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Ny politisk organisation 2019 
  
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 organisation 
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 och kommunstyrelsens 
arbetsformer samt öppna frågor med möjlighet för den svarande att tycka fritt om 
organisationen. 
  
Svaren i enkäten 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 till ärendet bifogade rapporten redogörs enkätens resultat, synpunkter från 
gruppledarna samt kommunchefens förslag på åtgärder och politisk organisation för 
mandatperioden 2019-2022. 
  
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. 
  



I övrigt föreslås en justering av utskotten; fem utskott med fem ordinarie samt fem 
ersättare för varje utskott. 

  
Ett arbetsutskott föreslås till kommunstyrelsen och att det även utgör personalutskott, på 
så sätt säkerställs bred insyn och beredning av arbetsgivarfrågor. 
På detta sätt säkerställs en gemensam beredning av kommunstyrelsens dagordning. 
Arbetsutskottet föreslås även överta den beredande funktionen rörande projekt. 
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. 
  
Tillväxtutskottet utökas till att bli ett ”fullstort” utskott, med ett beredningsuppdrag som 
omfattar arbetsmarknad, etablering/flyktingmottagning, näringsliv, föreningsliv, folkhälsa, 
kultur, bibliotek, fritid, internationella relationer. 
 
Allmänna utskottet byter namn till Samhällsbyggnadsutskottet med liknande uppdrag 
som nuvarande Allmänna utskottet, med undantag från flykting- och etableringsfrågorna 
som föreslås beredas av Tillväxtutskottet. 
  
Barn- och utbildningsutskottet föreslås kvarstå i samma uppdrag som innevarande 
mandatperiod med undantag från kultur och biblioteksfrågorna som föreslås beredas av 
Tillväxtutskottet. 

  
Socialutskottet föreslås kvarstå i samma uppdrag som innevarande mandatperiod. 
  
Bilaga: PM Förslag politisk organisation 2019 
Bilaga: Genomförd enkät 

 
Kommunchefens förslag till beslut 

  
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att bereda förslag på nytt reglemente 
för kommunstyrelsen samt förslag på nytt arvodesreglemente för Robertsfors kommun, 
för förslag till KS den 29 maj. Beredningen ska ske i samspel med de av partierna, 
representerade idag i kommunfullmäktige, utsedda representanterna. En från varje parti. 

  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ny politisk 
organisation för mandatperioden 2019. 
  
Ändringsyrkande: Patrik Nilsson (S) 
Ks-organisationen ändras från 13 ersättare till 19 ersättare. 
  
Yrkande: Lars Tängdén (C) 
Nämndsorganisation i stället för utskott, samt ett arbetsutskott. 
  
Yrkande: Hans Lindgren (S) 



Kommunstyrelsen utser en beredningsgrupp för att bereda förslag på nytt reglemente 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt förslag på nytt arvodesreglemente 
för Robertsfors kommun, för förslag till KS den 29 maj. Beredningsgruppen består av två 
representanter för Socialdemokraterna och en representant vardera för resterande 
partier representerade i Robertsfors fullmäktige. 
Till beredande tjänsteman utses Karin Ahnqvist. 
 
Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att det vunnit bifall. 
  
Ordföranden ställer liggande förslag mot Lars Tängdéns yrkande och finner att liggande 
förslag vunnit bifall. 
  
Ordföranden ställer Hans Lindgrens yrkande mot liggande förslag och finner att Hans 
Lindgrens yrkande vunnit bifall. 

  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser en beredningsgrupp för att bereda förslag på nytt reglemente 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt förslag på nytt arvodesreglemente 
för Robertsfors kommun, för förslag till KS den 29 maj. Beredningsgruppen består av två 
representanter för Socialdemokraterna och en representant vardera för resterande 
partier representerade i Robertsfors fullmäktige. 

  
Till beredande tjänsteman utses Karin Ahnqvist. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

  
● att kommunstyrelsen ska bestå av 13 ordinarie ledamöter och 19 ersättare. 

  
● att godkänna förslaget till ny politisk organisation för mandatperioden 2019. 

  
  
  
  

Reservation: Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

  
 






