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§ 186  Dnr 2019/102  

Svar på motion (V) om översyn av organisationen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med att 
kommunstyrelsen beslutat att att tillsätta en parlamentarisk grupp för utvärdering 
av den politiska organisationen. 

Reservation/Protokollsanteckning 

Erik Andersson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att 
motionen ska anses bifallen. 

Ärendebeskrivning 

Ett antal fullmäktigeledamöter som representerar Vänsterpartiet har 2019‐06‐07 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken ” Blev det som vi 
tänkte? Nu är det dags att se över organisationen!”. I motionen tas upp ett antal 
olika aspekter; exempelvis budgetavvikelser, klimat‐ och miljöarbete, arbetsmiljö 
m m. I motionen föreslås även att kommunen inleder en dialog med Linköpings 
Universitet, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) om de kan vara 
behjälpliga i en organisationsöversyn. 

Motionsställarnas förslag till beslut är att kommunfullmäktige tar emot förslaget 
och uppdrar åt kommunstyrelsen att initiera en översyn av kommunens 
organisation. 

Efter beslut av kommunfullmäktige i april 2016 inleddes en utredning av 
kommunens organisation. Efter att konsulten lagt fram sin utredning vidtog ett 
omfattande arbete under 2017 med att forma den nya organisationen. I arbetet 
deltog framförallt kommunstyrelsens politiker med stöd av kommunchefen. 

Den 1 januari 2018 trädde den nya organisationen ikraft. Den dåvarande 
socialnämnden och barn‐ och utbildningsnämnden med tillhörande 
förvaltningsorganisation behölls intakta men namnändrades. För 
bildningsnämndens del tillfördes också verksamheterna kulturskola och fritidsgård 
som tidigare tillhört kultur‐ och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen renodlades vid 
organisationsförändringen från rena verksamhetsfrågor, vilka huvudsakligen 
överfördes till den nya samhällsbyggnadsnämnden. Dit fördes också verksamheten 
inom dåvarande miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden samt resterande delar av 
kultur‐ och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen har numera en renodlad roll som 
ledande organ och ansvarig för strategiska, övergripande frågor. För att klara 
kommunallagens krav på nämndsorganisationen inrättades även en särskild 
jävsnämnd. 

Kommunstyrelsen har i separat ärende, dnr 2020‐00100, initierat ett förslag om att 
tillsätta en parlamentarisk grupp för att utvärdera den politiska organisationen. 

Förslaget är att den aktuella motionen anses besvarad utifrån att motionens 
intentioner i och med detta uppdrag får anses vara uppfyllda. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐08‐07 
Motion, inkommen 2019‐06‐07 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Erik Andersson (V) yrkar att motionen ska anses bifallen. 

Beslutsgång 

Ordförande finner avslutad diskussion i ärendet att det utöver förvaltningens 
förslag om att anse motionen besvarad finns ett förslag från Erik Andersson (V) om 
att motionen ska anses bifallen. 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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  Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion (V) om översyn av organisationen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med att 
kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige att tillsätta en 
parlamentarisk grupp för utvärdering av den politiska organisationen. 

Ärendebeskrivning 

Ett antal fullmäktigeledamöter som representerar Vänsterpartiet har 2019‐06‐07 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken ” Blev det som vi 
tänkte? Nu är det dags att se över organisationen!”. I motionen tas upp ett antal 
olika aspekter; exempelvis budgetavvikelser,  klimat‐ och miljöarbete, arbetsmiljö 
m m. I motionen föreslås även att kommunen inleder en dialog med Linköpings 
Universitet, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) om de kan vara 
behjälpliga i en organisationsöversyn.  

Motionsställarnas förslag till beslut är att kommunfullmäktige tar emot förslaget 
och uppdrar åt kommunstyrelsen att initiera en översyn av kommunens 
organisation. 

Efter beslut av kommunfullmäktige i april 2016 inleddes en utredning av 
kommunens organisation. Efter att konsulten lagt fram sin utredning vidtog ett 
omfattande arbete under 2017 med att forma den nya organisationen. I arbetet 
deltog framförallt kommunstyrelsens politiker med stöd av kommunchefen. 

Den 1 januari 2018 trädde den nya organisationen ikraft. Den dåvarande 
socialnämnden och barn‐ och utbildningsnämnden med tillhörande 
förvaltningsorganisation behölls intakta men namnändrades. För 
bildningsnämndens del tillfördes också verksamheterna kulturskola och fritidsgård 
som tidigare tillhört kultur‐ och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen renodlades vid 
organisationsförändringen från rena verksamhetsfrågor, vilka huvudsakligen 
överfördes till den nya samhällsbyggnadsnämnden. Dit fördes också verksamheten 
inom dåvarande miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden samt resterande delar av 
kultur‐ och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen har numera en renodlad roll som 
ledande organ och ansvarig för strategiska, övergripande frågor. För att klara 
kommunallagens krav på nämndsorganisationen inrättades även en särskild 
jävsnämnd. 

Kommunstyrelsen har i separat ärende, dnr 2020‐00100, initierat ett förslag om att 
tillsätta en parlamentarisk grupp för att utvärdera den politiska organisationen. 
Förslaget är att den aktuella motionen anses besvarad utifrån att motionens 
intentioner i och med detta uppdrag får anses vara uppfyllda. 
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Johan Sandell 
Kommunsekreterare 
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Motionsställaren 
Akten 

 



Motion till kommunfullmäktige i Kinda 17 juni 

Blev det som vi tänkte? Nu är det dags att se över organisationen! 

Den kommunala omdaningen av Kinda kommuns organisation har nu ett drygt år 

på nacken. Sedan dess har mycket hänt: oväntade budgetunderskott, ökade krav på 

verksamheten – exempelvis klimat- och miljöarbete. Samtidigt bör framhållas att 

strävandena är höga, och att visionen för en hållbar utveckling, så som den beskrivs i 

målarbetet som styr arbetet, är ambitiös.  

Nu är det dags att se över verksamheten och fråga sig: blev det som vi tänkt? 

Fungerar den organisation som vuxit fram för att arbeta effektivt och 

framåtriktat i en omvärld som ställer krav, men också ger möjligheter? Finns 

det förändringar att göra – nu när vi ser hur det blev, och mot de krav som 

ställs på verksamheten? Arbetar vi för en hållbar utveckling av Kinda 

kommun? Kan vi vara proaktiva, och inte fösas framåt i akuta lösningar?  

En viktig aspekt – men inte den enda! – är den ekonomiska hållbarheten. Vi är 

övertygade om att det finns effektivitetsvinster att göra genom en genomlysning av 

verksamhetens praktik, ställt mot målen och arbetet som ska utföras. Vi har i 

vänsterns budgetförslag exempelvis pekat på att satsningar på personal i vård, 

omsorg och skola är viktigare än höga löner till allt fler tjänstemän i ledande position 

och mellanchefer. Kärnvärden i Kindas attraktionskraft på presumtiva hitflyttare 

ligger i skolans och omsorgens höga kvalitet. Det är angeläget att se till god 

arbetsmiljö på de här områdena, där vi kan börja se tecken på att allt inte längre står 

helt väl till (sjukskrivningar, uppsägningar).  

Vi får inte tumma på välfärden! 

Vi önskar en genomlysning och en organisationsöversyn, med sikte inte bara på 

situationen här och nu, utan för en organisation som klarar förändringar och 

omställningar. En stark potential i ett förändringsarbete är medarbetarnas aktiva 

deltagande, och vi förutsätter att ett bottom-up-perspektiv finns med i analysen. 

Resurser och hög kompetens för det här slaget av analyser finns i vår omgivning. Vi 

föreslår som ett första steg en dialog med Linköpings universitet, Centrum för 

Kommunstrategiska studier, CKS. Till den enheten finns upparbetade kontakter, och 

med dem som partner kan vi komma fram till ett lämpligt upplägg på en 

organisationsöversyn. 

Vi föreslår 

 att kommunfullmäktige tar emot det här förslaget och uppdrar åt 

kommunstyrelsen att initiera en översyn av kommunens organisation 

 

Vänsterpartiet i Kinda 

Genom fullmäktigeledamöterna Anders Lind, Kicki Stridh och Erik Andersson 




