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Bakgrund 

Kommunernas politiska organisationer i Sverige 
I varje kommun är fullmäktige det främsta beslutande organet. Därutöver har 
kommunstyrelsen och övriga nämnder hand om kommunens förvaltnings- och 
verkställighetsuppgifter. 

Varje kommun ska ha en kommunstyrelse. Vidare ska det i varje kommun finnas 
valnämnd, överförmyndare, revisorer och krisledningsnämnd. Utöver detta har 
kommunerna sedan 1991 en betydande frihet att utifrån lokala behov och 
förutsättningar själva bestämma hur nämndverksamheten ska organiseras. 
Fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver kommunstyrelsen behövs för att 
fullgöra kommunens uppgifter. 

Finspångs kommuns politiska organisation – historik 
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. Finspångs kommun har dock 
myndighetsnämnder: den 26 november 2008, § 299, beslutade fullmäktige att 
inrätta en bygg- och miljönämnd och en social myndighetsnämnd med ansvar för 
myndighetsutövning mot enskild. 

De tidigare nämndernas uppdrag lades på fyra fasta 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. 
Fullmäktige beslutade 22 juni 2022, § 88 att de fasta beredningarna ersätts med 
tillfälliga beredningar från och med 1 januari 2023. 

Den politiska organisationen har följts upp, utvärderats och reviderats vid ett flertal 
tillfällen.  
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Organisation i dag 
Strukturen på organisationen ska vara tydlig och avgränsad. Varje roll och funktion 
knyts till en av två organisationsnivåer; strategisk eller verkställande. 
Kommunfullmäktige är den huvudsakliga arenan för frågor av strategisk karaktär, 
och kommunstyrelsen är den huvudsakliga arenan för verkställande. 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i Finspångs kommun. 
Ledamöterna väljs vart fjärde år genom det allmänna valet. 

Det är kommunfullmäktige som tillsätter kommunstyrelsen, de övriga nämnderna 
och styrelserna i de kommunala bolagen. Under kommunfullmäktige finns även 
beredningar. 

Det här gör kommunfullmäktige 
- Beslutar om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi 

- Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och 
verksamhetsformer 

- Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna 

- Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet 
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Till fullmäktiges uppgift hör att bestämma vilka uppdrag som nämnderna och 
styrelserna ska ha. För nämnderna regleras detta i reglementen och för bolagen i 
bolagsordningar och ägardirektiv samt i kommunens bolagspolicy.  

Arbetsordning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen anta en arbetsordning där det ska 
framgå vad som i övrigt ska gälla för fullmäktiges sammanträden och handläggning 
av ärenden.  

Finspångs kommunfullmäktiges arbetsordning hittas på finspang.se. 

Kommunfullmäktiges presidium 
Inför varje fullmäktigesammanträde så träffas presidiet som består av ordförande, 
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Presidiet har i uppdrag att samordna 
och löpande utveckla fullmäktige med dess beredningar, både som 
beslutsförsamling och som strategisk arena för framtidsdiskussioner. Fullmäktiges 
utvecklingsarbete leds av presidiet. 

Presidiet ansvarar för beredningsträffarna ihop med en utsedd parlamentarisk 
politisk beredningsgrupp och ansvarar för upprättande av uppdragsbeskrivningar 
till beredningarna. 

Beredningar 
Kommunallagen ger möjlighet för kommuner att inrätta fullmäktigeberedningar. 

I Finspångs kommun ska fullmäktigeberedningarna ge en bättre förutsättning för 
ett mer självständigt, strategisk och öppet fullmäktige. På uppdrag av fullmäktige 
tar sig beredningarna an frågor av strategisk karaktär med ett längre perspektiv. 
Andra centrala delar är omvärldsbevakning och kontakten med medborgarna. 

Inriktningen 
Alla beredningar har ansvar för att följa den av fullmäktige fastslagna visionen: 
”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar 
utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande.” 

De av kommunfullmäktige antagna strategierna och strategiska områdena, ska 
vara vägledande i beredningarnas arbete och genomsyra beredningarnas olika 
aktiviteter, analyser och utredningar. 

Handbok för fullmäktiges beredningar 
Det finns en handbok för fullmäktiges beredningar som förtydligar formerna för 
arbetet i beredningarna.  

Handboken för fullmäktiges beredningar hittas på finspang.se. 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ansvarar för verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har 
helhetsansvar för all verksamhet i kommunen, dess utveckling och ekonomiska 
ställning. Kommunstyrelsens ställer resultatkrav på verksamheterna och följer upp 
verksamheternas utveckling. 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala 
företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Reglemente 
I reglementet för kommunstyrelsen står vad kommunstyrelsen har för uppgifter och 
ansvar utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen.  

Reglemente för kommunstyrelsen hittas på finspang.se. 

Kommunstyrelsens presidium 
Inför varje kommunstyrelsesammanträde så träffas presidiet som består av 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Presidiet är det 
förberedande organet inför sammanträdena där kallelse och handlingar ses över. 

Utskott 
Till kommunstyrelsen finns tre utskott knutna: arbetsgivardelegationen, fond- och 
stiftelseutskottet och stipendiekommittén. 

För mer information om utskotten – se Reglemente för kommunstyrelsen, som 
hittas på finspang.se. 

Ekonomiberedning 
Kommunstyrelsen utser under sig en ekonomiberedning som ansvarar för att 
förbereda, följa upp och styra ekonomi- och budgetfrågor. Ekonomiberedningen 
leds av kommunstyrelsens ordförande och där sitter också politiskt ansvariga råd, 
gruppledare för övriga partier i fullmäktige samt kommunfullmäktiges ordförande. 

Uppföljningsgrupper 
Kommunstyrelsen tillsätter arbetsgrupper fördelat på politikområdena (1) 
utbildning, (2) social omsorg/vård samt omsorg, och (3) miljö- och 
samhällsbyggnad. Grupperna är i kommunallagens mening att betrakta som 
beredningar under kommunstyrelsen och står därmed under revisionsansvar. 

Till skillnad från kommunfullmäktiges beredningar är uppföljningsgruppernas fokus 
på kommunens pågående verksamheter.  
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Syftet med uppföljningsgrupperna är att förstärka kommunstyrelsens roll i 
styrningen genom att följa upp verkställighet och resultat av strategisk plan, 
kommunfullmäktigebeslut samt kommunstyrelsebeslut. 

Grupperna kan också bereda ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen.  

Reglemente för kommunstyrelsens beredningar och rådgivande organ hittas på 
finspang.se 

Råd och andra samverkansorgan 
I anslutning till kommunstyrelsen finns råd och samverkansgrupper. I några av 
råden finns politisk representation och i de som inte har det ska istället dialog med 
kommunstyrelsen ske regelbundet.  

Reglemente för kommunstyrelsens beredningar och rådgivande organ hittas på 
finspang.se 

Nämnder 
Enligt kommunallagen måste kommunfullmäktige utse en kommunstyrelse. Det 
måste också finnas en krisledningsnämnd, en valnämnd och en överförmyndare 
alternativt en överförmyndarnämnd. Vilka andra nämnder som ska finnas i 
kommunen får kommunfullmäktige bestämma om. 

I Finspångs kommunfullmäktige har beslutats att den politiska organisationen ska 
innehålla en bygg- och miljönämnd och en social myndighetsnämnd. Dessa 
nämnders uppgift är myndighetsutövning mot enskild.  

Kommunrevisionen 
Enligt kommunallagen ska kommuner utse revisorer för granskning av den 
kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig. 

Reglemente för kommunrevisionen finns på finspang.se. 
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