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FB § 6 DNR KS 94/2020 101 

 

Fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation med 
anledning av bildandet av samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 9 mars 2020 (KF § 33) beslutat om en organisat-

ionsförändring som innebär att bygg- och miljöförvaltningen och tekniska för-

valtningen slås samman till en samhällsbyggnadsförvaltning. I samband med be-

slutet att bilda en samhällsbyggnadsförvaltning tillsattes en fullmäktigeberedning 

med följande uppdrag: 

 Lämna förslag till kommunfullmäktige om de förändringar i Herrljunga 

kommuns politiska organisation och struktur, som en sammanslagning av 

tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen till en samhälls-

byggnadsförvaltning, kräver.  

 Lämna förslag till kommunfullmäktige om hur nämnderna, efter bildandet 

av en samhällsbyggnadsförvaltning, ska organiseras och vilka uppgifter 

varje nämnd ska ha. 

 

Fullmäktigeberedningen har den 9 juni 2020 (FB § 2) beslutat att ge fullmäktige-

beredningens presidium, med stöd av förvaltningen, i uppdrag att ta fram ett för-

slag till ny politisk organisation i Herrljunga kommun, som innebär att det bildas 

en samhällsbyggnadsnämnd och en myndighetsnämnd. Vidare innebär uppdraget 

att förslag ska lämnas på hur många ledamöter och ersättare respektive nämnd 

ska ha.  

 

Fullmäktigeberedningens presidium har genomfört det beslutade uppdraget och 

presenterade ett förslag till ny politisk organisation vid fullmäktigeberedningens 

sammanträde den 2 juli 2020. Fullmäktigeberedningen har fattat beslut om för-

ändringar av punkt 1-6 nedan.   

 

Fullmäktigeberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

1. Bygg- och miljönämnden avskaffas 2020-12-31. 

2. Samtliga ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden entledigas 

från och med 2020-12-31. 

3. Tekniska nämnden avskaffas 2020-12-31. 

4. Samtliga ledamöter och ersättare i tekniska nämnden entledigas från och 

med 2020-12-31. 

5. Samhällsbyggnadsnämnden bildas från och med 2021-01-01. 

6. Myndighetsnämnden bildas från och med 2021-01-01. 

7. Samhällsbyggnadsnämnden övertar de uppgifter som bygg- och miljö-

nämnden samt tekniska nämnden idag ansvarar för med undantag för den 

tillsyn och annan myndighetsutövning som bygg- och miljönämnden an-

svarar för. 

8. Myndighetsnämnden övertar den tillsyn och annan myndighetsutövning 

som bygg- och miljönämnden idag ansvarar för. 
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Fortsättning FB § 6 

 

9. Samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. 

Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas. 

10. Myndighetsnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bland 

dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas. 

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för 

samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden i vilka nämndernas 

uppgifter preciseras närmare. 

12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av 

Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroende-

valda i Herrljunga kommun med anledning av den föreslagna förändring-

en av den politiska organisationen. 

13. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av 

Gemensamma reglementebestämmelser för facknämnderna i Herrljunga 

kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den politiska 

organisationen. 

14. Beslut om ramväxlingar från bygg- och miljönämnden samt tekniska 

nämnden till samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden fattas 

vid samma sammanträde som fullmäktige behandlar de nya nämndernas 

reglementen. 

 

Fullmäktigeberedningens presidium föreslår att bygg- och miljönämnden samt 

tekniska nämnden ges tillfälle att yttra sig över förslagen ovan samt den utred-

ning som legat till grund för dem. 

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-06-24 

Förslag till missivskrivelse daterad 2020-06-24 

Fullmäktigeberedningen § 2/2020-06-09 

Kommunfullmäktige § 33/2020-03-09 

 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

 Fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation, samt utred-

ningen som ligger till grund för förslaget, skickas till bygg- och miljö-

nämnden och tekniska nämnden för yttrande i enlighet med 5 kap. 27 § 

kommunallagen. 

 Bygg- och miljönämndens och tekniska nämndens yttranden ska vara 

fullmäktigeberedningen till handa senast 2020-09-04. Yttrandena ska 

skickas till herrljunga.kommun@herrljunga.se. 

 

Ordföranden föreslår följande ändring i fullmäktigeberedningens presidiums för-

slag till kommunfullmäktige: 

 Bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden avskaffas 2020-12-31. 

 Samtliga ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden och tekniska 

nämnden entledigas 2020-12-31. 
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Fortsättning FB § 6 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden bildas den 2021-01-

01. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.  

 

Ordföranden frågar om ordförandens ändringsförslag angående punkt 1-6 i det 

ovan redovisade förslaget till kommunfullmäktige antas och finner att så sker.  

 

Fullmäktigeberedningens beslut 
1. Fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation, samt utred-

ningen som ligger till grund för förslaget, skickas till bygg- och miljö-

nämnden och tekniska nämnden för yttrande i enlighet med 5 kap. 27 § 

kommunallagen. 

2. Bygg- och miljönämndens och tekniska nämndens yttranden ska vara 

fullmäktigeberedningen till handa senast 2020-09-04. Yttrandena ska 

skickas till herrljunga.kommun@herrljunga.se. 

3. Följande ändringar görs i fullmäktigeberedningens presidiums förslag till 

kommunfullmäktige:  

- Bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden avskaffas 2020-12-

31. 

- Samtliga ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden och tek-

niska nämnden entledigas 2020-12-31. 

- Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden bildas den 

2021-01-01. 

______ 
 

Expedieras till: 

För kännedom 

till: 

Bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 
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FB § 7 DNR KS 94/2020 101 

 

Beslut om tidpunkt för fullmäktigeberedningens nästa samman-
träde 
 
Sammanfattning 
Fullmäktigeberedningen behöver fatta beslut om när nästa sammanträde ska äga 

rum. Fullmäktigeberedningens presidium föreslår att beredningens förslag till ny 

politisk organisation med anledning av bildandet av samhällsbyggnadsförvalt-

ningen ska skickas på remiss till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden. 

Vidare föreslår presidiet att nämndernas svar ska vara fullmäktigeberedningen till 

handa senast den 4 september 2020.  

 

Fullmäktigeberedningens presidium anser att beredningen behöver sammanträda 

innan förslaget till ny politisk organisation behandlas av kommunstyrelsen den 

19 oktober 2020 för att fullmäktigeberedningen ska kunna beakta nämndernas 

remissvar och eventuellt göra justeringar i förslaget innan det går vidare till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Presidiet föreslår att beredningens 

nästa sammanträde ska äga rum den 23 september 2020 kl. 17.00-20.00. Det 

skulle ge fullmäktigeberedningen tillräckligt med tid att bereda nämndernas svar 

och fatta beslut om eventuella justeringar av förslaget till fullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-06-24 

 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

 Fullmäktigeberedningens nästa sammanträde äger rum den 23 september 

2020 kl. 17.00-20.00.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 

Fullmäktigeberedningens beslut 
1. Fullmäktigeberedningens nästa sammanträde äger rum den 23 september 

2020 kl. 17.00-20.00. 

______ 


