Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2018-03-06

§ 74
Politisk organisation 2019-2022. KS 2017-584

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1

Falkenbergs Näringsliv AB:s ansvar, enligt gällande bolagsordning, överförs i sin
helhet till kommunstyrelsen och att bolaget därefter avvecklas.

2

Kommunstyrelsens ansvar för förvaltningsövergripande upphandlingsärenden överförs
till servicenämnden (ansvaret för utfärdande av instruktioner för inköps- och
upphandlingsverksamheten påverkas inte utan stannar kvar på kommunstyrelsen).

3

Kommunstyrelsens ansvar för IT-drift och support överförs till servicenämnden.

4

Kommunstyrelsens ansvar förtydligas vad avser styrelsens ansvar för strategiska
frågor för digitalisering.

5

Tekniska nämndens ansvar för hamnfrågor som enligt avtal ankommer på kommunen,
Falkenbergs hamn eller Glommens fiskehamn, överförs till kommunstyrelsen.

6

Tekniska nämndens ansvar för GIS- och kartverksamhet överförs till servicenämnden.

7

Tekniska nämndens ansvar, med undantag för vad som angetts ovan under punkt 5-6,
och kultur- och fritidsnämndens ansvar i sin helhet överförs till en ny nämnd, kulturfritids- och tekniknämnd.

8

Trafiknämndens ansvar i sin helhet överförs till kultur- fritids- och tekniknämnden
som tillika blir trafiknämnd.

9

Majoriteten i kommunfullmäktige ska ha kommunråd motsvarande 1 heltidstjänst.

10 Oppositionen ska ha kommunråd motsvarande 1 heltidstjänst, att utses mellan övriga
partier i enlighet med mandatföreningen eller enskild särskild överenskommelse
mellan partierna.
11 Fastställa antalet ledamöter och ersättare i nämnder och bolag i enlighet med förslaget
från Beredningens för översyn av den politiska organisationens och interkommunala
samarbeten.
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12 Utöver vad som angetts ovan, fastställa den poliska organisationen i enlighet med
förslaget från Beredningen för översyn av den politiska organisationen och
interkommunala samarbeten.
13 Den politiska organisationen ska gälla mandatperioden 2019-2022.
14 Uppdra åt kommunchefen att utreda och vidta de eventuella
förvaltningsorganisatoriska åtgärder som är erforderliga mot bakgrund av en ny
politisk organisation, samt återkomma till kommunfullmäktige med förslag på
reviderade reglementen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-28
Beredningen för översyn av den politiska organisationen och interkommunala
samarbeten, Förslag till ny organisation 2019-2022, 2018-02-20
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 under arbetets gång haft representation från samtliga partier i
kommunfullmäktige och har sammanträtt vid ett tillfälle 2016, tio tillfällen 2017 och två
tillfällen 2018. På beredningens sammanträden har tjänstemän varit föredragande i olika
ärenden för att informera och ge ett bra underlag för beslut.
Ett förslag till ny organisation remitterades 2018-01-02 till nämnder, styrelser och
fackförbund för synpunkter. Inkomna remissvar har redovisats och förslaget till ny
organisation har därefter reviderats. Beredningen har vid sitt avslutande sammanträde
2018-02-20 beslutat att fastställa ett slutgiltigt förslag till ny politisk organisation att gälla
mandatperioden 2019-2022. Förslaget återfinns i sin helhet i en tjänsteskrivelse daterad
samma dag.
Ekonomi
Den kommunala ekonomin kan komma att påverkas av förslaget i form av
arvodeskostnader med anledning av utökat antal ledamöter i två nämnder, medan en
nämnd upphör och ett bolag avvecklas.
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Övervägande
Det föreligger förslag till ny politisk organisation att gälla efter kommunalvalet 2018.
Kommunfullmäktiges beredning för översyn av den politiska organisationen och
interkommunala samarbeten föreslår att kommunfullmäktige ska fastställa föreliggande
förslag att gälla under mandatperioden 2019-2022.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-03-07 och anslaget 2018-03-08.
Utdragsbestyrkande
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