MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-19

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum kl. 18:30-20:00

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande),
Ronny Löfquist (S), Ingemar Steneteg (C), Johan Fahlen (S), Finn Dahl (-),
Maria Hedin (S), Tommy Edenholm (KV), Maria Johansson Arnström (S),
Bengt-Åke Torhall (L), Stina Isaksson (SD), Gunilla Magnusson (KV), Gunnel
Johansson (S), Monika Albrecht (S), Johan Edenholm (KV), Birgitta Årzen (S),
Elisabeth Falkhaven (MP), Bo Larsson (M), John Sundling (S), Håkan Bengtsson
(C), Lisa Mogren (V), Katrin Karlsson (S), Lars Sundberg (S), Tord Wahlström
(KV), Lennart Ohlsson (C), Birgit Gabrielsson (S), Katja Larsson (-), Jan
Liwenius (S), Malin Svan (C) ersätter Anna Roos (C), Bruno Granat (C) ersätter
Karl-Anders Thorsson (C), Lennart Erlandsson (C) ersätter Karin Åkesson (C),
Birgitta Åkesson (C) ersätter Bo Eriksson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) ersätter
Rebecca Bäckman (M), Alexander Engman (L) ersätter Åsa Engberg (L), Malin
Thydén-Kärrman (S) ersätter Krister Mattsson (S) (1:e vice ordförande), Ingemar
Andersson (S) ersätter Marie-Louice Lindström (S), Anders Bertilsson (SPI)
ersätter Wiveca Noren (SPI)

Ej tjänstgörande ersättare

Roger Andersson (S)
Abdiasiis Dahir (S)
Rune Gunnarsson (S)
Susanne Ehde-Larsson (S)
Roland Thörner (MP)
Gunnel Lindgren (KV)

Övriga närvarande

Susanne Mared (tf kommunchef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Lars Sundberg (S)
Lennart Ohlsson (C)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

................................................
Micael Arnström (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Lars Sundberg (S)

……………………………………….
Lennart Ohlsson (C)
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§67

Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
(2016 KS0298)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar 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.

Uppdraget som representant till kommuninvest ska kommunfullmäktige välja.
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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
Kommunrådets 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.

Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott höjs till 10 % av kommunstyrelsens ordförande.
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Det kommer inte bli någon förändring i följande ärenden:
- Kompetenscentrum
-Kulturskolan
- Skuldsanering
- Eget vaktmästeri
- HVB-hem
- Strategiska tjänster
- Alkoholtillsyn
- Bostadsanpassning
- Försäljning av villatomter
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 beslutade vid sitt sammanträde 8 maj 2018 att ge 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. Arbetsutskottet beslutade
också den utredning som har gjorts tidigare om sammanträdesersättning läggs som
meddelande till arbetsutskottets sammanträde 15 maj 2018 samt att ärendet om
Ungdomsfrågor tas med på ärendelistan till arbetsutskottets sammanträde 5 juni 2018.
Handlingar i ärendet




§100 KS Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
§130 KSAU Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
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§6 Styrgrupp Org.översyn Förslag på organisationsförändringar inför nya
mandatperioden
Utredning rådgivande organ slutgiltig2
Utredning rådgivande organ Hylte kommun bilaga
Kostnader för rådgivande organ
Ärendebeskrivning Ersättningsreglemente
Ersättningsreglemente
Arvodesersättningar - tabell
Lista arvode 2018 (bilaga ersättningsreglemente)
HFD mål 4176-15 - Ersättning till årsarvoderad förtroendevald
Utredning partistöd - Omvärldsanalys med jämförbara kommuner
Komplettering partistöd-tabell
Ärendebeskrivning Demokrati
Svar från KLG om strategiska tjänster
Svar från KLG kring små uppdrag organisationsöversyn (för- och nackdelar)
Plus-minus organisationsöversyn.docx
Ärendebeskrivning KF-val
Yttrande från kommunledningsgruppen gällande Organisationsöversynen 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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.
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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.

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
Kommunrådets arvode höjs från 50% till 80 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförandes arvode höjs från 30% till 40 % av
kommunstyrelsens ordförandes arvode.
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Ordförande i bostadsstiftelsen Hyltebostäder höjs från 15% till 20 % av kommunstyrelsens
ordförandes arvode.

Årsarvodet till tillsynsnämndens ledamot på 2% tas bort.

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

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar: kommunfullmäktige beslutar att lägga ner
brottsförebyggande rådet och lokala folkhälsorådet.

Anders Bertilsson (SPI) yrkar: att partistödet ska vara oförändrat. Att procentsatsen för vice
kommunråd ska vara oförändrat 50 %. I Övriga frågor bifall till arbetsutskottets förslag till
beslut.

Tommy Edenholm (KV) yrkar: att partistödet blir oförändrat, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut i övrigt.

Beslutsgång
Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut mot Bo-Gunnar
Åkessons yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag till beslut mot Anders Bertilssons
och Tommy Edenholm yrkande om att partistödet ska vara oförändrat. Ordförande finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag till beslut mot Anders Bertilssons yrkande
om procentsatsen för vice kommunråd ska vara oförändrad. Ordförande finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande frågar sist om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i sin
helhet, vilket ordförande finner att kommunfullmäktige gör.
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Reservation
Anders Bertilsson, Tommy Edenholm, Johan Edenholm, Gunilla Magnusson reserverar sig
mot beslutet om partistöd till stöd för yrkandet från Anders Bertilsson och Tommy Edenholm.

Anders Bertilsson reservarar sig mot beslutet om kommunrådets arvode.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret
Samtliga nämnder
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