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Till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens sammanträde 
2022-05-05 
 

Datum      Diarienummer 
2022-04-22      2021KS732 

 

Uppdrag till ekonomiutskottet att bereda ärenden kopplade 
till kommunstyrelsens uppdrag utifrån ny politisk 
organisation 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomiutskottet att bereda ärenden kopplade till 
kommunstyrelsens uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument samt 
förslag på ändringar i befintliga styrdokument med anledning av ny politisk 
organisation. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 31 mars 2022 § 46 en ny politisk organisation 
enligt förslag från demokratiberedningen att gälla från och med 
mandatperioden 2023-2026. Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument samt förslag på ändringar i 
befintliga styrdokument med anledning av ny politisk organisation. 
 
Beredningen rekommenderade bland annat fullmäktige att inrätta två nya 
nämnder – en nämnd för utbildning, kultur och fritid och en socialnämnd med 
tillhörande utskott för individärenden under vardera nämnd. Förslaget innebär 
att nuvarande välfärdsnämnd avvecklas. Vidare förordade beredningen att 
nämnderna inrättar utskott framför arbetsgrupper, att krisledningsnämnden 
utgörs av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen samt att den fasta 
beredningens uppdrag tydligare förankras i fullmäktige. 
 
Arbetet med kommunstyrelsens uppdrag att ta fram styrdokument inför den 
nya politiska organisationen behöver nu inledas. För att skapa bra 
förutsättningar för dialog och förankring föreslås kommunstyrelsens 
ekonomiutskott få i uppdrag att bereda ärendena inför kommunstyrelsens 
behandling. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse 22 april 2022 
• Kommunfullmäktiges beslut 31 mars 2022 § 46 

 
 
Per Vorberg (m) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 46  Dnr 2021KS732 

Fastställande av ny politisk organisation att gälla från och med 
mandatperioden 2023-2026  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med beredningen för demokratifrågors förslag och 
kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer den politiska organisationen enligt förslag från beredningen 
för demokratifrågor att gälla från och med mandatperioden 2023–2026. 
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på nya styrdokument 
samt förslag på ändringar i befintliga styrdokument med anledning av ny politisk 
organisation. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget för beredningen för demokratifrågor gällande 
översyn av den politiska organisationen är genomfört och därmed avslutad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 12 november 2020 § 210 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en tillfällig beredning 
för demokratifrågor för att bland annat genomföra en utvärdering av den politiska 
organisationen. Uppdraget förtydligades genom kommunfullmäktiges beslut den 16 
september 2021 § 163 där kommunfullmäktige gav beredningen i uppdrag att även lämna 
förslag på förändringar. 
  
Beredningen för demokratifrågor har under 2021 och 2022 arbetat fram ett förslag på ny 
politisk organisation. Genom omvärldsspaning, enkätundersökning till kommunens 
förtroendevalda, presidiedialoger samt en jämförelse med den tidigare demokratiberedningens 
rapport har beredningen för demokratifrågor utvärderat och analyserat den politiska 
organisationen. Utifrån analysen har ett antal nyckelområden identifierats som beredningens 
rekommendationer bygger på. 
  
Beredningen rekommenderar bland annat fullmäktige att inrätta två nya nämnder – en nämnd 
för utbildning, kultur och fritid och en socialnämnd med tillhörande utskott för individärenden 
under vardera nämnd. Förslaget innebär att nuvarande välfärdsnämnd avvecklas. Vidare 
förordar beredningen att nämnderna inrättar utskott framför arbetsgrupper, att 
krisledningsnämnden utgörs av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen samt att den fasta 
beredningens uppdrag tydligare förankras i fullmäktige. 
  
Kommunfullmäktige överlade förslaget den 9 december 2021 § 232. 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-03-31 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 10 mars 2022 § 91 
 Skrivelse 16 februari 2022 från beredningen för demokratifrågor 
 Politisk organisation i Härryda kommun – utvärdering och inriktning, rapport från 

beredningen för demokratifrågor 2022-01-26 
 Bilaga 1 Enkätundersökning om vad Härryda kommuns politiker anser om den 

politiska organisationen 
 Bilaga 2 Omvärldsspaning av kommuners politiska organisationer  

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunilla Wathne (S) föreslår med instämmande av Anders Halldén (L) att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att 
så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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