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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31, § 58, att inrätta en beredning för frågor
om politisk organisation 2019, benämnd ”organisationsberedningen”. Samtliga frågor
som beredningen fick i uppdrag att hanteras redovisas i denna slutrapport.
Beredningen har haft nio ledamöter en från varje parti som finns representerade i
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg har lett arbetet i
beredningen som har haft 11 möten. Organisationsberedningen upphör när beslut om
denna rapport har fattats då alla frågor har hanterats och slutrapport har skrivits.

Pensionärsrådet och kommunala handikapprådet dnr KS 2018/86 och KS 2018/85
Organisationsberedningen har haft i uppdrag att genomföra en genomgång och
uppdatering av reglementena för kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala
handikapprådet (KHR). Rådens reglementen är tänkta att vara så lika varandra som
möjligt, för att i förlängningen kunna utgöra förlaga för hur reglementen för andra råd
inom kommunen utformas.
Organisationsberedningen konstaterade 2016-12-12, § 6, att en enkät skickats till
båda råden under 2014. Därför skickades en förfrågan till ordföranden i de båda råden
med frågan om det enligt rådens mening har framkommit några nya omständigheter
av betydelse som råden anser borde tillföras som underlag för beredningens fortsatta
arbete. Utifrån brevsvaren konstaterade organisationsberedningen 2017-05-02, § 6,
att inga stora förändringar behövs gällande rådens uppdrag, men att rådens
reglementen behöver uppdateras.
Organisationsberedningen tog 2017-11-30, § 2 och 3 fram förslag till nya
reglementen för KHR och KPR. Förslagen till nya reglementen remitterades till de
aktuella råden samt till berörda nämnder och bolag, varefter relevanta synpunkter
arbetades in och presenterades för organisationsberedningen.
KHR hade också uttryckt önskemål om nytt namn vilket beaktades av
organisationsberedningen, som föreslog att rådet bytte namn till Haninge kommuns

funktionshindersråd. Organisationsberedningen föreslog också namnbyte till Haninge
kommuns pensionärsråd så att namnen skulle vara lika.
2018-06-07, § 9 och 10 beslutade organisationsberedningen att överlämna förslagen
till nya reglementen till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen har den 2018-10-22, § 222 och 223 beslutat att KPR och KHR ska
byta namn till Haninge kommuns funktionshindersråd och Haninge kommuns
pensionärsråd från och med 2019-01-01 och att det föreslagna reglementena fastställs
och gäller från samma datum.

MR-beredningen dnr KS 2018/269
Beslut om inrättande av en beredning för frågor om mänskliga rättigheter togs i
kommunfullmäktige 2012. Huvudsaklig inriktning för beredningen fastställdes till att
arbeta med frågor som rör mänskliga rättigheter, demokratins värdegrund och en stark
och effektiv kommunal demokrati. Ett helhetsperspektiv som genomsyrar
verksamheten med syftet att främja alla människors möjligheter att delta i samhället
på likvärdiga villkor.
Organisationsberedningen har haft i uppdrag att titta på MR-beredningens uppdrag
och organisatoriska placering. På uppdrag av organisationsberedningen har ett
underlag tagits fram som förutom att ge en översiktlig bild av begreppet mänskliga
rättigheter har haft att visa på en omvärldsbild av hur kommuner kan organisera och
strukturera det lokala arbetet för mänskliga rättigheter.
2018-10-31, § 16 beslutade organisationsberedningen efter genomgång av
underlaget att föreslå att MR-beredningen tas bort i dess nuvarande form och att det
överlämnas till kommunstyrelsen att avgöra hur frågorna ska hanteras framöver.

Hållbarhetsberedningens uppdrag dnr 2018/127
Hållbarhetsberedningen inrättades av kommunfullmäktige 2016-03-21, § med syftet
att bl.a. ta fram ett samlande och övergripande program för de styrdokument som är
av betydelse för miljömål och göra en genomlysning av folkhälsoarbete i kommunen.

Organisationsberedningen har haft i uppdrag att titta på hållbarhetsberedningens
uppdrag och organisatoriska placering. En tjänsteskrivelse har tagits fram där
hållbarhetsberedningens uppdrag utreds.
Organisationsberedningen beslöt 2017-10-10 att de frågor som ingår i
hållbarhetsberedningens uppdrag behöver ses över och placeras organisatoriskt där de
bäst hanteras.
Organisationsberedningens beslutade därefter 2018-05-17, § 3 att uppdraget har
slutförts då hållbarhetsberedningen har fullgjort sitt uppdrag och ansvaret för frågorna
har utplacerats till kommunstyrelsen. När kommunfullmäktige godkänner
beredningens redovisning kommer hållbarhetsberedningen att entledigas och ansvaret
för frågornas vidare hantering stannar då på kommunstyrelsen.

Ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige dnr KS 2017/80
Organisationsberedningen har haft i uppdrag att titta på ungdomsrådet och
ungdomsfullmäktige ur ett organisationsmässigt och strukturellt perspektiv. Intervjuer
har skett med samtliga partiers gruppledare och representanter från ungdomsrådet
och ungdomsfullmäktige. Förslag till nytt reglementet har tagits fram och skickats på
remiss till nuvarande ungdomsråd och till de ungdomsförbund som får
informationsbidrag. Då det nuvarande ungdomsrådet har haft synpunkter på förslag
till reglemente har organisationsberedningen inte föreslagit kommunstyrelsen att anta
reglementet. Organisationsberedning har beslutat att kommunstyrelsen ges i uppdrag
att under 2019 fortsätta dialogen om ett reglemente för ett nytt ungdomsråd som
organisatoriskt placeras under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ges också i
uppdrag att behandla övriga förslag till beslut som lyftes i rapporten ”Haninge
ungdomsråd och lite till…”.

Nämndorganisation 2019 dnr KS 2018/270
Organisationsberedningen har haft i uppdrag att titta på en översyn bland annat med
avseende på frågor som väckts i budgetdiskussionen 2016 om en möjlig framtida
delning av grund- och förskolenämnden.

Organisationsberedningen beslutade 2018-10-31, § 18 att överlämna det underlag
som inhämtats från berörda förvaltningar avseende en framtida delning av grund- och
förskolenämnden till kommande kommunledning.

Övergripande bidragsreglemente dnr KS 2018/233
Organisationsberedningen har haft i uppdrag att titta på ett övergripande
bidragsreglemente för föreningsbidrag av olika slag. Om lagstöd finns kan det bli
aktuellt med ett övergripande bidragsreglemente för hela kommunen och att låta
nämnderna besluta om egna bidragsreglementen inom sina ansvarsområden för att
alla ärenden inte ska behöva beslutas i KF.
Organisationsberedningen ser att uppdraget inte kan slutföras i sin nuvarande form
och konstaterar att det vore rimligare att denna fråga och de närliggande lokalfrågorna
hanteras av kommunstyrelsen. För detta behövs ett uppdragsdirektiv tas fram.
Därmed kan noteras att uppdraget slutförts vad organisationsberedningen anbelangar

Översyn av arvodesreglementet dnr KS 2017/79
Organisationsberedningen har haft i uppdrag att göra en översyn av
arvodesreglementet. En omfattande översyn av arvodesreglementet gjorde för några år
sedan och uppdraget har därför endast inneburit att revidera sådant som uppfattas
som oklart. Organisationsberedningens ledamöter har stämt av inom sina partier vad
som uppfattats som oklart och förvaltningen har gjort en avstämning med löneenheten
angående vilka fel som brukar upptäckas i samband med arvodesutbetalningar.
Organisationsberedningen har med grund i gjorda kartläggningar preciserat
oklarheter och andra brister som upplevs finnas i reglementet och lagt fram förslag till
reviderat reglemente för antagande av kommunfullmäktige.
2018-06-11 § 107 beslutade kommunfullmäktige att anta organisationsberedningsens
förslag till reglemente att gälla från och med 2019-01-01.

