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§ 36 2017.247 KS

Förslag till politisk organisation mandatperioden 2019-2022
Ärendebeskrivning

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.
Beredning
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse den 14 mars redovisat följande:
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 till politisk
organisation 2019-2022 för Alingsås kommun. Förslag till politisk organisation i sin
helhet framgår av bilaga till denna skrivelse.
Föreslagen organisation innebär en förändring av nämndernas sammansättning samt
en justering i antal ledamöter och ersättare i de olika nämnderna.
Förändringar i nämndstruktur:
Nuvarande samhällsbyggnadsnämnd och teknisk nämnd föreslås organiseras inom
en samlad samhällsbyggnadsnämnd. Nuvarande kultur- och fritidsnämnd samt
utbildningsnämnd föreslås organiseras inom en samlad bildnings och kulturnämnd.
Förändringar i antal ledamöter:
Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, vårdoch äldreomsorgsnämnden samt bildnings och kulturnämnden 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.
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Miljöskyddsnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden föreslås vara
oförändrat från dagens organisation.
Inga förändringar föreslås för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott
samt antal kommunalråd inför mandatperioden 2019-2022.
Kommunkoncernen:
Styrgruppen föreslår införande av personunion inom Alingsås Energi koncernen.
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.
Översyn av nämndernas reglementen:
Efter beslut om politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 kommer en
översyn av nämndernas reglementen behöva ske i syfte att kunna vara uppdaterade
inför år 2019 då den nya organisationen träder i kraft. Kommunledningskontoret bör
därför ges i uppdrag att revidera samtliga nämnders reglementen.
Vid dagens sammanträde enas kommunstyrelsens arbetsutskott om följande tillägg i
förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige ny punkt:
Som en konsekvens av att styrelserna för Alingsås Energi Nät AB och Alingsås
Energi AB utgörs av samma ledamöter i personunion, ges ersättning till ledamöterna
endast för ett styrelseuppdrag, detta arvode hanteras i Alingsås Energi Nät AB.
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Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att revidera samtliga nämnders
reglementen efter beslut i kommunfullmäktige om politisk organisation 2019-2022 för
Alingsås kommun.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till tjänstemannaorganisation
efter beslut i kommunfullmäktige om politisk organisation 2019-2022 för Alingsås
kommun.
3. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att efter beslut i kommunfullmäktige om
politisk organisation 2019-2022 för Alingsås kommun revidera dokumentet
"ersättningar till förtroendevalda".
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Förslag till politisk organisation 2019-2022 för Alingsås kommun godkänns.
2. Arvodet för ordförande- respektive viceordförande i samhällsbyggnadsnämnden
samt bildnings- och kulturnämnden uppgår till 12,5% respektive 8,7 % av arvodet för
kommunstyrelsens ordförande.
3. Som en konsekvens av att styrelserna för Alingsås Energi Nät AB och Alingsås
Energi AB utgörs av samma ledamöter i personunion, ges ersättning till ledamöterna
endast för ett styrelseuppdrag, detta arvode hanteras i Alingsås Energi Nät AB.
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