
PM: Den nya majoritetens samlade förslag till politisk organisation av 
nämnder och styrelser 2018-2022 

Inledning 
Den nya majoriteten (Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) har vid 
tidigare tillfällen kommunicerat delar av hur de ser på den samlade politiska organisationen för nämnder 
och styrelser för mandatperioden 2018-2022. Detta PM syftar till att ge en samlad bild. Utgångspunkten 
för arbetet med att ta fram detta förslag har varit att bibehålla Södertäljes tradition av en bred politisk 
organisation, men att på samma gång utveckla och förbättra styrning och ledning. Det har också varit av 
vikt att skapa en robust och stabil organisation. I tabellbilagan på sidan 3 återfinns nämnder och 
bolagstyrelser i sin helhet. Arvoden och andra ersättningar beskrivs inte i detta dokument då det är frågor 
som bereds av Arvodesnämnden som därefter förelägger ett förslag till beslut till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av större förändringar 
• Personunion mellan kommunstyrelsen och koncernstyrelsen. Detta genomförs för att skapa 

en tydligare och bättre ägarstyrning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har succesivt förstärkts och 
genom en personunion kommer möjligheten att utöva detta uppdrag att förstärkas. 

• Demokratiberedningen läggs ned. Denna beredning under kommunstyrelsen sjösattes i början 
av förra mandatperioden. Demokratiberedningen arbetade under mandatperioden på ett 
förtjänstfullt sätt. Vi ser dock att detta arbete bäst tas vidare inom ramen för kommunstyrelsen 
och hållbarhetsutskottet.  

• En styrgrupp för kommunens näringslivsarbete skapas. Vi vill ytterligare stärka kommunens 
fokus på hur vi kan utveckla och förbättra kommunens service och stöd till näringslivet. Därför 
kommer en politisk styrgrupp att tillsättas.  

• Arbetslivsnämnden läggs ned. Nämndens ansvarsområden fördelas mellan 
utbildningsnämnden (vuxenutbildning) och socialnämnden (arbetsmarknadsfrågorna). Syftet är 
att skapa en effektivare politisk styrning. När det gäller utbildningsfrågorna ligger dessa redan 
under utbildningskontoret, nu kommer även det politiska ansvaret ligga under en och samma 
nämnd. När det gäller arbetsmarknadsfrågorna är de tätt sammanknutna med det ansvar som 
åligger socialnämnden idag. Genom att samla det politiska ansvaret är förhoppningen att 
ytterligare förstärka arbetet. Detta är också en organisationsmodell som flera andra kommuner 
har idag. 

• Personunion mellan styrelserna i Telgebostäder och Telge Hovsjö. På tjänstemannanivå 
har de båda bolagen redan strukturerats i en och samma organisation. Genom motsvarande 
förändring även i den politiska organisationen skapas förutsättningar för en mer effektiv och 
sammanhållen styrning.  

• Justering av storleken på nämnder och styrelser. Vi föreslår några olika justeringar av 
storleken på nämnderna och styrelserna: 

o Telgebostäder, Telge Nät, Telge Fastigheter och Telge Återvinning minskas med två 
ordinarie ledamöter och två ersättare (från 9+9 till 7+7). 

o Omsorgsnämnden minskas med en ordinarie ledamot och en ersättare (från 11+11 till 
10+10). 

o Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, 
Äldreomsorgsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och Fritidsnämnden, Tekniska 
nämnden, Miljönämnden och Järna kommundelsnämnd utökas med en ordinarie 
ledamot och en ersättare (från 11+11 till 12+12) 



o Enhörna-, Vårdinge-Mölnbo- och Hölö-Mörkö kommundelsnämnd utökas med en 
ordinarie ledamot och en ersättare (från 9+9 till 10+10). 

Som beskrivet innebär detta förslag att ett antal uppdrag försvinner. Sammantaget innebär det en 
minskning av antalet politiska uppdrag. Det viktigaste i arbetet med förslaget har dock inte varit att 
minska eller öka antalet uppdrag utan att skapa en ändamålsenlig och effektiv politisk organisation.  

Fördelning av ordförandeuppdrag inom majoriteten 
Även detta har tidigare kommunicerats vid tidigare tillfällen, men i syfte att skapa en heltäckande bild 
beskrivs även detta nedan. 

Tabell 1fördelning av ordförandeuppdrag inom majoriteten 
Nämnd/styrelse Ordförande Vice ordförande 

Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige* S KD 
Kommunfullmäktiges valberedning* S Tillfaller oppositionen 
Kommunstyrelsen/koncernstyrelsen** S C 
Hållbarhetsutskottet*** MP Ingen vice 
Personalutskottet*** S Ingen vice 
Investeringsberedning*** S Ingen vice 
Styrgrupp förbättrade arbetsvillkor inom 
äldreomsorgen*** 

KD Ingen vice 

Styrgrupp för utveckling av kommunens 
näringslivsarbete*** 

C Ingen vice 

Kommunala pensionärsrådet S Väljs av organisationerna 
Kommunala handikapprådet S Väljs av organisationerna 

Nämnder 
Arvodesnämnden S S 
Enhörna kommundelsnämnd S C 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd C S 
Järna kommundelsnämnd MP S 
Kommunrevisionen Tillfaller oppositionen S 
Kultur- och Fritidsnämnden KD S 
Miljönämnden MP S 
Omsorgsnämnden KD S 
Socialnämnden S S 
Stadsbyggnadsnämnden S C 
Tekniska nämnden C MP 
Utbildningsnämnden S KD 
Valnämnden C S 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd C S 
Äldreomsorgsnämnden S KD 
Överförmyndarnämnden S Tillfaller oppositionen 

Bolagsstyrelser 
Kommunstyrelsen/koncernstyrelsen** S C 
Södertälje hamn KD S 
Telgebostäder/Telge Hovsjö** S S 
Telge Energi KD S 
Telge Fastigheter MP KD 
Telge Inköp MP S 
Telge Nät C S 
Telge Tillväxt S Ingen vice 
Telge Återvinning MP S 
Tom Tits Experiment KD Ingen vice 
* För dessa uppdrag har kommunfullmäktige redan förrättat val. 
** Personunion mellan kommunstyrelse och koncernstyrelse samt styrelserna i Telgebostäder och Telge Hovsjö 
***Väljs av kommunstyrelsen 

  



Tabell 2 samlat förslag till politisk organisation av nämnder och styrelser 2018-2022 
Nämnd/styrelse Ordinarie Ersättare 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen/koncernstyrelsen 12 12 
Hållbarhetsutskottet 5 3 
Personalutskottet 5 3 
Investeringsberedning 9 Inga ersättare 
Styrgrupp förbättrade arbetsvillkor inom 
äldreomsorgen 

7 Inga ersättare 

Styrgrupp för utveckling av kommunens 
näringslivsarbete 

7 Inga ersättare 

Kommunala pensionärsrådet 7 Inga ersättare 
Kommunala handikapprådet 7 Inga ersättare 

Nämnder 
Arvodesnämnden 7 7 
Enhörna kommundelsnämnd 10 10 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 10 10 
Järna kommundelsnämnd 12 12 
Kommunrevisionen 12 Inga ersättare 
Kultur- och Fritidsnämnden 12 12 
Miljönämnden 12 12 
Omsorgsnämnden 10 10 
Socialnämnden 12 12 
Stadsbyggnadsnämnden 12 12 
Tekniska nämnden 12 12 
Utbildningsnämnden 12 12 
Valnämnden 7 7 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 10 10 
Äldreomsorgsnämnden 12 12 
Överförmyndarnämnden 3 3 

Bolagsstyrelser 
Kommunstyrelsen/koncernstyrelsen 12 12 
Södertälje hamn 7 7 
Telgebostäder/Telge Hovsjö 7 7 
Telge Energi 5 5 
Telge Fastigheter 7 7 
Telge Inköp 7 7 
Telge Nät 7 7 
Telge Tillväxt 3 Inga ersättare 
Telge Återvinning 7 7 
Tom Tits Experiment 7 Inga ersättare 
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