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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2016.390
Datum: 2016-11-11
Kommunjurist Klas Holmberg
E-post: klas.holmberg@ale.se
Kommunstyrelsen

Ändring av allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale
kommun
En översyn av bestämmelserna om kommunalråd i allmän stadga har genomförts. Förvaltningens
förslag innebär tillsammans med ett samtidigt lagt förslag till ändring av arvodesbestämmelserna ett
försök till fullständig författningsreglering av benämning kommunalråd.
Förslaget innehåller vidare ett nytt bemyndigande till nämnderna. Om kommunfullmäktige till en
nämnd har överlåtit beslutanderätten i ett ärende väckt genom ett medborgarförslag, föreslås
nämnden få fatta beslut om att förslagsställaren får närvara och yttra sig när nämnden behandlar
ärendet.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i fråga om allmän stadga för
styrelser och nämnder i Ale kommun, dels att 1 och 38 §§ ska ha den lydelse som
framgår av förvaltningens förslag märkt ”Förslag 2016-11-10”, dels att det ska införas
fyra nya paragrafer, 39 a, 39 b, 39 c och 52 a §§ av den lydelse som framgår av
förslaget.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringarna träder i kraft
den 1 januari 2017.

Björn Järbur
Kommunchef

Klas Holmberg
Kommunjurist

Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-11-11.
Förslag 2016-11-10
Allmän stadga med föreslagna ändringar markerade

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Kommunjuristen

För kännedom
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Bakgrund
En förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska enligt 4 kap
1 § kommunallagen ha benämningen kommunalråd, oppositionsråd eller en annan benämning som
fullmäktige bestämmer. Fullmäktige får inte delegera beslutanderätten.
Förvaltningens förslag innebär i huvudsak följande förändringar av reglerna om kommunalråd.
1. Om kultur- och fritidsnämndens ordförande eller 1:e vice ordförande ihop med andra
uppdrag har en sammanlagd beräknad sysselsättningsgrad om minst 40 procent är
benämningen kultur- och fritidskommunalråd. (39 a §)
2. För förtroendevalda som innehar uppdrag med en sammanlagd beräknad
sysselsättningsgrad om minst 40 procent och inte leder någon av de större nämnderna är
benämningen kommunråd. (39 b §)
3. Förslaget klargör att närvarorätten vid andra nämnders sammanträden endast gäller
kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande och att denna inte får utnyttjas i
ärenden om myndighetsutövning mot enskild. (38 §)
4. Vid delning av ett årsarvoderat uppdrag mellan flera förtroendevalda, får förtroendevald
som har kvar en beräknad sysselsättningsgrad om minst 40 procent behålla uppdragets
ursprungliga benämning. (39 c §)
5. Allmän stadga behandlar bestämmelser för kommunens myndigheter. Kommunalråd
tillhör egentligen inte myndigheterna och är i vissa fall helt frikopplade från dessa. Det
föreslås därför klargöras att del av allmän stadga även gäller råden. (1 §)
6 kap 19 a § innehåller en bestämmelse om att om fullmäktige har medgett det får en nämnd
besluta om närvaro- och yttranderätt för förslagsställare i ärenden väckta genom medborgarförslag.
Ett sådant bemyndigande föreslås införas om kommunfullmäktige till en nämnd har överlåtit
beslutanderätten i ett ärende väckt genom ett medborgarförslag. (52 a §)
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förslaget har inte några ekonomiska konsekvenser.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Beräknad sysselsättningsgrad behandlas i arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale
kommun. Förslag till en anpassning av dessa bestämmelser behandlas i ett särskilt ärende.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen är av åsikten att det kommunala regelsystemet om rådsbeteckningar bör göras
heltäckande, så att kommunfullmäktige inte behöver fatta beslut i enskilda ärenden när
årsarvoderade uppdrag innehas av förtroendevalda på annat sätt än arvodesbestämmelserna
förutsätter. Förvaltningens förslag innebär ett heltäckande regelsystem som även klarar av
oväntade kombinationer av uppdrag. Nya benämningar som föreslås införas är kultur- och
fritidskommunalråd samt kommunråd.
Förslagsställare till medborgarförslag har genom 33 § arbetsordning för Ale kommunfullmäktige
fått rätt att yttra sig i ärendet när det behandlas vid fullmäktiges sammanträde. Förvaltningen gör
bedömningen att motsvarande möjlighet bör kunna ges förslagsställaren vid nämnds behandling av
ärendet, om fullmäktige med stöd av 5 kap 25 § kommunallagen har överlåtit till nämnden att
besluta i ärendet.
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