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Direktiv till utredning om politisk organisation i
Gävle kommun POG
POG utredningens uppdrag är ytterst att göra en översyn av om den
politiska styrningen behöver förändras vad gäller fördelningen av
ansvarsområden och struktur mellan nämnder och mellan nämnder
och bolag. Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att klara
välfärdstjänsterna vård, skola, omsorg och särskilt fokus bör därför
läggas på ansvarsfördelningen i styrning och ledning av dessa områden.
Fullmäktiges relation till övriga organ i kommunen ska ses över,
exempelvis om det finns behov av eventuella beredningar direkt
underställda fullmäktige och hur de kommunala bolagen är
organiserade gentemot kommunfullmäktige. Även frågan om hur
struktur och arbetssätt för utskott under kommunstyrelsen och
nämnderna kan utvecklas bör hanteras.
Det finns många olika samverkansforum mellan kommunerna/regionen
i länet och olika intresseorganisationer och grupper i samhället.
Samarbeten med andra kommuner sker genom kommunalförbund,
gemensamma nämnder eller andra samverkansformer. En kartläggning
av dessa ska genomföras och även en översyn hur
samverkansformerna kan utvecklas. Ett område som kan aktualiseras
för samverkan i gemensam nämnd är överförmyndarnämnden. En
översyn ska även göras av de råd som finns inom kommunen,
exempelvis pensionärsråd, tillgänglighetsråd o.s.v.
Förutom styrning- och ledningsperspektivet bör särskild fokus läggas på
följande frågor ur ett utvecklingsperspektiv:




Medborgarperspektiv
Digitaliseringen
Myndighetsutövning
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Ytterligare relevanta och aktuella frågeställningar:
-

Vilka konsekvenser får den nya kommunallagen och övriga
lagförslag om bl a
nya samverkansmöjligheter på den politiska organisationen,
reglementen och samverkansformer

-

Hur ska den politiska organisationen jobba i och med nya
parlamentariska lägen där det inte nödvändigtvis finns en tydlig
majoritet

-

Vilket stöd bör alla partier få under beredningsprocessen av
ärenden, exempelvis när det gäller budget

-

Hur ska den politiska bemanningen se ut i nämnderna,
exempelvis antal ledamöter och ersättare, antal vice
ordförande o s v

-

Hur ser arbetsbelastning ut för de förtroendevalda

Processen
Kommunfullmäktige utser en parlamentarisk grupp med en
representant från varje parti i fullmäktige att fungera som POG
kommitte. Kommunfullmäktige utser av medlemmarna att fungera
som ordförande/sammankallande.
En kartläggning och jämförelse med jämförbara kommuner bör
genomföras.
De motioner och medborgarförslag som kommunfullmäktige har bifallit
eller besvarat och som berör den politiska organisationen eller
arbetssätt ska tas med i arbetet.
POG-beredningen ska lägga förslag på eventuella förändringar inför
kommande mandatperiod.
En översyn av befintlig reglementen ska också genomföras utifrån
eventuella förändringar i organisationen.
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Arvodesreglementet ska inte ses över av denna POG-beredning utan
det sker i separat beredning.
Tidplan
Målsättningen är att Kommunfullmäktige ska fatta beslut om eventuell
förändrad organisation på sammanträdet april 2018.
 KS/KF fattar beslut om direktiven till utredningen i oktober
2017
 Beredningen lämnar ifrån sig sin rapport i januari 2018 med
förslag på eventuella förändringar
 Berörda nämnder och organ ges möjlighet att inkomma med
synpunkter under februari 2018
 Kommunstyrelse fattar beslut i april 2018
 Kommunfullmäktige fattar beslut på sammanträdet i april 2018
POG kommittén ska arbeta enligt ovan preliminära tidsramar och
kommer inte att entledigas förrän kommunfullmäktige fattat beslut.

Inger Källgren Sawela, kommunstyrelsens ordförande

