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§ 281
Översyn av nämndernas reglementen – Information. KS 2016-3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning
Information om att det pågår ett arbete för att se över de kommunala nämndernas
reglementen.
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§ 282
Eventuellt samarbete ”Entreprenörsregionen” – Information.
KS 2016-3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.
2 Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att för kommunstyrelsen presentera ett
beslutsunderlag för en eventuell medlemsansökan i Entreprenörsregionen.
Sammanfattning
Information om den kommunala samverkansorganisationen Entreprenörsregionen
bestående av ett antal medlemskommuner från bland annat Hallands, Kronobergs och
Jönköpings län. Fokus för organisationen är att stärka förutsättningarna för tillväxt,
konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.
Yrkanden
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att kommunstyrelseförvaltningen ska presentera ett
beslutsunderlag till kommunstyrelsen om en eventuell medlemsansökan i
Entreprenörsregionen från Falkenbergs kommun.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) tilläggsyrkande mot
avslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C)
yrkande.

4 (10)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-20

§ 283
Yrkes SFI – Information. KS 2016-3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning
Information om yrkesutbildningarna vård-, lärlings- och industri-SFI på
Kompetenscentrum.
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§ 284
Årlig ändring i arvodesreglementet; nu även fråga om
eventuellt återinförande av vice ordförande i de
helägda kommunala bolagen. KS 2015-416

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Beslut angående förändringar av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter i de
kommunala bolagen fattas av kommunfullmäktige.
2 Återinrätta vice ordförande i de av kommunen helägda bolagen så snart erforderliga
ändringar i bolagsdokumenten beslutats av kommunfullmäktige.
3 Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att dels ta fram förslag till nödvändiga
revideringar av bolagsdokumenten och dels lämna förslag till kommunfullmäktige vad
avser arvodering av vice styrelseordförande i bolagen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-15
Utredning från kommunstyrelseförvaltningen 2016-09-15
Kommunfullmäktige 2016-06-28 § 173
Kommunfullmäktige 2016-02-23, § 62
Arbetsgivarutskottet 2015-12-17, § 51
Kommunfullmäktige 2014-11-25, § 214
Kommunfullmäktige 2014-06-24, § 123
Arbetsgivarutskottet 2014-05-08, § 27
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-23 § 62 fått följande
yrkande antecknat i protokollet: Arbetsgivarutskottets beslut angående arvodesreglementet
för 2016 bör ses över för ställningstagande till om beslutet kan anses rymmas inom
utskottets delegation eller bör tas upp till behandling i kommunfullmäktige.
Arbetsgivarutskottet, vilken även är arvodeskommittén, gör inför varje ny mandatperiod en
översyn av Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenberg
kommun. Inför nuvarande mandatperiod tog arvodeskommittén fram och beslutade om
förslaget om arvoden som antogs av kommunfullmäktige vid sammanträdet 2014-06-24 §
123. I arvodeskommitténs översyn ingick även översyn av bolagens ersättningar. Bland
annat ingick förändringen att inget fast arvode betalas ut till vice ordförande i bolagen då
denna funktion inte längre skulle vara kvar. Förslag till förändringar skickas även till
bolagen som rekommendation. Vanligtvis tas sådana bestämmelser upp vid
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bolagsstämman.
I kommunfullmäktiges beslut inför varje ny mandatperiod uppdras åt arvodeskommittén att
under kommande mandatperiod, i enlighet med bestämmelserna, årligen göra översyn av
årsarvode, det begränsade arvodets storlek samt arvode för sammanträde och övrig
ersättningsberättigad tjänstgöring. Inför 2016 tog arvodeskommittén beslut om
löneutvecklingen inom kommunal verksamhet och detta beslut innefattade även
rekommendation till förändringar avseende bolagen.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-25 § 214 att ta bort uppdraget som vice
styrelseordförande i Falkenbergs Stadshus AB, Falkenberg Energi AB, Falkenbergs
Bostads AB, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, Falkenbergs Näringsliv AB samt
Destination Falkenberg AB. Vice ordförande i Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) togs
inte bort med hänvisning till att bolaget är delägt med Varbergs kommun. Vid debatt i
kommunfullmäktige 2016-06-28 i det aktuella ärendet uppkom återigen frågan kring vice
ordförandeskapet i de helägda kommunala bolagen. Kommunfullmäktige beslutade 201606-28 § 173 att återremittera ärendet med motiveringen ”för att utreda möjligheten att
återinföra vice ordförande i bolagen”.
Kommunstyrelseförvaltningen skriver i sin utredning att det inte finns något, i vare sig
aktiebolagslagen eller kommunallagen, som förhindrar att Falkenbergs kommun återinför
vice ordförandeskapet i de helägda kommunala bolagen. Det finns inte heller något som
hindrar att det sker under pågående mandatperiod. Det krävs dock att:
1. Kommunfullmäktige fattar beslut om att återinföra vice ordförande i de kommunala
helägda bolagen.
2. Kommunfullmäktige fattar beslut om att ändra bolagens bolagsdokument i enlighet med
punkt 1. Därefter måste respektive bolag anmäla ändringen hos Bolagsverket.
3. Kommunfullmäktige förrättar val av vice ordförande i respektive bolags styrelse bland
de befintliga styrelseledamöterna.
Ekonomi
Det kommer att bli en ekonomisk påverkan eftersom ärendet rör arvodering. Denna
kommer att framgå av Argus beräkning.
Övervägande
Personalavdelningen anför följande. Enligt aktiebolagslagen (ABL) är det bolagsstämman
som fattar beslut om arvode. I ABL 8 kap. 23 § a: Bolagsstämman skall besluta om arvode
och annan ersättning förstyrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Av
exempelvis Falkenbergs Bostads AB:s ägardirektiv framgår av Bolagsordningens § 11
Ärenden på ordinarie bolagsstämma p.8 att ett av de ärenden som skall tas upp på ordinarie
bolagsstämma är fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter. Förfarandet hittills har alltså varit att arvodeskommittén gör en mer
omfattande översyn inför ny mandatperiod, att kommittén på egen hand beslutar om årliga
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förändringar och att de kommunala bolagen rekommenderas att följa arvodeskommitténs
förslag. I aktuellt ärende kan oklarhet ha uppstått i vad mån borttagande av fast arvode för
vice ordförande i bolagen var en sådan stor förändring att den borde behandlats av
kommunfullmäktige. Arvodeskommittén såg frågan mera som en naturlig följd av att
funktionen togs bort och översände därmed rekommendationen till respektive bolag på
vanligt sätt. Ett alternativ till nuvarande beslutsordning är att arvodeskommitténs förslag,
inför varje ny mandatperiod och i det fall större förändringar görs, förs upp till
kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige beslutar sedan rekommendera de
kommunala bolagen att följa beslutet genom att anta förslaget vid bolagsstämman.
Av kommunstyrelseförvaltningens skrivelse framgår att det är möjligt att återinföra vice
ordförande i de helägda kommunala bolagen. Det är dock en politisk fråga att avgöra
huruvida man väljer att göra så eller inte. På grund av detta lägger inte
kommunstyrelseförvaltningen något förslag till beslut utan överlämnar till
kommunstyrelsen att ta ställning till vilket beslutsförslag som skall lämnas till
kommunfullmäktige. Nedan presenteras två alternativa beslutförslag, beroende på om man
väljer att återinföra vice ordförande eller inte.
Förslag till beslut
Alternativ 1
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1. Beslut angående förändringar av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter i de
kommunala bolagen fattas av kommunfullmäktige.
2. Inte återinrätta vice ordförande i de av kommunen helägda bolagen.
3. I de helägda kommunala bolagen utbetalas fast arvode enbart till styrelsens
ordförande.
Alternativ 2
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1. Beslut angående förändringar av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter i de
kommunala bolagen fattas av kommunfullmäktige.
2. Återinrätta vice ordförande i de av kommunen helägda bolagen så snart erforderliga
ändringar i bolagsdokumenten beslutats av kommunfullmäktige.
3. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att dels ta fram förslag till nödvändiga
revideringar av bolagsdokumenten och dels lämna förslag till kommunfullmäktige
vad avser arvodering av vice styrelseordförande i bolagen.
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Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med beslutsunderlagets
alternativ 2, det vill säga följande:
1. Beslut angående förändringar av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter i de
kommunala bolagen fattas av kommunfullmäktige.
2. Återinrätta vice ordförande i de av kommunen helägda bolagen så snart erforderliga
ändringar i bolagsdokumenten beslutats av kommunfullmäktige.
3. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att dels ta fram förslag till nödvändiga
revideringar av bolagsdokumenten och dels lämna förslag till kommunfullmäktige
vad avser arvodering av vice styrelseordförande i bolagen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) tilläggsyrkande mot avslag och
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande.
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§ 285
Dialog kring delårsredovisningen 2016 – socialnämnden och
barn- och utbildningsnämnden. KS 2016-121
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning
Information och dialog om barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens respektive
ekonomiska hushållning och om dess verksamheter utifrån delårsredovisningen 2016, samt
ambitioner och målsättningar framöver.
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