Beredningen har ingående behandlat frågan om att införa en alternativ styrmodell för den 
politiska organisationen i Herrljunga kommunen. Ärendet behandlades under stor del av 
beredningens livslängd och en rad olika aktiviteter genomfördes, däribland; 

 Tre kommuner med olika organisationsmodeller bjöds in för att föredra dessa för 
beredningen. De besökande kommunerna var Vårgårda, Götene och Hjo kommun och de 
representerades av såväl politiker som tjänstepersoner.  

 Dåvarande kommunchef, Niels Bredberg, redogjorde för en alternativ politisk 
organisering av Herrljunga kommun med efterföljande seminarium för fullmäktiges 
ledamöter och ersättare rörande innehållet.     

 En remiss skickades ut till partigrupperna, där de ombads ge beredningen en 
viljeinriktning kring en ev. organisationsförändring. 

 

Av remissvaren framgick att befintlig organisation önskas bestå och eventuella förändringar 
skulle ske i den nuvarande organisationsmodellen. Vidare innehöll remissvaren en rad 
frågeställningar som partigrupperna uppmanade beredningen att arbeta vidare med.  

Beredningen beslutade, i enlighet med partigruppernas yttranden, att inte arbeta vidare med en 
större organisationsförändring. Övriga frågeställningar som framkom av yttrandena har 
behandlats av beredningen och redovisas i kommande stycke. Vidare har även beredningens 
ledamöter själva tagit upp frågeställningar vilka även de redovisas i texten som följer.  
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Inrättande av ny organisation av kommunstyrelsen i Herrljunga kommun 

Demokratiberedningen har behandlat frågan om organisering av kommunstyrelsen. Nuvarande 
situation med både ordförande och vice ordförande från samma politiska block stoppar den 
insyn som deltagande i presidiet ger. För att underlätta för oppositionspartierna att få ökad insyn 
i ärenden och kunna påverka vid beredningar inrättade kommunstyrelsen ett beredande AU där, 
förutom presidiet, även oppositionen är representerad. Önskemål om en permanent lösning 
bestående av ordförande och två vice ordförande har framförts. Beredningen har satt samman ett 
förslag till ny organisation av kommunstyrelsen. Beredningen har inte tagit ställning till 
arvoderingen. 
 

Se förslag; Inrättande av ny organisation av kommunstyrelsen i Herrljunga kommun 

Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga kommun 

Demokratiberedningen har behandlat frågan om inrättande av samarbetsråd. För att öka 
kontaktytorna mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelse föreslår beredningen en 
formalisering av kontakterna mellan presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. I 
en tid av ökade krav på följsamhet och förändringar i samhället, är det nödvändigt att 
kommunens politiska ledning samverkar och söker lösningar där de kan finnas. Ett 
samarbetsorgan kan ges speciella uppgifter vid exempelvis tillsättandet av utredningar och/eller 
beredningar, samt vara allmänt den kommunikationspunkt, som är ett måste mellan det 
beslutande och det verkställande organet i kommunen. Förslaget är att Samarbetsrådet består av 
presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
 

Se förslag; Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga kommun 

Tillsättande av fullmäktigeberedningar 

Demokratiberedningen har behandlat frågan om tillsättandet av fullmäktigeberedningar. Beslutet 
om att tillsätta en fullmäktigeberedning fattas av fullmäktige med sedvanlig beslutsgång via 
kommunstyrelsen. Detta regleras i kommunallagens 3 kap § 7. Beredningen har utrett och 
behandlat frågan vem som ska ansvara för uppdragsbeskrivning och formulering av mandat för 
en fullmäktigeberedning. Beredningen föreslår att ansvaret för formulering av mandat och 
uppdragsbeskrivning läggs på fullmäktiges presidium. Därefter följer sedvanlig beredning av 
kommunstyrelsen innan slutgiltigt beslut i fullmäktige.  

Se förslag; Tillsättande av fullmäktigeberedningar 
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Inrättande av Arvodesberedning 

Demokratiberedningen har inte tagit ställning till hur beredningens förslag påverkar den 
politiska arvoderingen utan anser att en Arvodesberedning bör tillsättas. Förutom arvoderingen i 
kommunstyrelsen bör även övriga presidiers arvoden ses över och eventuellt justeras med 
tonvikt på arbetsinsats och förändring som föranleds av den nya kommunallagen. 

Se förslag: Inrättande av Arvodesberedning 

Deltagande på distans på politiska möten 

Demokratiberedningen har behandlat frågan om deltagande på distans gällande politiska möten. 
Frågeställningen om deltagande på distans på politiska möten aktualiserade även andra aspekter 
gällande digitalisering, ex. direktsända fullmäktigesammanträden och elektronisk votering. 
Frågan om deltagande på distans och övrig digitalisering behöver utredas vidare. De tekniska 
och ekonomiska förutsättningarna behöver klargöras och redogöras för inför kommande 
ställningstagande. Därav föreslår beredningen att frågan utreds och behandlas vidare av 
kommunstyrelsen innan beslut tas i kommunfullmäktige. 

Se förslag: Deltagande på distans på politiska möten 

Framtida hantering av Besöksnäring i Herrljunga kommun 

Demokratiberedningen har berört frågan om besöksnäring och hur den hanteras i Herrljunga 
kommun. Besöksnäringen är en viktig näringsgren som växer och utvecklas i rasande tempo. 
Besöksnäringen i Herrljunga kommun har möjligheter att utvecklas ytterligare där näringslivet 
och föreningar kan bidra till en lösning. Frågan behöver utredas vidare där näringslivets och 
föreningarnas perspektiv inkluderas i kommunens satsningar. 

Demokratiberedningen uppmanar kommunstyrelsen att utreda frågan och återrapportera till 
kommunfullmäktige om det framtida arbetet med besöksnäring. 

Se förslag; Framtida hantering av Besöksnäring i Herrljunga kommun 

Ökat antal ledamöter i fullmäktige 

Demokratiberedningen har behandlat frågan om utökat antal ledamöter i fullmäktige men 
beslutat att inte arbeta vidare med frågan. Beredningen känner sig tillfreds med nuvarande antal. 
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