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§ 191 2014.598 KS

Nytt förslag till reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppdaterade under 2014 underlag för lokala
bedömningar angående reglemente för styrelse och övriga nämnder. Med anledning av detta
godkände kommunfullmäktige den 24 februari 2016, § 46, förslag till nytt reglemente för
kommunstyrelsen. Reglementet reviderades på nytt av kommunfullmäktige den 13 juni 2018,
§ 114 bland annat med anledning av kommunallag (SFS 2017:725).
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 31 augusti 2016, § 165, remitterat
kommunledningskontorets förslag till nya reglementen till samtliga nämnder för yttrande.
Kommunstyrelsen har den 8 maj 2017 beslutat att återremittera ärendet i enlighet med
yrkande om att förändringar i reglementena endast ska ha sin utgångspunkt i ändringar i
kommunallagen, SKL:s normalreglemente och beslutade förändringar i fullmäktige.
Sedan återremissen har SKL under 2018 uppdaterat underlag för lokala bedömningar
angående reglementen för styrelsen och nämnder. Med anledning av detta har det
ursprungliga förslaget till nya reglementen arbetats om. Det nya förslaget innehåller ett
gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, samt enskilda reglementen
för kommunstyrelsen och respektive nämnd. Det nya förslaget har inte remitterats på nytt
men dialog har förts mellan kommunledningskontoret och samtliga förvaltningschefer
angående förändringar i respektive reglemente.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 november 2018 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Det nu aktuella förslaget till nya reglementen har främst fokuserat på att uppdatera
nuvarande i enlighet med SKL:s rekommendationer. Detta innebär att ett nytt reglemente har
skapats, benämnt Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås
kommun, som innehåller samtliga övergripande regler. Dessa bestämmelser har därför lyfts
ur från respektive nämnds reglemente, för att istället återfinnas i det gemensamma. Detta
kommer innebära ett förenklat förfarande vid framtida revideringar av reglementena.
Innehållet i det gemensamma reglementet är till stor del i överensstämmelse med nu
gällande reglementen. De ändringar som har gjorts är främst diverse omformuleringar. I
vissa fall har dock SKL:s underlag inneburit preciseringar av tidigare bestämmelser, vilka fall
detta är framgår av bilagan ”Ändringar i reglementen”.
I övrigt har ändringar gjorts med anledning av uppdaterad lagstiftning. Samtliga begrepp och
laghänvisningar i de nya reglementena är således i enlighet med nu gällande lagstiftning.
Hänsyn har vidare tagits till beslut av kommunfullmäktige vilka föranleder förändringar i
reglementena. Aktuella ändringar av reglementena samt beslut av kommunfullmäktige
framgår av bilagan ”Ändringar i reglementen”.
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Ändringar har även gjorts i vissa fall som endast grundar sig på att kommunfullmäktige har
beslutat att hänskjuta en viss fråga till att avgöras i samband med en revidering av
reglementena. De fall i vilka detta har lett till ändringar i reglementena framgår av bilagan
”Ändringar i reglementen”.
I övrigt har ett antal redaktionella förbättringar införts i samtliga texter. Grammatiska
ändringar samt vissa ändringar gällande meningsbyggnad och disposition har gjorts för att
förbättra texternas framställning.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1. Gemensamt reglemente för kommunstyrelse samt nämnder i Alingsås kommun antas att
gälla från och med den 1 januari 2019.
2. Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden,
miljöskyddsnämnden, socialnämnden, valnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt
överförmyndarnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
3. Reglementen för nya nämnderna kultur- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
Arbetsutskottet har den 7 november 2018, § 187 beslutat att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Yrkande
Anna Hansson (MP) yrkar på följande tillägg:
Reglemente kultur- och utbildningsnämnden:
Under §4 om sammansättning infogas " Nämnden har två arbetsutskott".
Reglemente samhällsbyggnadsnämnden:
Under §4 om sammansättning infogas "Nämnden har två arbetsutskott".
Boris Jernskiegg (SD) yrkar bifall till Anna Hanssons tilläggsyrkande.
Simon Waern (S) och Daniel Filipsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
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Proposition
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Simon Waerns och Daniel
Filipssons yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Anna Hanssons m fl
tilläggsyrkande.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till Anna Hanssons tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag till Anna Hanssons tilläggsyrkande.
Ja
Anna Hansson (MP)
Boris Jernskiegg (SD)
Novak Vasic (MP)

Nej
Simon Waern (S)
Anita Brodén (L)
Martin Lindberg (V)
Anita Hedén Unosson (S)
Ingbritt Johansson (C)
Jan Kesker (L)
Birgitta Larsson (S)
Karin Schagerlind (M)
Stefan Svensson (KD)
Björn Wallin Salthammer (S)
Per-Gordon Tranberg (M)
Daniel Filipsson (M)

Med 3 ja-röster mot 12 nej-röster avslås Anna Hanssons tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Gemensamt reglemente för kommunstyrelse samt nämnder i Alingsås kommun antas att
gälla från och med den 1 januari 2019.
2. Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden,
miljöskyddsnämnden, socialnämnden, valnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt
överförmyndarnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
3. Reglementen för nya nämnderna kultur- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
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Reservation
Boris Jernskiegg (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Anna Hansson (MP) lämnar följande skriftliga reservation:
Under år 2017 fanns en arbetsgrupp för ”Ny politisk organisation” för den nya
mandatperioden. Arbetsgruppen bestod av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) plus
kommunfullmäktigegruppledarna för de två partiet som inte hade platser i KSAU. Samtliga
gruppledare deltog därmed i arbetet. Principen för arbetet var att vi endast skulle förändra
organisationen om vi var överens om det. Under ett flertal möten diskuterade vi olika
tänkbara förändringar och kompromissade oss fram till några förändringar.
En betydande förändring som vi kom fram till var att två nämndsammanslagningar skulle ske.
Kultur- och fritidsnämnden skulle slås samman med utbildningsnämnden, och
samhällsbyggnadsnämnden skulle slås samman med tekniska nämnden. Detta var villkorat
från Miljöpartiets sida. Villkoret för att stödja nämndsammanslagningarna var att varje ny
”stornämnd” skulle få ha kvar sina två arbetsutskott. Detta såg vi som mycket viktigt.
Arbetsgruppen för ny politisk organisation var överens om att de två nya ”stornämnderna”
skulle ha två arbetsutskott vardera, och vi kände oss nöjda med uppgörelsen.
Det är i arbetsutskotten som ärenden bereds inför nämnd. Det är här som dialogen kan
fördjupas och kompromisser kan tas fram på ett konstruktivt sätt. I det fall man inte är
överens finns det också ett värde av dialog med kvalitet, så att skillnader mellan perspektiv
och vilja klarläggs. I händelse av att två nämnder slås samman och det bara finns ett
arbetsutskott, så finns det också en större risk att vissa frågor trängs undan och den politiska
beredningen tappar kvalitet.
I samband med beslut om nya reglementen för nämnderna inför den nya mandatperioden
ser vi det som självklart att det inskrivs i reglementena att de nya nämnderna kultur- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska ha två arbetsutskott vardera. Vi
har därför yrkat på det. Om detta inte beskrivs där så ser vi dels en risk för att samtliga
arbetsutskotten inte kommer på plats, dels en risk att om de kommer på plats så kan de
ändå tas bort när som helst.
Två av nämnderna, kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden, har redan fattat
beslut om två arbetsutskott. Avseende ny samhällsbyggnadsnämnd så saknas fortfarande
beslut.
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Anteckning
Simon Waern (S), Birgitta Larsson (S), Anita Hedén Unosson (S) och Björn Wallin
Salthammer (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Vid diskussioner som föranledde den nya politiska organisationen där
Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnde samt Utbildningsnämnden och Kultur och
Fritidsnämnden slogs samman fanns en samsyn kring att de sammanslagna nämnderna
utarbetade arbetsformer för att frågor inte skulle försvinna i en större nämnd, exempelvis
genom att inrätta två arbetsutskott i en nämnd. Socialdemokraterna anser att nämnderna
själva bör utarbeta dessa arbetsformer men att syftet med den framkomna samsynen
efterlevs.
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