
  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 10 (44) 
Sammanträdesdatum:  
2022-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2022-§ 226   Dnr: KS.2022.0466 
 
Förslag på ny organisation för fullmäktiges beredningar 

Beskrivning av ärendet 
Kommunallagen ger möjlighet för kommuner och regioner att inrätta 
fullmäktigeberedningar. En fullmäktigeberedning kan till skillnad från en nämnd 
endast ha beredningsuppdrag. Att ansvara för förvaltning och verkställighet av 
fullmäktiges beslut kan alltså inte läggas på en beredning.  
En beredning är inte ett allmänt beredningsorgan, det krävs dubbel beredning då 
kommunallagen ger kommunstyrelsen en särskild roll att vara den sista 
beredningsinstansen innan ärendet kommer upp i fullmäktige. Kommunstyrelsen 
har därför det yttersta ansvaret för att det finns ett beslutsförslag i varje ärende. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2008 (2008-08-27, § 178) om en ny politisk 
organisation som trädde i kraft 1 januari 2009. Beslutet som togs innebar bland 
annat att kommunstyrelsen blev den enda verksamhetsnämnden, och övertog i 
och med detta allt verksamhetsansvar. De tidigare nämndernas uppdrag lades på 
fyra beredningar under kommunfullmäktige, med inriktningen 
överensstämmande med en politisk ledningsgrupps respektive ansvarsområden. 
Beredningarnas uppdrag skulle i första hand arbeta fram underlag till fullmäktige 
för strategiska ramprogram och strategiska mål, samt svara för uppföljning och 
utvärdering av verksamheter. 
De fyra fasta beredningarna är demokratiberedningen, miljö- och 
samhällsplaneringsberedningen, lärandeberedningen och omsorgsberedningen. 
Förutom fyra fasta beredningar finns möjlighet till tillfälliga beredningar, och 
initiativet till det kan tas av ledamöter i fullmäktige. Tillfälliga beredningar 
upplöses efter genomfört uppdrag. 
 
Förslag på ny organisation för fullmäktiges beredningar 
Under åren som gått sedan införandet av de fasta beredningarna 2009, så har 
frågan tagits upp vid ett flertal tillfällen huruvida beredningarna ska fortsätta 
vara fasta, eller om det ska inrättas tillfälliga beredningar efter behov med 
riktade uppdrag. Det har nämligen visat sig att det finns en otydlighet i hur 
beredningarna får sina uppdrag och vad uppdragen består i. Det är också så att 
det ibland, när ett uppdrag är slutfört, uppstår ett vakuum när inget nytt uppdrag 
getts beredningen. Vid ett flertal tillfällen har då fullmäktige beslutat att 
beredningen är vilande tills vidare.  
Problematiken med fasta beredningar som ska finnas över tid har också medfört 
att beredningarna själva föreslår uppdrag, eller att det kommer in uppdrag i form 
av motioner.  Då finns ingen koppling till strategisk plan och budget, vilket 
innebär en otydlighet i hur uppdragen kan resurssättas och hur uppdragen kan 
följas upp. 
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Goda exempel på beredningarnas arbete är när det funnits tydliga, riktade 
uppdrag som dessutom är avgränsade, till exempel att ta fram styrdokument och 
riktlinjer. Beredningsarbetet är också framgångsrikt när ledamöter känner stort 
engagemang för uppdraget de fått. 
 
Utifrån dessa aspekter föreslås att de fasta beredningarna tas bort och att det blir 
en organisation med tillfälliga fullmäktigeberedningar. Organisationen ges då 
möjlighet att vara flexibel utifrån aktuella behov, och kan koncentrera sig på ett, 
eller ett fåtal, uppdrag åt gången med ledamöter som väljs utifrån sakområde och 
intresse. 
 
I förslaget ligger att det väljs en parlamentarisk politisk beredningsstyrgrupp 
med fullmäktigeledamöter, som tillsammans med fullmäktiges presidium tar 
fram adekvata uppdrag som preciseras i en uppdragsbeskrivning och 
uppdragsplan med en fastställd budget. Denna grupp kan också ta hjälp av 
förvaltningens perspektiv för att hitta lämpliga uppdrag. 
Gruppen utser vem eller vilka av dem som ska vara processledare i den/de 
aktuella tillfälliga beredningen/beredningarna. Fullmäktige väljer sedan vilka fler 
ledamöter som ska ingå i beredningen. 
 
Förvaltningen ger stöd till beredningen i form av en beredningssekreterare som 
skickar ut kallelse, ordnar med möteslokal, för minnesanteckningar och skriver 
fram förslag. När kunskapsstöd behövs i ämnet så kallas sakkunnig in och är 
sekreteraren behjälplig med underlag. 
 
Förvaltningens förslag till beslut på nästa sammanträde 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att de fasta fullmäktigeberedningarna ersätts med tillfälliga beredningar 
från och med…… 

2. Att revidera dokumenten Politisk organisation, Fullmäktiges 
arbetsordning och Reglemente för kommunstyrelsen utifrån detta beslut 

3. Att utse en parlamentarisk politisk beredningsstyrgrupp 
4. Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skapa ett stöd till 

beredningarna med administrativ och sakkunnig kompetens 
5. Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skriva fram en ny 

handbok för fullmäktiges beredningar 
 
Yrkanden 
Ulrika Jeansson (S) yrkar att att-satserna är följande: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att de fasta fullmäktigeberedningarna ersätts med tillfälliga beredningar 
från och med 2023-01-01 
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2. Att revidera dokumenten Politisk organisation, Fullmäktiges 
arbetsordning och Reglemente för kommunstyrelsen utifrån detta beslut 

3. Att utse en parlamentarisk politisk beredningsgrupp som leds av 
kommunfullmäktiges presidium och som består av ledamöter som 
inte sitter i kommunstyrelsen 

4. Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skriva fram en ny 
handbok för fullmäktiges beredningar 

5. Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skapa ett stöd till 
beredningarna med administrativ och sakkunnig kompetens 

6. Att beredningar med pågående uppdrag avslutar dessa uppdrag 
enligt plan 

Inge Jacobsson (M), Hugo Andersson (C), Torgny Maurer (SD), Kai Hallgren 
(SD), Mikael Wallin (L) och Kristin Andersson (KD) yrkar bifall till Ulrika 
Jeanssons (S) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att de fasta fullmäktigeberedningarna ersätts med tillfälliga beredningar 
från och med 2023-01-01 

2. Att revidera dokumenten Politisk organisation, Fullmäktiges 
arbetsordning och Reglemente för kommunstyrelsen utifrån detta beslut 

3. Att utse en parlamentarisk politisk beredningsgrupp som leds av 
kommunfullmäktiges presidium och som består av ledamöter som inte 
sitter i kommunstyrelsen 

4. Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skriva fram en ny 
handbok för fullmäktiges beredningar 

5. Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skapa ett stöd till 
beredningarna med administrativ och sakkunnig kompetens 

6. Att beredningar med pågående uppdrag avslutar dessa uppdrag enligt 
plan 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
7. Att paragrafen justeras omedelbart 

- - - - - 

Justeras: 
 
………………………….  ……………………………… 
Ulrika Jeansson (S)  Mikael Wallin (L) 
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