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Kommunledningskontoret

Datum
2018-04-27

Dnr
KS 2018/138

Parlamentariska gruppens förslag inför
mandatperioden 2019-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta parlamentariska
gruppens förslag till förändringar för mandatperioden 2019-2022 i enlighet
med denna tjänsteskrivelse.
Sammanfattning av ärendet
En parlamentarisk grupp bestående av en representant från varje parti i
kommunfullmäktige har på uppdrag av kommunfullmäktige under
innevarande mandatperiod arbetat fram ett gemensamt förslag med
förändringar rörande den politiska organisationen,
förvaltningsorganisationen samt ersättningar och arvoden. Gruppens förslag
framgår av denna skrivelse och separat skrivelse ”Bestämmelser om
ersättningar förtroendevalda”.
Avvikande mening ska inges separat.
Parlamentariska gruppens förslag
Kommunfullmäktige
Antalet ledamöter ska vara oförändrat, 41 ledamöter
Kommunfullmäktige ska ha ett sammanträde även i februari.
En allmänpolitisk debatt ska hållas i februari och augusti
Starttid för kommunfullmäktiges sammanträden ska fortsätta vara 17.00.
Kriterier för lokalerna tas fram 2019, inklusive lokalisering och beskrivning
av kostnader, säkerhet och funktion. Tekniken i lokalen skall vara mycket
bra. Fullmäktiges presidium ansvarar för verkställandet.
Fullmäktiges sekreterare ska kunna vara annan än kommundirektören, detta
regleras i arbetsordningen.
Begränsad talartid införs på försök 2019, regleras i fullmäktiges
arbetsordning.
Genomförda förändringar:
Webbsändning har genomförts på initiativ av parlamentariska gruppen.
Kommunalrådens roll
Inga ändringar i kommunstyrelsens reglemente gällande kommunstyrelsens
ordförande.
Förtydligande i kommunstyrelsens reglemente gällande oppositionsrådets
roll: Oppositionsrådet företräder främst kommunen, därefter oppositionen
och sist sitt eget parti.
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Ersättning för oppositionsrådet är 70% av kommunstyrelsens ordförandes
tjänstgöringsgrad.
Oppositionsrådet är alltid överförmyndare vilket ersätts med 10% av
kommunstyrelsens ordförandes tjänstgöringsgrad.
Kommunstyrelsen
Antalet ledamöter ska vara oförändrat, 13 ledamöter
Införande av 1:e vice ordf från majoriteten 18% av kommunstyrelsens
ordförandes tjänstgöringsgrad.
Införande av 2:e vice ordf från oppositionen. Skall vara oppositionsråd.
Kommunstyrelsens sammanträden ska hållas i en ändamålsenlig lokal.
Genomförda förändringar:
Planfrågorna flyttades till kommunstyrelsen 2017.
Plankommittén flyttad till kommunstyrelsen 2018. Målsättning att införas
var tredje KS-möte på förmiddagen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänstgöringsgrad 1:e v ordförande från majoriteten ska vara 18 % av
kommunstyrelsens ordförandes tjänstgöringsgrad.
Arbetsutskottets 2:e v ordförande är oppositionsrådet.
Övriga ledamöters (2 st) tjänstgörtjänstgöringsgrad är 10% av
kommunstyrelsens ordförandes tjänstgöringsgrad
Arbetsutskottets arbetsuppgifter kvarstår frånsett fastighetsfrågorna som går
till teknisk nämnd.
Genomförda förändringar:
Planfrågorna flyttade till kommunstyrelsen 2017.
Barn och utbildningsnämnden
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 11.
Inga övriga förändringar.
Socialnämnden
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 11.
Inga övriga förändringar.
Miljö- och byggnämnden
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 7.
Inga övriga förändringar.
Genomförda förändringar:
Planfrågorna flyttade till kommunstyrelsen 2017.
Kultur- och fritidsnämnden
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 7.
Översyn av delegationsordning och reglemente 2019.
Inga övriga förändringar.
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Införande av en teknisk nämnd
En ny nämnd införs med 5 ledamöter.
Tekniska nämnden övertar tekniska utskottets ansvarsområden inom
kommunstyrelsens reglemente.
Tekniska nämnden övertar även ansvaret för fastighetsfrågorna från
kommunstyrelsen avseende byggnation, drift och underhåll.
Kommunal planering byggnation , framtidsfrågor, principer och beställning
kvarstår i kommunstyrelsens reglemente.
VSBO
Inga förändringar (5 ledamöter)
VEAB
Inga förändringar (7 ledamöter)
Vaggeryds Elverk
Inga förändringar (7 ledamöter)
Vid en eventuell bolagisering av elverket bör 5 ledamöter övervägas.
Kommunala råd
Samtliga kommunala råd inordnas under kommunstyrelsen. Ledamöter från
berörda nämnder ska utses av kommunstyrelsen.
Tillgänglighetsrådet föreslås bli ett Tillgänglighets- och folkhälsoråd och
flyttas till kommunstyrelsen från socialnämnden.
Ungdomsrådet – kvarstår.
Pensionärsrådet – flyttas till kommunstyrelsen från socialnämnden.
Natur- och miljöråd – flyttas till kommunstyrelsen från miljö- och
byggnämnden.
Brottsförebyggande rådet – kvarstår.
Vaggeryds Näringslivsråd
Ingen förändring.
Pensionsavtal
Personalavdelningen tillsammans med personalutskottet arbetar på att lägga
om pensionssystemet utifrån beslut i kommunfullmäktige 2018-04-23.
Pensionsavtalen har hittills bara gällt kommunalråden, men ska på sikt
kunna gälla samtliga förtroendevalda.
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Arvoden
Arvoden och ersättningar fastställs i enlighet med ”Förslag till
Arvodesreglemente 2019-2022” (Bilaga).
Övriga förändringar
Vice mötesordförande utan arvode införs för att garantera majoritetens
ordföranderoll i nämnder. Ändringen förs in i reglementen.
Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet medverkar vid vissa
tillfällen i kommunens ledningsgrupp för att utbyta information.
Hantering av beslutsunderlag till förtroendevalda. En utveckling av såväl
hantering som hårdvara ska vara på plats inför kommande mandatperiod.
Denna utveckling bör även inbegripa effektiviseringar som exempelvis
digital justering av protokoll.
Digitalisering – krav på kompatibla systemlösningar mellan kommunens
verksamheter.
Övriga frågor som diskuterats
Arbetsmarknadsenhetens organisatoriska tillhörighet. AME ska även
fortsättningsvis vara organiserat under kommunstyrelsen.
Roller – politiker och tjänstemän, hur och vad-frågor. Ett seminarium har
hållits våren 2018, arbetet med denna fråga fortsätter.
Samtliga nämnder skall under mandatperioden se över delegationsordning
och reglementen.
Barnomsorg i samband med politiska uppdrag. Skrivelser i
arvodesreglementet §13 gäller även fortsättningsvis. Barntillsyn kvällstid
ska utredas 2019-2022.
En tidig samordning av nämndernas möten och budgetberedningen ska ske.
Etik och moral i debatter och nämnder och sociala medier. Politiken ska
vara ett gott exempel. Gemensam hållning för hantering av media.
Demokratiutredningen har diskuterats och parlamentariska gruppen anser
det särskilt viktigt att stärka ungas inflytande. En barn- och ungdomspolicy
ska med anledning av det tas fram.
Parlamentariska gruppen har diskuterat trygghet och säkerhet för
förtroendevalda.
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PWCs rapport om kommunledningskontorets organisation och funktion. En
handlingsplan har beslutats av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förvaltningsorganisationen
Parlamentariska gruppen har löpande stämt av förvaltningsorganisationen
med kommunledningskontoret. Handlingsplanen (enl ovan) har varit en del i
arbetet, och kommundirektören har deltagit i våra möten.
Förvaltningsorganisationen hanteras efter att den politiska organisationen
fastställts.
Avslutning
Ordföranden i parlamentariska organisationsgruppen tackar både tjänstemän
och deltagande partirepresentanter. I stor utsträckning har det funnits stort
engagemang för att komma fram till gemensamt förslag från gruppen.
P O Toftgård
Ordförande parlamentariska gruppen

Torbjörn Åkerblad
Kanslichef

