Gislaved den 6 februari 2018

Beträffande: Eventuella simhall och sportarenan.
Frågan har tagit olika riktningar som vi uppfattar som negativ för kommunens innevånare, därför
kommer Kristdemokraterna med följande förslag för att se frågan från en annan vinkel.
Se på behovet och hur verksamheten har utvecklats tills dags dato i de olika orterna/sporterna.
Behovet av Anderstorps simhall kvarstår samt att den drivs idag på ett lyckosamt sätt. Därför borde
den tas över helt aven Idrottsförening och drivas som andra anläggningar vi har idag i kommunen.
Smålandsstenars tänkta idrottshall skulle man kunna utöka med en liknande liten bassäng som den
som finns idag med tillhörande bastu t.ex.
Gislebadet skulle man kunna se till att höja kanterna på badet för att utöka djupet i den och kunna få
det officiella djupet för tävlingar. Samt att se möjligheten till en läktare på den södra kortsidan. Med
tanke på ovan höjning så behövs utöka bassängens livstid, vilket skulle kunna göras som på
Hörsjöbadet och lägga en Liner (gummi matta) i den. Med ny modern reningsanläggning.
Behovet som kvarstår är en sportarena för att kunna utveckla de sporter som idag har bra utveckling
för ungdomar och i tävlingssammanhang. Därför skulle en arena vid Henja Östra kunna byggas för
Handbollen, Volleybollen och som utvecklings möjlighet Basket. Läget för denna är utmärkt för
tillgängligheten från Riksväg 27 - Henja Östra. Den av kommunen betalda infarten.
Industrimarken som skulle tas tillanspråk kommer att kunna tas tillbaka via den nyplanerade
industrimarken söder om Anderstorpsvägenjsportarenan.
En sådan sportarena skulle kunna sponsras av företag.
Kristdemokraterna i Gislaveds kommun motionerar att följande alternativ utreds:
1.

Att till Smålandsstenars sporthall läggs till en liten bassäng, liknande dagens.

2.

Att Anderstorpssimhalls ägande och drift tas över helt aven Idrottsförening.

3.

Att Gislebadets bassäng höjs så att djupet blir tävlingsmässig.

4.

Att Gislebadets bassäng läggs en Liner så att livslängden förlängs väsentligt.

5.

Att en ny sportarena byggs i Henja Östra för Handboll, Volleyboll och Basket.

För Kristdemokraterna i Gislaveds kommun
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Motion gällande utredning om sim- och sporthallar i Gislaveds kommun

Med stöd av gällande arbetsordning remitterar jag denna motion till
kom
t relsen för fortsatt beredning
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Interpellation angående uppförande av tillfälliga bostäder i Gislaved.
Till kommunstyrelsens ordförande.
Bakgrund
2017-07-14 beslutade kommunstyrelsen.
Att
Ge fastighets och servicenämnden i uppdrag att snarast genomföra en tillfällig lösning för boende
med ca 15 små fritidshus i Gisleområdet i anslutning till befintliga stugor.
Att
Ge fastighets och servicenämnden i uppdrag att genomföra projekt med ytterligare 10-20 små
fritidshus på fler platser med tillfällig lösning.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga er:
Hur många stugor blir det totalt?
Hur många är det tänkt att det skall bo i varje stuga?
Vad blir den totala slutkostnaden?
Hur stora är stugorna sett till kvm golvyta?
När är stugorna klara för inflyttning?
Hur går det med de 10-20 stugor på andra platser som det talas om i den andra attsatsen?
För Sverigedemokraterna Mattias Johansson.
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Interpellation angående uppförande av tillfälliga bostäder i Gislaved
Ärendebeskrivning
Mattias Johansson (SD) har den 25 januari 2018 lämnat in en interpellation
angående uppförande av tillfälliga bostäder i Gislaved.
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande.
Beslutsunderlag
Interpellation från Mattias Johansson (SD), daterad den 25 januari 2018
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna att interpellationen får ställas, samt

att

interpellationen ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde
den 22 februari 2018.

Expedieras till:
Mattias Johansson
Marie Johansson
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
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Ärende nr 33-84-1060 7287
Boverkets dnr 4522/2017
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Handläggare
Amelie Fast

nr 212000-0514

BESLUT

Dnr

Gislaveds kommun
Stortorget l
332 80 Gislaved

Beslut enligt förordningen (2016:364) om statsbidrag till
kommuner för ökat bostadsbyggande
Boverkets beslut
Gislaveds kommun beviljas bidrag med l 395 966 kronor. I samband med detta beslut betalar
Boverket ut bidraget.
Detta beslut får enligt 13 § förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat
bostadsbyggande inte överklagas.

Redogörelse rör ärendet
Gislaveds kommun har ansökt om statsbidrag för ökat bostadsbyggande.

Beslutsmotiveringar
Boverket anser att kommunen uppfyller förutsättningarna för att beviljas bidrag. Kommunen
har inkommit med kompietterande uppgifter gällande antalet bostäder som beviljats
startbesked under perioden l augusti 2016 - 31 juli 2017. Med anledning av kompletteringen
har Boverket reviderat antalet bostäder i ärendet till 34.

Villkor rör bidrag
De krav som anges i förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat
bostadsbyggande ska vara uppfyllda.
Villkoren för bidraget är:
• Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande
av minst en bostad. Tolvmånadersperioden ro: den l augusti föregående år och tolv månader
framåt.
• Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för
bostadsförsörjningen enligt lagen (2000: 1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
• Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny
översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen
(20 l 0:900).
• Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ
invandrare som fått uppehållstillstånd. Tolvmånadersperioden är den l juli föregående år och
tolv månader framåt. Folkbokföringsadressen den 31 juli är utgångspunkten. Den nyanlända
invandraren ska även omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser
för vissa utlänningar. Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).

Beräkning av bidrag
Av tillgängliga medel ska 60 procent fördelas utifrån antalet bostäder i kommunen som
omfattas av givna startbesked från och med den l augusti föregående år och tolv månader
framåt i förhållande till ett referenstal som svarar mot behovet av bostäder för nyanlända
invandrare i kommunen.
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Person-/org nr 212000-0514
Ärende nr 33-84-10607287
Boverkets dnr 4522/2017
Referenstalet beräknas som en kvot av antalet folkbokförda nyanlända i förhållande till antalet
personer i ett genomsnittligt hushåll i landet, omvandlat till nännaste heltal.
Om referenstalet är lika med eller mindre än antalet bostäder ska fördelningen av statsbidrag
ske utifrån referenstalet.
Om referenstalet är större än antalet bostäder ska fördelningen av statsbidrag ske utifrån antalet
bostäder.
Av tillgängliga medel ska 40 procent fördelas enbart utifrån antalet bostäder. Sådant statsbidrag
ska dock inte lämnas för bostäder som legat till grund för beräkningen av fördelning av
statsbidrag utifrån referenstalet.

Annan information i ärendet
Enligt Il § förordningen om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande är en
kommun som har tagit emot statsbidrag återbetalningsskyldig om bidraget har lämnats på
felaktig grund eller med för högt belopp.
I detta ärende har avdelningschef Peter Fransson beslutat. Enhetschef Per Lindkvist har varit
föredragande. I beredningen av ärendet har jurist Amelie Fasth, jurist Greta Lenhoff, utredare
Emma Fäldt och utredare Martin Noren deltagit.

avdelningsschef

Per Lindkvist
enhetschef

Ett undertecknat originalbeslut i detta ärende finns i Boverkets arkiv.

Boverkets beräknings underlag
Referenstal:
(Antal nyanlända) 4211 (genomsnittligt hushåll) 2,2 = 191
Antal bostäder startbesked har lämnats för: 34
Bostäder Pott A: 34
Bostäder Pott B: O
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Fördelning av statsbidrag för bostadsbyggande
Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har beviljats bidrag med 1 395 966 kr. Bidraget är beviljat
enligt förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat
bostadsbyggande.
Statsbidraget till kommuner för ökat bostadsbyggande är utformat så att
kommuner har rätt att söka stöd för varje bostad som omfattas av ett
startbesked från byggnadsnämnden under en tolvmånadersperiod (1 augusti –
31 juli). Bidraget är oberoende av storleken på eller typ av bostad.
Bidraget är uppdelat i två potter där den ena potten (pott A) på 60 procent av
det totala statsbidraget (för 2016 1,1 miljarder kronor) går till de bostäder
som byggs och som motsvarar ett behov av bostäder hos nyanlända i
respektive kommun. Pott B består av de resterande 40 procenten (740
miljoner kronor för 2016) och kommer gå till de bostäder som byggs utöver
behovet hos nyanlända. Med stödet vill regeringen stödja kommunerna i
arbetet för ökat bostadsbyggande och minska den allmänna bostadsbristen.
Följande kriterier behöver en kommun uppfylla för att få ta del av
statsbidraget:
·

Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som
möjliggör byggande av minst en bostad. (Tolvmånadersperioden är 1
augusti föregående år och tolv månader framåt.)

·

Att det i kommunen finns minst en nyanländ invandrare folkbokförd som
fått uppehållstillstånd under en tolvmånadersperiod.
(Tolvmånadersperioden är 1 juli föregående år och tolv månader framåt.
Folkbokföringsadressen den 31 juli innevarande år är utgångspunkten.)
Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).

·

Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har
antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

·

Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har
antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet
enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Bidraget har betalats ut i samband med beslutet i november på år 2017.
Gislaveds kommun vill göra det möjligt att använda bidraget för att ytterligare
stimulera till ökat bostadsbyggande i kommunen. Bidraget delas upp i två olika
”projekt” att användas under 2018 och 2019. Bygg- och miljönämnden tilldelas
650 tkr för att ytterligare öka takten med att uppdatera detaljplaner. Tekniska
nämnden tilldelas 650 tkr för att arbeta med förorenad mark i Gislaveds
kommun utifrån strategiskt viktiga platser för bostadsutveckling utpekade i
översiktsplanen.
Beslutsunderlag
Beslut enligt förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat
bostadsbyggande
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 december 2017
Kommunstyrelsen den 10 januari 2018, § 3
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Ks § 19 (forts.)
Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Agneta Karlsson (M), Peter Bruhn
(MP), Marie-Louise Dinäss (S) och Leif Andersson (-): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

tekniska nämnden får använda 650 tkr under 2018-2019 för att arbeta
med förorenad mark i Gislaveds kommun utifrån strategiskt viktiga
platser för bostadsutveckling utpekade i översiktsplanen. Ersättning för
kostnader ersätts en gång om året i samband med bokslutet,

att

bygg- och miljönämnden får använda 650 tkr under 2018-2019 för att
ytterligare öka takten att uppdatera detaljplaner. Ersättning för
kostnader ersätts en gång om året i samband med bokslutet,

att

uppdra till tekniska nämnden att i samband med uppföljning 2 och
uppföljning 4 inkomma med en fördjupad redovisning av ”projektet”,

att

uppdra till bygg- och miljönämnden att i samband med uppföljning 2 och
uppföljning 4 inkomma med en fördjupad redovisning av ”projektet”,
samt

att

finansiera projekten med medel från rörelsekapitalet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Attraktivitet
Infrastruktur
Skola
Etableringar
Gröna näringar
Science Park

Namnbyte GNAB till Enter

Ur näringslivsdialogen fick GNAB uppdraget att:
Ta fram en plan för att tydliggöra GNAB:s roll och uppdrag samt skapar en strategi för hur vi
ska kommunicera det till våra intressenter.
I samarbete med byrån Beyond processades uppgiften:
 Att ta fram ett kommunikationskoncept och bärande budskap som ör enkelt och
attraktivt för intressenterna.
 Att kommunicera en bred verksamhet i ett koncept utan att det blir för tamt eller
spretigt.
 Att bygga konceptet kring attraktivitet.
 Våga lova något och våga ha en vision
Lösning:
En kommunikation som uppmanar och tydligt bjuder in till näringslivet i Gislaved. Ett koncept
som fungerar lokalt, nationellt och internationellt. Ett modernt uttryck som visar att man har
fog för att vara en nationell förebild.





ETT VARUMÄRKE SOM UPPMANAR OCH TYDLIGT
BJUDER IN TILL NÄRINGSLIVET I GISLAVED.
ETT VARUMÄRKE SOM FUNGERAR LOKALT,NATIONELLT
OCH INTERNATIONELLT.
ETT MODERNT VARUMÄRKE
SOM VISAR ATT MAN HAR FOG FÖR ATT
VARA EN NATIONELL FÖREBILD.
2018-01-12
Leif Österlind
Gislaved näringsliv AB | Stortorget 2 | 332 30 GISLAVED
Tel +46 371-806 00 | Org.nr 556661-9861 | BG 5899-4328 | www.gislavednaringsliv.se | info@gna.se
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Gislaved Näringsliv AB, namnbyte
Ärendebeskrivning
Gislaveds Näringsliv AB har i samarbete med en kommunikationsbyrå tagit
fram ett förslag på ett nytt namn för Gislaveds Näringsliv AB. Namnet ska syfta
till att ha ett enkelt och bärande budskap som är intressant för intressenterna.
Namnet som kom fram i detta arbete är: Enter Gislaved AB.
Namnet ska visa på en kommunikation som uppmanar och tydligt bjuder in till
näringslivet i Gislaved. Ett koncept som fungerar lokalt, nationellt och
internationellt. Ett modernt uttryck som visar att man har fog för att vara en
nationell förebild.
Kommunstyrelsen har den 24 januari 2018 berett ärendet och föreslagit att
godkänna namnändringen från Gislaveds Näringsliv AB till Enter Gislaved AB.
Beslutsunderlag
PP Namnbyte GNAB till Enter daterad den 12 januari 2018
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2018
Kommunstyrelsen den 24 januari 2018, § 16
Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Peter Bruhn (MP),
Tommy Stensson (S), Gunnel Augustsson (S) och Leif Andersson (-): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Lennart Kastberg (KD): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Jonas Ericson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Lennart
Kastbergs (KD) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons bifallsyrkande
och Lennart Kastbergs (KD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
har beslutat enligt Maria Gullberg Lorentssons (M) bifallsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna namnändringen från Gislaveds Näringsliv AB till Enter Gislaved
AB.

Reservation
Lennart Kastberg (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

2018-01-14

Bolagsordning för
Enter Gislaved Aktiebolag
Bolagsordning
§ 1 Firma
Bolagets firma är Enter Gislaved AB.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget, som är ett helägt kommunalt aktiebolag, har till föremål för sin verksamhet att inom
Gislaveds kommun bedriva utveckling av näringsliv och besöksnäring.
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är vad avser utveckling av näringsliv att med iakttagande av kommunallagens
lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprinciper och i samarbete med företag,
organisationer och myndigheter skapa tillväxt med ett uthålligt hållbart samhälle som
riktmärke.
Bolaget har även till syfte att med beaktande av kommunallagens likställighets- och
självkostnadsprinciper utveckla besöksnäringen och driva turismverksamhet.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten fattas, som är av principiell betydelse eller annars av större
vikt.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 10 aktier och högst 40 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av sex ledamöter inklusive ordförande. För dessa ska även utses sex
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn utses en
revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom brev med
posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.
§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stämmans öppnande;
Val av ordförande vid stämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Val av två personer att justera stämmans protokoll;
Godkännande av dagordning;
Anmälan från närvarande allmänhet av frågor
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport;
9. Frågestund;

10.Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter;
12.Val av revisor och revisorssuppleant;
13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och
vice ordförande samt lekmannarevisor;
14.Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
15.Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 15 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.
§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun.
-----Godkänd av kommunfullmäktige den
Beslutad på bolagsstämma den

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-02-07
Ks §36

Sida
1(1)

Dnr: KS.2016.199

Bolagsordning för Gislaveds Näringsliv AB, GNAB
Ärendebeskrivning
Gislaveds Näringsliv AB har i samarbete med en kommunikationsbyrå tagit
fram ett förslag på ett nytt namn för Gislaveds Näringsliv AB. Namnet ska syfta
till att ha ett enkelt och bärande budskap som är intressant för intressenterna.
Namnet som kom fram i detta arbete är: Enter Gislaved AB.
Bolagsordningen avseende namnet behöver därför revideras.
Kommunstyrelsen har den 24 januari 2018 beslutat att godkänna revideringen
av bolagsordningen för Gislaveds Näringsliv AB, GNAB (Enter Gislaved AB).
Beslutsunderlag
Bolagsordning för Gislaveds Näringsliv AB daterad den 23 september 2016
Bolagsordning för Enter Gislaved AB daterad den 14 januari 2018
Kommunstyrelsen den 24 januari 2018, § 17
Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lennart Kastberg (KD): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Propositionordning
Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons (M)
bifallsyrkande och Lennart Kastbergs (KD) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Maria Gullberg Lorentssons (M)
bifallsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna revideringen av bolagsordningen för Gislaveds Näringsliv AB,
GNAB (Enter Gislaved AB).

Reservation
Lennart Kastberg (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2018.20

1.6

Översyn nämnder
Ärendebeskrivning
Parlamentariska kommittén har gett i uppdrag till kommundirektören att göra
en översyn av nämndsorganisationen. Ett förslag till organisationsförändring har
presenterats för parlamentariska kommittén som den 27 november 2017 har
beslutat att bifalla kommundirektörens förslag till organisationsförändring.
Förslaget innehåller sammanfattningsvis följande:
· Att det inrättas en fast fullmäktigeberedning för demokrati och
samhällsutveckling.
· Att det inte görs några förändringar i den övergripande
nämndstrukturen. Istället föreslår kommundirektören att det läggs ett
mer långsiktigt uppdrag om att se över organisationen.
· Att nämndernas specialisering och fokusering ökar genom att inrätta
arbetsgrupper inom nämnderna.
· Att drift och förvaltning av fritidsnämndens anläggningar, fastigheter
och lokaler flyttas till fastighets- och servicenämnden.
· Att fritidsgårdarna (ligger idag inom barn- och utbildningsnämnden)
och fältverksamheten (ligger idag inom socialnämnden) flyttas till
fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Parlamentariska kommittén den 27 november 2017, § 16
Rapport Översyn nämnder daterad den 16 oktober 2017
Yrkande
Inga-Maj Eleholt (C): Att utreda konsekvenser och effekter av att flytta
fritidsgårdarna från barn- och utbildningsnämnden till fritidsnämnden innan
genomförandet och i övrigt bifall till parlamentariska kommitténs förslag.
Stefan Nylén (SD): Bifall till Inga-Maj Eleholts (C) yrkande.
Maria Gullberg Lorentssons (M): Att införa utskott istället för arbetsgrupper i
barn- och utbildningsnämnden och i övrigt bifall till parlamentariska
kommitténs förslag.
Margareta Lindgren (S): Bifall till parlamentariska kommitténs förslag och avslag
på Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkande.
Peter Bruhn (MP): Bifall till parlamentariska kommitténs förslag och avslag på
Inga-Maj Eleholts (C) och Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkanden.
Gunnel Augustsson (S): Bifall till parlamentariska kommitténs förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Inga-Maj Eleholts (C) yrkande och Peter
Bruhns (MP) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Peter Bruhns (MP avslagsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkande
och Margareta Lindgrens (S) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Margareta Lindgrens (S) avslagsyrkande.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 33 (forts.)
Ordföranden ställer därefter proposition på parlamentariska kommitténs
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsen s förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla parlamentariska kommitténs förslag kring organisationsförändring
enligt rapport Översyn nämnder, daterad den 16 oktober 2017.

Reservationer
Inga-Maj Eleholt (C) och Håkan Josefsson (C) reserverar sig till förmån för
Inga-Maj Eleholts (C) yrkande.
Maria Gullberg Lorentsson (M), Niclas Palmgren (M), Anton Sjödell (M) och
Jonas Ericson (M) reserverar sig till förmån för Maria Gullberg Lorentssons (M)
yrkande.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Parlamentariska kommittén
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Sammanträdesdatum
2017-11-27

Plats och tid

Sammanträdesrum Spaden, måndagen den 27 november 2017, kl.15:00-17:00

Beslutande

Niclas Palmgren (M)
Agneta Karlsson (M)
Ylva Samuelsson (S)
Marie Johansson (S)
Inga-Maj Eleholt (C)
Carina Johansson (C)
Peter Bruhn (MP)
Sven Nilsson (L)
Pia Skogsberg (KD)
Erik Anderson (K)

Övriga deltagande

Sandra Arvidsson, Kanslichef/kommunjurist (sekreterare)
Niklas Arvidsson, Nämndsekreterare
Malin Aronsson, Kommundirektör

Utses att justera

Carina Johansson (C)
§§ 16-17

Justeringens plats
och tid

Justering i kommunhuset den 30 november 2017

Underskrifter

Sekreterare ……………………………………………………………….
Sandra Arvidsson
Ordförande ………………………………………………………………..
Niclas Palmgren (M)
Justerande………………………………………………………………………….....
Carina Johansson (C)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Parlamentariska kommittén
Sammanträdesdatum
2017-11-27
§ 16

Sida
2

Diskussion om föreslagen organisationsförändring
Ärendebeskrivning
Diskussion angående föreslagen organisationsförändring. Föreslagen
organisationsförändring har redovisat av kommundirektör på ett tidigare
sammanträde.
Kommundirektören föreslår sammanfattningsvis följande:
•det inrättas en fast fullmäktigeberedning för demokrati och samhällsutveckling.
•det inte görs några förändringar i den övergripande nämndstrukturen. Istället
föreslår kommundirektören att det läggs ett mer långsiktigt uppdrag om att se
över organisationen.
•att nämndernas specialisering och fokusering ökar genom att inrätta
arbetsgrupper inom nämnderna.
•drift och förvaltning av fritidsnämndens anläggningar, fastigheter och lokaler
flyttas till fastighets- och servicenämnden.
•fritidsgårdarna (ligger idag inom barn- och utbildningsnämnden) och
fältverksamheten (ligger idag inom socialnämnden) flyttas till fritidsnämnden.
Yrkande
Sven Nilsson (L): Fritidsnämnden ska behålla ansvaret för fritidsanläggningarna.
Inga-Maj Eleholt (C) med instämmande av Carina Johansson (C) och Pia
Skogsberg (KD): Utred konsekvenser och effekter av att flytta fältverksamhet
och fritidsgårdar från barn- och utbildningsnämnden till fritidsnämnden innan
genomförande av kommundirektörens förslag.
Niclas Palmgren (M): Bifall till kommundirektörens förslag kring
organisationsförändring och avslag till Sven Nilssons (L) ändringsyrkande och
Inga-Maj Eleholts (C) ändringsyrkande.
Agneta Karlsson (M): Bifall till kommundirektörens förslag kring
organisationsförändring med ändringsyrkande, att istället föreslå utskott än
arbetsgrupper i barn- och utbildningsnämnden.
Marie Johansson (S): Bifall till kommundirektörens förslag kring
organisationsförändring och avslag till Agneta Karlssons (M) ändringsyrkande.
Niclas Palmgren (M): Uppdra åt kommundirektören att utifrån dagens
diskussion ge ett förslag på hur sammansättningen i beredningen och
kommittén ska se ut för samtliga nämnder, bolag och valberedning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Niclas Palmgrens (M) bifallsyrkande och
Inga Maj Eleholts (C) ändringsyrkande och finner att parlamentariska
kommittén har beslutat enligt Niclas Palmgrens (M) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Niclas Palmgrens (M) bifallsyrkande och
Sven Nilssons (L) ändringsyrkande och finner att parlamentariska kommittén
har beslutat enligt Niclas Palmgrens (M) yrkande.

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Parlamentariska kommittén
Sammanträdesdatum
2017-11-27

Sida
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Ordföranden ställer proposition på Marie Johansson (S) bifallsyrkande och
Agneta Karlssons (M) ändringsyrkande och finner att parlamentariska
kommittén har beslutat enligt Marie Johanssons (S) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget om att uppdra åt
kommundirektören att utifrån dagens diskussion ge ett förslag på hur
sammansättningen i beredningen och kommittén ska se ut för samtliga
nämnder, bolag och valberedning och finner att parlamentariska kommittén har
beslutat enligt förslaget.
Reservation
Inga-Maj Eleholt reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Parlamentariska kommittén § 16 (forts.)
Parlamentariska kommittén beslutar
att uppdra åt kommundirektören att utifrån dagens diskussion ge ett förslag på
hur sammansättningen i beredningen och kommittén ska se ut för samtliga
nämnder, bolag och valberedning, samt
att bifalla kommundirektörens förslag kring organisationsförändring.

Expediering
Samtliga ledamöter i parlamentariska kommittén
Kommundirektören
Kommunstyrelsen

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

Översyn nämndsorganisation
2017
Rapport
2017-10-16

Innehållsförteckning
•

Uppdraget från Parlamentariska kommittén

•

Inledning om organisation och styrning

•

Kommunens delade uppdrag

•

Sammanfattning av intervjuer

•

Kommundirektörens förslag

Uppdrag till kommundirektör från parlamentariska kommittén
Översyn av nämndsorganisationen
- Se över nämndsorganisationen, i synnerhet beträffande barn-och
utbildningsnämndens verksamhet, men även socialnämnden, kulturnämnden,
fritidsnämnden, samt fastighets- och servicenämnden.
- Utredningsuppdraget innefattar att både se över verksamheter i sin helhet
såväl som om de kan delas upp och slås ihop.
- Uppdraget innefattar även att utreda om förvaltningsorganisationen bör
ändras (exempelvis om det i regel ska vara en nämnd per förvaltning, eller
om det kan vara två nämnder för vissa förvaltningar).
- Vid utredningen ska fritidsgårdarnas förvaltningstillhörighet särskilt
utredas.

Inledning om organisation och
styrning

Struktur, kultur och arbetssätt
Utredningen behöver skilja mellan olika delar som påverkar organisationens förmåga och möjlighet att
leverera hög kvalitet och effektivitet. Alla utmaningar kan inte lösas genom att ändra i organisationens
struktur utan ofta har arbetssätt och kultur stor påverkan på resultatet.

Omvärldsförutsättningar
Organisationsstruktur med
funktioner, roller, ansvar
och befogenheter

Verksamhetsidé,
vision och förhållningssätt
mål och strategier

Struktur
Vart vill
vi?
Organisationskultur,
förhållningssätt,
beteenden

Kultur

Arbetssätt

Styrning och ledning,
processer, ledarskap och
medarbetarskap

Vad ska vi lösa med organisation och vad ska vi lösa med styrning?
Det är viktigt att skilja mellan styrning och organisation (se definition nedan). Vissa utmaningar hanteras bäst
genom styrning och vissa hanteras bäst genom att organisera på ett visst sätt. Ofta finns det en övertro på
organisationens betydelse i förhållande till styrning och de arbetssätt som finns. Särskilt när det genomförs
översyn av nuvarande organisation.
Kommundirektörens förslag kommer därför skilja mellan vad som rekommenderas hanteras inom ramen för
styrning och vad som rekommenderas hantera inom ramen för organisation.

Styrning
Styrning handlar om att åstadkomma
önskvärt agerande, förändringar och
resultat med hjälp av:
-budget
-vision, mål, strategier, planer
-uppdrag
-regler, policies, riktlinjer

Organisation

Organisation handlar om att fördela
ansvarsområden, roller och funktioner
för att kunna utföra kommunens
grunduppdrag på bästa möjliga sätt
(effektivt och med hög kvalitet).

Kommunens delade uppdrag
-kopplingen mellan organisation och styrmodell

Demokrati och samhällsutveckling samt service och välfärd
Kommunen har olika roller och uppgifter. Huvudsakligen kan en indelning göras mellan rollen att vara service- och
välfärdsaktör samt rollen att vara demokrati- och samhällsutvecklingsaktör.
För att kunna agera i båda rollerna krävs att både organisation och styrmodell anpassas så att de stödjer båda.

Demokrati/samhällsutveckling
•

Skapa dialog och inflytande i
långsiktiga frågor om
demokrati och
samhällsutveckling

REGIONEN

Service/välfärd
•

Skapa dialog och inflytande i
vardagen och kommunala
beslut som har med
kommunens verksamhet och
tjänster att göra.

KULTUR

FRITID

Vision
Mission
Värdegrund

Demokrati och samhällsutveckling samt service och välfärd
Kommunen har olika roller och uppgifter. Huvudsakligen kan en indelning göras mellan rollen att vara service- och
välfärdsaktör samt rollen att vara demokrati- och samhällsutvecklingsaktör.
För att kunna agera i båda rollerna krävs att både organisation och styrmodell anpassas så att de stödjer båda.

Demokrati/samhällsutveckling
•

Skapa dialog och inflytande i
långsiktiga frågor om
demokrati och
samhällsutveckling

Styrdokument
• Vision och förhållningssätt (KF)
• Översiktsplan (KF)
• KF mål och inriktning (KF)
Organisation
• KF och KF beredning
• Kommunstyrelsen (samordning och beredning)
• Kommundirektör och delar av KS förvaltning

Service/välfärd
•

Skapa dialog och inflytande i
vardagen och kommunala
beslut som har med
kommunens verksamhet och
tjänster att göra.

Styrdokument
• Fullmäktige och nämndernas budget, mål och inriktning
• Kritiska kvalitetsindikatorer
• Lagar, planer, riktlinjer, policies
Organisation
• Kommunstyrelse (samordning och uppsikt)
• Nämnder
• Förvaltningar

Koppling mellan organisation och styrmodell
Styrning av uppdraget kring demokrati och samhällsutveckling sker främst genom vision och värdegrund samt de
kommunövergripande mål och strategiska planer som tas i kommunfullmäktige.
Styrning av uppdraget kring service och välfärd sker främst genom verksamhetens grunduppdrag, kvalitetssäkringen
av grunduppdraget genom kvalitetsindikatorer, budget/ekonomistyrning samt mål och planer inom nämnderna.

Analysera
förutsättningar
Vision och värdegrund
Statlig styrning

Kommunal styrning

Verksamhetens grunduppdrag

Följa upp
& kvalitetssäkra

Planera
Ekonomistyrning
Resursfördelning

Principer
ek.styrning

Plan för utveckling
av verksamheten
Mål-strategiåtgärder

Uppdrag

Säkerställa
genomförande

Kvalitetssäkring av
grunduppdraget
Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsindikatorer

Koppling mellan organisation och styrmodell
För att denna styrning ska fungera krävs ett ”horisontellt arbetssätt” vilket innebär att varje organisatorisk
nivå behöver arbeta fram sin styrning utifrån styrmodellen som är relevant utifrån den nivåns uppdrag och
roll.

Sammanfattning av intervjuer

Sammanfattning av intervjuer med politiker
Nedan sammanfattas ett antal tankar som lyfts under intervjuerna.
Demokrati och samhällsutveckling
•
Medborgare och näringsliv har låg tilltro till politiker och kommunen. Upplever kommunen och politiker som krångliga,
långsamma och omständliga. Detta innebär att vi politiker måste arbeta mer med dialog med våra medborgare.
•

Hur fungerar inflytande och dialog i praktiken? Idag är politiken inte duktiga på detta. Det blir inte inflytande på riktigt. Vi
behöver utarbeta nya metoder och tillvägagångssätt.

•

Politiken tenderar att prata och lova men dialogen saknar mycket systematik . Vad händer sedan? Det får inte blir en
mängd enskilda initiativ och händelser utan ett sammanhållet system och arbetssätt.

•

Fullmäktige är idag oattraktivt. Vi måste hitta nya former för arbetet i fullmäktige. Behöver mer kraftiga frågor (stora, svåra
frågor) som behöver debatteras och utvecklas. Debatten behöver bli hetare och det krävs andra arbetsformer. Fullmäktige
behöver nya inspel.

•

Formerna för medborgardialog behöver utvecklas. Inte dialog om varje enskild fråga/beslut utan mer långsiktiga
utvecklingsfrågor. Risk att det blir frågestund i stället för att lösa frågor tillsammans i dialog.

•

Tveksamt om ansvaret för medborgardialog ska ligga hos kommunstyrelsen. Mycket talar för en särskild beredning.

•

Det är ett svårt uppdrag att sitta i nämnd och vara insatt i alla frågor och ärenden samtidigt som man förväntas vara
visionär och demokratiutvecklare. Det är inte rimligt.

•

De politiska uppdragen behöver bli mer attraktiva. Ersättarnas roll behöver utvecklas och aktiveras.

.

Sammanfattning av intervjuer med politiker
Nedan sammanfattas ett antal tankar som lyfts under intervjuerna.
Nämndsorganisationen:
•
Flera av de intervjuade anser att det bör ske en uppdelning av Barn- och utbildningsnämnden i två områden
(Förskola/grundskola respektive gymnasium/vuxenutbildning). Motiveringen till denna synpunkt är att BUN har ett
omfattande uppdrag vilket gör det svårt för ledamöterna att sätta sig i alla områden och frågor.
•

Några av de intervjuade anser även att det bör ske uppdelning av Socialnämnden i två områden (äldre respektive omsorg)
med samma motivering som för BUN samt att äldrefrågor behöver ett ökat fokus.

•

Flera av de intervjuade anser att det behövs en ökad specialisering inom nämnderna, dvs att nämndens ledamöter kan
delas in i grupper som fördjupar sig och bereder frågor inom ett avgränsat område.

•

Flera av de intervjuade påpekar att kulturnämnden och fritidsnämnden båda har små uppdrag.

•

De flesta av de intervjuade anser att kulturnämnden och fritidsnämnden inte bör slås ihop till en nämnd. Motiveringen till
detta är att de anses ha olika uppdrag och att det skulle finnas en risk att den ena delen prioriteras ner. Några har dock
framfört att det i grunden borde finnas en stark gemensam nämnare mellan uppdragen som kulturnämnden och
fritidsnämnden har i form av upplevelser, meningsfull fritid, personlig utveckling, minska utanförskap mm.

•

Flera av de intervjuade anser att all förvaltning och drift av fastigheter, lokaler och anläggningar bör ske inom ramen för
Fastighet och Service.

•

I intervjuerna har resonemang om fritidsgårdarnas, musikskolans, kostverksamhetens och AMO´s tillhörighet och placering
lyfts men avseende detta har de intervjuade skilda åsikter.

•

Förebyggande arbete inom socialnämnden behöver lyftas fram och tydliggöras

Sammanfattning av fokusgrupp med kommundirektörens
ledningsgrupp (KDLG)
Nedan sammanfattas ett antal tankar som lyfts under fokusgruppen
Demokrati och samhällsutveckling
•
KDLG menar att det bör skapas en särskild politisk funktion med fokus på demokrati och samhällsutveckling.
•

KDLG pekar på att det finns mycket arbete som den tidigare demokratiberedningen gjort som kan användas i det fortsatta
arbetet.

•

KDLG ser stora möjlighet att med en särskild politisk funktion mer systematiskt arbeta med omvärldsbevakning,
medborgardialog, övergripande vision och mål, översiktsplanering, mm.

•

KDLG ser stora möjligheter att skapa attraktiva politiska uppdrag i denna funktion.

•

KDLGs bedömning är att det inte är realistiskt att ledamöter i en nämnd och/eller kommunstyrelse både kan ha den tid,
den specialistkunskap och den metodik som krävs för att ha för många olika roller och uppgifter. Uppgifterna kopplade till
demokrati och samhällsutveckling har en annan karaktär och metodik samt innebär inget verksamhetsansvar varför det
med fördel kan utföras av en särskilt politisk funktion.

Sammanfattning av fokusgrupp med kommundirektörens
ledningsgrupp (KDLG)
Nämndsorganisationen:
•
KDLG är helt överens om att en uppdelning av Barn – och utbildningsnämnden och/eller Socialnämnden inte skulle skapa
någon bättre kvalitet eller effektivitet utan istället riskera minskad helhetssyn och minskat samarbete.
•

KDLG menar istället att ökad specialisering och fokusering kan åstadkommas genom arbetsgrupper inom nämnderna.

•

KDLG menar att drift och förvaltning av Fritids fastigheter, lokaler och anläggningar bör flyttas till Fastighet och service.

•

KDLG anser att även gränsdragningen mellan Fastighet och Service och Tekniska samt de kommunala bolagen på sikt ska
utredas.

•

KDLG har olika uppfattningar om hur Kultur och Fritid bör slås samman eller inte. Det finns starka gemensamma
nämnare vad gäller målgrupper och uppdraget men verksamheterna skiljer sig åt. Det finns anledning att utreda detta
vidare.

•

KDLG tycker att Fritidsgårdarna har en stark koppling till det uppdrag som ligger inom Fritid.

•

KDLG tycker att Fältverksamheten har en stark koppling till Fritidsgårdarnas uppdrag.

Kommundirektörens förslag

Kommundirektörens förslag i korthet
Kommundirektören föreslår att:
•

det inrättas en fast fullmäktigeberedning för demokrati och samhällsutveckling.

•

det inte görs några förändringar i den övergripande nämndstrukturen. Istället föreslår
kommundirektören att det läggs ett mer långsiktigt uppdrag om att se över organisationen.

•

att nämndernas specialisering och fokusering ökar genom att inrätta arbetsgrupper inom
nämnderna.

•

drift och förvaltning av fritidsnämndens anläggningar, fastigheter och lokaler flyttas till
fastighets- och servicenämnden.

•

fritidsgårdarna (ligger idag inom barn- och utbildningsnämnden) och fältverksamheten
(ligger idag inom socialnämnden) flyttas till fritidsnämnden.

Kommundirektörens förslag:
Inrätta en fast fullmäktigeberedning för demokrati och samhällsutveckling
Kommundirektören föreslår att det inrättas en fast fullmäktigeberedning med helhetssyn på demokrati och samhällsutveckling.
Den fasta beredningen ligger direkt under kommunfullmäktige vilket innebär att huvuduppdraget och tillkommande uppgifter till
den fasta beredningen kan komma endast via kommunfullmäktige.
Beredningens syfte
Tanken med att inrätta en fast beredning demokrati och samhällsutveckling är att frikoppla beredningen från verksamheterna i
organisationen. Beredningen ska ha ett långsiktigt perspektiv och helhetssyn på demokrati och samhällsutveckling. Beredningen
behöver agera fritt och kreativt och vara en politisk resurs för omvärldsanalys, nulägesanalys, beredning, medborgardialog,
översiktsplanering, mm. Beredningens uppgift är att arbeta fram konkreta och tydliga rapporter samt beslutsunderlag.
Huvuduppgifter
Beredningens huvudsakliga uppdrag är:
• Omvärldsbevakning, ta fram rapporter och analyser som underlag till fullmäktige.
• Ta fram underlag inför fullmäktiges vision, övergripande mål och inriktningar.
• Ta fram underlag i arbetet med Översiktsplan.
• Löpande utvärdera vision, övergripande mål och inriktningar sam översiktsplan.
• Utifrån vision, övergripande mål och inriktningar samt översiktsplan ta fram förslag på politiska initiativ.
• Dialog med medborgare och näringsliv.
• Bereda ärenden på uppdrag av kommunfullmäktige.
Kommentarer
• För att möjliggöra beredningens uppdrag är det mycket viktigt att rollfördelningen mellan kommunstyrelse, nämnder och
beredningen definieras tydligt.
• Beredningen behöver få en hög status och stor legitimitet för att inte hamna i skymundan av kommunstyrelsens och
nämndernas arbete och roller.
• Ledarskapet är viktigt i alla forum men kanske extra viktigt i beredningen för att få deras roll och arbetssätt på plats.
• I beredningens presidium bör det inte sitta några ledamöter som sitter i något annat presidium i kommunstyrelse eller nämnder.
• Beredningen ska stödjas både vad gäller metoder och expertkompetens av kommunstyrelsens förvaltning.

Dynamiken mellan de politiska funktionerna

Grundtanken är att det ska uppstå en positiv
spänning mellan de politiska funktioner som
rapporterar till kommunfullmäktige genom att
de har olika roller och perspektiv. Denna positiva
stämning ska stimulera kommunens utveckling
och debatten i fullmäktige.

Nämnder
Målgrupp och
verksamhet inom
nämndens uppdrag

KF Beredning
Omvärldsperspektiv, medborgare,
demokrati och samhällsutveckling

Kommunstyrelsen
Leda och samordna
Uppsikt
Bereda ärenden till KF

Medborgardialog
Medborgardialog är ett samlingsbegrepp för de systematiska och strukturerade samtal som genomförs med olika
grupper av medborgare/invånare. Olika politiska funktioner bör ha olika ansvarsområden och roller i medborgardialogen. Nedan finns en bild som visar ett förslag på hur roll och ansvar kan fördelas.

Målgrupp

Ansvarig

Innehåll

Väljare

Politiska partier

Partiernas politik
Samtal med väljare om partiernas
politik (vision, värderingar, mål)

Medborgare

KF
Beredning

Långsiktigt samhällsutv
Olika tema
Helhetssyn på kommunen

Orter

KF
Beredning

Samhällsutveckling på den lokala orten

Målgrupp utifrån
nämndens uppdrag

Nämnd tillsammans
med förvaltning

Utveckling av verksamheten utifrån
dialog med målgrupper
Frågor och beslut

Kommundirektörens förslag:

Inga förändringar i den övergripande nämndstrukturen
Kommundirektören föreslår att det inte görs några förändringar i den övergripande nämndstrukturen.
Motivering
•
Kommundirektören har identifierat ett antal möjliga organisationsförändringar som kräver mer tid för fördjupad
utredning, förankring och delaktighet. Dessa möjliga förändringar kräver ett större helhetsgrepp än att göra små
justeringar och förutsätter därför mer tid och att frågan processas ordentligt (se förslag om fördjupat utredningsuppdrag).
•

Det pågår ett stort arbete i kommunen med utveckling, utbildning och implementering av styrmodell som kräver
kraftsamling. Detta kommer skapa förutsättningar för bättre resultat, samarbeten och verksamheter utan att göra några
större organisationsförändringar på kort sikt. Rekommendationen är därför att inte störa verksamheterna med större
omorganisationer i nuläget.

•

Vad gäller de förslag om uppdelning av t ex Barn- och utbildningsnämndens uppdrag så är rekommendationen att istället
titta på nämndens arbetssätt (se förslag om specialisering i nämnderna). Kommundirektörens rekommendation är att det
ska finnas en grundprincip om samordning och helhetssyn som talar för nämnder med mer omfattande uppdrag.

•

Några ytterligare argument för att bibehålla en samlad nämnd är att minimera myndighetsgränser, kostnadseffektivitet
samt helhetssynen på barn och unga.

Kommentar:
I alla organisationer är gemensam syn på och kunskap om organisationsstrukturen, funktioner, roller, styrmodell och arbetssätt
viktiga för att arbetet ska fungera effektivt. Behovet av fortlöpande och gemensam politikerutbildning inom dessa områden bör
därför ses över för kommande mandatperiod.

Kommundirektörens förslag:

Utökat utredningsuppdrag
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att det läggs ett utökat utredningsuppdrag avseende kommunens organisation.
Uppdraget bör ges till en fast parlamentarisk kommitté med ett uppdrag över hela kommande
mandatperioden.
Motivering
I både intervjuer och workshop har det framkommit idéer om hur Gislaveds organisation (både politisk
organisation och förvaltningsorganisation kan utvecklas på lång sikt. Dessa förädringar behöver tid och
kommunikation eftersom processen är minst lika viktig som beslutet.
Uppdraget
Total översyn av politisk och förvaltningsorganisation – effektiv organisation som möter framtidens krav och
behov.
Exempel på frågor som varit uppe i denna utredning:
• Kultur och fritid
• Samla samhällsbyggnadsfrågor
• Gränsdragningen mellan Fastighet och service kontra Tekniska
• Arbetsmarknadsfrågor
• Kostverksamheten

Kommundirektörens förslag:

Ökad specialisering och fokusering i nämnderna
Kommundirektören föreslår att respektive nämnd gör en översyn av sina arbetssätt, ansvarsfördelning mellan nämnd och
förvaltning samt specialisering inom nämnden.
Motivering
En synpunkt som framkommit i flera intervjuer är att det är svårt att som ledamot ha den kunskap som krävs för att vara insatt
och fatta rätt beslut. Detta gäller särskilt i nämnder med stora och breda uppdrag. Det har därför framkommit förslag om att
dela upp de stora nämnderna, bl a BUN och SocN.
Den stora nackdelen med uppdelade nämnder är helhetssynen. Det finns en risk med att dela upp nämndernas roller och
uppdrag med hänsyn till att någon behöver ha ett helhetsansvar.
Rekommendationen är därför istället att bilda grupper inom respektive nämnd som kan specialiseras sig i och fokusera på vissa
frågor/områden/verksamheter. Dessa grupper kan sedan vidareförmedla kunskap och information till nämnden som helhet
samt också bereda ärenden inför beslut i nämnden.
Rekommendationen är vidare att inte delegera beslutsrätt till dessa grupper eftersom beslut bör tas utifrån ett
helhetsperspektiv i den samlade nämnden. Rekommendationen är därför arbetsgrupper istället för utskott.
Dessa arbetsgrupper skapar också en möjlighet att aktivera och engagera ersättarna i nämnderna på ett annat sätt än tidigare.
Om nämnden upplever att det är svårt att sätta sig in i alla frågor/ärenden så bör också nämndens arbetssätt och rollfördelning
mot förvaltningen ses över. Hanteras frågor och ärenden på rätt sätt med rätt ansvarsfördelning?

Kommundirektörens förslag:

Flytta uppdraget kring drift och förvaltning av de anläggningar, lokaler och
fastigheter som finns inom Fritidsnämnden till Fastighets- och servicenämnden.
Kommundirektören föreslår att uppdraget kring drift och förvaltning av de anläggningar, lokaler och
fastigheter som finns inom Fritidsnämnden flyttas till Fastighets- och service nämnden.
Motivering
•
Det ska finnas en funktion inom kommunen som har helhetsansvaret för drift och förvaltning av
kommunens alla lokaler och anläggningar (Fastighets- och servicenämnden). Detta innebär att
gränsdragningsfrågor mot Tekniska och kommunens bolag på sikt behöver ses över men att detta ligger
i framtiden.
•

Ett utökat uppdrag för Fastighet och service innebär både ökad möjlighet till specialisering och samtidigt
minskad sårbarhet. Ökad effektivitet.

•

Fritidsnämnden ska även fortsättningsvis ha det strategiska ansvaret och vara beställare mot Fastighet
och service.

•

Genom att flytta driftsfrågor från fritidsnämnden så ökar möjligheten att fokusera på uppdraget att skapa
meningsfull fritid för alla (med fokus på alla ungdomar, stödja och utveckla föreningar, ökad social
hållbarhet genom förebyggande och främjande arbete, mm.

Kommundirektörens förslag:

Flytta uppdraget kring Fritidsgårdarna till Fritidsnämnden
Kommundirektören föreslår att uppdraget kring fritidsgårdarna flyttas från barn- och utbildningsnämnden till
fritidsnämnden.
Motivering
•
Fritidsgårdarnas uppdrag är starkt kopplat till Fritidsnämndens uppdrag med förebyggande och
främjande arbete för barn och ungas fritid.
•

Flera av de intervjuade politikerna anser att fritidsgårdarna inte får ses som en förlängning av skoldagen.
Att personalen finns på båda skola och fritidsgård kan hanteras ändå.

•

Fritidsnämnden har stor möjlighet att fokusera på barn och ungas fritid (samtidigt som BUN kan ha ökat
fokus på det pedagogiska uppdraget).

•

Detta är en möjlighet att vidareutveckla Fritidsgårdarnas roll och uppdrag.

Kommundirektörens förslag:

Flytta uppdraget kring fältverksamheten till fritidsnämnden
Kommundirektören föreslår att uppdraget kring fältverksamheten flyttas från socialnämnden till
fritidsnämnden.
Motivering
•
I nuläget har inte Gislaveds kommun någon fungerande operativ fältverksamhet. Denna behöver stärkas
och utvecklas.
•

Det finns en naturlig koppling mellan fältverksamhetens förebyggande roll och uppdrag samt
Fritidsgårdarnas uppdrag.

•

Detta är en möjlighet till ökat fokus på det förebyggande arbete som fältverksamheten ska bedriva.

Förslag på organisation
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Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter
1§
Fullmäktige har 49 ledamöter. Bestämmelser om antalet ersättare finns i vallagen.

Ordförande och vice ordförande, presidium
2§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige på det
första sammanträdet i oktober bland ledamöterna en ordförande samt en förste och
en andre vice ordförande (presidium) för den löpande mandatperioden.
Avgår ordföranden eller vice ordförandena som ledamot eller från sin presidiepost,
bör fullmäktige så snart som möjligt välja annan ledamot i den avgångnes ställe.
Ansvarsområden för kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges presidium ska ansvara för kommunens allmänna representation
vid t.ex. invigningar, jubileer, officiella besök, uppvaktningar och välkomnande samt
firande av högtidsdagar och utdelning av priser och stipendier, om inte
kommunstyrelsen eller annat organ är ansvarig.
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för kommunens officiella flaggning och
bereder riktlinjer inom området.

Interimsordförande
3§
Om samtliga i presidiet är hindrade att delta i kommunfullmäktiges sammanträde
fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter, d.v.s. den som har varit ledamot
längst tid eller – om två ledamöter har lika lång tjänstgöringstid – den äldste av dem.
Ålderspresidenten tjänstgör även som ordförande vid nyvalda fullmäktiges första
sammanträde till dess presidievalen har förrättats.

Sammanträdesordning
3

4§
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad, dock med undantag av ett
sommaruppehåll i juli. Fullmäktige fastställer sammanträdesordningen för varje
nästkommande år.
Dag för extra sammanträde bestäms av ordföranden efter samråd med presidiet.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet. Uppgift om beslutet ska utan dröjsmål och minst en (1) vecka före den
bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens digitala anslagstavla och snarast
sändas till varje ledamot och ersättare i fullmäktige.
Om det finns särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med presidiet besluta
att ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden
för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot
och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige
första gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter
samråd med kommunstyrelsens presidium.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
5§
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall
beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. Om sammanträdet
ska fortsätta inom en vecka, behöver någon ny kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall
ska ordföranden underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
Om fullmäktige beslutar att fortsätta sammanträdet efter en vecka, utfärdar
ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Sammanträdesplats
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6§
Fullmäktiges ordinarie sammanträdesplats är fullmäktiges sessionssal, Kommunhuset,
Gislaved.
Fullmäktiges presidium kan besluta om att sammanträden kan läggas på annan plats.
I anslutning till sammanträden kan studiebesök eller fördjupad information ordnas om
en aktuell fråga eller ett pågående ärende.

Kungörelse/tillkännagivande
7§
Fullmäktige beslutar inför varje år i vilken eller vilka ortstidningar uppgifterna om tid
och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas. Fullmäktige bestämmer samtidigt i
vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i
ortstidningen. Ordförande avgör vilka ärenden som ska annonseras.
Kungörelsen ska publiceras på kommunens digitala anslagstavla samt på lämpliga sociala
medier.

Ärenden och handlingar till sammanträden m.m.
8§
Ordföranden bestämmer efter samråd med presidiet när fullmäktige ska behandla ett
ärende, om inte annat följer av lag.
Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige – med uppgift om tid och plats för
sammanträdet och om de ärenden, som ska behandlas (kungörelse) – ska vara åtföljd
av tillhörande handlingar i den omfattning ordföranden eller på dennes uppdrag
sekreteraren bestämmer. Sådan fullständig kallelse ska ställas till varje ledamot och
ersättare i fullmäktige.
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden
som tagits in i kungörelsen bör ställas till varje ledamot och ersättare före
sammanträdet.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen under sammanträdet och på kommunens hemsida.
Interpellationer och frågor bör finnas tillgängliga för närvarande ledamöter och
ersättare vid det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
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9§
Är ledamot i kommunfullmäktige förhindrad att delta i helt sammanträde eller del av
sammanträde, ska denne utan dröjsmål anmäla detta till fullmäktiges kansli, som ska
kalla den ersättare, som står i tur att tjänstgöra.
Om ledamot utan att i förväg ha anmält förhinder uteblir från sammanträde eller efter
anmälan om hinder att vidare delta i sammanträde lämnar detta, inträder på
ordförandens anmodan i ledamotens ställe den ersättare, som är närvarande vid
sammanträdet och står i tur att tjänstgöra. Endast om det föreligger särskilda skäl för
det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.
Det som sagts om ledamot i § 9 gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

Placeringsordning
10 §
Vid kommunfullmäktiges sammanträden intar presidiets ledamöter, sekreteraren och
kommunstyrelsens ordförande särskilda platser vid presidiebordet.
Fullmäktiges ledamöter placeras i den ordning de invalts i kommunfullmäktige.
Fullmäktigeledamot, som utsetts vid särskild röstsammanräkning, intar för återstoden
av mandatperioden den plats, som innehafts av den ledamot som ersatts.
Ersättare, som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandes ställe, intar särskilt
anvisad plats. Ersättare, som tjänstgör i annan ledamots ställe intar ledamotens plats.
Fullmäktiges presidium får besluta om möblering av sessionssalen och om annan
placering till följd av ändring av möbleringen.

Upprop
11 §
En uppropslista, som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör, ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
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Om ledamot infinner sig vid sammanträde efter det att uppropet avslutats, ska han
anmäla sig hos ordföranden, som efter tillkännagivande om närvaron låter ledamoten
inträda i tjänstgöring.

Protokollsjusterare
§ 12
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 11 §, väljer fullmäktige två ledamöter – varav en
bör representera oppositionen – att tillsammans med ordföranden justera protokollet
från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid omröstningar.

Turordning för handläggning av ärendena
13 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Fullmäktige får även besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som
inte finns med i kungörelsen.
Föredragningslistan ska fastställas efter det att ordföranden redovisat anmälda
tillkommande eller utgående ärenden.

Yttranderätt
14 §
Ordföranden, vice ordföranden i en nämnd/styrelse eller gemensam nämnd vars
verksamhetsområde ett ärende berör får delta i fullmäktiges överläggningar i ärendet.
Ordföranden i en nämnd/styrelse, i kommunala företag/stiftelser och kommunförbund
eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den
överläggning som hålls med anledning av svaret.
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Styrelsens ordförande i kommunala bolag enlighet med kommunallag, när fullmäktige
behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Kommunens revisorer får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett
ärende som berör revisorernas egen förvaltning.
Ordföranden låter, efter samråd med presidiet, i den utsträckning som det behövs
kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda i
kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter
samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs. Kalla in
ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de
samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med
presidiet i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett
sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
Kommundirektören får delta i överläggningar i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena
15 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken
han eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Ledamots första inlägg begränsas till 10 minuter, förutom vid det sammanträde som en
motion har lämnats in då är talartiden begränsad till två (2) minuter. Behöver
ledamoten mer än 2/10 minuter för sitt första inlägg ska ledamoten anmäla det till
presidiet innan sammanträdet och få det prövat av presidiet. Tiden för uppläsning av
interpellationer och svar räknas inte som inlägg.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett inlägg på
högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Replik ska
begäras senast innan talarens inlägg avslutats. Inlägget görs omedelbart efter den talare
som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Rätt till genmäle (svar) på
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repliken för talaren med ytterligare två minuter finns då. Rätt till replik på genmäle
finns då med högst två (2) minuter.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta
en talare under hans eller hennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter
tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller
avsluta sammanträdet.

Yrkanden
16 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen. Yrkanden ska vara
skriftliga och överlämnas till ordföranden när de framställts.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande
ändras, läggas till eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Deltagande i beslut
17 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
fullmäktige fattat det med acklamation.

Återremiss m.m.
18 §
Med återremiss menas att ärendet skickas tillbaka till beredande organ för ytterligare
utredning. Ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de
tjänstgörande ledamöterna. Dock gäller enkel majoritet om ärendet tidigare bordlagts
eller återremitterats på detta sätt.
Ett och samma ärende kan därför bara bordläggas eller återremitteras av en minoritet
en gång.
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Ett beslut om återremiss ska ha en tydlig motivering, som kan utgöra direktiv för
ärendets fortsatta beredning.

Omröstningar och valsedlar
19 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har
utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller
återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning
genomföras omedelbart.
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet
avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig
1
2
3

om den upptar namnet på någon som inte är valbar
om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska väljas
om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt.
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motion
20 §
En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den lämnas in till fullmäktiges kansli.
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En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Kommunstyrelsen ska två (2) gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april
och oktober.

Företagens initiativrätt
21 §
Styrelsen i kommunala bolag enlighet med kommunallag, får väcka ärenden i fullmäktige
om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellation
22 §
Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en
nämnd/styrelse samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.
1. En interpellation ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering.
Den bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen och
ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller styrelses
handläggning. Den får inte avse ämnen som rör myndighetsutövning mot någon
enskild.
2. En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot.
Den ska skickas in till fullmäktiges kansli senast dagen före det sammanträde vid
vilket ledamoten avser att ställa den.
3. Ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet och om interpellationen genom hans
försorg är tillgänglig för fullmäktiges ledamöter. En ersättare som har ställt en
interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas,
bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället.
4. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer
närmast efter det då interpellationen ställdes. Om interpellationen lämnas
senast 14 dagar innan det sammanträde då den ställs bör den besvaras vid detta
sammanträde.
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5. Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt. Uppgift, om att
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde, bör tas in i
kungörelsen.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få tillfälle att ta del av svar
dagen före den sammanträdesdag, då svaret skall lämnas.
6. Om en interpellation avser förhållandena i kommunala bolag enlighet med
kommunallag, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts
överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara
interpellationen.
7. Ordföranden i en nämnd/styrelse till vilken en interpellation ställts får överlåta
besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i
ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt
uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
8. Ordföranden i en styrelse/nämnd till vilken interpellation ställts får överlåta
besvarandet av interpellationen till annan ordförande i styrelse/nämnd i den
egna kommunen om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda
förutsättningar att besvara interpellationen.
9. Interpellationerna bör tillsammans med frågor behandlas före andra ärenden
men efter att dagordningen har fastställts.

Fråga
23 §
Fråga får ställas av ledamöterna eller tjänstgörande ersättare och riktas till
ordföranden i en nämnd/styrelse samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige
bestämmer.
En fråga ska skriftligen lämnas in till fullmäktiges kansli senast två (2) timmar före
sammanträdets början. Detta kan ske via personligt besök, papperspost eller e-post. I
det senare fallet ska ledamoten signera e-postutskrift senast vid sammanträdets början.
Den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet.
En fråga ska avse ämne som hör till fullmäktiges eller en nämnds/styrelses handläggning.
Den får inte avse myndighetsutövning mot någon enskild.
Frågor får ställas i syfte att inhämta upplysningar och inte kräva ett omfattande
utredningsarbete för att kunna besvaras.
Frågan ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en kort inledande
förklaring.
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När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i
överläggningen.
Frågan bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Frågor bör tillsammans med interpellationer behandlas före andra ärenden men efter
att dagordningen har fastställts.

Allmänhetens frågestund
24 §
Allmänheten ska ges möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen vid ett
sammanträde med fullmäktige när årsredovisningen behandlas.
Allmänheten får beredas tillfälle att ställa frågor i ärenden som av kommunfullmäktiges
presidium bedöms som särskilt angelägna och som inte berör myndighetsutövning mot
enskilda eller företag.
I kungörelsen ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska
också införas i ortstidningen samt på kommunens hemsida.
Ordföranden bestämmer efter samråd med presidiet, om och hur frågestunden ska
genomföras, och låter kalla de förtroendevalda hos kommunen som behövs för att
lämna upplysningar under den.
Frågor får endast ställas till kommunalråden samt till ordförande samt andre vice
ordföranden i kommunal nämnd/styrelse.
Allmänhetens frågestund hålls maximalt i 30 minuter, innan fullmäktige behandlar det
ärende där frågor från allmänheten får förekomma.
Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att
den kan framföras upp till två (2) minuter. Den som svarar disponerar fem (5) minuter.
Frågeställaren har rätt till en följdfråga på högst en minut med anledning av svaret och
den som svarar får två (2) minuter för att svara på replikfrågan.
Ordföranden har möjlighet att ta ordet från den som avviker från ämnet i en fråga och
som efter tillsägelse inte rättar sig efter ordförandens uppmaning. Ordföranden kan
även besluta att avvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ytterligare debatt av fullmäktiges ledamöter får inte förekomma under frågestunden.
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Beredning av ärenden
25 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska behandla ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss
av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden
som kommit in efter det närmaste föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut
om beredning och remiss av sådana ärenden som fattats.
Fullmäktiges presidium svarar för att ärenden om ansvarsprövning bereds i enlighet
med kommunallagens bestämmelser.
Fullmäktiges presidium svarar även för beredning av revisorernas reglemente.

Återredovisning från nämnderna
26 §
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning
av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive
nämnds reglemente.

Beredning av revisorernas budget
27 §
Kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. Förslag till budget ska
vara beslutat före september månads utgång.

Beredning vid ansvarsprövning och förklaring vid
revisionsanmärkning
28 §
Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning.
Beredningen omfattar att
14






Inhämta förklaring från den/de som anmärkning riktas mot som framställts i
revisionsberättelse samt över revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte
tillstyrks,
Lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov förslag till
beslutsmotivering,
Lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad anmärkning
också ska framställas från fullmäktiges sida, med förslag till motivering,
Lämna förslag om fullmäktige ska rikta egen anmärkning, med förslag till
motivering

I fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen ska revisorerna alltid ges tillfälle att
yttra sig.

Valberedning
29 §
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning
för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av sju (7) ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla
med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte
är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Reservation
30 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast
under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Justering av protokollet
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31 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska redovisas skriftligen innan fullmäktige justerar den.

Expediering m.m.
32 §
Utdrag ur protokollet ska sändas till de nämnder, andra organ och personer som
berörs av besluten i protokollet.
Kommunens revisorer ska tillställas hela protokollet.
Fullmäktiges protokoll ska vara tillgängliga på kommunens hemsida.
Ordföranden undertecknar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som
upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.
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§I

Kommunfullmäktiges arbetsordning
Ärendebeskrivning
Från och med den I januari 2018 ersätts kommunallag (1991 :900) med en ny kommunallag, som benämns med SFS nummer 2017:725. I och med detta sker en översyn
av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Kommunfullmäktige beslutade dessutom den 26 oktober 2017, KF § 128 att ändra
paragraf sju (7) i kommunfullmäktiges arbetsordning gällande att kungörelsen även ska
publiceras på lämpliga sociala medier.

De förändringar som föreslås är:
4 § - Kommunens anslagstavla benämns som en digital anslagstavla
7§ - Tillägg om att kungörelsen även ska publiceras på lämpliga sociala medier
27 § - Förtydligande om när kommunfullmäktiges presidium ska svara för beredning av revisorernas budget
32 § - skrivelsen om sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser har tagits bort
Hänvisningarna till kommunallagen i hela arbetsordningen har tagits bort.
Ovanstående förslag till förändringar är nu införda i ett förslag till ny arbetsordning
för kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige daterad den I I december 2017

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

upphäva nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige samt,

att

anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige daterad den I I december
2017
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Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 januari 2018 ersätts kommunallag (1991:900) med en ny
kommunallag, som benämns med SFS nummer 2017:725. I och med detta sker
en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Kommunfullmäktige beslutade dessutom den 26 oktober 2017, § 128 att ändra
paragraf sju (7) i kommunfullmäktiges arbetsordning gällande att kungörelsen
även ska publiceras på lämpliga sociala medier.
De förändringar som föreslås är följande:
4 § - Kommunens anslagstavla benämns som en digital anslagstavla
7§ - Tillägg om att kungörelsen även ska publiceras på lämpliga sociala
medier
27 § - Förtydligande om när kommunfullmäktiges presidium ska svara för
beredning av revisorernas budget
32 § - skrivelsen om sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser
har tagits bort
Hänvisningarna till kommunallagen i hela arbetsordningen har tagits bort
Ovanstående förslag till förändringar är nu införda i ett förslag till ny
arbetsordning för kommunfullmäktige. Ärendet har beretts av
kommunfullmäktiges presidie den 25 januari 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 december 2017
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige daterad den 11 december
2017
Kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 25 januari 2018, § 1
Kommunstyrelsen s förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

upphäva nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige samt,

att

anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige daterad den 11
december 2017.
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