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Kommunstyrelsen

Översyn av politisk organisation
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att
1. En beredning för ungdomsfrågor och beredningar baserat på geografisk
indelning tillsätts under kommunfullmäktige.
2. Tillgänglighetsråd, natur- och friluftsråd och pensionärsråd utvärderas.
3. Andra viceordförande införs i nämnderna.
4. Antalet ledamöter och ersättare i nämnd ska vara minst nio men kan vara
flexibelt uppåt.
5. Politiker i kommunstyrelsen utses med ett tydligt samordningsansvar för
ingående nämnder för områdena samhällsbyggnad, välfärd- och
socialpolitik och utbildning med kultur och fritid.
6. Kommunstyrelsen inför ett socialt hållbarhetsutskott.
7. Upplevelsenämndens ansvarsområde gällande besöksnäring flyttas till
kommunstyrelsen.
8. Ansvar för utveckling av evenemang blir ett nytt område för
kommunstyrelsen.

Ärendet
Bakgrund
Inför varje mandatperiod finns möjlighet att se över den politiska organisationen
och kommunfullmäktige tillsatte den 13 december 2021, §184, en parlamentarisk
arbetsgrupp för en sådan översyn. Den tillsatta arbetsgruppen ska återkomma till
kommunfullmäktige med ett förslag på politisk organisation senast juni 2022.
Arbetsgruppen har haft tre workshops och ett avslutande avstämningsmöte ledda
av fullmäktiges ordförande, Rolf Carlsson (S). Tiden mellan workshopparna har
används till förankring och vidareutveckling av förslagen. Arbetsgruppen har inte
uppnått koncensus och förslagen som beskrivs i bifogad rapport och föreslås för
kommunfullmäktiges beslut stöds av en majoritet men inte av alla ledamöter.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av en fullmäktigeberedning, med ett tjänstepersonstöd av tf.
kommundirektör Hannu Högberg och tjänstepersoner inom avdelningen för
ledningsstöd på kommunledningsförvaltningen. Ärendet har således inte beretts av
berörda nämnder.
Konsekvenser
Om fullmäktige beslutar enligt förslaget kommer fullmäktigeberedningens förslag
hanteras genom att förvaltningsorganisationen konsekvensbeskriver och tar fram
genomförandeplaner för fullmäktiges beslut. Detta innebär att
förvaltningsorganisationen i beredningen kommer klargöra hur genomförandet kan
ske, samt ta fram de styrdokument som behöver fastställas av politiken i behörigt
beslutande organ innan ändringen är genomförd. En preliminär tidplan för detta är:
-

Styrdokument som beskriver föreslagna fullmäktigeberedningar (december

-

2022)
Utvärdering av råd (december 2022).
Styrdokument för socialt hållbarhetsråd under kommunstyrelsen (februari

-

2023)
Reglementen för upplevelsenämnd och kommunstyrelsen för flytt av
ansvar för besöksnäring och utpekat ansvar för evenemang till
kommunstyrelsen (februari 2023)

Utöver detta föreslog fullmäktigeberedningens rapport en organisationsöversyn i
syfte att främja en samordnad samhällsbyggnadsprocess.
Kommunledningsförvaltningen avser att återkomma om vad en sådan översyn ska
innehålla för beslut i kommunstyrelsen senast december 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-13
Slutrapport – Fullmäktigeberedning. Översyn politisk organisation, daterad 202205-13
Hannu Högberg
Tf. kommundirektör
Enköpings kommun

Magnus Åsman
Strategisk utredare
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen; för åtgärd
Teknisk nämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden,
Socialnämnden, Upplevelsenämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden;
för kännedom

