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Remiss Ny politisk organisation –
utskottsmodellen
-

Svarstid 2021-06-25.
Nämnden som helhet svarar på remissen (det vill säga inte ordförandebeslut)
Frågor att besvara
- Finns det speciallagstiftning för din nämnd som kan påverka den föreslagna
organisationen?
- Finns det för din nämnd verksamhetskritiska specialområden som kan påverka den
föreslagna organisationen?
- Övriga viktiga medskick

Bakgrund
I februari 2021 fick samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige, samt
kommunfullmäktiges presidium en remiss Ramverk för politisk organisation (KS 21/97). I
den så målades en bild upp av hur en framtida politisk organisation kan se ut, och partierna
bjöds inkomma med kommentarer, reflektioner och tankar. Överlag var alla som inkom med
svar positiva till förändringen i sak. Men flera partiet lyfte flera frågor som måste besvarar
innan ett genomförande är möjligt. Om en undermålig planering och genomförande av
förändringsarbetet innebär att vissa delar i organisationen missas eller inte planeras för
innebär en risk.
Utifrån de inkomna remissvaren beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott (2021-04-19, §
76) att uppdra kommunchef att till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober
presentera underlag för beslut som möjliggör en förändrad politisk och
förvaltningsorganisation från och med 2023-01-01.
Kommunens nämnder har specialistkompetens inom sina verksamhetsområden. Därför är
det viktigt att nämnderna involveras tidigt och belyser förslaget från sina områden och
kunskap.
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Politisk organisation
Organisationskarta utifrån partiernas remissvar.

Förslaget innebär att Ånge kommun inför utskottsmodellen, där verksamhetsområden inte
fördelas i olika nämnder, utan som utskott till kommunstyrelsen. Namnen på utskotten
föreslås vara Utbildning, Social och stöd, Samhällsbyggnad och utveckling och Ekonomi och
HR. Förändringen planeras träda i kraft 2023-01-01.
Kommunfullmäktiges presidium förordar att antalet ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige är oförändrat.

De gemensamma nämnderna (t.ex. Överförmyndarnämnden Mitt), och av lag ålagda nämnder
(t.ex. valnämnd) påverkas inte av detta förslag och är därför inte med i organisationskartan. De
helägda bolagen ses över tillsammans med det parallella arbetet för förvaltningsorganisationen.

Mattias Robertsson Bly
Kommunchef

