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Instans: Fullmäktigeberedningen 
 

Tid:   2020-06-09 kl. 17:00-20.00 
 

Plats:  Nossan (A-salen), kommunhuset 
 
 
 
 
   

Kent Johansson (KV) Mattias Strandberg 
Fullmäktigeberedningens ordförande Sekreterare 

 
 
 
 
 
 

Information: 
• FB = slutgiltigt beslut fattas i fullmäktigeberedningen. 
• 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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Begäran om ny tidpunkt för behandling av fullmäktigeberedningens 
förslag till förändrad politisk organisation 
 
Sammanfattning 
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. Innan förslagen kan behandlas i kommunfullmäktige måste de beslutas av 
fullmäktigeberedningen och remitteras till tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden 
för yttrande. Därefter måste fullmäktigeberedningen behandla nämndernas yttranden och 
fatta beslut om eventuella förändringar av förslagen innan ärendet går vidare till 
kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige. 
 
Fullmäktigeberedningens presidiums bedömning är att den nuvarande tidsplanen inte går 
att hålla och begär därför att kommunfullmäktige fattar beslut om att beredningens förslag 
ska behandlas vid fullmäktiges sammanträde i april 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-06-01 
Kommunfullmäktige § 33/2020-03-09 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige föreslås skjuta upp tidpunkten då fullmäktigeberedningens 
förslag till förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation ska behandlas 
i kommunfullmäktige till fullmäktiges sammanträde i april 2021. 

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

 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 

Ärende 3



 

 
FULLMÄKTIGE- 
BEREDNINGEN 
Kent Johansson 
Håkan Körberg 

 
Presidieskrivelse  

2020-06-01 
DNR KS 94/2020 101  

Sid 2 av 3 
 

Bakgrund 
Om den av kommunfullmäktige beslutade tidsfristen ska hållas behöver ärendet behandlas 
enligt följande:  
 

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

 
I tabellen ovan har varje instans beredningar och inlämningstider för underlag beaktats. 
Däremot har höjd inte tagits för eventuella återremisser. Tidsplanen förutsätter att det 
räcker att fullmäktigeberedningen har tre möten och hinner besluta om förslag till 
förändringar i den politiska organisationen i början av augusti 2020. För att bygg- och 
miljönämnden samt tekniska nämnden ska kunna behandla fullmäktigeberedningens förslag 
behöver de skickas till nämnderna i god tid innan presidieberedningarna den 12 respektive 
13 augusti 2020.  
 
Fullmäktigeberedningens presidiums bedömning är att den ovan beskrivna tidsplanen inte 
går att hålla och begär därför att kommunfullmäktige fattar beslut om att beredningens 
förslag ska behandlas vid fullmäktiges sammanträde i april 2021.  

 
Ekonomisk bedömning 
Ärendet medför ingen ekonomisk påverkan.  
 
Juridisk bedömning 
Innan kommunfullmäktige får avgöra ärenden måste de beredas. Syftet med beredning av 
ärenden är att ta fram ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag för besluten fullmäktige 
ska fatta. Hur fullmäktiges ärenden ska beredas regleras av 5 kap. 26-36 §§ kommunallagen 
(KL). Av 26-28 §§ framgår följande:  

• Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars 
verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning (§ 26).  

• Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars 
verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig (§ 27). 

• Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan 
nämnd eller av en fullmäktigeberedning. 
 
Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan nämnd 
eller en fullmäktigeberedning har gjort det (§ 28).  

 
Av bestämmelserna ovan följer att nämnderna vars verksamhetsområden 
fullmäktigeberedningens förslag berör (bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden) 

Ärende 3
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ska ges möjlighet att yttra sig samt att ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen innan det 
avgörs av fullmäktige.   

Ärende 3
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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

/ @ 4

Ärende 3
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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

/ @

Ärende 3
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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

Ärende 3
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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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

/ ##

Ärende 3



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE

Omröstning

Omröstning KF S
33/2020-03-09,
Kommunstyrelse
ns förslag mot
Mats Palms (S)
lförsta

I JA I NEJ 1 STÅR I JA I NEJ IAV.STÅRI JA I NEJ

LEDAMÖTER

iT–r–T-–-rT nn H11
=q

n t+
T––-TT–li-T-TFTFTI Tr–i

TI
=EnH

n =

NÄRVARO

TJG l 5 JA I NEJ IAV.STÅRI JA I NEJ IAV'STÅRI JA I NEJ I STAR

C

Johnny Carlsson

Simon Fredriksson

X

X

X

X

X

1 l xl 1 1 1 1 1 1 1
l xl 1

X

X

X

Jessica Pehrson

Cecilia Frändbers

Torbiörn Holgersson

Ersättare:

Brita Hårsmar

Christer Amnehammar

Susanne Marstorp

KD
X

X

1 l xl 1 1 1 1 1 1 1

1 l xl 1 1 1 1 1Ingemar Kihlström

Fredrik Svensson

Ersättare:

Staffan Setterbers

Ove Severin

KV

l xl l xl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

l xl l xl 1 1 1 1 1 1 1

X

Ronnie Rexwall

Christina Glad

Börje Aronsson

Ersättare :

Gun Carlsson

Lennart Ottosson

L
H

T––T

T
[IIT]

Inger Gustavsson X

X

X

Håkan Körber!

Charlotta Norön

Ersättare:

Anette Aleryd
Jan-Olof Brorson

Summa denna sida

tI
111E=

1131 I IOI 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110

# A 64
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NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2

LEDAMÖTER

M

[xTTxTTTTTTTTTT1
=1= H

1 H
n

: 1 : 1

: 1 : 1

Omröstning S

I TJG I 6 1 JA I NEJ I STAR 1 JATJG S JA I NEJ IAV-STÅRI JA I NEJ IAV-STARI JA I NEJ ISTÅRI

Christina Abrahamsson

Gunnar Andersson

Karin Carlsson

Ersättare:

Osborn Eklundh

Carin Martinsson

S

Mats Palm

Anette Rundström

Björn Wilhelmsson

Kerstin Johansson

Bert-Åke Johansson

Lise-Lotte Hellstadius

Jan Bengtsson

Ersättare :

Marie Frost

Tomas Svennber!

Kari Hellstadius

Kurt Hallberg

SD

H
t+1t–tH

T–[––:[i–r–i–[–r TF–I
=

=
1* 1 H

tH
iraiii:]

Jacob Brendelius

Tommy Thulin

Jimmie Stranne

Auli Karnehed

Ersättare:

Marco Glad

Peter Möller

Summa denna sida 12 5

,7 / K~
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NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 3

NÄRVARO jomröstning S

TJG I S 1 JA I NEJ I STARLEDAMÖTER

V
JA I NEJ IAV-STÄRI JA 1 NEJ IAV-STÄRI JA I NEJ ISTAR

Terese Eneman

Magnus Jonsson

Ersättare :

Bo Naumbur!

Lillemor Fritioff

Ordförande

Andreas Johanssonl
Summa denna sida

Totalt samtliga sidor

X

X

X

X

X

X

3

28

1

161 12

/?
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Begäran om förtydligande av fullmäktigeberedningens uppdrag 
 
Sammanfattning 
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. 

 
Fullmäktigeberedningens presidium föreslår att fullmäktigeberedningen begär två 
förtydliganden av kommunfullmäktige avseende beredningens uppdrag. Först och främst 
önskar presidiet att kommunfullmäktige tar ställning till om det ska ingå i 
fullmäktigeberedningens uppdrag att ta fram förslag till reglementen för eventuella nya 
nämnder samt förslag till arvoden för dessa nämnders ledamöter och ersättare. Vidare 
önskar presidiet att kommunfullmäktige tar ställning till om det ska ingå i beredningens 
uppdrag att se över hur funktionerna fritid, besöksnäring och kultur ska organiseras i 
framtiden. Fullmäktigeberedningens förslag till förändringar av Herrljunga kommuns 
politiska organisation kan påverka dessa funktioner.  
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-06-01 
 
Förslag till beslut 

1. Fullmäktigeberedningen begär att kommunfullmäktige tar ställning till om det ska 
ingå i fullmäktigeberedningens uppdrag att ta fram förslag till reglementen för 
eventuella nya nämnder samt förslag till arvoden för dessa nämnders ledamöter och 
ersättare.  

2. Fullmäktigeberedningen begär att kommunfullmäktige ska ta ställning till om det 
ska ingå i beredningens uppdrag att se över hur funktionerna fritid, besöksnäring 
och kultur ska organiseras i framtiden. 

 
 
Kent Johansson (KV)    Håkan Körberg (L) 
Ordförande     Vice ordförande 
 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 

  

Ärende 4
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