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Närvarolista
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Helen Bengtsson (S), ordförande
Bo Mazetti-Nissen (M), 1:e vice ordförande
Marie Olofsson (C), 2:e vice ordförande
Sonja Emilsson (M)
Agathe Svensson (M)
Björn Pettersson (M)
Tord Åkesson (M)
Viktor Emilsson (M)
Elizabeth Peltola (C)
Gusten Mårtensson (C)
Thomas Harrysson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Ida Ekdahl (C)
Claes Lindahl (C)
Jessica Wihlborg (C)
Bo Bergsjö (L)
Dan Bülow (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Stefan Jönsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Eva-Marie Ballovarre (S)
Lars Ingvert (S)
Pilip Akaronka (S)
Britta Croona (S)
Håkan Pettersson (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Ann-Louise Ljung (V)
Jan Fagerberg (MP)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (SD)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Annika Rydh (-)
Tjänstgörande ersättare
Göran Widing (M) ersätter Marie Wallin (M)
Birgitta Nilsson (S) ersätter Monica Haider (S)
Roland Johansson (S) ersätter Ingemar Almkvist (S)
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Silvia Lobos (S) ersätter Susanna Ahlberg (S)
Åke Karlsson (S) ersätter Staffan Ferm (S)
Mina Zilkic (S) ersätter Tommy Lövquist (S)
Predrag Jankovic (V) ersätter Jerker Nilsson (V)
Kerstin Bengtsson (S) ersätter Ann Johansson (S)

Tjänstemän
Henrik Dahlström, sekreterare

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Kalendarium
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§ 156

Fastställande av föredragningslistan
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Frågor
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Nya motioner
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2018/54

§ 159

Reglemente för kommunalt partistöd revidering

10 - 11
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12 - 13
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Slutrapport från parlamentariska beredningen

14 - 26
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27

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)
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§ 155 Kalendarium
Ordföranden informerar om att kommunfullmäktiges kalendarium är oförändrat
sedan föregående sammanträde.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

§ 156 Fastställande av föredragningslistan
Då inga interpellationer har inkommit konstaterar ordföranden att punkt 6, ”Nya
interpellationer”, utgår.
Kommunfullmäktige godkänner i övrigt dagordning enligt i kallelse utskickad
ärendelista.
______

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 157 Frågor
Ärendenummer KS 2018/24
Elizabeth Peltola (C) frågar kommunstyrelsens ordförande om valet: många nya
svenskar vet inte att de har rösträtt – hur kan vi gå ut med detta på ett bättre sätt?
Kommunstyrelsens ordförande Eva Ballovarre (S) svarar att man kan ordna
någon form av informationsutskick och kommer att ta upp frågan med
valnämndens ordförande.
Dan Bülow (KD) frågar kommunstyrelsens ordförande om sponsring av eid-fest:
vid slutet på fastemånanden ramadan firar muslimer högtiden eid. Enligt en
tidningsartikel sponsrar kommunen en fest i samband med detta? Är det lämpligt
att sponsra en religiös fest? Varför gör kommunen det? Vad kostar det? Ska
kristna högtidsfester sponsras på motsvarande sätt?
Kommunstyrelsens ordförande Eva Ballovarre (S) svarar att hon inte känner till
det aktuella fallet.
Annika Rydh (-) frågar Älmhultsbostäder AB:s (ÄBO) ordförande om uthyrning
av bolagets lokaler: i samband med ramadan ha ÄBO hyrt ut lokaler med
anledning av fastemånaden. Boende i närheten och andra har haft klagomål
angående detta. Varför gäller inte samma regler för alla?
ÄBO:s ordförande Helen Bengtsson (S) svarar att samma regler gäller för
uthyrning till alla föreningar med flera. De boende har inte klagat hos ÄBO,
vilket de borde göra om de upplever problem.
Tord Åkesson (M) frågar kommunstyrelsens ordförande om asfaltering. I
samband med asfaltering i Klöxhult kan cykelvägarna inte användas, eftersom
man har fräst upp höga kanter som hindrar framfart. Cyklister måste istället
använda bilvägarna i området. Finns det någon tidplan för när det ska vara klart
att använda cykelvägarna?
Kommunstyrelsens ordförande Eva Ballovarre (S) svarar att hon inte har sett
någon tidplan för arbetet, men att hon ska vidarebefordra frågan till tekniske
chefen.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sonja Emilsson (M) frågar kommunstyrelsens ordförande om avlopp: det ska
tydligen vara problem med både vatten- och avloppskapaciteten i kommunen.
Ett nytt vattenverk ska byggas för att öka vattentillgången, men känner
kommunstyrelsens ordförande även till avloppsdelen?
Kommunstyrelsens ordförande Eva Ballovarre (S) svarar att hon känner till att
investeringarna inom vatten och avlopp inte tar inte slut för att vattenverket
byggs. Det kommer att behövas följdinvesteringar när det gäller avloppet, men
behovet är inte akut.
Elizabeth Peltola (C) frågar kultur- och fritidsnämndens vice ordförande om
integration: en fest i integrationens tecken, med inbjudan till eid-fest från nya
svenskar – är detta är ett bra exempel på integrationsaktivitet?
Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande Gusten Mårtensson (C) svarar att
det låter som en väldigt bra aktivitet, men att han inte kände till den sedan
tidigare och att frågan om festen inte har behandlats av nämnden.
Gull-Britt Tranvik (SD) frågar socialnämndens ordförande om Nicklagården: det
har stått i tidningen att en avdelning har lagts ner. Vad ska de tomma lokalerna
användas till?
Socialnämndens ordförande Lars Ingvert (S) svarar att för 8–9 år sedan lades två
avdelningar ned. Senare har verksamheten på ytterligare en avdelning flyttat till
Almgården. Socialnämnden kommer inom kort att säga upp en del av de tomma
lokalerna, då de inte längre används.
Dan Bülow (KD) frågar kultur- och fritidsnämndens vice ordförande om
sponsring av kristna högtidsfester: kommer nämnden att sponsra kristna
julfester?
Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande Gusten Mårtensson (C) svarar att
om festerna hålls i integrationssyfte är det möjligt att nämnden kommer att
sponsra dem.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 158 Nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godta Bo Bergsjös (L) återtagande av sin
motion och lämnar därefter motionen utan åtgärd.

Sammanfattning av ärendet
Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde:
 Motion från Bo Bergsjö (L) om rastplats för hundar (KS 2018/86)

Kommunfullmäktiges behandling
Bo Bergsjö (L) meddelar att han återtar sin motion, med anledning av att
kommunfullmäktige relativt nyligen fattat beslut i ärende om hundrastgård.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 159 Reglemente för kommunalt partistöd –
revidering
Ärendenummer KS 2018/54

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för partistöd i enlighet med
förslag daterat 2018-02-14.
2. Reglementet gäller från och med 2018-06-01 och ersätter reglemente
fastställt av kommunfullmäktige 2014-11-26, § 141.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2014-11-26, § 141 reglemente för partistöd i
Älmhults kommun.
Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med parlamentariska
beredningen för översyn av politisk organisation med mera tagit fram förslag på
reviderat reglemente. Förslaget innebär i korthet följande förändringar:
 Hänvisningar till paragrafer i kommunallagen har uppdaterats med anledning
av ny kommunallag.
 En beskrivning av hanteringen av utbildningsstöd har lagts till.
 Utbetalningen av partistöd ändras från förskottsutbetalning i september till
utbetalning i januari innevarande år.
 Möjligheten att få partistöd efter att ett partis representation i fullmäktige har
upphört tas bort.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 101
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2018-04-24, § 59
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-03-26
 Parlamentariska beredningens beslut 2018-03-23, § 18
 Förslag på nytt reglemente daterat 2018-02-14
 Reglemente fastställt av kommunfullmäktige 2014-11-26, § 141
_____
Beslutet skickas till
Kanslienheten (kommunal författningssamling)
Ekonomienheten
Partiernas gruppledare i kommunfullmäktige:
Eva Ballovarre (S)
Elizabeth Peltola (C)
Sonja Emilsson (M)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Dan Bülow (KD)
Jan Fagerberg (MP)
Jerker Nilsson (V)
Bo Bergsjö (L)

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 160 Riktlinjer för serveringstillstånd – revidering
Ärendenummer KS 2018/56

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige antar riktlinjer för serveringstillstånd enligt förslag
daterat 2018-02-20, dock med förändringen att förändringen att andra stycket
på sidan 8 ska ha följande lydelse:
”För stadigvarande tillstånd krävs att köket erbjuder gästerna ett varierat
utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat. Det innebär att råvaror på
något sätt förädlats och att enbart sallader och smörgåsar inte är tillräckligt,
inte heller så kallad gatuköksmeny. Efter klockan 23.00 kan matutbudet
begränsas till ett fåtal enklare rätter.”

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Viktor Emilsson (M) föreslog i en motion inkommen den 17 november 2016 att
riktlinjerna för serveringstillstånd ses över samt att socialnämnden utser en
politisk arbetsgrupp.
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-08-28, § 125 att anse motionen
besvarad, samt att ge socialnämnden i uppdrag att återkomma med förslag till
reviderade riktlinjer för serveringstillstånd.
Socialnämnden beslutade den 21 mars 2018 att överlämna ett förslag till
reviderade riktlinjer daterad 2018-02-20.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 102
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2018-04-24, § 60
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-16
 Socialnämndens beslut 2018-03-21, § 21
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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 Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28, § 125

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Viktor Emilsson (M) föreslår att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Vidar Lundbäck (C) föreslår att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag,
dock med förändringen att andra stycket på sidan 8 ska ha följande lydelse:
”För stadigvarande tillstånd krävs att köket erbjuder gästerna ett varierat utbud
av lagad eller på annat sätt tillredd mat. Det innebär att råvaror på något sätt
förädlats och att enbart sallader och smörgåsar inte är tillräckligt, inte heller så
kallad gatuköksmeny. Efter klockan 23.00 kan matutbudet begränsas till ett fåtal
enklare rätter.”
Jessica Wihlborg (C) och Lars Ingvert (S) instämmer i Vidar Lundbäcks förslag.
Beslutsgång
Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och Vidar Lundbäcks
ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag, dock med förändring i enlighet med Vidar Lundbäcks förslag.
_____
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Kommunal författningssamling

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 161 Slutrapport från parlamentariska
beredningen – ärenden relaterade till politisk
organisation med mera 2018/2019–2022
Ärendenummer KS 2017/38

Kommunfullmäktiges beslut
Antal förtroendevalda i nämnder och styrelser
1. Kommunfullmäktige ska under mandatperioden 2018–2022 oförändrat ha 41

ledamöter.
2. En teknisk nämnd inrättas från och med 2019. Nämnden ska ha 7 ledamöter
och 7 ersättare.
3. Kommunfullmäktige remitterar parlamentariska beredningens förslag om
organisation av överförmyndarfrågor till överförmyndarnämnden för
yttrande. Nämnden ska behandla ärendet så att fullmäktige kan behandla
frågan på nytt på sammanträdet i augusti.
4. Övriga nämnder ska ha oförändrat antal ledamöter och ersättare:
o Kommunstyrelsen – 11 ledamöter och 11 ersättare
o Socialnämnden – 11 ledamöter och 11 ersättare
o Utbildningsnämnden – 11 ledamöter och 11 ersättare
o Kultur- och fritidsnämnden – 7 ledamöter och 7 ersättare
o Miljö- och byggnämnden – 7 ledamöter och 7 ersättare
o Valnämnden – 5 ledamöter och 5 ersättare
o Gemensamma nämnden för familjerätt – 3 ledamöter och 3 ersättare
(varav Älmhult utser 1 ledamot och 1 ersättare i enlighet med
överenskommelse med Ljungby och Markaryds kommuner)
Utskotten ska ha oförändrat antal ledamöter och ersättare:
o Kommunstyrelsens arbetsutskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
o Kommunstyrelsens personalutskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
o Socialnämndens utskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
o Utbildningsnämndens utskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Nämndernas och kommunstyrelsens mandattider
5. Kommunfullmäktige ska ha ambitionen att utse ny kommunstyrelse som kan
tillträda så snart som möjligt efter val till kommunfullmäktige. Fullmäktige
ska då i enlighet med kommunallagen vid sitt första sammanträde efter
fullmäktigevalet utse en kommunstyrelse som tillträder så snart de har
utsetts.
6. Övriga nämnder ska även fortsättningsvis ska ha mandattider som sträcker
sig fyra år från och med 1 januari året efter ordinarie val till
kommunfullmäktige.
Dag- och kvällssammanträden
7. Kommunfullmäktige ska även fortsättningsvis i normala fall sammanträda
kvällstid med början klockan 18:30.
8. Kommunfullmäktige uppmanar presidiet att anpassa dagordningen för
fullmäktige så att sammanträdena inte drar ut för långt på tiden.
Organisation för kultur- och fritidsfrågor
9. Den politiska organisationen för kultur- och fritidsfrågor lämnas oförändrad.
10. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att ta fram
ny förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsfrågor. Den nya
organisationen ska innebära en samlad förvaltning för kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområde. Dock bör ingen egen förvaltningsenhet
bildas.
Organisation för tekniska frågor och investeringsfrågor
11. Den tekniska nämnd som inrättas ska vara ansvarig för huvuddelen av de
verksamheter som idag tillhör tekniska förvaltningen. Nämnden ska ha ett
uttalat ansvar att löpande följa upp de investeringar som utförs av tekniska
förvaltningen, även i de fall investeringarna utförs på uppdrag åt annan
nämnd.
12. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att utifrån
beredningens arbete ta fram ett konkret förslag på reglemente för teknisk
nämnd. Uppdraget ska vara utfört så att kommunfullmäktige kan fatta beslut
om reglemente före årsskiftet 2018/2019.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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13. Organisationen för samrådsgrupp för fysisk planering ska inte förändras –
kommunstyrelsens beslut från 2011-02-08, § 49 om samråds bör gälla även
fortsättningsvis.
14. Kommunfullmäktige uppmanar dock samrådsgruppen för fysisk planering att
beakta den demokratiska processen i sitt arbete. Gruppen är en samrådsgrupp
där inga formella beslut ska fattas. Det är dock en formellt inrättad grupp.
Därför ska kallelse till mötena skickas ut till berörda. Mötena ska även
dokumenteras med mötesanteckningar.
Organisation för arbetsmarknadsfrågor
15. Den politiska organisationen eller det politiska ansvaret för
arbetsmarknadsfrågor förändras inte.
Organisation för planfrågor
16. Miljö- och byggnämndens och kommunstyrelsens reglementen ändras så att
ansvaret för översikts- och övergripande detaljplanefrågor samlas under
kommunstyrelsen.
17. Parlamentariska beredningen får i uppdrag att ansvara för att leda
diskussionen om hur man hittar en lämplig gränsdragning mellan
kommunstyrelse och nämnd.
Arvodesregler och förmåner för förtroendevalda
18. Kommunfullmäktige remitterar parlamentariska beredningens förslag om
arvodesregler och förmåner för förtroendevalda till kommunstyrelsen för
ytterligare beredning. Nämnden ska behandla ärendet så att fullmäktige kan
behandla frågan på nytt på sammanträdet i augusti. Kommunstyrelsen ska i
beredningsarbetet överväga även de synpunkter och förslag som lagts fram
under fullmäktiges sammanträde.
Reglementen och arbetsordningar
19. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att
färdigställa förslag på reglemente för teknisk nämnd, samt förändra
kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens reglementen utifrån
beredningens förslag.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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20. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att
samordna en översyn av samtliga nämnders och revisorernas reglementen.
Nämnderna och respektive förvaltning ska vara delaktiga i översynen.
21. Efter att reglementena har uppdaterats ska nämnderna se över sina
delegeringsordningar. Översyn av delegeringsordningar ska sedan göras
regelbundet under mandatperioden.
Ansvar för demokratifrågor
22. Kommunfullmäktige uppdrar åt presidiet att åter väcka frågan om
kommunens demokratiarbete.
Arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder
23. Kommunfullmäktige fastställer arbetsordning för kommunstyrelse och
nämnder i enlighet med förslag daterat 2018-05-17.
24. Den nya arbetsordningen gäller från och med 2019-01-01 och ersätter då
”Arbetsordning för styrelser och nämnder”, senast reviderad av
kommunfullmäktige 2017-12-18, § 169.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige inrättade den 27 februari 2017 en parlamentarisk beredning
för översyn av politisk organisation. Beredningen gavs bland annat i uppdrag att
behandla en allmän översyn av nämnd- och förvaltningsorganisationen,
nämndernas reglementen och arbetsordning för nämnder och kommunstyrelse.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018 att förlänga bredningens
uppdrag till maj 2018.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde presenteras en slutrapport från
parlamentariska beredningen med olika förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Parlamentariska beredningens beslut 2018-05-17, § 29
 Parlamentariska beredningens slutrapport till kommunfullmäktige daterad
2018-05-17
 Utdrag ur Osbys reglemente för ersättning till förtroendevalda, daterat
2018-05-17
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

17

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-05-28

Sidnummer, beslut 5(13)

Kommunfullmäktige

 Arbetsordning för styrelser och nämnder i Älmhults kommun, senast
reviderad av kommunfullmäktige 2017-12-18, § 169
 Förslag till arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder daterat
2018-05-17
 Förstudie om gemensam överförmyndarnämnd i Älmhult, Ljungby och
Markaryd daterad 2018-05-15
 Utredning om arvodeskostnader för förtroendevalda daterad 2018-02-02

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Sonja Emilsson (M) föreslår att den tekniska nämnd som inrättas ska ha 7
ledamöter och 7 ersättare.
Dan Bülow (KD) och Predrag Jankovic (V) instämmer i Sonja Emilssons
förslag.
Marie Olofsson (C) föreslår följande som ett uppdrag till kommunstyrelsen
angående arvoden:
”I förslaget till förändrade ersättningsregler ska ett bättre samband mellan
arvode och tidsinsats arbetas in enligt följande stycke ur skrivelse 2018-02-22
till parlamentariska beredningen:
’2. Inläsningsarvode och arvode i förhållande till sammanträdenas längd i
kombination med avskaffande fasta arvoden för nämndsledamöter.
Det andra jag har pratat om skulle kräva förändringar av arvodessystemet där jag
föreslår inläsningsarvoden och att avskaffa de fasta arvodena för
nämndsledamöter. Jag skulle också vilja förändra schablonbeloppen för
sammanträdesarvoden så att de påverkas av nedlagd sammanträdestid och införa
belopp per timme även för själva arvodesdelen. I så fall kunde man tänka sig att
varje sammanträde förutsätts kräva till exempel en timmes inläsning av
handlingar. Eventuellt skulle detta system behöva få påverkan på alla de fasta
arvodena för att uppnå någon slags balans’”
Elizabeth Peltola (C) föreslår att frågan om organisation för
överförmyndarfrågor och eventuell gemensam överförmyndarnämnd remitteras
till överförmyndarnämnden för yttrande.
Justerandes signaturer
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Lars Ingvert (S) föreslår bifall till parlamentariska beredningens förslag i sin
helhet, samt avslag på Marie Olofssons förslag.
Predrag Jankovic (V) föreslår bifall till parlamentariska beredningens förslag i
sin helhet, dock med undantag för arvodesreglerna. Jankovic föreslår att fasta
arvoden för nämndernas ledamöter tas bort, samt att prisbasbeloppet ska vara
arvodesbas för fasta arvoden istället för som idag 85 % av månadsarvode för
riksdagsledamot.
Michael Öberg (MP) föreslår att ärendet återremitteras.
Dan Bülow (KD) instämmer i Michael Öbergs förslag, med tillägget att ärendet
ska beredas så att fullmäktige kan behandla ärendet på sammanträdet i augusti.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 20:05–20:20 för enskilda överläggningar.
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) föreslår att frågan om arvoden och förmåner för
förtroendevalda remitteras till kommunstyrelsen för beredning, så att
kommunfullmäktige kan behandla frågan på nytt på sammanträdet i augusti.
Dan Bülow (KD) och Michael Öberg (MP) återtar sina förslag om återremiss.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgång enligt nedan.
Förslag på beslutspunkter utifrån parlamentariska beredningens slutrapport
rubriceras och numreras enligt följande:
Antal förtroendevalda i nämnder och styrelser
1. Fullmäktige ska under mandatperioden 2018–2022 ha oförändrat 41
ledamöter.
2. En teknisk nämnd inrättas från och med 2019. Nämnden ska ha 9 ledamöter
och 9 ersättare.
3. Kommunfullmäktige ställer sig positivt till att en gemensam
överförmyndarnämnd med Ljungby och Markaryds kommuner införs. Den
nya nämnden bör ha två ledamöter och två ersättare från varje kommun,
Justerandes signaturer
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vilka lämpligen bör utses så att både respektive styrande partikonstellation
och oppositionen finns representerade.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med övriga kommuner ta
fram förslag på överenskommelse, reglemente och övriga centrala
styrdokument för en gemensam nämnd med utgångspunkt i den förstudie,
daterad 2018-05-15, som överlämnats till beredningen.
5. Övriga nämnder ska ha oförändrat antal ledamöter och ersättare:
o Kommunstyrelsen – 11 ledamöter och 11 ersättare
o Socialnämnden – 11 ledamöter och 11 ersättare
o Utbildningsnämnden – 11 ledamöter och 11 ersättare
o Kultur- och fritidsnämnden – 7 ledamöter och 7 ersättare
o Miljö- och byggnämnden – 7 ledamöter och 7 ersättare
o Valnämnden – 5 ledamöter och 5 ersättare
o Gemensamma nämnden för familjerätt – 3 ledamöter och 3 ersättare
(varav Älmhult utser 1 ledamot och 1 ersättare i enlighet med
överenskommelse med Ljungby och Markaryds kommuner)
Utskotten ska ha oförändrat antal ledamöter och ersättare:
o Kommunstyrelsens arbetsutskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
o Kommunstyrelsens personalutskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
o Socialnämndens utskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
o Utbildningsnämndens utskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
Nämndernas och fullmäktiges mandattider
6. Kommunfullmäktige ska ha ambitionen att utse ny kommunstyrelse som kan
tillträda så snart som möjligt efter val till kommunfullmäktige. Fullmäktige
ska då i enlighet med kommunallagen vid sitt första sammanträde efter
fullmäktigevalet utse en kommunstyrelse som tillträder så snart de har
utsetts.
7. Övriga nämnder ska även fortsättningsvis ska ha mandattider som sträcker
sig fyra år från och med 1 januari året efter ordinarie val till
kommunfullmäktige.
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Dag- och kvällssammanträden
8. Kommunfullmäktige ska även fortsättningsvis i normala fall sammanträda
kvällstid med början klockan 18:30.
9. Kommunfullmäktige uppmanar presidiet att anpassa dagordningen för
fullmäktige så att sammanträdena inte drar ut för långt på tiden.
Organisation för kultur- och fritidsfrågor
10. Den politiska organisationen för kultur- och fritidsfrågor lämnas oförändrad.
11. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att ta fram
ny förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsfrågor. Den nya
organisationen ska innebära en samlad förvaltning för kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområde. Dock bör ingen egen förvaltningsenhet
bildas.
Organisation för tekniska frågor och investeringsfrågor
12. Den tekniska nämnd som inrättas ska vara ansvarig för huvuddelen av de
verksamheter som idag tillhör tekniska förvaltningen. Nämnden ska ha ett
uttalat ansvar att löpande följa upp de investeringar som utförs av tekniska
förvaltningen, även i de fall investeringarna utförs på uppdrag åt annan
nämnd.
13. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att utifrån
beredningens arbete ta fram ett konkret förslag på reglemente för teknisk
nämnd. Uppdraget ska vara utfört så att kommunfullmäktige kan fatta beslut
om reglemente före årsskiftet 2018/2019.
14. Organisationen för samrådsgrupp för fysisk planering ska inte förändras –
kommunstyrelsens beslut från 2011-02-08, § 49 om samråds bör gälla även
fortsättningsvis.
15. Kommunfullmäktige uppmanar dock samrådsgruppen för fysisk planering att
beakta den demokratiska processen i sitt arbete. Gruppen är en samrådsgrupp
där inga formella beslut ska fattas. Det är dock en formellt inrättad grupp.
Därför ska kallelse till mötena skickas ut till berörda. Mötena ska även
dokumenteras med mötesanteckningar.
Organisation för arbetsmarknadsfrågor
16. Den politiska organisationen eller det politiska ansvaret för
arbetsmarknadsfrågor förändras inte
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Organisation för planfrågor
17. Miljö- och byggnämndens och kommunstyrelsens reglementen ändras så att
ansvaret för översikts- och övergripande detaljplanefrågor samlas under
kommunstyrelsen.
18. Parlamentariska beredningen får i uppdrag att ansvara för att leda
diskussionen om hur man hittar en lämplig gränsdragning mellan
kommunstyrelse och nämnd.
Arvodesregler och förmåner för förtroendevalda
19. Kommunstyrelsen (personalenheten) får i uppdrag att ta fram ett förslag till
förändrade ersättningsregler för förtroendevalda inför mandatperioden 2019–
2022.
20. Förändringen innebär att ett schablonbelopp införs för förlorad
arbetsförtjänst i enlighet med den modell som tillämpas i Osby kommun.
21. Schablonersättningen ska dock till skillnad från Osbys regler baseras på en
månadsinkomst motsvarande ett halvt prisbasbelopp.
22. I uppdraget till kommunstyrelsen (personalenheten) ingår även att ta fram ett
förslag på arvodesnivåer för uppdrag inom tekniska nämnden och
överförmyndarnämnden.
23. Övriga regler för arvodesregler eller arvodesnivåer förändras inte.
Reglementen och arbetsordningar
24. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att
färdigställa förslag på reglemente för teknisk nämnd, samt förändra
kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens reglementen utifrån
beredningens förslag.
25. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att
samordna en översyn av samtliga nämnders och revisorernas reglementen.
Nämnderna och respektive förvaltning ska vara delaktiga i översynen.
26. Efter att reglementena har uppdaterats ska nämnderna se över sina
delegeringsordningar. Översyn av delegeringsordningar ska sedan göras
regelbundet under mandatperioden.
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Ansvar för demokratifrågor
27. Kommunfullmäktige uppdrar åt presidiet att åter väcka frågan om
kommunens demokratiarbete.
Arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder
28. Kommunfullmäktige fastställer arbetsordning för kommunstyrelse och
nämnder i enlighet med förslag daterat 2018-05-17.
29. Den nya arbetsordningen gäller från och med 2019-01-01 och ersätter då
”Arbetsordning för styrelser och nämnder”, senast reviderad av
kommunfullmäktige 2017-12-18, § 169.
Ordföranden lägger fram respektive beslutspunkt och förslag på ändringar där de
förekommer.
Beslutsgång – antal förtroendevalda i nämnder och styrelser
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkt 1 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkt 2 om teknisk nämnd och Sonja Emilssons (M) ändringsförslag om
att nämnden ska ha 7 ledamöter och 7 ersättare istället för 9 av vardera.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller parlamentariska
beredningens förslag, dock med ändringen att tekniska nämnden ska ha 7
ledamöter och 7 ersättare.
Ordföranden lägger fram Elizabeth Peltolas (C) förslag om att frågan om
organisation för överförmyndarfrågor (beslutspunkterna 3–4) remitteras till
överförmyndarnämnden för yttrande och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkt 5 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång – nämndernas och kommunstyrelsens mandattider
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkterna 6–7 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
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Beslutsgång – dag- och kvällssammanträden
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkterna 8–9 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång – organisation för kultur- och fritidsfrågor
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkterna 10–11 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång – organisation för tekniska frågor och
investeringsfrågor
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkterna 12–15 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång – organisation för arbetsmarknadsfrågor
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkt 16 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång – organisation för planfrågor
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkterna 17–18 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång – arvodesregler och förmåner för förtroendevalda
Kommunfullmäktige godkänner att behandlingen av beslutspunkterna 19–23
behandlas som en helhet i beslutsgången.
Ordföranden konstaterar att det finns förslag om remiss till kommunstyrelsen
från Helen Bengtsson (S). Därutöver finns ändringsförslag i förhållande till
parlamentariska beredningens förslag från Marie Olofsson (C) och Predrag
Jankovic (V). Helen Bengtssons förslag om remiss behandlas först. Om detta
avslås och ärendet ska avgöras idag behandlas övriga förslag i tur och ordning.
Ordföranden lägger fram Helen Bengtssons förslag och finner att
kommunfullmäktige remitterar frågan om arvodesregler och förmåner för
förtroendevalda till kommunstyrelsen för beredning.
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Beslutsgång – reglementen och arbetsordningar
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkterna 24–26 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång – ansvar för demokratifrågor
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkt 27 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång – reglementen och arbetsordningar
Ordföranden lägger fram parlamentariska beredningens förslag enligt
beslutspunkterna 28–29 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Protokollsanteckning
Bo Bergsjö (L) anför följande angående arvoden och teknisk nämnd:
”A. I dessa ekonomiska tider anser vi det orimligt att summan av politiska
arvoden ökar. Redan nu kostar det politiska systemet mer än åtta miljoner kronor
om året. Vi har följande alternativ till hur kostnaden kan vara oförändrad eller
minskande:
1. Färre antal ledamöter i vissa nämnder och/eller styrelser.
2. Procentsatsen för ersättning sänks, idag 85 procent av ett riksdagsarvode.
B. Om en teknisk nämnd skall inrättas är det viktigt att det slås fast att en
huvuduppgift är att följa och utvärdera investeringar.
C. Det fasta arvodet vid frånvaro skall kunna reduceras.”
_____
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunchefen (kommunledningsförvaltningen),
(beslutspunkterna 10, 12, 14, 18–21)
Kommunfullmäktiges presidium (beslutspunkterna 8, 22)
Parlamentariska beredningen (beslutspunkt 17)
Samtliga nämnder (beslutspunkt 21)
Kommunal författningssamling (beslutspunkterna 23–24)
För kännedom
Kommunstyrelsen, kommunchefen (kommunledningsförvaltningen) (samtliga
beslutspunkter)
Kanslienheten (samtliga beslutspunkter)
Samtliga nämnder (beslutspunkterna 23–24)
Kultur- och fritidsnämnden (beslutspunkterna 9–10)
Miljö- och byggnämnden (beslutspunkterna 16–17, 19)
Tekniska förvaltningen (beslutspunkterna 11–12, 19)
Ljungby kommun (beslutspunkterna 3–4)
Markaryds kommun (beslutspunkterna 3–4)
Bilagor till
Samtliga mottagare av beslutet
Parlamentariska beredningens beslut 2018-05-17, § 29
Parlamentariska beredningens slutrapport daterad 2018-05-17
Kommunstyrelsen, kommunchefen (kommunledningsförvaltningen), samt
kanslienheten
Arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder daterad 2018-05-17
Utredning om arvodeskostnader för förtroendevalda daterad 2018-02-02
Utdrag Osbys reglemente för ersättning till förtroendevalda, daterat 2018-05-17
Förstudie om gemensam överförmyndarnämnd daterad 2018-05-15
Överförmyndarnämnden
Förstudie om gemensam överförmyndarnämnd daterad 2018-05-15
Arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder daterad 2018-05-17
Övriga nämnder, samt kommunal författningssamling
Arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder daterad 2018-05-17
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§ 162 Meddelanden
 Revisionsrapport: Granskning av skalskydd och besökssäkerhet
_____
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