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Fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation med 
anledning av bildandet av samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
Fullmäktigeberedningen har den 9 juni 2020 (FB § 2) beslutat att ge presidiet, med stöd av 
förvaltningen, i uppdrag att ta fram ett förslag till ny politisk organisation i Herrljunga 
kommun, som innebär att det bildas en samhällsbyggnadsnämnd och en myndighetsnämnd. 
Vidare innebär uppdraget att förslag ska lämnas på hur många ledamöter och ersättare 
respektive nämnd ska ha.  
 
Fullmäktigeberedningens presidium har genomfört det beslutade uppdraget och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt följande:  

1. Bygg- och miljönämnden avskaffas 2021-12-31.  
2. Samtliga ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden entledigas från och med 

2021-12-31.  
3. Tekniska nämnden avskaffas 2021-12-31.  
4. Samtliga ledamöter och ersättare i tekniska nämnden entledigas från och med 2021-

12-31. 
5. Samhällsbyggnadsnämnden bildas från och med 2022-01-01.  
6. Myndighetsnämnden bildas från och med 2022-01-01. 
7. Samhällsbyggnadsnämnden övertar de uppgifter som bygg- och miljönämnden samt 

tekniska nämnden idag ansvarar för med undantag för den tillsyn och annan 
myndighetsutövning som bygg- och miljönämnden ansvarar för.  

8. Myndighetsnämnden övertar den tillsyn och annan myndighetsutövning som bygg- 
och miljönämnden idag ansvarar för.  

9. Samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Bland 
dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas.   

10. Myndighetsnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bland dessa ska 
en ordförande och en vice ordförande väljas.  

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för 
samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden i vilka nämndernas uppgifter 
preciseras närmare.  

12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av Reglemente 
om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga 
kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den politiska 
organisationen.  

13. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av 
Gemensamma reglementebestämmelser för facknämnderna i Herrljunga kommun 
med anledning av den föreslagna förändringen av den politiska organisationen. 
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14. Beslut om ramväxlingar från bygg- och miljönämnden samt tekniska nämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden fattas vid samma 
sammanträde som fullmäktige behandlar de nya nämndernas reglementen.  

 
Presidiet föreslår att bygg- och miljönämnden samt tekniska nämnden ges tillfälle att yttra 
sig över förslagen ovan samt den utredning som legat till grund för dem.   

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-06-24 
Förslag till missivskrivelse daterad 2020-06-24 
Fullmäktigeberedningen § 2/2020-06-09 
Kommunfullmäktige § 33/2020-03-09 
 
Förslag till beslut  

1. Fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation, samt utredningen som 
ligger till grund för förslaget, skickas till bygg- och miljönämnden och tekniska 
nämnden för yttrande i enlighet med 5 kap. 27 § kommunallagen.  

2. Bygg- och miljönämndens och tekniska nämndens yttranden ska vara 
fullmäktigeberedningen till handa senast 2020-09-04. Yttrandena ska skickas till 
herrljunga.kommun@herrljunga.se.  

  
 
Kent Johansson (KV)    Håkan Körberg (L) 
Ordförande      Vice ordförande 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 9 mars 2020 (KF § 33) beslutat om en 
organisationsförändring som innebär att bygg- och miljöförvaltningen och tekniska 
förvaltningen slås samman till en samhällsbyggnadsförvaltning. Bakgrunden är att 
Herrljunga kommun är i ett skede då visionsarbetet förnyas med fortsatt fokus på tillväxt 
och utvecklingen av ett hållbart samhälle för att kommunen ska fortsätta vara en bra plats 
att leva, bo och verka i. För att underlätta för samhällsbyggnadsprocessen och skapa en 
strategisk plattform för det arbetet har en sammanslagning av ovannämnda förvaltningar 
bedömts lämplig.  
 
I samband med beslutet att bilda en samhällsbyggnadsförvaltning tillsattes en 
fullmäktigeberedning med följande uppdrag: 

• Lämna förslag till kommunfullmäktige om de förändringar i Herrljunga kommuns 
politiska organisation och struktur, som en sammanslagning av tekniska 
förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen till en 
samhällsbyggnadsförvaltning, kräver. 

• Lämna förslag till kommunfullmäktige om hur nämnderna, efter bildandet av en 
samhällsbyggnadsförvaltning, ska organiseras och vilka uppgifter varje nämnd ska 
ha. 

 
Fullmäktigeberedningen har den 9 juni 2020 (FB § 2) beslutat att ge presidiet, med stöd av 
förvaltningen, i uppdrag att ta fram ett förslag till ny politisk organisation i Herrljunga 
kommun som innebär att det bildas en samhällsbyggnadsnämnd och en myndighetsnämnd. 
Vidare innebär uppdraget att förslag ska lämnas på hur många ledamöter och ersättare 
respektive nämnd ska ha. Enligt samma beslut ska förslagen läggas fram vid 
fullmäktigeberedningens sammanträde den 2 juli 2020. Förslaget till ny politisk 
organisation redovisas nedan. 
  
Juridisk bedömning 
Av 3 kap. 4 § kommunallagen (KL) framgår att fullmäktige ska tillsätta de nämnder som 
utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens eller regionens uppgifter enligt lag eller 
annan författning och för övrig verksamhet. 6 kap. 19 § (KL) slår fast att ”fullmäktige 
bestämmer mandattiderna för andra nämnder än styrelsen.” I propositionen som låg till 
grund för den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 (prop. 
2016/17:171) står följande att läsa om ovannämnda paragraf: 
 
”När det gäller andra nämnder än styrelsen är mandatperioderna fria. Det innebär att 
kommunerna och landstingen även kan låta dessa nämnders tjänstgöringstid börja före den 
1 januari året efter ett valår. Det innebär också att kommunerna och landstingen när de så 
vill kan göra förändringar i sin nämndorganisation genom att t.ex. bilda nya nämnder och 
avskaffa gamla.” 
 
Det finns med andra ord inget i kommunallagen som hindrar kommunfullmäktige från att 
bilda en samhällsbyggnadsnämnd och en myndighetsnämnd samt avskaffa bygg- och 
miljönämnden och tekniska nämnden under nuvarande mandatperiod. Däremot måste 6 
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kap. 7 § KL beaktas. Paragrafen innehåller följande bestämmelser om vad en nämnd inte 
får göra:  
 
”En nämnd får inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen eller 
regionen i ärenden där nämnden företräder kommunen eller regionen som part. 
 
En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan 
verksamhet som nämnden själv bedriver.” 
 
Bestämmelsen i första stycket har till syfte att förhindra att en nämnd både har 
partsintressen och sköter myndighetsutövning inom ett och samma område. En sådan 
situation kan exempelvis uppstå om en nämnd först beslutar om att ansöka om bygglov för 
en ombyggnad av en fastighet och därefter också beslutar om bygglovet för ombyggnaden.  
 
Andra stycket innehåller en bestämmelse som hindrar att en och samma nämnd både driver 
en viss verksamhet och har tillsyn över den. Den nämnd som exempelvis utövar tillsyn över 
miljöfarlig verksamhet kan alltså inte ha ansvar för driften av ett reningsverk eller en 
sopförbränningsanläggning. Fastighetsförvaltning och ansvar för brandtillsyn är ett annat 
exempel på oförenliga uppgifter. Bestämmelsen innebär också att en nämnd inte kan ha 
ansvar både för tillsyn enligt miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen och samtidigt 
ansvara för driften av en kommunal verksamhet som på något sätt är föremål för tillsyn 
enligt samma lag.  
 
Myndighetsnämnd 
Om bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden avskaffas och dessa nämnders 
uppgifter överförs till en nybildad samhällsbyggnadsnämnd skulle 6 kap. 7 § KL inte 
efterlevas. För det första skulle samhällsbyggnadsnämnden i ett sådant scenario både ha 
partsintressen och ansvara för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen. För det 
andra skulle samhällsbyggnadsnämnden exempelvis bedriva fastighetsförvaltning, 
räddningstjänst, kost- och måltidsproduktion och simhall och samtidigt utöva tillsyn enligt 
lagen om skydd mot olyckor, livsmedelslagen och miljöbalken. Förutom att en sådan 
organisatorisk lösning skulle strida mot 6 kap. 7 § KL, skulle jäv uppstå.  
 
För att bestämmelserna i 6 kap. 7 § KL ska kunna efterlevas samt jäv undvikas föreslår 
fullmäktigeberedningens presidiums att en myndighetsnämnd inrättas. Myndighetsnämnden 
föreslås ta över all tillsyn och annan myndighetsutövning som bygg- och miljönämnden 
idag ansvarar för. Bygg- och miljönämnden har bland annat ansvar för myndighetsutövning 
och tillsyn enligt följande lagstiftning:  

• Miljöbalken 
• Livsmedelslagen 
• Smittskyddslagen 
• Plan- och bygglagen (exklusive översiktlig planering, som kommunstyrelsen 

ansvarar för) 
• Lagen om skydd mot olyckor 
• Lagen om brandfarlig och explosiv vara 
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• Tobakslagen (tillsyn av rökfria miljöer i offentliga lokaler) 
• Lagen om sprängämnesprekursorer 

 
Presidiet föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram 
förslag till reglementen för myndighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i vilka 
respektive nämnds uppgifter preciseras närmare.  
 
Fullmäktigeberedningens presidium föreslår vidare att samhällsbyggnadsnämnden ska 
bestå av sju ledamöter och sju ersättare och att myndighetsnämnden ska bestå av fem 
ledamöter och fem ersättare. Förslaget innebär varken en ökning eller minskning av antalet 
förtroendevalda jämfört med antalet ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden och 
tekniska nämnden. Fullmäktigeberedningens presidium föreslår även att 
kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering 
av Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga 
kommun samt Gemensamma reglementebestämmelser för facknämnder i Herrljunga 
kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den politiska organisationen.  
 
Av 5 kap. 27 § KL framgår följande:  
 
”Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars 
verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig.” 
 
Mot bakgrund av detta har bygg- och miljönämnden samt tekniska nämnden rätt att yttra 
sig i ärendet varför fullmäktigeberedningens presidium föreslår att fullmäktigeberedningens 
förslag ska skickas på remiss till dessa nämnder. Kommunfullmäktige har beslutat att 
fullmäktigeberedningens förslag senast ska behandlas vid fullmäktiges sammanträde den 10 
november 2020. För att den beslutade tidsfristen ska efterlevas behöver ärendet behandlas 
enligt följande:  
 

Datum Instans 
2020-06-09 Fullmäktigeberedningen 
2020-07-02 Fullmäktigeberedningen 
2020-08-26 Bygg- och miljönämnden 
2020-08-27 Tekniska nämnden 
Ej bestämt. Fullmäktigeberedningen 
2020-10-19 Kommunstyrelsen 
2020-11-10 Kommunfullmäktige 

 
Fullmäktigeberedningens presidium är medvetet om att den föreslagna remisstiden för 
bygg- och miljönämnden är kort, men för att förslagen ska kunna behandlas i 
kommunfullmäktige den 10 november 2020 är detta nödvändigt. Anledningen till att 
fullmäktigeberedningen planerar att sammanträda innan ärendet behandlas av 
kommunstyrelsen den 19 oktober 2020 är för att kunna beakta nämndernas remissvar och 
eventuellt göra justeringar i förslaget innan det går vidare till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  
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Ekonomisk bedömning 
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2020 (KF § 80) fattat beslut om ramarna i Herrljunga 
kommuns budget för 2021-2023. En del av beslutet utgörs av nämndernas kommunbidrag 
för 2021, det vill säga hur stora ekonomiska resurser varje nämnd har till sitt förfogande 
under nästkommande år. Bygg- och miljönämndens kommunbidrag uppgår till 14 192 tkr 
och tekniska nämndens kommunbidrag uppgår till 39 466 tkr.  

Om kommunfullmäktige beslutar att avskaffa bygg- och miljönämnden och tekniska 
nämnden samt bilda en samhällsbyggnadsnämnd och en myndighetsnämnd kommer 
fullmäktige behöva besluta om ramväxlingar. Fullmäktigeberedningens presidium föreslår 
att samhällsbyggnadsnämnden ska ha budget- och personalansvar samt att 
myndighetsnämnden endast ska ha en budget för arvodeskostnader till 
myndighetsnämndens förtroendevalda. Eftersom bygg- och miljönämnden och tekniska 
nämnden fattar beslut om budget och verksamhetsplan för nästkommande år den 30 
september respektive 1 oktober 2020 är de budgeterade arvodeskostnaderna för 2021 ännu 
inte kända. I väntan på att kommunfullmäktige fattar beslut om fullmäktigeberedningens 
förslag arbetar bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden med var sin budget och 
verksamhetsplan för 2021. Mot bakgrund av att arvodeskostnaderna för 2021 ännu är 
okända samt att samhällsbyggnadsnämndens och myndighetsnämndens uppgifter ännu inte 
är fastställda i reglementen föreslås kommunfullmäktige besluta om ramväxlingar i 
samband med att de nya nämndernas reglementen behandlas i fullmäktige. 

Samverkan 
Ärendet, som rör Herrljunga kommuns politiska organisation, är inte föremål för facklig 
samverkan. Det närbesläktade ärendet om att bilda en samhällsbyggnadsförvaltning 
samverkades på Central samverkansgrupp (CSG) den 13 februari 2020 (KS 189/2019 101). 
Dialog med fackliga företrädare kommer ske löpande under genomförandefasen.   

Motivering av förslag till beslut 
Fullmäktigeberedningens presidium föreslår att bygg- och miljönämnden och tekniska 
nämnden ska avskaffas samt deras ledamöter och ersättare entledigas den 31 december 
2021. Vidare föreslår presidiet att samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden 
ska bildas den 1 januari 2022. Om den nya nämndorganisationen träder i kraft den 1 
januari 2022 kan samhällsbyggnadsnämndens budget och myndighetsnämndens budget för 
arvodeskostnader tas med i ordinarie budgetprocess. Ett ikraftträdande av en ny 
nämndorganisation under ett pågående verksamhetsår skulle försvåra den ekonomiska 
uppföljningen. Fullmäktigeberedningens presidium bedömer att tiden är för knapp för att 
den föreslagna förändringen av den politiska organisationen ska hinna träda i kraft den 1 
januari 2021, inte minst på grund av att praxis är att betydande förändringar av eller förslag 
till nya reglementen remitteras till partigrupperna för behandling på två gruppmöten.   
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Remiss - Fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation med 
anledning av bildandet av samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
Remissinstanser 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige har den 9 mars 2020 (KF § 33) tillsatt en fullmäktigeberedning med 
följande uppdrag: 

• Lämna förslag till kommunfullmäktige om de förändringar i Herrljunga kommuns 
politiska organisation och struktur, som en sammanslagning av tekniska förvaltningen 
och bygg- och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning, kräver. 

• Lämna förslag till kommunfullmäktige om hur nämnderna, efter bildandet av en 
samhällsbyggnadsförvaltning, ska organiseras och vilka uppgifter varje nämnd ska ha. 

 
Förslagen ska enligt beslutet behandlas i kommunfullmäktige senast den 10 november 2020.  
 
Fullmäktigeberedningen fattade den 2 juli 2020 beslut om förslag till ny politisk organisation 
med anledning av bildandet av samhällsbyggnadsförvaltningen (FB § 6). Av 5 kap. 27 § 
kommunallagen framgår att om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, ska en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig. Bygg- och 
miljönämnden och tekniska nämnden är berörda av förslaget och ges därför möjlighet att yttra 
sig. Fullmäktigeberedningens förslag framgår av bilagan ”Fullmäktigeberedningen § 6/2020-
07-02”.  
 
Bilagor 
Fullmäktigeberedningen § 6/2020-07-02 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-06-24 
Kommunfullmäktige § 33/2020-03-09 
 
Instruktion för remissvaret 
Remissvaret skickas senast den:   4 september 2020 
Svaret skickas till:   herrljunga.kommun@herrljunga.se 
 
Svaret skickas digitalt som en scannad kopia på justerat protokoll inklusive eventuella 
bilagor.  
 
Kent Johansson (KV) Håkan Körberg (L) 
Fullmäktigeberedningens ordförande Fullmäktigeberedningens vice ordförande 
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HERRLJUNGA KOMMUN

FULLMÄKIIGEBEREDNINGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-09
Sid 4

FB § 2 DNR KS 94/2020

Beslut om fullmäktigeberedningens fortsatta arbete

Sammanfattning
Fullmäktigeberedningen behöver fatta beslut om inriktningen på det fortsatta ar-
betet

Förslag till beslut
Ordföranden föreslår följande:

Presidiet med stöd av förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag
till ny politisk organisation som innebär att det bildas en samhällsbygg-
nadsnämnd och en myndighetsnämnd samt hur många ledamöter och er-
sättare respektive nämnd ska ha.
Förslaget ska redovisas vid fullmäktigeberedningens sammanträde den 2
juli 2020.

•

•

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så
sker.

Fullmäktigeberedningens beslut
Presidiet med stöd av förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag
till ny politisk organisation som innebär att det bildas en samhällsbygg-
nadsnämnd och en myndighetsnämnd samt hur många ledamöter och er-
sättare respektive nämnd ska ha.
Förslaget ska redovisas vid fullmäktigeberedningens sammanträde den 2
juli 2020.

1

2
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SAMMAN TRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-09
sid

13

KF § 33
KS § 28

DNR KS 189/2019 101

Organisationsförändring, bildande av
samhällsbyggnadsförvaltning

Sammanfattning
Kommundirektören har en drivande roll för att utveckla och effektivisera

kommunens organisation och verksamheter. Detta innebär att utvärdera och vid
behov genomföra omstruktureringar av kommunens organisation på ett sådant sätt
som gör att kommunens uppdrag kan fortsätta levereras effektivt och
ändamålsenligt.

I dagsläget har Herrljunga kommun fyra förvaltningar; socialförvaltningen,
bildningsförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen samt tekniska förvaltningen.
Herrljunga kommun är i ett skede då visionsarbetet förnyas med fortsatt fokus på
tillväxt och utvecklingen av ett hållbart samhälle för att kommunen ska fortsätta
vara en bra plats att leva, bo och verka i. För att underlätta för
samhällsbyggnadsprocessen och skapa en strategisk plattform för det här arbetet
föreslår kommundirektören en sammanslagning av nuvarande tekniska
förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen till en
samhällsbyggnadsförvaltning som omfattar dagens uppdrag.

Kommundirektören föreslår vidare att en fullmäktigeberedning tillsätts med
uppdrag att föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation
och struktur, som en sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg- och
miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning, kräver.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02- 14
Protokoll från Central samverkansgrupp (CSG) daterat 2020-02-13
Risk- och konsekvensanalys daterad 2020-02-07

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Förslaget att genomföra en sammanslagning av tekniska förvaltningen och
bygg- och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning godkänns
och kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet.

1

2. En fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att till kommunfullmäktige
föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och
struktur, som en sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg- och
miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning, kräver. Förslagen
ska uppfylla de krav som ställs i 3 kap. kommunallagen.

3. Fullmäktigeberedningen ska föreslå hur nämnderna, efter
organisationsförändringen som avses i punkterna 1-2, ska organiseras och
vilka uppgifter varje nämnd ska ha.

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning KS § 28

4.

5.

6.

7.

Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas i kommunfullmäktige senast
den 10 november 2020 i syfte att säkerställa att organisationsförändringen
träder i kraft innan mandatperioden 2023-2026 inleds.
Fullmäktigeberedningen ska bestå av en ledamot från varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige. Bland dessa ska kommunfullmäktige
utse en ordförande och en vice ordförande.

Fullmäktigeberedningens ledamöter ersätts i enlighet med Reglemente om
arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga
kommun.

Fullmäktigeberedningens ordförandes årsarvode bestäms till 0,85 procent av
riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis. Årsarvodet för
fullmäktigeberedningens vice ordförande bestäms till 0,43 procent av
riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis.
125 500 kr för arvodes- och administrationskostnader tas från

kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. Övriga kostnader
associerade med omorganisationen hanteras i den ordinarie
budgetprocessen.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkterna 1-8
ovan ges kommunledningen i uppdrag att tillsätta och leda ett
genomförandeprojekt.

8.

9.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om föwaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslaget att genomföra en sammanslagning av tekniska förvaltningen och
bygg- och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning godkänns
och kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet.

1

2. En fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att till kommunfullmäktige
föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och
struktur, som en sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg- och
miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning, kräver. Förslagen
ska uppfylla de krav som ställs i 3 kap. kommunallagen.

3. Fullmäktigeberedningen ska föreslå hur nämnderna, efter
organisationsförändringen som avses i punkterna 1-2, ska organiseras och
vilka uppgifter varje nämnd ska ha.

4. Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas i kommunfullmäktige senast
den 10 november 2020 i syfte att säkerställa att organisationsförändringen
träder i kraft innan mandatperioden 2023-2026 inleds.

5. Fullmäktigeberedningen ska bestå av en ledamot från varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige. Bland dessa ska kommunfullmäktige
utse en ordförande och en vice ordförande.

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning KF § 33
Fortsättning KS § 28

6.

7.

Fullmäktigeberedningens ledamöter ersätts i enlighet med Reglemente om
arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga
kommun.

Fullmäktigeberedningens ordförandes årsarvode bestäms till 0,85 procent av
riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis. Årsarvodet för
fullmäktigeberedningens vice ordförande bestäms till 0,43 procent av
riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis.
125 500 kr för arvodes- och administrationskostnader tas från

kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. Övriga kostnader
associerade med omorganisationen hanteras i den ordinarie
budgetprocessen.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkterna 1-8
ovan ges kommunledningen i uppdrag att tillsätta och leda ett
genomförandeprojekt.

8.

9.

I kommunfullmäktige föreslår Gunnar Andersson (M) följande tillägg till
beslutspunkt 5 ;

• Till nästkommande fullmäktige ska namn inkomma från partier och
fullmäktigeberedning för organisationsförändringen tillsätts.

Ajournering!

Mats Palm (S) föreslår följande ändring på beslutspunkt 4;
• Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas i kommunfullmäktige senast

19 oktober 2020.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Mats Palms (S) ändringsförslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Omröstning begärs !
Ordföranden ställer följande propositionsordning:
Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Nej = i enlighet med Mats Palms (S) ändringsförslag

Med 16 ja-röster och 12 nej -röster finner ordförande att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut (omröstningsbilaga 1,
KF § 33/2020-03-09).

Ordföranden frågar sedan om Gunnar Anderssons (M) tilläggsförslag till
beslutspunkt 5 antas och finner att så sker.

64
Utdragsbestyrkande
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Fortsättning KF § 33

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Förslaget att genomföra en sammanslagning av tekniska förvaltningen och

bygg- och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning godkänns
och kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet.

2. En fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att till kommunfullmäktige
föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och
struktur, som en sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg- och
miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning, kräver. Förslagen
ska uppfylla de krav som ställs i 3 kap. kommunallagen.

3. Fullmäktigeberedningen ska föreslå hur nämnderna, efter
organisationsförändringen som avses i punkterna 1-2, ska organiseras och
vilka uppgifter varje nämnd ska ha.

4. Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas i kommunfullmäktige senast
den 10 november 2020 i syfte att säkerställa att organisationsförändringen
träder i kraft innan mandatperioden 2023-2026 inleds.

5. Till nästkommande fullmäktige 7 april 2020, ska namn inkomma från
partier och fullmäktigeberedning för organisationsförändringen tillsätts.
Fullmäktigeberedningen ska bestå av en ledamot från varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige. Bland dessa ska kommunfullmäktige
utse en ordförande och en vice ordförande.

6. Fullmäktigeberedningens ledamöter ersätts i enlighet med Reglemente om
arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga
kommun.

7. Fullmäktigeberedningens ordförandes årsarvode bestäms till 0,85 procent av
riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis. Årsarvodet för
fullmäktigeberedningens vice ordförande bestäms till 0,43 procent av
riksdagens grundarvode för ledamöter på årsbasis.

8. 125 500 kr för arvodes- och administrationskostnader tas från

kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. Övriga kostnader
associerade med omorganisationen hanteras i den ordinarie
budgetprocessen.

9. Kommunledningen ges i uppdrag att tillsätta och leda ett
genomförandeprojekt .

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslut om tidpunkt för fullmäktigeberedningens nästa sammanträde 
 
Sammanfattning 
Fullmäktigeberedningen behöver fatta beslut om när nästa sammanträde ska äga rum. 
Fullmäktigeberedningens presidium föreslår att beredningens förslag till ny politisk 
organisation med anledning av bildandet av samhällsbyggnadsförvaltningen ska skickas på 
remiss till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden. Vidare föreslår presidiet att 
nämndernas svar ska vara fullmäktigeberedningen till handa senast den 4 september 2020.  
 
Fullmäktigeberedningens presidium anser att beredningen behöver sammanträda innan 
förslaget till ny politisk organisation behandlas av kommunstyrelsen den 19 oktober 2020 
för att fullmäktigeberedningen ska kunna beakta nämndernas remissvar och eventuellt göra 
justeringar i förslaget innan det går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Presidiet föreslår att beredningens nästa sammanträde ska äga rum den 23 september 2020 
kl. 17.00-20.00. Det skulle ge fullmäktigeberedningen tillräckligt med tid att bereda 
nämndernas svar och fatta beslut om eventuella justeringar av förslaget till fullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-06-24 
 
Förslag till beslut 
Fullmäktigeberedningens nästa sammanträde äger rum den 23 september 2020 kl. 17.00-
20.00.   
 
 
Kent Johansson (KV)    Håkan Körberg (L) 
Ordförande      Vice ordförande 
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