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§ 44
Yttrande över förslag till ny politisk organisation. KS 2017/584
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta ett eget yttrande över förslaget till ny politisk organisation kommande
mandatperiod.
I detta yttrande stryks det sista stycket ur upphandlingsenheten ur
tjänsteskrivelsen.
I detta yttrande stryks det sista stycket ur IT-enheten ur tjänsteskrivelsen.
I detta yttrande stryks stycket Övrigt ur tjänsteskrivelsen.
I detta yttrande läggs till att ett näringslivsutskott bildas.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-25
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-01-25
Beredningen för översyn av den politiska organisationen och interkommunala
samarbeten, Förslag av ny organisation 2019-2022, 2017-12-18
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges beredning för översyn av den politiska organisationen och
interkommunala samarbeten har genomfört en helhetsöversyn över strukturen av och
ansvarsfördelningen mellan nämnder och styrelser i Falkenbergs kommun, samt stiftelser,
råd och gemensamma nämnder och styrelser. Syftet med översynen är att föreslå en
politisk organisation att gälla under kommande mandatperiod, 2019-2022.
Beredningen har vid sitt avslutande sammanträde 2017-12-18 beslutat att fastställa ett
förslag till ny politisk organisation att gälla mandatperioden 2019-2022. Förslaget återfinns
i sin helhet i en tjänsteskrivelse daterad samma dag.
Berörda nämnder och styrelsen har ombetts avge yttrande över beredningens förslag. Då
kommunstyrelsen påverkas av förslaget presenterar härmed kommunstyrelseförvaltningen
ett förslag på yttrande där synpunkter på förslaget återfinns. Följande föreslagna ändringar
påverkar kommunstyrelsens ansvarsområde:
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Verksamhet
- Fastighetsägande i övriga nämnder flyttas till styrelsen så att fastighetsägaransvaret
för samtliga kommunala fastigheter, exklusive de kommunala bolagens fastigheter,
ligger under styrelsens ansvar.
- Falkenbergs Näringsliv AB:s verksamhet, i sin helhet, flyttas till styrelsen.
- Upphandlingsenheten flyttas från styrelsen till servicenämnden.
- IT-enheten flyttas från styrelsen till servicenämnden.
- Samhällsbyggnadsavdelningens enheter gata- och trafik samt bygg- och projekt
flyttas från styrelsen till tekniska nämnden.
Utskott/beredningar
- Arbetsutskottet ska ansvara för samhällsbyggnadsfrågor (mark- och exploatering
och plan) samt arbetsgivarfrågor, arbetsmarknadsfrågor och övriga ärenden, som
inte ska beredas av näringslivsutskottet.
- Näringslivsutskott inrättas med ansvar för övergripande näringslivsfrågor.
- Arbetsgivarutskottet avvecklas.
- Hållbarhetsberedningen avvecklas.
- Integrationsberedningen avvecklas.
Förvaltning
- Näringslivsverksamheten utgör egen avdelning.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi.
Övervägande
Utifrån föreslagna ändringar som påverkar kommunstyrelsens ansvarsområde framgår
synpunkter i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, vilken föreslås antas av
kommunstyrelsen som svar på remissen.
I korthet föreligger avvikande synpunkter på beredningens förslag avseende att IT-enheten
och upphandlingsenheten flyttas från kommunstyrelsen till servicenämnden, främst
eftersom dessa områden är av strategisk vikt och därmed bör ligga på kommunstyrensen.
Dock kan en vidare utredning över IT-enheten vara erforderlig för att utröna om det finns
områden inom IT-enhetens verksamhetsområde som inte är av strategisk vikt och därmed
skulle kunna flyttas över till servicenämnden. I tjänsteskrivelsen framgår att upphandling
är ett av kommunens viktigaste och mest konkreta styrmedel för att nå kommunens
ekonomiska, sociala och miljömässiga mål, varför upphandling är av strategisk betydelse
och ett värdefullt styrmedel för offentliga sektorn för att kunna använda sina resurser mer
effektivt och generera en god samhällsservice.
Vidare framgår i kommunstyrelseförvaltningens föreslagna yttrande att en fusionering av
Falkenbergs Näringsliv AB och att verksamheten därefter övergår i förvaltningsform
välkomnas, samt att samhällsbyggnadsavdelningens gatu- och trafikenhet samt bygg- och

4 (8)

Kommunstyrelsen 2018-01-30

projektenhet flyttas till en nybildad teknisk förvaltning är ett steg i rätt riktning för en
renodlad organisation där kommunstyrelseförvaltningen istället ges mer utrymme för
strategisk planering.
Därutöver framgår i tjänsteskrivelsen att det operativa folkhälsoarbetet bör finnas kvar på
Räddningstjänsten Väst, men att om en eventuell flytt av ansvaret skulle bli ett faktum så
är kommunstyrelsen en mer optimal lösning för att överta ansvaret, snarare än kultur- och
fritidsnämnden, vilket beredningen föreslår.
Vad beträffar förslaget att arbetsgivarutskottet och integrationsberedningen avvecklas har
kommunstyrelseförvaltningen inga invändningar emot, under förutsättning att det
garanteras tid för de avvecklade utskottets frågor i arbetsutskottet eller i eventuella
beredningsgrupper. Vad beträffar förslaget om att inrätta näringslivsutskott i och med
fusioneringen av Falkenbergs Näringsliv AB bedöms det som mindre erforderligt, eftersom
sådana frågor likväl kan avhandlas i arbetsutskottet. Dock är förvaltningen frågande till
avvecklingen av hållbarhetsberedningen mot bakgrund av kommunens prioriterade område
kring ekologisk hållbarhet, varför en alternativ lösning är att hållbarhetsberedningen
övergår i ett råd för ekologisk hållbarhet, likt rådet för social hållbarhet.
Yrkande
Jan Berge (MP) yrkar att:
1 Det ska tillskapas ett näringslivs- och arbetsmarknadsutskott.
2 Upphandlingsverksamheten ska flyttas till servicenämnden.
3 IT- verksamheten ska flyttas till servicenämnden.
4 GIS- verksamheten ska flyttas till servicenämnden.
5 Verksamheten för folkhälsofrågor ska flyttas från Räddningstjänst Väst till
kommunstyrelsen.
6 Tekniska nämnden och fritidsdelen av kultur- och fritidsnämnden ska slås ihop och
tillförs det som beredningen föreslår.
Per Svensson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ninni Gustavsson (M) yrkar:
1 Minska antalet politiker i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt
socialnämnden med vardera två ledamöter och två ersättare (totalt 12 färre)
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2 Sammanslå bygglovsnämnden och miljö- och hälsoskyddnämnden inklusive dess
förvaltning till en gemensam bygg- och miljönämnd. Den nybildade nämnden har sju
ledamöter och tre ersättare (totalt åtta färre).
3 Fastställa antalet kommunråd till 3,5. Ordförande och vice ordföranden i
kommunstyrelsen tituleras kommunråd och tjänstgör 100 % respektive 50 %.
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden tituleras
kommunråd och tjänstgör 100 % (totalt en ökning med 1,0 tjänst).
4 Fastställa antalet oppositionsråd till 1,0 tjänst (oförändrat)
5 Behålla antalet ledamöter och ersättare i servicenämnden till fem + tre. (tre färre än i
förslaget).
Tore Holmefalk (C) tilläggsyrka att ansvaret för folkhälsofrågor ska kvarstå i
Räddningstjänsten Väst emedan den strategiska delen i folkhälsofrågor ska hanteras av
kommunstyrelsen.
Jan Berge (MP) yrkar avslag på Tore Holmefalks (C) tilläggsyrkande.
Propositionsordning, omröstning och resultat
Ordförande ställer först proposition på Per Svenssons (S) yrkande mot Jan Berges (MP)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Per Svenssons (S)
yrkande.
Ordförande ställer där efter proposition på Ninni Gustavssons (M) yrkande finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning begärs.
Ordförande ställer följande omröstningsproposition:
Ja-röst för avslag på Ninni Gustavssons (M) yrkande.
Nej-röst för bifall på Ninni Gustavssons (M) yrkande.
Ledamot
Per Svensson (S)
Niklas Liljeroth (M)
Dahn Persson (S)
Tore Holmefalk (C)
Marcelle Farjallah (S)
Ninni Gustavsson (M)
Anders Jansson (SD)

Ja-röst
X

Nej-röst
X

X
X
X
X
X
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Stig Agnåker (C)
Rebecka Kristensson (S)
Susan Pettersson (KD)
Lennart Torstensson (S)
Jan Berge (MP)
Mari-Louise Wernersson (C)
Summa

X
X
X
X
X
X
11

2

Med 11 Ja-röster mot 2 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen avslå Ninni Gustavssons (M)
yrkande.
Ordförande ställer sedan proposition på Tore Holmefalks (C) tilläggsyrkande mot Jan
Berges (MP) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Tore
Holmefalks (C) tilläggsyrkande i enlighet med Jan Berges (MP) avslagsyrkande.
Omröstning begärs.
Ordförande ställer följande omröstningsproposition:
Ja-röst för avslag till Tore Holmefalks (C) yrkande i enlighet med Jan Berges (MP)
yrkande.
Nej-röst för bifall till Tore Holmefalks (C) yrkande.
Ledamot
Per Svensson (S)
Niklas Liljeroth (M)
Dahn Persson (S)
Tore Holmefalk (C)
Marcelle Farjallah (S)
Ninni Gustavsson (M)
Anders Jansson (SD)
Stig Agnåker (C)
Rebecka Kristensson (S)
Susan Pettersson (KD)
Lennart Torstensson (S)
Jan Berge (MP)
Mari-Louise Wernersson (C)
Summa

Ja-röst
X
X
X

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3

9

1

Med 9 Ja-röster mot 3 Nej-röster, 1 avstår, beslutar kommunstyrelsen avslå Tore
Holmefalks (C) tilläggsyrkande.
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Reservationer
Niklas Liljeroth (M) och Ninni Gustavsson (M) reserverar sig till förmån för Ninni
Gustavsson (M) yrkande.
Tore Holmefalk (C), Stig Agnåker (C) och Mari-Louise Wernersson (C) reserverar sig till
förmån för Tore Holmefalks (C) tilläggsyrkande.
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