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Information: 

• VB = slutgiltigt beslut fattas i valberedningen. 
• KS = slutgiltigt beslut fattas i kommunstyrelsen.  
• KF = slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige.  
• Info = Information. 
• Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.  
• VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet. 
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upF;yU N~FIL'MIT:E:

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

/ @ 4

Meddelande 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2020-03-09
sid

14

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

/ @

Meddelande 1
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-09
sid.

15

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

Meddelande 1
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-09
sid,

16

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

/ ##

Meddelande 1



! i.-i, HERRLJUNGA K<?.MMUN
"-il KOMMUNFULLMAKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-23 
Sid. 

7 

Justerandes sign 

KF § 29 
KS § 23 

DNR KS 94/2020 101 

Beslut om fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk 
organisation för Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade att tillsätta en fullmäktigeberedning för att se över 
möjligheterna och konsekvenserna att slå ihop bygg- och miljönämnden med 
tekniska nämnden till samhällsbyggnadsnämnden med tillhörande 
myndighetsnämnd. Fullmäktigeberedning avslutade sitt arbete och överlämnade sitt 
beslut av förändring av Herrljunga kommuns politiska organisation till 
kommunfullmäktige. Ärendet återremitterades från fullmäktige till 
kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Kommunstyrelsen behandlade ärende den 2021-02-22 (KS § 23) och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt fullmäktigeberedningens förslag daterad 2020-
09-23.

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-02-05 
Kommunfullmäktige§ 131/2020-10-19 
Fullmäktigeberedningen § 8/2020-09-23 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktiga fattar beslut enligt
fullmäktigeberedningens förslag 2020-09-23.

• Paragrafen direktjusteras.

Mats Palm (S) bifaller ordförandens förslag till beslut. 

Håkan Körberg (L) bifaller ordförandens förslag till beslut. 

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

Kommunstyrelsens 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

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

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

Utdragsbestyrkande 

Meddelande 2



� � HERRLJUNGA K�MMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-23 
Sid. 

8 � 17 KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

# 

Fortsättning KF § 29 
Fortsättning KS § 23 

7. Samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare.
Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas.
Kostnadsökningen jämfört med nuvarande politiska organisation beaktas i
ordinarie 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 förtroendevalda
i Herrljunga kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den
politiska organisationen.

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av
Gemensamma reglementsbestämmelser 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.

13. Paragrafen direktjusteras.

Ordföranden föreslår följande tillägg: 
• Fullmäktigeberedning för organisationsförändringen entledigas från

uppdraget.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
med ordförandens tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
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

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

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

Utdragsbestyrkande 

Meddelande 2



Il Dl HERRLJUNGA KOMMUN 

� , KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes sign 

lf 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2021-02-23 9 

Fortsättning KF § 29 

7. Samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare.
Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas.
Kostnadsökningen jämfört med nuvarande politiska organisation beaktas i
ordinarie 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.

I 0. 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. 

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av
Gemensamma reglementsbestämmelser 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.

13. Paragrafen direktjusteras.
14. Fullmäktigeberedning för organisationsförändringen entledigas från

uppdraget.

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden 
För kännedom till: 

Utdragsbestyrkande 

Meddelande 2


	2021-09-09 kallelse valberedningen
	Instans: Valberedningen
	Tid:   2021-09-09 kl. 17.00
	Plats:  Nossan (A-salen), kommunhuset

	Meddelande 1
	Meddelande 2



