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Förslag till politisk organisation för Alingsås kommun,
mandatperioden 2019-2022.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 april 2017, § 65 att utse en
styrgrupp för arbetet med politisk organisation inför mandatperioden 2019-2022.
Styrgruppen bestod av kommunstyrelsens arbetsutskott samt gruppledare för
Centerpartiet och Sverigedemokraterna.
Kommunledningskontoret gavs även i uppdrag att göra en översyn av
förtroendevaldas ersättningar och villkor och i övrigt bistå styrgruppens arbete.
Förslag till förändringar av förtroendevaldas ersättningar ska ske utifrån
styrgruppens förslag till organisation samt i syfte att förenkla administrationen.

Styrgruppens arbete
Utsedd styrgrupp för politisk organisation 2019-2022 har sammanträtt vid upprepade
tillfällen under 2017 samt 2018. Inledningsvis bistod tjänstemän vid
kommunledningskontoret styrgruppen med administrativt stöd samt framtagande av
diverse underlag. Omvärldsbevakning kring organisation i andra kommuner samt
diverse gränsdragningsfrågor har diskuterats.
Styrgruppen har därefter under början av år 2018 enats om ett förslag som redogörs
för i denna skrivelse.

Nuvarande organisation
Alingsås kommun har idag en relativt traditionell nämndstruktur. Utöver
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen består organisationen av ytterligare tio
nämnder inkluderat valnämnd och överförmyndarnämnd som är obligatoriska.
Nuvarande organisation samt antal ledamöter framgår av bilaga 1 till denna
skrivelse.

Förslag till ny organisation
Styrgruppen har enats om förslag till ny politisk organisation. Föreslagen
organisation innebär ett par förändringar gentemot nuvarande organisation.
Föreslagen organisation samt antal ledamöter framgår av bilaga 2 till denna
skrivelse.
Kommunfullmäktige
Enligt kommunallagen ska en kommun av Alingsås kommuns storlek (mellan 24 000
och 36 000 röstberättigade) ha minst 51 ledamöter i fullmäktige. Föreslagen
organisation innebär ingen förändring från nuvarande organisation.
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Nämnder och styrelsers ansvarsområden
Kommunrevisionen
Oförändrat
Kommunstyrelsen
Oförändrat.
Socialnämnden
Oförändrat.
Bildnings- och kulturnämnd
Ny nämnd efter sammanslagning av nuvarande kultur- och fritidsnämnd samt
utbildningsnämnd.
Samhällsbyggnadsnämnd
Ny nämnd efter sammanslagning av nuvarande tekniska nämnd och
samhällsbyggnadsnämnd.
Miljöskyddsnämnd
Oförändrat.
Barn- och ungdomsnämnd
Oförändrat
Vård- och äldreomsorgsnämnd
Oförändrat.
Överförmyndarnämnd
Oförändrat.
Valnämnd
Oförändrat.
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Nämndernas sammansättning

Nämnd
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialnämnd
Bildnings- och kulturnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Miljöskyddsnämnd
Barn- och ungdomsnämnd
Vård- och äldreomsorgsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Totalt

Ledamöter Ersättare Totalt
51
27
78
15
11
26
13
9
22
13
9
22
13
9
22
9
5
14
13
9
22
13
9
22
5
5
10
3
3
6
148

96

244

Förändringar i antal ledamöter:
Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
bildnings och kulturnämnden samt vård- och äldreomsorgsnämnden föreslås
utgöras av 13 ordinarie ledamöter samt 9 ersättare. Detta innebär en marginell
ökning för några av nämnderna. Sammanslagningen av samhällsbyggnadsnämnden
och tekniska nämnden respektive kultur- och fritidsnämnden och
utbildningsnämnden medför dock att det totala antalet ledamöter och ersättare
minskar något jämfört med nuvarande organisation.
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, miljöskyddsnämnden,
överförmyndarnämnden samt valnämnden föreslås vara oförändrat i antal ledamöter
från dagens organisation.

Kommunalråd
Ingen förändring i antal kommunalrådsplatser föreslås.
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Bolag
AB Alingsås Rådhus
Oförändrat
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
Oförändrat
Alingsås Energi Nät AB
Förändring. Personunion styrelse med Alingsås Energi AB införs.
Alingsås Energi AB
Förändring. Personunion styrelse med Alingsås Energi Nät AB införs.
Fabs AB
Oförändrat
AB Alingsåshem
Oförändrat
Nämnd
AB Alingsås Rådhus AB

Ledamöter Suppleant
7
7

Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
Fabs AB*
AB Alingsåshem*

7

7

Alingsås Energi Nät AB**
Alingsås Energi AB**

7

7

* Styrelserna i Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, AB Alingsåshem
Fabs AB utgör personunion
** Styrelserna Alingsås Energi koncernen utgör personunion

Förändringar i antal ledamöter
Införandet av personunion inom Alingsås Energi koncernen medför en förändring
från nuvarande organisation.
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Övriga kommentarer och medskick från styrgruppens möten
Medskick till nytillträdda kommunfullmäktige
Styrgruppen för politisk organisation 2019-2022 har utöver organisationsfrågorna
även berört frågor med bäring på kommunfullmäktiges arbete. Förslag om fler
allmänpolitiska debatter samt kommunfullmäktiges sammanträdestider har
diskuterats. Styrgruppen har enats om att överlämna frågeställningarna till det
nytillträdande kommunfullmäktige.
Ekonomisk bedömning av föreslagen organisation
Som en del av styrgruppens arbete har en översiktlig ekonomisk bedömning gjorts.
Den ekonomiska bedömningen har skett utifrån antagande om bibehållen
mötesfrekvens och längd på sammanträden som varit fallet 2017. Utifrån detta är
bedömningen att föreslagen organisation bör bli något billigare jämfört med
nuvarande organisation. Skälet till detta är att förslaget medför ett reducerat antal
uppdrag. Det ekonomiska utfallet är dock helt beroende av mängden sammanträden
och dess varaktighet varpå den ekonomiska bedömningen bör beaktas med viss
försiktighet. Då föreslagen organisation medför en sammanslagning av ett par
nämnder vidgas även dessa nämnders ansvarsområden. Detta torde ställa krav på
något fler sammanträden, alternativt längre sammanträden.
Då ingen förändring föreslås avseende antal kommunalrådsposter medför detta inte
någon förändring ur ett ekonomiskt perspektiv vid jämförelse av nuvarande och
föreslagen organisation.
Medskick till tillträdande kommunfullmäktige om fler allmänpolitiska debatter samt
förläggning av sammanträden under dagtid skulle medföra en ökad kostnad, bland
annat till följd av längre sammanträden samt ökad ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Dessa aspekter är inte beaktade i den ekonomiska bedömningen.
Förtroendevaldas ersättningar
Förslag till ny politisk organisation medför ett behov av revidering av arvodena för
ordförande och viceordförande i de nya nämnderna. Den nya
samhällsbyggnadsnämnden samt bildnings- och kulturnämnd föreslås läggas på
samma nivå som barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden samt vård- och
äldreomsorgsnämnden. Ordförande respektive viceordförande föreslås därför ges
ett arvode uppgående till 12,5% respektive 8,75% av arvodet för kommunstyrelsens
ordförande. Kommunledningskontoret bör ges i uppdrag att revidera gällande
bestämmelser kring ersättningar till förtroendevalda efter beslut i
kommunfullmäktige.
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Översyn av nämndernas reglementen
Föreslagen politisk organisation kommer medföra ett behov av att revidera samtliga
nämnders reglementen. Kommunledningskontoret bör ges i uppdrag att efter beslut i
kommunfullmäktige om politisk organisation 2019-2022 för Alingsås kommun
revidera samtliga nämnders reglementen inför 2019.
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Bilaga 1
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