Kommunstyrelsen
2017-04-03

Protokollsutdrag
KS § 65 Dnr 2017.247 KS 010

Politisk organisation mandatperioden 2019-2022
Ärendebeskrivning
Inför varje mandatperiod fastställer kommunfullmäktige den politiska organisationen samt
villkor för förtroendevalda.
Arbetsutskottet beslutade den 22 mars 2017, § 48 att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Beredning
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) har i skrivelse den 31 mars 2017
framfört följande samt lämnat förslag till beslut:
Inför fastställandet ska en styrgrupp utses som har till uppgift att bereda ett förslag. Alla
förtroendevalda i kommunen är på ett eller annat sätt berörda av frågan om ersättningar och
villkor vilket försvårar tillsättandet av en helt oberoende beredning, därav kan med fördel
uppdrag ges till kommunledningskontoret att se över förtroendevaldas villkor och förslag till
förändringar kan sedan utgöra underlag till kommande beslut i fullmäktige. Styrgruppen ska
genom utvärdering av nuvarande organisation bereda ett förslag som är väl förankrat bland
fullmäktiges partier. Beslut skall tas av fullmäktige senast september månad 2017.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott samt gruppledare för Centerpartiet och
Sverigedemokraterna utses till styrgrupp för arbetet med politisk organisation inför
mandatperioden 2019-2022.
2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att göra en översyn av förtroendevaldas
ersättningar och villkor och i övrigt bistå styrgruppens arbete. Förslag till förändringar
skall ske utifrån styrgruppens förslag till organisation samt i syfte att förenkla
administrationen.
3. Förslag till politisk organisation samt villkor för förtroendevalda för mandatperioden 20192022 ska fastställas i fullmäktige senast september månad 2017.
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Yrkande
Joakim Järrebring (S) yrkar på följande tillägg i förslag till beslut:
Om förändringar av nuvarande organisation föreslås ska följande syften vara vägledande:
• Stärka demokratin;
* Vitalisera och stärka fullmäktige
* Förbättra styrningen och det politiska beslutsfattandet
• Öka transparensen;
* Skapa ökad helhetssyn
* Skapa tydligare ansvarsstruktur

Kommunstyrelsens beslut:
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott samt gruppledare för Centerpartiet och
Sverigedemokraterna utses till styrgrupp för arbetet med politisk organisation inför
mandatperioden 2019-2022.
2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att göra en översyn av förtroendevaldas
ersättningar och villkor och i övrigt bistå styrgruppens arbete. Förslag till förändringar
skall ske utifrån styrgruppens förslag till organisation samt i syfte att förenkla
administrationen.
3. Förslag till politisk organisation samt villkor för förtroendevalda för mandatperioden 20192022 ska fastställas i fullmäktige senast september månad 2017.
4. Om förändringar av nuvarande organisation föreslås ska följande syften vara vägledande
• Stärka demokratin;
* Vitalisera och stärka fullmäktige
* Förbättra styrningen och det politiska beslutsfattandet
• Öka transparensen;
* Skapa ökad helhetssyn
* Skapa tydligare ansvarsstruktur

Exp: KSAU, KF-gruppledare C och SD, Klk
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