
Dnr 9017/250.109 
  
Svar Motion 2/2017 om att se över och förändra den politiska organisationen i 
Robertsfors kommun 
  
Motionen yrkar att kommunfullmäktige beslutar att återinföra en politisk nämndsorganisation 
liknande den kommunen hade tidigare, och att den nuvarande organisationen med utskott 
avskaffas. Därtill yrkar man att denna organisation ska träda i kraft 2019-01-01 och att 
tjänstemannaorganisationen anpassas utifrån det. 
  
I början av innevarande mandatperioden 2015-2018 beslutades att det skulle göras en 
uppföljande 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. 
  
En enkät skickades 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 och berörde; 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. Utifrån inkomna synpunkter har kommunchef sedan berett förslag till ny 
politisk organisation. 

  
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. 
 
I övrigt föreslås en justering av utskotten; arbetsutskott/tillika personalutskott, barn- och 
utbildningsutskott, socialutskott, tillväxtutskott samt ett samhällsbyggnadsutskott. 
 
Jävsnämnden bör kvarstå för att säkerställa att kommunstyrelsen inte utgör 
myndighetsutövande mot sig själv. 

  
Förslaget till ny politisk organisation för 2019 bereds av KS i särskilt ärende men förslaget 
innehåller inte ett återinförande av politisk nämndsorganisation som omfattar fler nämnder 
än de som idag finns som enskilda eller gemensamma nämnder, därför föreslås avslag av 
motionens bägge yrkanden. 



  
Bilaga: Motion 2/2017 

  
Kommunchefens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

  
Yrkande: Lars Tängdén (C), Gabrielle Boström (KD), Kenneth Isaksson (M), yrkar bifall till 
motionen. 

  
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot yrkandet, och finner att liggande 
förslag vunnit bifall. 

  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

  
  
  
  

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






