Politisk översyn av nämndorganisation
KSAu 20211012

Förslag på beslut i KF, december 2021
1.

Kommunfullmäktige bildar en parlamentarisk arbetsgrupp med
medlemmarna: xxx

2.

Kommunfullmäktige ger den parlamentariska arbetsgruppen i uppdrag
att genomföra en översyn av politisk organisation omfattande nämnder
samt förslag till reglementen med lagrum innan valet 2022.

3.

Översynens tillkommande kostnader finansieras inom
kommunfullmäktiges ram.

4.

Den parlamentariska arbetsgruppen ska återkomma till
kommunfullmäktige med förslag på politisk organisation senast juni
2022.

Vägledande principer för översynen av
politiska nämnder
– Politisk vision och målbild för Enköpings kommun utgör grund,
– Översynen fångar in megatrender och samhällsförändringar
– Översynen och dess förslag ska möjliggöra en tillitsbaserad styrning.
– Strävan är att nå helheter, fokus ligger på gränssnitt/gråzoner mellan
nämnders uppdrag (reglementen och lagrum),
– Enköping växer; politisk organisation är anpassad till ekonomisk, grön och
social hållbarhet.
Översyn av sammansättning av samt styrdokument för kommunägda bolag sker
i parallell process.

Exempel på frågor att titta på
1.

Bör nuvarande nämndindelning bestå nästkommande mandatperiod
eller finns grund för att se över indelningen?

2.

Hur bibehålls förtroende för kommunens politiska styrning via
organiseringen?

3.

På vilka sätt kan en den politiska organisationen skapa förutsättningar för
invånares delaktighet och medskapande?

4.

Hur kan den politiska arenan öka förutsättningar för bättre styrning och
ökad effektivitet, och därmed kommunens förmåga att möta nya samt
ökade åtaganden med befintliga resurser?

Översyn förvaltningsorganisation
Ligger utanför det här uppdraget men kommer troligen bli en
konsekvens av den politiska översynen.
Kommundirektör ansvarar för att initiera utvecklingsarbete kring
detta och för att lyfta det till politiska beslut om omfattningen
kräver detta.

Ekonomiska konsekvenser
Översynen leder till viss ökning av mötesarvoden våren 2022 för
kommunstyrelsen.
Översynen föreslås finansieras inom kommunfullmäktiges ram.
Strävan är att eventuella förändringar av nämndorganisation ska
ske inom total befintlig ekonomisk ram.

Utredningen dockar mot aktuell forskning om
kommunal politisk organisering.
SKR rapport från maj 2021

SKR podd från juli 2021

Tidsplan  2021
26 oktober. KS – Information: övergripande syfte för översyn
presenteras, inspel från kommunstyrelsen inför formulering av
uppdragsbeskrivning.
23 november. KS – Förvaltningen redovisar förslag till fullmäktiges
beslut. Uppdragsbeskrivning och parlamentarisk arbetsgrupp.
12 december – KF  beslut om att ge parlamentarisk arbetsgrupp i
uppdrag att genomföra översynen. Arbetsgrupp återkommer till
fullmäktige i juni 2022 med förslag på politisk organisation.
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Tidsplan för arbetet 2022
1. Workshop, 2 dagar med övernattning, slutet av januari. Parlamentarisk
arbetsgrupp utsedd av kommunfullmäktige. Arbetet leds av kommundirektör,
stöds/koordineras av KLF stabschef.
Innehåll (exempel):
– Uppdrag/arbetsprocess., Nuvarande nämndorganisation, genomgång av

reglementen. Tidigare utredningar i Enköping om politisk organisering.
– Modeller för politisk organisation. Dilemman vid val av politisk organisering.
Obligatoriska nämnder, antal nämnder, antal ledamöter, lokal demokrati, effektivitet
etc. Användandet av kommunfullmäktigeberedningar för långsiktiga visionära
frågor?
– Tematiska områden, fördjupningar. Mellanvalsdemokrati, invånardialoger
2. Workshop, 1 dag, mars Formulering av ev. förslag.
3. Avstämning 3, April, Fastställande av slutförslag.

