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Politisk organisation Robertsfors kommun 2022

Förslaget till politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 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.  

Jävsnämndens uppgift är att säkerställa att kommunstyrelsen inte utgör 

myndighetsutövande mot sig själv. I Robertsfors kommun finns 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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Under kommunstyrelsen finns fem utskott med fem ordinarie samt fem ersättare för 

varje utskott. Barn- och utbildning, Samhällsbyggnad, Sociala, Tillväxt samt 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott. I arbetsutskottet inryms även Personalutskottet, på 

så sätt säkerställs bred insyn och beredning av arbetsgivarfrågor.  Under hösten 2022 
kommer en genomlysning av delegationsordningen att göras där målsättningen är att 
beslutanderätt till utskott och arbetsutskott blir mer omfattande.

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 kommande mandatperiod medför även att 

nuvarande enförvaltningsorganisation under KS kvarstår i nuvarande form. 




