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Till: Kommunfullmäktige

Förslag till inrättande av nya utskott i kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunstyrelsen inrättar ett plan- och exploateringsutskott från den 1 januari 2023
som:
- Består av fem ledamöter och tre ersättare vilka väljs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande för utskottet och därutöver väljs en vice
ordförande.
- Ledamöter, som ej tillhör kommunstyrelsens presidium, äger rätt till årsarvode om
10% av riksdagsledamot.
2. Kommunstyrelsen inrättar ett kultur- och fritidsutskott från den 1 september 2023
som:
- Består av fem ledamöter och tre ersättare vilka väljs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förste vice ordförande ska vara ordförande för utskottet och därutöver väljs
en vice ordförande.
- Ledamöter, som ej tillhör kommunstyrelsens presidium, äger rätt till årsarvode om
3% av riksdagsledamot.
3. Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, som ej tillhör kommunstyrelsens presidium, äger rätt till årsarvode om 10% av riksdagsledamot.
4. Förvaltningen får i uppdrag att revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med
bilagt förslag om beredning av ärenden. Förslaget ska beslutas av kommunfullmäktige i
september 2022.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har, på uppdrag av kommunfullmäktige, arbetat med översyn av den politiska
organisationen sedan 2020. Under arbetets gång har kommunstyrelsens arbetsformer varit föremål utredning, där det framkommit att styrelsens ansvarsområde är omfattande.
För att hantera det omfattande ansvarsområdet föreslås att det inrättas två nya utskott: Planoch exploateringsutskott och kultur- och fritidsutskott. Genom tillskapande av nya utskott öppnas möjligheten upp för kommunstyrelsens arbetsutskott att fokusera på bland annat på styrning, uppsikt och strategiska frågor.
Förändringarna kommer leda till att ansvaret för beredning av kommunstyrelsens ärenden delas upp på flera utskott. Utskotten kommer sinsemellan att följa upp sina områden och därmed
stärks uppföljningen av kommunstyrelsens ansvarsområden.
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Aktuellt
Kommunfullmäktige har att ta ställning till förslag om inrättande av två nya utskott till kommunstyrelsen, samt ersättning till ledamöter i utskotten. Förslaget i sin helhet framgår av bilaga, men nedan återfinns sammanfattning av ärendet.
Organisering
För att stärka kommunstyrelsens strategiska uppdrag och utveckla arbetsutskottets roll som
organ för styrning, uppsikt och strategiska frågor föreslås att två nya utskott inrättas; plan- och
exploateringsutskott samt kultur- och fritidsutskott. Utskotten föreslås bestå av fem ledamöter
och tre ersättare. Plan- och exploateringsutskottet leds av kommunstyrelsens ordförande och
kultur- och fritidsutskottet av kommunstyrelsens förste vice ordförande.
Genom förändringen kommer beredningsansvaret för arbetsutskottet minskas, vilket skapar
utrymme för att arbeta mer fokuserat kring styrning, uppsikt och strategiska frågor. Inrättande
av ett kultur- och fritidsutskott innebär att frågor om kultur- och fritid, föreningsliv och folkhälsa får ett eget politiskt organ och därmed större utrymme. På förslag är även att möjliggöra
för miljö- och byggnadsnämndens ordförande att närvara vid plan- och exploateringsutskottets
möte, för att därigenom knyta samman nämndens och kommunstyrelsens frågor.
Förslaget är att plan- och exploateringsutskottet träder i kraft den 1 januari 2023 och kulturoch fritidsutskottet den 1 september 2023. Motiveringen till fördröjning av kultur- och fritidsutskottet är för att skapa goda förutsättningar för det organet att hitta sina arbetsformer. Möjlighet kommer att finnas för kommunstyrelsen att tidigarelägga, eller senarelägga, utskottets
start.
Ersättning
Nuvarande arvodesreglemente reglerar att utskottsledamöter (två stycken) äger rätt till ett
årsarvode som motsvarar 25% av riksdagsledamot. Förslaget innebär en uppdelning av det
årsarvodet på följande vis:
Organ
Arbetsutskott
Plan- och exploateringsutskott
Kultur- och fritidsutskott

Årsarvode
10%
10%

Ledamöter
2
2

Totalt
20%
20%

3%

4

12%

Förslaget innebär att årsarvodet för utskott ökar från 50% till 52%. Med PO-pålägg motsvarar
ökningen 2000 kronor per månad, eller 24 000 kronor per år. Ökningen bedöms kunna finansieras inom kommunstyrelsens ram.
Bedömningen är att ersättningen motsvarar prestationer som förväntas av ledamöter i respektive organ. Kommunstyrelsens presidium äger ej rätt till årsarvode, då det ingår i deras uppdrag.
Tidplan
Om kommunfullmäktige bifaller förslaget kommer ersättningsnivåerna att fastställas. Bifogat
förslag om inrättande av utskott kommer att utgöra bas för revidering av kommunstyrelsens
reglemente. Reglementet ska därefter formellt fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i september. Eventuella justeringar av förslaget görs under beredning av det ärendet (augusti/september 2022).
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När reglementet är fastställt påbörjar förvaltningen arbetat med att facillitera förändringarna,
så att organisationen kan träda i kraft den 1 januari 2023.

Kommunledningen
Olof Nilsson, Kanslichef

Beslutet ska expedieras till:
Kommunkansliet
Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Beredning av ärenden – förslag på förändring av kommunstyrelsens organisering
Samråd har skett med:
Gruppledare
Majoritet
Kommundirektör

