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Översyn politisk organisation  
 

Det fattades i början av mandatperioden 2015-2018 beslut om att göra en utvärdering 

av den politiska organisationen i Robertsfors kommun under 2017. Syftet var att följa 

upp synpunkter och behov av justeringar eller förändringar av nuvarande organsation 

inför ny mandatperiod.  

För att göra den uppföljningen skickades en enkät till samtliga ordinarie ledamöter 

och valda ersättare i kommunstyrelsen, totalt erhölls svar från 15 ledamöter, 93 % av 

de svarande sitter även i ett eller flera utskott.  

Enkäten utformades av kommunchef med stöd från demokratiberedningens 

tjänstgörande tjänsteperson. Frågorna utformades på ett sätt för att försöka utröna 

synpunkter på områden som tidigare kommit upp i demokratiberedningens arbete 

samt vid tidigare uppföljning av den politiska organisationen; utskottens uppdrag och 

delegation, beredning och tjänstepersonsstöd till kommunstyrelsen och utskotten, 

rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, kommunstyrelsens 

arbetsformer,  

 

Svaren låg sedan till grund för ett samtal mellan partiernas gruppledare (samtliga 

ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen) och kommunchef. Gruppledarna lämnade då 

ytterligare synpunkter på inkomna svar och lämnade förslag på åtgärder eller 

synpunkter hur organisation och/eller arbetsformer kan utveckla kommunstyrelsens 

arbete kommande mandatperiod. 

 

I rapporten redogörs enkätens resultat, synpunkter från gruppledarna samt 

kommunchefens förslag på åtgärder och politisk organisation för mandatperioden 

2019-2022. 

 

Kommunstyrelsens utskott  
 

En tredjedel av de svarande menar att man anser att det är otydligt vilka 

tjänstepersoner som utgör och ska utgöra stöd till utskottets arbete. En lika stor andel 

anser att det är otydligt mellan utskotten vem som ska bereda frågorna till 

kommunstyrelsen. En majoritet av de svarande anser även att det kommer ärenden 

från utskotten som inte är färdigt beredda. En tredjedel anser även att det är otydligt i 

handlingarna vad utskottet tyckt och vilka förslag till beslut som utskottet lämnar till 

kommunstyrelsen för beslut. 

Nära till hälften av de svarande upplever sig inte heller få forma dagordningen i 

utskotten och därmed KS och 20 % vet inte vem som får väcka ett ärende i 

kommunstyrelsen. Den samlade bilden bekräftas även av gruppledarna i samtal.  

 

Sammantaget visar det på hur viktigt det blir att inför ny mandatperiod, oavsett 

politisk organsation, att förtydliga beredningsprocessen med utskott, kommunstyrelse 

och nämnd/er. Förvaltningen måste vid ny mandatperiod ha en tydligare samlad 

beredning. Inte minst behöver det stödjas av gemensamma arbetsformer för 

ärendeberedning med tjänsteskrivelse, dagordning, protokoll, förslag till beslut och 

återrapportering av delegationsbeslut. Samlad protokollmall ska tas fram våren 2018, 

förslag ska läggas inför ny mandatperiod. 

 

 



 

Till ny mandatperiod behöver även ett tydliggörande göras av vilka tjänstepersoner 

som har ett beredande ansvar för respektive utskott/nämnd. Detta för att det inte ska 

vara otydligt för någon ledamot i utskottet, kommunstyrelsen eller för förvaltningen.  

 

Det framgår även i samtal med gruppledarna att det idag upplevs vara en obalans i 

mängden ärenden mellan utskotten, detta behöver även tas i beaktan i 

kommunstyrelsens reglemente så att det finns likvärdiga förutsättningar mellan 

utskotten att ha tid för beredning, intern kontroll och uppföljning.  

 

I enkäten ställdes frågor kring ökad/minskad delegation från kommunstyrelsen till 

utskott och tjänstepersoner. De få svar som lämnades var mycket otydliga och i samtal 

med gruppledarna är man helt samstämmiga om vikten av att göra en total översyn av 

nu gällande delegationsordning 2019. Det ger då kommunstyrelsen möjlighet att 

forma delegationen utifrån ny politisk organisation, reglementen och nyvalda 

politiker. 

 

En viktigt grund är även det finns tydliga reglementen för kommunstyrelsen, utskott 

och nämnder. Gruppledarna understryker även vikten av att de är viktigt att 

utskottens, styrelsen och nämnder regelbundet lyfter upp reglementet och utbildar sig 

kring rollfördelning utifrån kommunfullmäktiges beslutade organisation. Det samma 

gäller vikten av att utbilda ledamöter så att de känner till vem som har rättigheter och 

skyldigheter vad gäller bland annat beredning, rätt att väcka ärenden och forma 

dagordningen.  

 

Hälften av de som svarande på enkäten anser sig sakna förberedande forum inför KS, 

ex fast beredning. Gruppledarna upplever sig idag sakna arbetsutskott, 

utskotts/kommunstyrelseberedning och/eller presidieträffar. De saknar tydliga 

beredande forum av dagordningen och ärenden, något som de även tror skulle stärka 

deltagandet och kvaliteten i de politiska besluten. Det framkommer även i samtalen 

tillika i enkäten att det idag upplevs otydligt i vissa ärenden där förslag till KS ibland 

läggs direkt från kommunchef till kommunstyrelse. Det gäller de ärenden där de inte 

är tydligt att något utskott har beredningsansvaret utifrån sakpolitiskt skäl, ex 

arvodesreglemente för kommunen. 

Det framhålls även i enskilda enkätsvar att utskotten borde renodlas till att vara helt 

beredande eller vara tydligare beslutande. 

 

Övriga politiska forum, såsom ungdomsråd  
Av de svarande på enkäten till KS ledamöter och ersättare anser 64 % att råden 

(elevråd, folkhälsoråd etc.) utgör forum att fånga upp frågor för beredning av beslut 

av KS/KF. Strukturen med råd ger även möjlighet till direkt dialog och demokratisk 

insyn från olika intressentgrupper och ses komplettera den representativa demokratin. 

Forumen ger möjlighet för fler grupper utanför den partipolitiska demokratin att 

väcka frågor, ställa frågor och få del av information.  Gruppledarna efterlyser bättre 

återrapportering från de möten som sker. Genom förstärkt återkoppling från de olika 

råden kan kommunstyrelsen på bättre sätt plocka upp frågorna löpande. 

 

Gruppledarna menar att det känns fortsatt naturligt att det är KS-presidium som utgör 

politisk representation i de olika råden. Det finns dock en annan lite annorlunda 

bakgrund och roll för Folkhälsorådet. Gruppledarna menar att Folkhälsorådet borde 



 

ha representation från alla partier och att Folkhälsorådet skulle ha ett tydligare 

uppdrag än det idag har. 

 

Utbildning och information  
I enkäten ställdes även frågor rörande kommunstyrelsemötets utformning. Ska det vid 

mötet läggas tid på föredragningar, information kring ärenden som inte finns för 

beslut på dagordningen etc. Det lämnades dock få svar på de frågorna. Även 

gruppledarna har olika syn på frågan. De är samstämmiga i vikten av att säkerställa 

insyn och information, samtidigt har utskotten ett mycket stort beredande ansvar och 

förväntan på att arbeta aktivt med uppföljning, analys och förslag. Gruppledarna är 

även av den åsikten att mötena idag är långa nog som de är och att man då bör 

överväga att ha planerat längre möten med inledande timmar för information, uppsikt 

och intern kontroll för att sedan gå över på beslutsärenden.  

Det upplevs viktigt från gruppledarna att föredragande tjänsteperson finns på plats vid 

tidpunkt för ärendet på dagordningen, samtidigt lyfter man fram att det är viktigt att 

ärendet verkligen beretts aktivt med ansvarig tjänsteperson/er i respektive utskott.  

 

Det finns en tydlig samstämmighet från de som besvarat enkäten och gruppledarna 

om att behålla utbildningsbidraget till respektive parti.  

Samtidigt efterfrågas utbildning i inledningen av mandatperioden för samtliga 

ledamöter i kommunfullmäktige, styrelse och nämnder. Den bör omfatta grunder 

såsom kommunallag/styrmodell etc. Gruppledarna önskar därför att kommunchefen 

tillsammans med ledningsgruppen och i dialog med Demokratiberedningen gör 

utformar inledande utbildning för KF/KS för slutet av 2018 alt tidigt 2019. 

 

Övriga synpunkter 
I besvarandet av enkäten framhöll ett antal av de svarande önskemål om att återinföra 

nämnder i likhet med den motion som Alliansen lämnat till kommunfullmäktige och 

ett motionssvar bereds till första KS/KF 2018 för det förslaget. 

 

Demokratiberedningen har tidigare föreslagit att alla ersättare alltid ska få ersättning 

vid närvaro även när de inte tjänstgör.  

 

Vid enkäten framkommer inga förslag på förändrade arbetsformer mellan 

kommunstyrelse och fullmäktige. Det råder även samsyn mellan gruppledarna om att 

antal ledamöter i kommunfullmäktige även kommande mandatperiod ska kvarstå vid 

31 ledamöter.  

 

  



 

Förslag politisk organisation Robertsfors kommun 2019 
 
Förslaget till politisk organisation för 2019 bygger på en kvarvarande modell med en 

kommunstyrelse med beredande utskott i likhet med föregående mandatperiod. 

Kommunstyrelsen är ansvarig för den gemensamma förvaltningen. Det är samtidigt 

viktigt att påminna sig om att det redan idag vid sidan av kommunstyrelsen finns ett 

antal nämnder som även de svarar mot kommunfullmäktige och medborgare relaterat 

till kommunala frågor.  

Jävsnämnden bör kvarstå för att säkerställa att kommunstyrelsen inte utgör 

myndighetsutövande mot sig själv. Redan i ingången av mandatperioden finns i 

Robertsfors kommun tre gemensamma nämnder tillsammans med andra kommuner. 

De nämnderna har det gemensamt att dess förvaltning ligger i Umeå kommuns. 

Samtidigt är viktigt att understryka att de även är föremål för ansvarsprövning och 

uppsikt av Robertsfors kommuns fullmäktige och styrelse. 
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I övrigt föreslås en justering av utskotten. Fem utskott med fem ordinarie samt fem 

ersättare för varje utskott.  

För att tydliggöra rollfördelning föreslås ett arbetsutskott till kommunstyrelsen och att 

det även utgör personalutskott. På detta sätt säkerställs en gemensam beredning av 

kommunstyrelsens dagordning. Tillväxtutkottet utökas till att bli ett ”fullstort” utskott. 

Allmänna utskottet byter namn till Samhällsbyggnadsutskottet. Personalutskottet 

utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott, på så sätt säkerställs bred insyn och 

beredning av arbetsgivarfrågor.  

 

För att säkra fler partiers insyn i beredningen inför kommunstyrelsen, kan även vara 

möjligt att AU/PU även har ett antal ”insynsplatser” eller arvoderad närvaro för 

ersättare. Det skulle kunna möjliggöra för de partier som har mandat i fullmäktige 

men som inte tar eget mandat i kommunstyrelsens utskott. På så sätt skulle man till 

del de önskemål som Demokratiberedningen framfört, att säkerställa att samtliga 

mindre partier även ska få insyn i ärenden inför beslut i KS. Utformning av modell 

bör diskuteras i framtagandet av nytt arvodesreglemente. 

 

Ett arbetsutskott säkerställer även att kommunchef inte blir förslagsläggare till KS i 

förvaltningsgemensamma frågor, då säkerställs istället att alla ärenden bereds inför 

beslut i KS av politiskt sammansatt utskott, utan att den beredningen bryts av 

tjänsteperson.  

 

Förslaget till politisk organisation för 2019 medför även att nuvarande 

enförvaltningsorganisation under KS kvarstår i nuvarande form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


