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§ 112

Motion om att kommunens utskott återgår till att bli
nämnder (KS)
Dnr KS/2020:412
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen besvaras med att en oberoende extern utredare tillsätts och en
genomgripande utvärdering genomförs inför beslut.
Sammanfattning av ärendet
Krisdemokraterna föreslår i en motion att kommunens utskott återgår till
att bli nämnder med eget ekonomiansvar inför Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-08-31
KS/2016:789 - Utvärdering av den nya politiska organisationen
_____
Beslutet skickas till:
Motionären
Kommunchef

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Motion om att kommunens utskott återgår till att bli
nämnder
KS/2020:412
Förslag till beslut
Motionen besvaras med att en oberoende extern utredare tillsätts och en
genomgripande utvärdering genomförs inför beslut.
Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna föreslår i en motion att kommunens utskott återgår till
att bli nämnder med eget ekonomiansvar inför Kommunstyrelsen.
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. Då liknande motioner har
väckts (KS2021:205) anses motionen besvarad med att en extern utredare
tillsätts och en genomgripande utredning av nuvarande organisation
genomförs inför beslut.
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 2021-08-31
KS/2016:789 - Utvärdering av den nya politiska organisationen

Petra Svedberg
Kommunchef
Beslutet skickas till:
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Motion till Kommunfullmäktige i Sunne komnl Suii 2020 -06- 1 6
Dnr.
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Vid senaste kommunfullmäktige 2020-02-10 så omtalades
kommunens ekonomi. Då det nu är kommunstyrelsen ensam som

sitter på pengapåsen så kan vi förstå att det kommer överraskande
siffror vid bokslut. Ju större organisation desto större blir fallet om
det går dåligt. Kommunstyrelsen har mer än nog att hålla i, så med
vårt förslag menar vi att kommunens ekonomi inte blir lika sårbar.

Alla vet ni att vi Kristdemokrater tror på och verkar för småskalighet
och vill med följande förslag yrka på ändringar som vi tror gagnar
kommunen. Vi hade inom kommunen för ett antal år sedan flera
mindre nämnder som låg direkt underställda kommunstyrelsen.

Dessa nämnder yrkade på pengar vid budgetförhandlingarna och fick
sedan omhänderta ekonomin under verksamhetsåret för egen del. Vi
i Kristdemokraterna är övertygade om att flera mindre organisationer

ärtill gagn för Sunne kommun.

Därför yrkar vi på:
Att kommunens utskott återgår till att bli nämnder med eget
ekonomiansvar inför kommunstyrelsen.

Sunne den 13 februari 2020
Kristdemokraterna Sunne

RolfÖrnborg
Mariann Larsson

