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Inledning
Bakgrund
Skövde kommun har sedan flera mandatperioder tillbaka en tradition av att kommunfullmäktige 
beslutar om politisk organisation och andra viktiga frågor som rör förtroendevalda innan valutgången 
är känd. Det underlättar samverkan mellan majoritet och opposition och förenklar det politiska arbetet 
med att nominera kandidater till olika poster. Arbetet med politisk organisation och andra frågor har 
bedrivits i politikergruppen. Denna utgörs av de tre kommunalråden samt två representanter vardera 
för de partier som är representerade i kommunfullmäktige, totalt 19 personer. Politikergruppen är vald 
av kommunfullmäktige. 

Det här dokumentet sammanfattar de förslag till beslut som politikergruppen enats kring att gälla 
mandatperioden 2022-2026.

Uppdrag
Politikergruppens uppdrag är att ta fram en handling som ligger till grund för beslut om den politiska 
organisationen och om arbetssätt under kommande mandatperiod. Beslutshandlingen beslutas i 
kommunfullmäktige under våren 2022. Andra berörda styrdokument uppdateras utifrån 
beslutshandlingen, och styrdokumenten beslutas av kommunfullmäktige under 2022. 

Arbetssätt
De olika frågeställningar som politikergruppen har hanterat fastställdes tidigt i arbetet, och partierna 
hade möjlighet att ge förslag på frågor som politikergruppen behandlade. Arbetssättet har 
kännetecknats av att lyssna på samtliga medverkande partiers åsikter och därefter utarbeta förslag till 
beslut med bred politisk förankring. Varje ledamot i politikergruppen har ansvarat för förankringen i 
det egna partiet. De förslag till beslut som utarbetats är en bred förankrad kompromiss. I de fall 
partierna har lagt andra yrkanden än vad som sedan beslutats i gruppen så framgår det i bilaga 1 till 
beslutshandlingen.

Politisk organisation 
Politikergruppen föreslår att den politiska organisationen inom kommunkoncernen är i princip 
oförändrad kommande mandatperiod. De politiska instanserna, antal ledamöter och antal ersättare 
kvarstår enligt nuvarande struktur, med enbart enstaka förändringar.

Ledamöter i den politiska organisationen
Antalet ledamöter och ersättare i de olika instanserna är oförändrad, förutom beredning medborgare 
och samhällsutveckling där antalet ledamöter förändras till följd av justerad uppdragsfördelning inom 
KSAU.

Politisk instans Antal ledamöter
(+ersättare)
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Kommunfullmäktige 61 (+32)

Kommunrevision
- Ordförande företräder oppositionen. För de helägda bolagen utses 
lekmannarevisorer som hämtas inom kretsen av kommunens revisorer.

7

Valberedning 1 ledamot per parti i 
kommunfullmäktige

Överförmyndare 1 (+1)

Valnämnd 5 (+5)

Kommunstyrelsen
- Arbetsutskott (KSAU)
- Arbetsgivarutskott (KSAG)

15 (+11)
5 (+5)
5 (+5)

Beredning samhällsbyggnad
- Ledamöterna i KSAU, ordförande och vice ordförande i BLN samt ordförande 
och andre vice ordförande i SEN och BUN

11 (inga ersättare)

Beredning medborgare och folkhälsa
- Ordförande och vice ordförande är KSAU ledamot och representerar 
majoriteten respektive oppositionen. SON, VON, KFN och BUN representeras 
av ordförande och andre vice ordförande

10 (inga ersättare)

Facknämnder

Facknämnd Antal ledamöter (+ersättare) Presidium

Barn- och utbildningsnämnd (BUN) 13 (+9) 3

Vård- och omsorgsnämnd (VON) 9 (+9) 3

Socialnämnd (SON) 7 (+7) 3

Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 9 (+9) 3

Servicenämnd (SEN) 7 (+7) 3

Bygglovsnämnd (BLN) 5 (+5) 2

Kommunala bolag

Flera av de kommunala bolagen har externa ledamöter. Med externa ledamöter i styrelser avstår den 
politiska organisationen att tillsätta dessa platser. Antalet ledamöter respektive externa ledamöter är 
oförändrad.
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Bolag Antal ledamöter Externa ledamöter

Skövde Stadshus AB 9 Styrelsen ska utgöras av 5 ledamöter från 
KSAU och 4 övriga ledamöter från de politiska 
partierna. Ordförande är kommunstyrelsens 
ordförande.

AB Skövdebostäder 7 Inga externa ledamöter.

Skövde Energi AB 7 Varav 2 externa ledamöter.

Kreativa Hus AB 7 Varav 2 externa ledamöter.

Next Skövde 
Destinationsutveckling AB

7 Varav 3 externa ledamöter.

Skövde Airport AB Enligt beslut i kommunfullmäktige kommer 
Skövde Airport AB att läggas ner.

Balthazar Science Center AB 7 Varav 5 externa ledamöter.

Styrelsen för Skövde Stadshus AB nominerar externa ledamöter i koncernens bolag efter samråd med 
Näringslivsforum. Valberedningen hanterar därefter ärendet.

Science Park Skövde AB är ett intressebolag med en intresseförening som majoritetsägare där 
företrädare från näringslivet ingår. Kommunen utser 2 ledamöter i denna styrelse.

Personunion styrelse i dotterdotterbolag (ingår i ordinarie styrelseuppdrag).

Kommunstyrelsens organisation
De två utskotten under kommunstyrelsen, arbetsutskott och arbetsgivarutskott, samt de två 
beredningarna, beredning samhällsbyggnad och beredning medborgare och folkhälsa kvarstår. 
Ansvarsområdena för de två beredningarna är oförändrade.

Antalet kommunalråd (3) är oförändrat. Till nästa mandatperiod utformas ett uppdrag kring att utreda 
strukturen för kommunalråd, se avsnitt Uppdrag under nästa mandatperiod. 
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Fördelning av uppdrag inom KSAU

Följande uppdrag ingår i arvodet för samtliga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.
 

Uppdrag KSAU 
ordf

KSAU  
vice ordf

Opposi-
tionsråd

KSAU
ledamot 
majoritet

KSAU
ledamot 
opposi-
tion

Kommunstyrelsen ordf 1:e vice 2:e vice ledamot ledamot
KSAU ordf 1:e vice 2:e vice ledamot ledamot
KSAG ordf vice ordf
Strategiskt folkhälsoråd ordf ledamot ledamot ledamot ledamot
Beredning samhällsbyggn ordf ledamot vice ordf ledamot ledamot
Beredning BMF ordf vice ordf
Skövde Stadshus AB ordf ledamot vice ordf ledamot ledamot
Science Park Skövde ledamot ledamot
Balthazar Science C. AB ordf vice ordf
Skaraborgs kommunalförbunds 
styrelse 

ordf ersättare

Räddningstjänst Östra 
Skaraborg (RÖS)

ordf ledamot

Miljösamverkan Östra 
Skaraborg (MÖS), direktion 

ersättare ledamot ledamot ersättare

Kommunala pensionärsrådet ordf vice ordf
Rådet för 
funktionshinderfrågor 

ordf vice ordf 

Brottsförebyggande rådet ordf vice ordf
Försvarsmaktsrådet ledamot ersättare
Västra Stambanegruppen ledamot Ersättare
Repr i kollektivtrafikfrågor, 
övriga forum 

ledamot ledamot/ 
ersättare

Jönköpingsbanegrupp ledamot ersättare
Överförmyndare överförmyndare ersättare
Coompanion Skaraborg nomineras 

till styrelse
Tolkförmedling väst ledamot i 

direktionen
Finskt förvaltningsområde ordf

Arvoden och partistöd
Politikergruppen har sett över arvodesbestämmelserna, förändringarna sammanfattas nedan. Vissa 
språkliga justeringar och förtydligande är också gjorda i arvodesbestämmelserna. Kommunstyrelsens 
arbetsgivarutskott (KSAG) hanterar arvodesfrågor.

Område Förändring
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Gruppledararvode Gruppledararvodet regleras i Riktlinjer för partistöd (KS2022.01017). 
Gruppledare erhåller månadsarvode och sammanträdesarvode för 
kommunfullmäktige enligt reglerna för ledamot. För sammanträden där 
gruppledare kallas utgår arvode och förlorad arbetsförtjänst enligt 
arvodesbestämmelserna. I de fall inbjudan till ett möte med frivilligt 
deltagande skickas ut ska det framgå om arvode eller annan ersättning 
utgår eller inte.

Arvode valnämndens ordförande Arvode för valnämndens ordförande är 2 % som månadsarvode under 
valår (allmänna val samt EU-val). Övriga år sammanträdesarvode som 
till vice ordförande och övriga ledamöter.

Arvode för ordförande i 
kommunalförbundet Avfall & 
Återvinning Skaraborg.

I förslaget till ny förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & 
Återvinning Skaraborg kommer det att regleras att Skövde kommun 
fastställer arvodet för ordförande i förbundet. Arvodet belastar 
kommunalförbundets ekonomi. 20 % som månadsarvode till 
ordförande i Avfall & Återvinning Skaraborg

Arvode stiftelsen Binnebergs 
Tingshus

Finansiering av ledamöternas arbete i stiftelsen Binnebergs Tingshus 
sker genom ett riktat årligt anslag från kommunstyrelsen.
Under mandatperioden 2023-2026 fastställs det årliga bidraget till 
stiftelsen Binnebergs Tingshus till 60 000 kronor för 2023 med årlig 
uppräkning i enlighet med kommunens arvoden från och med 2024. 
Bidraget belastar kommunstyrelsens budget för arvoden. 

Finskt förvaltningsområde Sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt 
arvodesbestämmelserna utgår till ledamöter i referensgrupp och 
styrgrupp för Finskt förvaltningsområde i Skövde.
Finansiering sker genom statsbidraget som erhålls för 
förvaltningsområdet.

Pensionsförmåner

Ett förslag till pensionspolicy för förtroendevalda har tagits fram av KPA (kommunens upphandlade 
pensionsförvaltare). Pensionspolicyn färdigställs och överlämnas till fullmäktige för fastställande inför 
ny mandatperiod.

Kommunalt partistöd

Nuvarande regler för kommunalt partistöd fortsätter att gälla med förändringen av gruppledararvoden:

”Det årliga partistödet i Skövde kommun utgörs av grundarvode och mandatstöd. Grundstödet per år 
är ett (1,0) månadsarvode för riksdagsmannaledamot för varje parti i kommunfullmäktige. 
Mandatstödet per mandat och år är ett halvt (0,5) månadsarvode för riksdagsmannaledamot för varje 
parti i kommunfullmäktige. 
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Gruppledararvode
Den lokala partiorganisationen kan välja att minska sitt partis utbetalning av partistöd genom att en del 
av stödet utbetalas som månatligt arvode till gruppledare under mandatperioden. Om 
partiorganisationen vill arvodera gruppledare så avgör den lokala partiorganisationen hur stor del 
(anges i % av riksdagsmannaarvodet) av partistödet som ska utbetalas som gruppledararvode per 
månad. 

Gruppledararvodets storlek fastställs av varje lokal partiorganisation inför kommande mandatperiod 
och meddelas enheten demokratistöd (kommunstyrelsen@skovde.se) senast 15 november det år en ny 
mandatperiod startar (valår) och gruppledararvodets storlek (% av riksdagsmannaarvodet) gäller 
kommande fyra kalenderår med start den 1 januari året efter valår. Den lokala partiorganisationen 
meddelar enheten demokratistöd (kommunstyrelsen@skovde.se) om gruppledaren byts eller om den 
lokala partiorganisationen önskar ändra gruppledararvodet.

Utbetalning
Gruppledararvodet utbetalas månatligt till den person som den lokala partiorganisationen har utsett till 
gruppledare. Om gruppledaren byts ut eller arvodets storlek ändras under mandatperioden sker 
ändringen från nästkommande månad.”

Politikergruppens ställningstaganden
Politikergruppen har diskuterat och beslutat om ställningstaganden i ett flertal frågor. I många fall ska 
dessa ställningstaganden inarbetas i aktuella styrdokument. I andra fall överlämnas frågan till 
förvaltningen för fortsatt hantering, eller så innebär inte ställningstagandet någon förändring jämfört 
med nuvarande arbetssätt.

Förändringar i styrdokument

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Politikergruppen föreslår följande förändringar, som läggs in i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Område Förändring

Gruppledarroll och 
uppdrag, lydelse

”Med gruppledare avses den av respektive parti utsedd förtroendevald inom sin 
fullmäktigegrupp, som meddelats kommunfullmäktige som gruppledare. 
Gruppledaren representerar alla förtroendevalda i partiet som har uppdrag inom 
Skövde kommun. Gruppledarens roll syftar till att vara kontaktperson mellan 
Skövde kommun och respektive parti. I de fall ett heltidsarvoderat kommunalråd 
utses till gruppledare ska arvodet utgå till partiet och utbetalas i samband med den 
årliga utbetalningen av partistöd.”

§ 7, 2 st, 
Gruppledararvode, 
ändring av lydelse till

”Gruppledararvode regleras i Riktlinjer för partistöd (KS2022.01017) och 
sammanträdesarvode och andra ersättningar regleras i Arvodesbestämmelserna 
(KS2022.0115).”

mailto:kommunstyrelsen@skovde.se
mailto:kommunstyrelsen@skovde.se
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11 §, 3 st., ändring av 
lydelse till

”Ledamot som önskar delta på distans ska i god tid, dock senast kl. 12 tre dagar 
innan mötet, i förväg anmäla detta till enhet demokratistöd (sekreterare). Om 
synnerliga skäl föreligger får ordföranden, i det enskilda fallet, besluta om att 
godkänna undantag.”

19 §, 2 st. ändring av 
lydelse till

”Upprop sker enligt uppropslistan. Ordföranden kan dock besluta att upprop 
istället förrättas digitalt/elektroniskt när så kan ske tillförlitligt och säkert. Upprop 
förrättas även vid början av sammanträde som efter längre avbrott fortsätter vid 
senare tillfälle. Upprop avslutas med klubbslag.”

21 §, medborgarförslag Sista stycket avseende medborgarförslag tas bort i sin helhet.

26 § ändring av lydelsen 
till

”Innan omröstning sker ska omröstningsproposition läsas upp och godkännas. 
Ordföranden bestämmer om omröstning sker efter upprop eller med hjälp av 
voteringsanläggning.
Vid användning av omröstningsanläggning ska följande gälla:
Efter anvisning av ordföranden ska ledamöterna avge sina röster genom att trycka 
på någon av knapparna Ja, Nej eller Avstår sedan ordföranden meddelat att det är 
klart att rösta.
När omröstningen förklarats avslutad befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får ledamot inte avge röst. Inte heller får någon ändra eller 
återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Vid felröstning ska detta anmälas för anteckning i protokollet.
Resultatet av omröstningen bör redovisas på storbildsskärm i fullmäktigesalen 
och utskriften av omröstningen tas in i protokollet.
Vid omröstning efter upprop ska följande gälla:
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av dem som har utsetts att 
justera protokollet. Omröstningarna genomförs så att ledamöterna ger sina röster 
efter upprop. Uppropet ska ske enligt uppropslistan. Ordföranden ger alltid sin 
röst sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. Om oenighet uppstår om resultatet 
av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.”

29 § medborgarförslag 29 § tas bort i sin helhet.

Utöver ovanstående understryker politikergruppen vikten av en fungerande tidtagning i samband med 
repliker så att regelverket under § 23 i arbetsordningen kan efterlevas.

Reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna

Reglementena är omarbetade enligt SKR:s struktur för basreglemente. Nedanstående förändringar 
föreslås i reglementena. Krisledningsnämndens reglemente hänvisar i hög grad genom avsnittet 
Rapporteringsskyldighet m.m. till kommunstyrelsens reglemente, och får således en indirekt 
uppdatering då kommunstyrelsens reglemente uppdateras.

Område Förändring
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Begrepp Ordet funktionsnedsättning används genomgående (ej funktionshinder).

Allmänt om 
kommunstyrelsens 
uppgifter/ Nämndens 
generella uppgifter

-Hänvisning till barnkonventionen är justerad till att kommunstyrelsen/nämnden i 
sitt arbete ska beakta barnrättsperspektiv.

-Ordet miljö ändras till hållbarhet

Justering I avsnitt om justering är det förtydligat att justering kan göras både analogt och 
digitalt.

Utskotten -Det är förtydligat om utskotten och rätten att delta på distans (alla reglementen). 
Text kring utskottens sammanträden är, med tillägg om sammanträden på distans:
”Utskottet får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på 
distans ska senast 3 vardagar i förväg anmäla detta till nämndens kansli. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Utskottet får bestämma vad 
som närmare ska gälla om deltagande på distans.”

-Det förtydligas i reglementena att om nämnden väljer arbetsutskott bör ersättare 
utses.

KS reglemente, 
beredningar

I avsnitt om beredning samhällsbyggnad, om deltagare från andra nämnder än 
kommunstyrelsen, ska det stå ordförande och vice ordförande i bygglovsnämnden 
samt ordförande och andre vice ordförande i servicenämnden och i barn- och 
utbildningsnämnden.

Vård- och 
omsorgsnämndens 
reglemente

-Rubriken om självförvaltningsorgan tas bort i reglementet.

-Rätt benämning är Skaraborgs Läns Sjukhem.

Andra förändringar som arbetas in i aktuellt styrdokument

Område Förändring

Medborgarförslag Medborgarförslagen tas bort från nästa mandatperiod. 

Strukturerade 
medborgardialoger

Instruktionen för funktionshinderrådet ses över så att begrepp som handikapp och 
handikappföreningar ersätts med funktionsnedsättning och 
funktionsnedsättningsföreningar alternativt föreningar för funktionsnedsatta.

Instruktionen för brottsförebyggande rådet ses över så att namnet genomgående 
används i instruktionen istället för namnet rådet för trygghet och säkerhet som 
alltjämt återfinns i dokumentet.

Förtydligande vad som förestavas rörande ersättning i instruktionerna avseende 
fast månadsarvode, är kommunalråd/KSAU-ledamöter.
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I instruktion för kommunala pensionärsrådet, brottsförebyggande rådet, och rådet 
för funktionshinderfrågor byts ordet ”dialog” mot ”möten” i första meningen, så 
det står: ”Råd är en strukturerad form för möten mellan företrädare för Skövde 
kommun och aktörer som verkar i det lokala samhället och som företräder 
medborgarintressen.”

Vikten av uppföljning och återkoppling av rådens arbete understryks också, se 
avsnitt Medskick till förvaltningen.

Sammanträdesformer 
distansmöten

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram förslag på skrivning 
avseende sammanträde på distans. Skrivningen ska gälla för Skövde kommun. 
Reglementena uppdateras med skrivningen:

” Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta 
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden.”

Medskick till förvaltningen att titta på ordet ”dagar”, om det kan förtydligas, men 
också att skrivningen bör vara densamma i olika styrdokument för att få ett 
enhetligt språk.

Instruktion för 
kommundirektören

Tillägg i instruktionen:
- ”Vid rekrytering av sektorschef ska aktuell presidium vara delaktig i processen.”
- ”Kommundirektören ska inför medarbetarsamtal med sektorschef, årligen ha 
dialog med ordförande i respektive nämnd.”

Avsnitt 7 justeras och lyder:
”Kommundirektören/VD ska hålla sig informerad om verksamheterna i 
kommunens bolag och har dialog med VD och presidium. Kommundirektören 
ansvarar för att verka för en god samverkan inom hela Skövde kommunkoncern. 
Kommundirektören ska vara VD i Skövde Stadshus AB.”
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Övriga beslut

Utrustning i sessionssalen, lokaler i stadshuset

Ett digitalt system för sammanträden (inklusive voteringsanläggning) inrättas/införskaffas till 
fullmäktiges sammanträden. Erforderliga medel avsätts för ändamålet. Medskick till förvaltningen är 
vikten av att även fortsättningsvis arbeta löpande med lokalutveckling i stadshuset för att säkerställa 
tillgodogörandet av fördelar med den tekniska utvecklingen.

Mediabevakning

Sedan ett antal år tillbaka erbjuds kommunfullmäktiges ledamöter en prenumeration av Dagen 
Samhälle. Under kommande mandatperiod tecknas avtal för ”digital mediabevakning” som erbjuds 
samtliga förtroendevalda. Detta ersätter prenumeration av Dagens Samhälle. 

Ställningstaganden om fortsatt oförändrade arbetssätt

 Ersättningen till kommunala pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och 
brottsförebyggande rådet är oförändrad.

 Politikergruppen har tittat på vänortsarbete och internationella frågor. Ingen förändring 
föreslås, men politikergruppen uppmanar kommunfullmäktiges presidium att utvärdera arbetet 
med de vänorter som enligt fullmäktiges arbetsordning ligger under deras ansvar.

 Stiftelsen Binnebergs Tingshus är kvar (med det beslut avseende arvoden som beskrivs i 
avsnittet Arvoden och partistöd).

 Nuvarande regler för uppvaktning kvarstår.
 Nuvarande struktur för arbetet med frågor som rör trygghet och säkerhet kvarstår.

Utbildning förtroendevalda
Ett förslag till utbildning för förtroendevalda kommande mandatperiod är framarbetat. Utbildningarna 
utformas som block där några delar är obligatoriska, några är valfria. Utbildningsformerna bör nyttja 
digitalisering, allt ifrån inspelade utbildningar som kan delas via Net Publicator till nanolearning.

Det är av vikt att det genomförs genomgång av utrymning/brandövning inte bara med 
kommunfullmäktige. Även nämnderna ska omfattas av dessa genomgångar som bör ske årligen och 
minst en brandövning per mandatperiod.
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Förslag till utbildningsblock: 

Medskick till förvaltningen avseende utbildning:

 Deltagande i respektive utbildning bör redovisas till gruppledarna.
 Det är viktigt med IT-utbildning för de system som de förtroendevalda arbetar i.
 Utbildningar ska också erbjudas under mandatperioden för nya ledamöter. Utbildning erbjuds 

i samråd med gruppledarna.
 Respektive nämndsutbildningar är avsedda för kunskap om nämndens ”verksamhetsområde”.  
 Utbildningarna kan förmedlas via fysiska träffar, digitala möten, inspelningar, nanolearning 

med mera.

Uppdrag under nästa mandatperiod

Uppdrag om struktur för kommunalråd

Politikergruppen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till nästa 
mandatperiod göra en utredning av strukturen för kommunalråd, där även ansvar och 
uppgiftsfördelning för ledamöter i arbetsutskottet ingår. Utredningen ska vara klar i god tid innan 
arbetet inför mandatperioden 2027-2030 startar. Utredningen ska innefatta omvärldsbevakning av 
likvärdiga kommuner, titulatur och omfattning av uppdrag.

Utredning om att bolagisera fastigheter
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Politikergruppen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
utredning om förutsättningar inför en eventuell bolagisering av fastigheter.

Övriga medskick till förvaltningen
Förutom de redan beskrivna medskicken, görs också nedan medskick till förvaltningen inför nästa 
mandatperiod.

Hot och våld

Förvaltningen uppdras att löpande se över kommunövergripande handlingsplan avseende hot och våld 
så att denna är uppdaterad, tydlig samt innehåller aktiva samt stödjande åtgärder. Som medskick, även 
lyfta problematiken med bristande moderering.

Stöd till förtroendevalda

Synpunkter avseende stöd till förtroendevalda hanteras av sektor styrning och verksamhetsstöd vid 
utformningen av politikerstöd för kommande mandatperiod:

 Utrustningen behöver vara en laptop, svårt att jobba på en ipad. 
 Kommunalråd/presidierna kan behöva ”utökad utrustning”.    
 Telefonnummer (eventuellt telefon/simkort) till ordföranden för att underlätta kontakter.
 Möjlighet att avstå utrustning och använda egen. 
 Se över låneavtalet, om möjligt ta bort ersättningsskyldighet vid skadad utrustning.
 Förbättrad support/tillgänglighet från IT servicedesk (avser både möjlighet till råd/stöd samt 

vilka frågor som kan besvaras kopplat till utrustning, molnlösningar med mera).
 Möjlighet att boka lokal i stadshuset (tillgång till kalender) för alla ledamöter.
 Kanske något arbetsrum med ”företräde” för politiker.
 Använd molntjänster som är lättare att nå från egna utrustningar.

Administrativt stöd

Möjligheten till ett ökat administrativt stöd till kommunalråd och gruppledare bör om möjligt skapas 
men inte i formen av politiska sekreterare.
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Strukturerade medborgardialoger

Vikten av att uppföljning/återkoppling av rådens arbete sker. Likaså att rådens arbete, sett till deras 
syfte, utvärderas för att säkerställa effektivitet, ändamålsenlighet och tydliggöra koppling och 
gränsdragning till beredning medborgare och folkhälsa. Uppföljning bör genomföras under nästa 
mandatperiod, och vara färdigt till dess att arbete inför mandatperioden 2027-2030 påbörjas.



16 (17)

Bilaga 1: Partiernas yrkanden

Vid beslut i politikergruppen har partierna i en del frågor lagt yrkanden som sedan inte har bifallits i 
gruppen. Dessa, samt protokollsanteckningar från gruppens beslutsmöten, beskrivs nedan.

Gruppledararvodet Vid slutligt beslut om gruppledararvode:

V och S yrkar på politikergruppens ursprungliga beslut om differentierat 
gruppledararvode.

Medborgarförslag SD, MP, KD och L yrkar att medborgarförslag ska vara kvar. 

Utskott L yrkar att ett utskott för vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor 
inrättas under kommunstyrelsen.

Utredning om att bolagisera 
fastigheter

Protokollsanteckning: Miljöpartiet motsätter sig att utredning om att 
bolagisera fastigheter ska genomföras.

Beredningarnas ansvarsområden Protokollsanteckning: Liberalerna föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
bör vara representerad i beredning samhällsbyggnad. 

Bygglovsnämnden SD yrkar att antalet ledamöter i bygglovsnämnden utökas till 7 stycken 
samt att bygglov för projekt av extra samhällspåverkande art skall lyftas 
för beslut i kommunfullmäktige
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Bilaga 2: Styrdokument som uppdateras 
utifrån beslutshandlingen

Utifrån beslut om organisation 2022-2026 behöver ett flertal styrdokument revideras och beslutas. 

 Arbetsordning för kommunfullmäktige
 Arvodesbestämmelser
 Riktlinjer för kommunalt partistöd
 Riktlinjer för uppvaktning av förtroendevalda
 Pensionspolicy för förtroendevalda
 Reglemente kommunstyrelsen
 Reglemente barn- och utbildningsnämnden
 Reglemente vård- och omsorgsnämnden
 Reglemente socialnämnden
 Reglemente kultur- och fritidsnämnden
 Reglemente servicenämnden
 Reglemente bygglovsnämnden
 Reglemente krisledningsnämnden
 Reglemente valnämnden
 Reglemente överförmyndaren
 Reglemente kommunrevisionen
 Instruktion för beredning samhällsbyggnad samt beredning medborgare och folkhälsa
 Instruktion för brottsförebyggande rådet, kommunala pensionärsrådet och rådet för 

funktionshinderfrågor
 Instruktion för kommundirektören
 Riktlinjer styrgrupp finskt förvaltningsområde

Beslut för respektive styrdokument skrivs fram till aktuell instans.
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