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§ 111

Motion om att tillsätta en oberoende och extern
utvärdering av nuvarande organisation
Dnr KS/2021:205
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna föreslår i en motion att en oberoende och extern utvärdering av
den nuvarande organisationen tillsätts omgående så att den
är klar i god tid innan valet 2022.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-09-01
KS/2016:789 - Utvärdering av den nya politiska organisationen
_____
Beslutet skickas till:
Motionären
Kommunchef

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Motion om att tillsätta en oberoende och extern
utvärdering av nuvarande organisation
KS/2021:205
Förslag till beslut
Motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna föreslår i en motion att en oberoende och extern utvärdering av
den nuvarande organisationen tillsätts omgående så att den
är klar i god tid innan valet 2022.
Utredning av ärendet
Sunne kommun övergick år 2015 från nämndorganisation till en
organisation bestående av Kommunstyrelse (KS) och sektorsindelade
utskott. Valnämnden, Överförmyndarnämnden, Krisledningsnämnden samt
Miljö- och bygglovsnämnd erhöll nämndstatus.
Syftet med omorganisationen var att stärka och vitalisera
Kommunfullmäktige (KF) samt att utöka det medborgerliga inflytandet.
Ett annat uttalat mål i samband med omorganisationen var att öka
helhetsförståelsen för all kommunal verksamhet samt att effektivisera
beslutsprocesserna.
Under våren 2017 genomfördes en intern utvärdering av den nya
organisationen. Sju (7) av åtta (8) politiska partier representerade i KF
lämnade svar på utvärderingen (S, V, MP, HS, M, L, C).
Utvärderingen visar att det råder delade meningar om
Kommunfullmäktiges roll har stärkts. Dock menar samtliga partier att
omorganisationen inte bidragit till ökat medborgarinflytande. Vidare
framkommer att det råder otydlighet gällande utskottens uppföljande
funktion och ekonomi. Flera partier framhåller att omorganisationen
bidragit till ett ökat helhetstänk. Utvärderingen framhåller också att de
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flesta partier uppfattar att de tillfälliga beredningarna har fungerat bra samt
att utskotten inför KS fungerar väl.
I utvärderingen finns avslutande reflektioner. Dessa belyser bland annat att
en styrgrupp bör tillsättas för att bedriva utvecklingsarbete med
utvärderingen som grund. Vidare framhålls att en framtida mer
genomgripande och samlad utvärdering av den kommunala organisationen
bör göras 2024. Motivet till detta är att organisationsmodellen då tillämpats
under två mandatperioder.
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till Kommunstyrelsen för
beredning. En arbetsgrupp utsågs med ledamöter från (C), (S), (HS),
kommunchef samt två av kommunchefen utsedda tjänstemän. En
återrapportering av arbetet lämnades till kommunstyrelsen 2018-05-28.
Arbetsgruppen överlämnar i okt 2018 förslag till förändringar av den
politiska organisationen inför nya mandatperioden. Fullmäktige antog
förslaget som bestod av 5 punkter.
Någon ytterligare utvärdering har inte genomförts och det är därför oklart
om målet med omorganisationen har uppnåtts. Motionen föreslås därför att
bifallas.
Ekonomiska konsekvenser

Kostnad för extern utredning.
Barnkonventionen

Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med
FN:s barnkonvention.
☐Ja ☒Nej
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-09-01
KS/2016:789 - Utvärdering av den nya politiska organisationen

Petra Svedberg
Kommunchef
Beslutet skickas till:

Motion angående utvärdering av den organisation som infördes 2015.
150101 infördes en ny organisation då Sunne kommun gick från nämnd- till utskotts-organisation.
Enligt protokoll från kommunstyrelsen 141202 skulle den nya organisationen utvärderas efter 2 år.
Målet med organisationsförändringen var att vitalisera och stärka kommunfullmäktige och att
utöka medborgarnas inflytande. Ett annat skäl var att skapa en förståelse och ett ansvar för
helheten för all kommunal verksamhet så att den skulle utvecklas, blir effektivare och drivas på ett
enklare sätt.
En parlamentariskt tillsatt arbetsgrupp genomförde en utvärdering och resultatet presenterades i
fullmäktige i september 2017. Av utvärderingen kunde bland annat följande slutsatser dras: ”Tillfälliga beredningar fungerar bra - Beredningsmöten med utskotten inför kommunstyrelsen är bra
- Budgetprocessen var bättre i år än 2016 - Kommunfullmäktiges roll har inte stärkts Medborgarinflytandet har inte ökat - Rollfördelningen mellan politiker/tjänstemän är otydlig - För
många ärenden till kommunstyrelsen”. (Kf §84)
Fullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för beredning. En arbetsgrupp utsågs med
ledamöter från (C), (S), (HS), kommunchefen samt två av kommunchefen utsedda tjänstemän. En
återrapportering av arbetet lämnades till kommunstyrelsen 2018-05-28. Dels en information från
arbetsgruppens arbete (den politiska arbetsgruppen) dels en rapport undertecknad kommunchefen
som sammanfattats som följer: ”Utvärdering av hela organisationen behöver göras tidigast under
nästa mandatperiod. ……Arbetet i verksamheterna pågår som om ingenting har förändrats. Det är
först och främst för personer i ledande ställning och de som arbetar nära den politiska processen
som den förändrade organisationen varit märkbar”. (Ks § 136 och Ks § 137)
Arbetsgruppen överlämnar i okt 2018 förslag till förändringar av den politiska organisationen inför
nya mandatperioden. Fullmäktige antog förslaget som bestod av 5 punkter. Sammanfattningsvis (1)
en uppräkning av arvodet för kommunstyrelsens ordförande och (2) en utökning av uppdragen som
ordf. i socialutskott resp. bildningsnämnd. (3) Vidare skulle det parti som har utskottsordförandeplats bereda plats för ordföranden som ordinarie ledamot av kommunstyrelsen och (4) en utökning
av antalet ersättare till kommunstyrelsen från 11 till 22. (5)…… Till sist står att läsa ”De föreslagna
ändringarna medför att budgeten för 2019 måste utökas med drygt 306 tkr.” (Kf§115)
Någon ytterligare utvärdering har inte gjorts och om målet med omorganisationen uppnåtts har inte
utvärderats. Vår upplevelse av nuvarande organisation är att vi har en gemensam nämnd, förutom
miljö o bygglovsnämnd och valnämnd, men fortsätter jobba som i den gamla organisationen där
varje verksamhet ses som en separat del av kommunen. Det finns ingenting som pekar på att
kommunstyrelsen har haft lättare att följa upp och styra över ekonomin i utskottsorganisationen.
Inte heller har vi fått ett mera livaktigt kommunfullmäktige, snarare tvärtom. Dessutom är det färre
politiker som representerar partierna i utskott mot i nämnder, något som ger ett ”demokratiskt
underskott”.
Liberalerna yrkar att:
En oberoende och extern utvärdering av den nuvarande organisationen tillsätts omgående så att den
är klar i god tid innan valet 2022.
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