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FB § 8 DNR KS 94/2020 101 

 

Fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation 
(avveckling av bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden 
samt bildande av samhällsbyggnadsnämnden och myndighets-
nämnden) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat om en organisationsförändring som innebär att 

bygg- och miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen slås samman till en 

samhällsbyggnadsförvaltning (kommunfullmäktige § 33/2020-03-09). I samband 

med beslutet tillsattes en fullmäktigeberedning med uppdraget att senast vid 

fullmäktiges sammanträde den 10 november 2020 lämna förslag till förändringar 

av kommunens politiska organisation med anledning av bildandet av den nya 

förvaltningen. Fullmäktigeberedningen har tagit fram ett förslag och skickat det 

på remiss till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden (fullmäktigebered-

ningen § 6/2020-07-02). Båda nämnderna har inkommit med remissvar. 

 

Fullmäktigeberedningens uppdrag är nu slutfört och beredningen lämnar över 

förslaget för vidare politisk hantering. Fullmäktigeberedningens förslag till ny 

politisk organisation överlämnas direkt till kommunfullmäktige, som är bered-

ningens uppdragsgivare. För att kommunallagens krav på beredning av kommun-

fullmäktiges ärenden ska efterlevas behöver fullmäktige remittera ärendet till 

kommunstyrelsen innan ärendet behandlas i sak i kommunfullmäktige.  

 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-09-15 

Tekniska nämndens yttrande inkommet 2020-09-01 

Bygg- och miljönämndens yttrande inkommet 2020-08-28 

Tekniska nämnden § 65/2020-08-27 

Bygg- och miljönämnden § 60/2020-08-26 

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-06-24 

Kommunfullmäktige § 33/2020-03-09 

 
Förslag till beslut 
Fullmäktigeberedningens ordförandes förslag till fullmäktigeberedningen: 

 Ordförandens förslag till ändringar godkänns och förslag till förändringar 

av Herrljunga kommuns politiska organisation överlämnas till kommun-

fullmäktige.  

 

Bo Naumburg (V) yrkar bifall till den delen av ordförandens förslag som innebär 

att samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare.  

 

Ajournering begärs för beredning i partigrupperna. 
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Fortsättning FB § 8 

 

Kent Johanssons (KV) föreslår följande ändringar i ordförandeförslaget: 

 Bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden avskaffas 2021-12-31.  

 Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden bildas 2022-01-01. 

 

Bo Naumburg (V) föreslår följande ändringar i ordförandeförslaget: 

 Bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden avskaffas 2021-08-31. 

 Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden bildas 2021-09-01. 

 

Cecilia Frändberg (C) och Fredrik Svensson (KD) yrkar bifall till Kent Johans-

sons (KV) ändringsförslag.  

 

Mats Palm (S) yrkar bifall till Bo Naumburgs (V) ändringsförslagförslag. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Kent Johanssons (KV) ändringsförslag mot Bo Naumburgs 

(V) ändringsförslag och finner att fullmäktigeberedningen beslutar enligt Kent 

Johanssons (KV) ändringsförslag.   

 

Omröstning begärs.  

 

Ordföranden ställer följande propositionsordning:  

Ja = i enlighet med Kent Johanssons (KV) ändringsförslag. 

Nej = i enlighet med Bo Naumburgs (V) ändringsförslag. 

 

Med 4 ja-röster och 3 nej-röster finner ordföranden att fullmäktigeberedningen 

beslutar i enlighet med Kent Johanssons (KV) ändringsförslag (omröstningsbi-

laga 1, FB § 8/2020-09-23). 

 

Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut, som framgår av ordfö-

randeskrivelse daterad 2020-09-15, med Kent Johanssons (KV) ändringsförslag 

antas och finner att så sker.  

 

Fullmäktigeberedningens beslut 
1. Ordförandens förslag till ändringar godkänns och förslag till förändringar 

av Herrljunga kommuns politiska organisation överlämnas till kom-

munfullmäktige. 
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Fullmäktigeberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bygg- och miljönämnden avskaffas 2021-12-31.   

2. Tekniska nämnden avskaffas 2021-12-31.  

3. Samhällsbyggnadsnämnden bildas från och med 2022-01-01.  

4. Myndighetsnämnden bildas från och med 2022-01-01. 

5. Samhällsbyggnadsnämnden övertar de uppgifter som bygg- och miljö-

nämnden samt tekniska nämnden idag ansvarar för med undantag för den 

tillsyn och annan myndighetsutövning som bygg- och miljönämnden an-

svarar för.  

6. Myndighetsnämnden övertar den tillsyn och annan myndighetsutövning 

som bygg- och miljönämnden idag ansvarar för.  

7. Samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. 

Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas. Kostnads-

ökningen jämfört med nuvarande politiska organisation beaktas i ordina-

rie budgetprocess.   

8. Myndighetsnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bland 

dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas.  

9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för 

samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden i vilka nämndernas 

uppgifter preciseras närmare.  

10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av 

Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroende-

valda i Herrljunga kommun med anledning av den föreslagna förändring-

en av den politiska organisationen.  

11. 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. 

12. 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. 

______  
 

Expedieras till: 

För kännedom 

till: 

Kommunfullmäktige 

Bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden 

 



Omröstningsbilaga 1, FB § 8/2020-09-23 Tjänstgörande

JA NEJ Avstår

Kent Johansson, ordförande (KV) X X
Håkan Körberg, vice ordförande (L) X X
Cecilia Frändberg, ledamot (C) X X
Fredrik Svensson, ledamot (KD) X X
Gunnar Andersson, ledamot (M) X X
Mats Palm, ledamot (S) X X
Bo Naumburg, ledamot (V) X X

Summa 4 3 0

FB § 8/2020-09-23 Kent 

Johanssons (KV) ändringsförslag 

(JA) mot Bo Naumburgs (V) 

ändringsförslag (NEJ)

Omröstningsbilaga 1, FB § 8/2020-09-23




