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Kenneth Hällbom
Kommunsekreterare
Bo Reinholdsson; Magnus Ahlkvist; Anders Lindén; Anders Wikman; Jenny Gavelin; Jesper Englundh; Peter
Book; Ulrika Ornbrant; Hannu Högberg
SV: Remiss - politiska partier angående uppdrag om nämndsorganisation
den 25 oktober 2021 14:32:36

Hej !
Mp tycker att gruppen/arbetet också skall inkludera....att se över de förslag som lades i
demokratikommitten tidigare (Nyläge - punkter) och ta med de som fortfarande är relevanta och
ej genomförda. Vi tycker också att gruppen skall komma med förslag på justeringar
av styrsystemet, något som redan är behov av och särskilt när/om vi ändrar den politiska
organisationen.
Mp föreslår alltså att beslutsatt-satserna revideras enligt nedan (i rött)
1. Kommunfullmaktige bildar en parlamentarisk arbetsgrupp med medlemmarna: xxx
2. Kommunfullmaktige ger den parlamentariska arbetsgruppen i uppdrag att genomfora en
oversyn av politisk organisation omfattande namnder och politiskt styrsystem samt forslag
till reglementen med lagrum innan valet 2022. Gruppen skall också se över tidigare lagda
förslag från demokratikommittén och lyfta de som fortfarande är angelägna att arbeta
med.
3. Oversynens tillkommande kosnader fnansieras inom kommunfullmaktiges ram.
4. Den parlamentariska arbetsgruppen ska aterkomma till kommunfullmaktige med forslag
pa politisk organisation, styrningsutveckling samt demokratiutveckling senast juni 2022.

Med vänlig hälsning
Kenta Hällbom (gruppledare Mp)
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Bo Reinholdsson
Kommunsekreterare
Remiss - Politiska partier angående uppdrag om ändrad nämndorganisationen
den 1 november 2021 13:11:26



Hej.
Kristdemokraterna ser föreliggande förslag till arbete/grupp i allt väsentligt som bra.
Vi vill dock trycka på att tidigare genomfört arbete i och förslag i såväl arvodesgrupp som demokratikommitte
ska beaktas i relevanta delar.
Dessutom bör styrformerna för det politiska arbetet styrkas och eventuellt förändras i samband med förslag om
framtida nämndorganisation.
Eventuella namnändringar på nämnder bör ses över, exempel Upplevelsenämnd ?
Medborgardemokrati bör beaktas varvid exempelvis Medborgarförslag måste förändras
och/eller regleras.
Arvodesreglerna bör ses över som helhet mot bakgrund av att engagemanget för politiker som är
förtroendevalda och frivilliga kräver allt mer ökande tid och arbete.
Mvh//Bosse Reinholdsson, KD gruppledare

2021-10-26

[Skriv här]

Svar angående politisk översyn av nämndorganisation
Moderaterna ställer sig positiva till en översyn av den politiska ledningen av kommunen.
Förslaget om en parlamentarisk arbetsgrupp som bereder frågan är bra. Arbetet kommer att
genomföras skyndsamt under en förhållandevis kort tid. Det kommer att ställa krav på deltagarna att
avsätta tid så att kvaliteten i resultatet säkras. Varje politiskt parti i KF bör ha en representant och en
utsedd ersättare. Från tjänstepersonssidan bör kompetens tillföras för inhämtning av underlag hur
andra kommuner utvecklat sin politiska styrning och effekterna av det.
Uppdraget bör få en tydlig avgränsning och utgå från en nulägesanalys. Det är viktigt att i en
utvärdering analysera vad som är bra med nuvarande organisation och vad som behöver förändras.
Det politiska uppdraget är idag en utmaning, både i dialogen med kommunens innevånare och
styrning av kommunens verksamhet via nämner och andra politiska organ. Att engagera sig politiskt
ställer sådana krav och förväntningar att förutsättningarna för att leverera på rätt höga nivå ska
mötas med rätt organisation, stöd och ersättningar.

För Moderaterna

Peter Book

Staffan Karlsson

KSO

Gruppledare
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Anders Wikman
Kommunsekreterare
Nystarts inspel till översynen av politisk organisation
den 2 november 2021 23:01:15

Hej, här kommer Nystart Enköpings förslag på frågor att diskutera i den politiska
översynen:
1) Hur säkerställer vi att kommitténs slutliga förslag/beslut verkligen blir genomförda? (jmf
den tidigare demokratikommitténs förslag)
2) En av utgångspunkterna bör vara den tidigare demokratikommitténs förslag, vi behöver
inte uppfinna hjulet igen. Vad är inte genomfört, varför inte?
3) Särskilt fokus bör ligga på hur Komvux med Lärvux, SFI, Yrkeshögskolan,
arbetsmarknadsinsatser och integrationsåtgärder organiseras och styrs politiskt
4) Fördelar/nackdelar med principen "En nämnd - en förvaltning"? Kan vi nå samsyn?
5) Vilka förutsättningar behövs för att fler förtroendevalda ska vara mer aktiva i
nämnder/KS/KF?
6) Hur får vi fler yngre Enköpingsbor att engagera sig politiskt? Hur intressera, hur
undanröja praktiska hinder etc?
7) Utöver reglementen bör delegationer diskuteras. Vad kan nämnder delegera, och framförallt - vad ska inte delegeras för att inte underminera förtroendet för den politiska
styrningen?
8) Processen för budgetarbetet behöver ses över. Hur ska vi organisera det politiska
arbetet så att alla partier har (och förstår) ingångsvärdena? Inkl RFM.
9) Kommitténs sammansättning bör så långt som möjligt spegla befolkningen. Exempelvis
ålder, kön, bostadsort. Förstås svårt att samordna mellan partierna, men man kanske kan
ha en diskussion ifall det blir en iögonfallande övervikt av "äldre män som bor i centrum"
eller liknande?
10) Fråga: Vad betyder den här Vägledande principen i bildspelet: "Översynen och dess
förslag ska möjliggöra en tillitsbaserad styrning"?
xx) Varning: Några av punkterna (exempelvis 2-4) under "Exempel på frågor att titta på" i
bildspelet inbjuder till "fluffiga svar", som kan låta bra men inte är så "förpliktigande". Bra
om uppdraget till kommittén är tydligt, med en förväntan på konkreta förslag och
åtgärder. Vi behöver inte fler ord i ett dokument - det har vi från den förra
demokratikommittén - vi behöver effekt.
Nystart Enköping,
genom Anders Wikman

