MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-05-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-11:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (vice
ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan
Edenholm (KV)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef)
Ulrika Hjort (Ekonomichef)
Kerstin Thörner (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§130

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S) § 123-138,
140-145

……………………………………….
Maria Johansson Arnström (S) § 139

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-05-08

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
1 (7) 1 (7)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§130

Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
(2016 KS0298)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande:
Rådgivande organ:
Råden behålls i nuvarande form. Ett utvecklingsarbete med syfte att tydliggöra rådens
uppdrag, funktion och roll måste genomföras. Rådens reglementen bör revideras.

KF-val
Uppdraget som representanter i kommun- och regionledningsforum styrs via
överenskommelsen kring kommun- och regionledningsforum (f.d. kommunberedning), därför
ska kommunfullmäktige inte göra val till kommun- och regionledningsforum.

Uppdragen till styrgruppen för gymnasiesamverkan ska väljas av kommunfullmäktige.

Uppdraget som representant i entreprenörsregionens styrelse ska kommunfullmäktige inte
välja eftersom det är styrt av avtal.

Uppdraget som representant på entreprenörsregionens utvecklingsstämma ska
kommunstyrelsens välja.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Uppdraget som representant till kommuninvest ska kommunfullmäktige välja.

Uppdraget som representant i styrelsen för samordningsförbundet ska kommunfullmäktige
ska välja.

Uppdrag som representant till samordningsförbundets årsstämma ska kommunfullmäktige
välja.

Partistöd
Partistödet kopplas till prisbasbelopp. Mandatstödet fastställs till 27,5 %. Grundstödet
fastställs till 33 % av prisbasbeloppet.

Ersättningsreglemente
Oppositionsrådets arvode höjs från 50% till 80 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförandes arvode höjs från 30% till 40 % av
kommunstyrelsens ordförandes arvode.

Ordförande i bostadsstiftelsen Hyltebostäder höjs från 15% till 20 % av kommunstyrelsens
ordförandes arvode.

Årsarvodet till tillsynsnämndens ledamot på 2% tas bort.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott höjs till 10 % av kommunstyrelsens ordförande.

Det kommer inte bli någon förändring i följande ärenden:
- Kompetenscentrum
-Kulturskolan
- Skuldsanering
- Eget vaktmästeri
- HVB-hem
- Strategiska tjänster
- Alkoholtillsyn
- Bostadsanpassning
- Försäljning av villatomter

Arbetsutskottets beslut
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny ordförandeinstruktion
där det tydligt framgår vad som ingår i ordförandes och vice ordförandes uppdrag.
Instruktionen ska kunna beslutas i kommunfullmäktige vid kommunfullmäktiges möte i
november.
- Den utredning som har gjorts tidigare om sammanträdesersättning läggs som meddelande till
arbetsutskottets sammanträde 15 maj 2018.
- Ärendet om Ungdomsfrågor tas med på ärendelistan till arbetsutskottets sammanträde 5 juni
2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beskrivning av ärendet

Styrgruppen för organisationsöversynen inför ny mandatperiod har haft sitt sista möte och har
lämnat över ett protokoll för vidare hantering i kommunfullmäktige. Styrgruppen valde att
redogöra vad varje parti tycker i de frågor som har varit uppe i styrgruppen.

Arbetsutskottet går igenom styrgruppens protokoll för att se vilka ärenden där partierna är
överens. I övriga frågor kommer ledamöterna i KSAU få yrka.
Handlingar i ärendet



















§6 Styrgrupp Org.översyn Förslag på organisationsförändringar inför nya
mandatperioden
Utredning rådgivande organ slutgiltig2.pdf
Utredning rådgivande organ Hylte kommun bilaga
Kostnader för rådgivande organ
Svar från KLG krng små uppdrag organisationsöversyn (för- och nackdelar)
Plus-minus organisationsöversyn.docx
Ärendebeskrivning Ersättningsreglemente
Ersättningsreglemente
Lista arvode 2018 (bilaga ersättningsreglemente)
Arvodesersättningar - tabell
Ärendebeskrivning KF-val
Ärendebeskrivning Demokrati
HFD mål 4176-15 - Ersättning till årsarvoderad förtroendevald
Utredning partistöd - Omvärldsanalys med jämförbara kommuner
Komplettering partistöd-tabell
Ärendebeskrivning Ungdomsfrågor
Svar från KLG om strategiska tjänster

Yrkande 1
Ronny Löfquist (S) med instämmande av Anna Roos (C) och Johan Edenholm (KV) yrkar:
Ansvaret för vandringsleder ska vara kvar hos samhällsbyggnadsnämnden.

Justerandes sign
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Beslutsgång 1
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet. Ordförande finner att
arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Yrkande 2
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar: Park och vaktmästeri ska samordnas gemensamt under
Hyltebostäder.
Anna Roos (C) bifaller förslaget från de flesta partierna i styrgruppen att det inte ska vara
någon förändring.

Beslutsgång 2
Ordförande ställer förslaget från styrgruppen mot Bengt-Åke Torhalls yrkande.

Yrkande 3
Ronny Löfquist (S) yrkar: Partistödet kopplas till prisbasbelopp. Mandatstödet fastställs till
27,5 %. Grundstödet fastställs till 33 % av prisbasbeloppet.
Johan Edenholm (KV) yrkar: Partistödet ska vara oförändrat.

Beslutsgång
Ordförande ställer Ronny Löfquists och Johan Edenholms yrkanden mot
varandra. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

Protokollsanteckning
Anna Roos (C) meddelar att hon inte tar ställning till frågan om partistöd vid dagens
sammanträde.

Justerandes sign
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6 (7) 6 (7)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-05-08

sid 7

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Reservation
Johan Edenholm reserverar sig till förmån för sitt yrkande om partistöd.

Yrkande 4
Anna Roos (C) yrkar: Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny
ordförandeinstruktion där det tydligt framgår vad som ingår i ordförandes och vice
ordförandes uppdrag. Instruktionen ska kunna beslutas i kommunfullmäktige vid
kommunfullmäktiges möte i november.

Beslutsgång 4
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet. Ordförande finner att
arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
7 (7) 7 (7)

