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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2019/414

§ 113 Översyn av den politiska
organisationen och
arbetsformer/arbetssätt
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Tekniska nämnden upphör och dess ansvarsområden överförs till Kommunstyrelsen
från och med 2020-01-01.
2. Miljö- och byggnadsnämnden omstruktureras till Tillstånds- och tillsynsnämnden från
och med 2020-01-01.
3. Reglemente för Tillstånds- och tillsynsnämnden fastställs att börja gälla 2020-01-01.
Tidigare beslutat reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden upphör samtidigt att gälla.
4. Reglemente för Socialnämnden fastställs att börja gälla 2020-01-01. Tidigare beslutat
reglemente för Socialnämnden upphör samtidigt att gälla.
5. Reglemente för Kommunstyrelsen fastställs att börja gälla 2020-01-01. Tidigare
beslutat reglemente för Kommunstyrelsen upphör samtidigt att gälla.
6. Föreskrifter för arvoden till förtroendevalda fastställs att börja gälla 2020-01-01.
Tidigare beslutat Arvodesreglemente upphör samtidigt att gälla.
7. Arbetsordning för Kommunfullmäktige fastställs att börja gälla 2020-01-01. Tidigare
beslutad Arbetsordning för Kommunfullmäktige upphör samtidigt att gälla.
8. Driftbudgeten för Tekniska nämnden 2020 om 40 955 tkr samt kostnader för
kompensationsersättningar överförs till Kommunstyrelsens driftsbudget.
9. Investeringsbudgeten för Tekniska nämnden 2020 om 18 280 tkr överförs till
Kommunstyrelsens investeringsbudget.
10. Del av driftsbudgeten för Miljö- och byggnadsnämnden 2020, 5 664 tkr, överförs till
Kommunstyrelsen driftsbudget
11. Del av driftsbudgeten för Miljö- och byggnadsnämnden 2020, 415 tkr, överförs till
Tillstånds- och tillsynsnämndens driftsbudget.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har sett över den politiska organisationen och dess
arbetsformer/arbetssätt. Med utgångspunkt i den utredning som gjorts föreslås följande
ändringar:
Tekniska nämnden upphör och dess ansvarsområde överförs till Kommunstyrelsen. Miljöoch byggnadsnämnden ombildas till en Tillstånds- och tillsynsnämnd med ansvar för
myndighetsutövningen, alla strategiska frågor överförs till Kommunstyrelsen.
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Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens arbetssätt ändras och de ges möjlighet att
införa beredningar och Kommunstyrelsen får dessutom införa utskott. Fast arvode ska
utgå till ordförande och vice ordförande i utskott och beredningar tillsatta av
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Reglerna för ersättning för förlorad
arbetsförtjänst ändras så att ersättningen till enskilda företagare utgår enligt schablon,
dock kvarstår en möjlighet till skälighetsbedömning.
Kommunfullmäktiges arbetsordning uppdateras och tillförs bestämmelser om
Kommunfullmäktigeberedningar, gruppledare och gruppledarforum. Samtidigt har
reglementena för Tillstånds- och tillsynsnämnden, Socialnämnden, Kommunstyrelsen
Arvodesreglementet samt Kommunfullmäktiges arbetsordning setts över och enklare
justeringar gjorts för att öka tydligheten och åtgärda mindre fel eller problem i
dokumenten.
Ekonomiska konsekvenser
De direkta kostnaderna för Tekniska nämnden är 228 tkr per år vilket blir en besparing.
Det kommer tillkomma kostnader för utskott och beredningar i form av fasta arvoden till
ordförande med 24 624 kr/år och vice ordförande med 8 208 kr/år samt med timersättning
för möten. Dessa kostnader är svåra att bedöma i nuläget. Ett utskott eller en beredning
uppskattas kosta ca 80 000 kr/år i arvoden. Vid tillsättande av ett utskott och en
beredning skulle således besparingen uppgå till ca 70 000 kr.
Antalet tjänstemannatimmar bedöms kvarstå oförändrad.
Yrkanden
Johan Svahnberg (M), Hanna Ershytt (C) och Erik Mårtensson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Maria Boström-Lambrén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag avseende
beslutspunkterna 1, 4, 6, och 11 samt på att ordföranden ska tillse att samtliga relevanta
handlingar ska bifogas kallelsen. Detta avser punkten 3.5, fjärde stycket, i
kommunstyrelsens reglemente men ska gälla i samtliga reglementen.
Helena Lindblom Ohlson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med det
ändringsyrkandet att det i socialnämndens reglemente, sista stycket punkt 3.2. Ska
framgå att skrivningen avseende vice ordföranden avser såväl första vice som andra vice
ordförande.
Olle Krabbe (V) yrkar att tillstånds och tillsynsnämnden ska ansvara för sin egen
verksamhetsplanering och med anledning därav också en egen budget som möjliggör
planerad tillsyn, och därmed avslag på beslutspunkten 10.
Johan Svahnberg (M) yrkar avslag på Maria Boström-Lambréns (S) och Olle Krabbes
(V) yrkanden.
Kenneth Kallin (MP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterat att det finns fem förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag
som Johan Svahnberg (M), Hanna Ershytt (C) och Erik Mårtensson (KD) yrkat bifall till
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samt ett avslagsyrkande från Kenneth Kallin (MP) och ändringsyrkanden från Maria
Boström-Lambrén (S), Helena Lindblom Ohlson (SD) och Olle Krabbe (V).
Ordföranden föreslår att ställa Kenneth Kallins (MP) avslagsyrkande mot
kommunstyrelsens förslag för att sedan, om behov skulle föreligga, ställa
kommunstyrelsens förslag mot de olika ändringsyrkandena.
Ordföranden ställer Kenneth Kallins (MP) förslag mot kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer Maria Boström-Lambréns (S) förslag mot kommunstyrelsens förslag
och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer Olle Krabbes (V) förslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
JA = bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ = bifall till Olle Krabbes (V) ändringsyrkande.
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med 33 röster ja, fem röster nej och tre
som avstår vilket innebär att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Följande ledamöter röstade JA: Gunilla Malmqvist (M), Johan Svahnberg (M), Jan
Malmgren (M), Camilla Källström (M), Camilla Kampf (M), Susanne Andersson (M), Erik
Mårtensson (KD), Margareta Johansson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Hanna Ershytt
(C), Martin Olsson (C), Anette Roslund (C), Jörgen Ekman (L), Wojciech Wlosinski (L),
Pehr-Ove Pehrson (L), Katarina Gisow (L), Stefan Lissmark (S), Per-Olov Henriksson (S),
Anders Magnhagen (S), Maria Boström-Lambrén (S), Marianne Ragntoft (S), Jill
Andersson (S), Stefan Liljenberg (SD), Helena Lindblom Ohlson (SD), Jennie Svensson
(SD), Lars Andersson (SD), Ismo Pääkkönen (SD), Roger Stenberg (SD), Natalia
Bengtsson (SD), Rashida Nord Atac (-), Rolf Streijffert (SD), Christina Pehrson (L) och
Anders Netterheim (M).
Följande ledamöter röstade NEJ: Christel Lindqvist (V), Olle Krabbe (V), Maria Oscarsson
(V), Kenneth Kallin (MP), Johan Magnusson (MP),
Följande ledamöter avstod: Lars-Håkan Persson (M), Anna Jung (MED) och Anneli
Elmelid (MP).
Detta innebär att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer avslutningsvis Helena Lindblom Ohlsons (SD) förslag mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelseomorg.docx
2. Reglemente tillstånds och tillsynsnämnd 2020.docx
3. Reglemente för Höörs kommunstyrelse 2020-.docx
4. Reglemente för Höörs socialnämnd 2020.docx
5. Föreskrifterförarvodenförtroendevalda.docx
6. Arbetsordning för Kommunfullmäktige2020.docx
7. Förslag till förändrad politisk organisation Förslag.docx.pdf
8. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-11-19 (2019-11-19 KSAU §227).doc.pdf
_____

