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§ 124 2019.350 KS

Uppdatering av reglementen
Ärendebeskrivning
Reglementen för kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden,
miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden behöver revideras i
mindre omfattning med anledning av bland annat ny lagstiftning och av kommunfullmäktige
fattade beslut.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Miljöskyddsnämnden och socialnämnden har, i beslut den 9 april 2019, § 27, respektive den
23 april 2019, § 39, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att miljöskyddsnämnden ska
fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om tobak och liknande produkter. Uppgifterna enligt
den nuvarande tobakslagen är i dagsläget delade mellan socialnämnden och
miljöskyddsnämnden. För att undvika gränsdragningsproblem nämnderna emellan föreslås
att denna ändring genomförs. I samband med detta föreslår nämnderna även ytterligare
ändringar, bland annat överflytt av uppgifter enligt alkohollag (2010:1622) och lag (2009:730)
om handel med vissa receptfria läkemedel från socialnämnden till miljöskyddsnämnden.
Miljöskyddsnämnden föreslår även namnändringar till miljönämnden respektive
miljöförvaltningen. Förslagen bedöms kräva ytterligare utredning angående ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser innan beslut kan fattas.
Miljöskyddsnämnden föreslår ett förtydligande gällande nämndens ansvar att förvalta och
utveckla kommunens energi- och klimatrådgivning, vilket framgår av bifogat reglemente.
Slutligen lämnar miljöskyddsnämnden förslag på att ansvaret för kommunens
miljöstrategiska arbete överflyttas till nämnden. Detta ansvar föreslås dock även
fortsättningsvis ligga hos kommunstyrelsen.
Krisledningsnämndens reglemente har omarbetats med anledning av kommunfullmäktiges
beslut 21 november 2018, § 197. Den reglering som numera återfinns i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun har plockats bort från
krisledningsnämndens reglemente. Utformningen av reglementet har också anpassats till
övriga nämnders reglementen.
Med anledning av revideringen av krisledningsnämndens reglemente har även en ändring i
kommunstyrelsens reglemente införts. Utseendet av ledamöter i krisledningsnämnden
regleras enbart i krisledningsnämndens reglemente, och inte i kommunstyrelsens
reglemente.
Kommunstyrelsens reglemente har också uppdateras med anledning av ny lagstiftning
gällande kommunal bokföring och redovisning som gäller från den 1 januari 2019.
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I övrigt föreslås samhällsbyggnadsnämndens reglemente ändras med anledning av
kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2018, § 206, att flytta huvudmannaskapet för
Gräfsnäsparken till samhällsbyggnadsnämnden från kultur- och utbildningsnämnden. Ett
förtydligande har därmed också införts i kultur- och utbildningsnämndens reglemente, av
vilket det framgår att nämnden enbart ansvarar för den fritids- och kulturverksamhet som
bedrivs i Gräfsnäsparken samt dess utveckling som rekreations- och turistdestination.
Slutligen har även ett förtydligande införts i kultur- och utbildningsnämndens reglemente om
att nämnden utöver att ta fram riktlinjer för föreningsbidrag, även betalar ut olika former av
stöd till föreningar och organisationer.
Kommunstyrelsen har den 3 juni 2019, § 105 lämnat följande förslag till kommunfullmäktige
för beslut:
Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, kultur- och
utbildningsnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden
antas.
Anförande
Anförande hålls av Boris Jernskiegg (SD), Karl-Johan Karlsson (C), Daniel Filipsson (M),
Jens Christian Berlin (L), Camilla Stensson (S), Anna Hansson (MP), Eva-Lotta Pamp (M),
Simon Waern (S), Holger Andersson (L), Pär-Göran Björkman (S) och Lady France Mulumba
(KD).
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Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår följande tillägg i förslag till beslut:
Nämnden har en drivande, samordnande och stödjande funktion i hela
kommunorganisationens miljöstrategiska arbete.
Karl-Johan Karlsson (C) föreslår, i enlighet med miljöskyddsnämndens förslag, följande
tillägg i förslag till beslut om reglemente för miljöskyddsnämnden:
1. Miljöskyddsnämnden byter namn till miljönämnden samt att miljöskyddskontoret byter
namn till miljöförvaltningen.
2. I reglementet skrivs följande in:
Nämnden har en drivande, samordnande och stödjande funktion i hela
kommunorganisationens miljöstrategiska arbete.
Daniel Filipsson (M),Jens Christian Berlin (L), Camilla Stensson (S), Eva-Lotta Pamp (M),
Simon Waern (S), Pär-Göran Björkman (S) och Lady France Mulumba (KD) föreslår att
kommunstyrelsens förslag till beslut bifalls.
Anna Hansson (MP) föreslår att Karl-Johan Karlssons tilläggsyrkande punkt 2 bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer avslag eller bifall till Karl-Johan Karlssons m fl ändringsyrkande punkt
1 och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Ordföranden ställer avslag eller bifall till Karl-Johan Karlssons m fl ändringsyrkande
punkt 2 och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, kultur- och
utbildningsnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden
antas.
Reservation
Glenn Pettersson (SD), Boris Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD), Otto Stryhn (SD) och Kristina Poulsen (SD lämnar följande reservation:
I frågan om ändring av reglemente för Miljöskyddsnämnden reserverar Sverigedemokraterna
i Alingsås sig till förmån för sitt egna tilläggsyrkande, som är samma som nämndens förslag
till beslut i frågan om ansvarsfördelning.
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