Organisering i kommuner

Sverige har en decentraliserad samhällsorganisation
Kommuner och regioner
− står för nästan 25 procent av BNP
− är arbetsgivare för ca 25 procent av den svenska arbetskraften.
− svarar för ca 70 procent av den offentliga konsumtionen och hälften av de offentliga utgifterna.
− beskattningsrätt
− ansvarar för frågor som står högt på medborgarnas politiska dagordning
− Lång historik av självstyre
− Varje kommun och regioner bestämmer om sin organisation

Den politiska organisationens roll och betydelse
− Varför har kommunernas en viktig roll i det svenska samhället?
− Kommunens uppdrag – välfärd, samhällsutveckling, demokrati och
arbetsgivare
− Den politiska organisation är ett av de viktigaste verktygen för styrningen
av kommunens verksamhet
− Politisk styrning handlar ytterst om att förverkliga folkviljan
− Besluten i de politiska organen kräver
− Beredningsprocess som tydliggör konsekvenser och alternativa vägval
− Dialog för att ta vara på medborgarnas kunskaper och åsikter
− Medvetna avvägningar och prioriteringar
− Skapa förståelse för åtgärder och beslut
− En förvaltning som genomför besluten

Ramvillkor för den politiska organisationen
− Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ
− Kommunfullmäktige utser nämnder som har hand om kommunens
förvaltnings- och verkställighetsuppgifter
− Vissa nämnder ska alltid finnas:
−
−
−
−
−
−

Styrelsen – som är kommunens ledande förvaltningsorgan.
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Krisledningsnämnd
Patientnämnd
Revisorer

− Speciallagstiftning anger att det ska finnas en eller flera nämnder som
ansvarar för specifika verksamheter – men kommunen har stor frihet att
utforma verksamheten.
− Utskott och beredningar
− Verksamheter som bedrivs i samverkan kan styras genom gemensam
nämnd eller kommunalförbund

Undersökning hur ser det ut nu?
− Inför varje mandatperiod gör de
flesta översyn
− 235 kommuner, 81 %, har
traditionell nämndorganisation
− 55 Kommuner 19% alternativ
organization

Vad innebär de två typerna av organisation
Nämndorganisation
− Ett antal facknämnder ansvarar för olika verksamhetsområden
Utskottsorganisation
− Facknämnderna ersätts av utskott till kommunstyrelsen.
− Särskild(a) nämnd(er) beslutar i ärenden som rör enskilda individer, som innebär
myndighetsutövning och för att hantera jävssituationer.

Stora skillnader antal nämnder (nämndorg)
− 12 kommuner med minst 10 nämnder alla med över 100 000 inv
Kommuner

Antal nämnder
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11 kommuner

2

Obligatoriska ej inräknade

Stora skillnader i nämndorganisationer
− Traditionell nämndorganisation innebär inte att det ser lika ut
− Kommuner med få nämnder är oftast små befolkningsmässigt
− Eller styr genom samverkan i gemensamma nämnder eller
kommunförbund
− Vanligt med utskott under KS i traditionella nämndorg. tex,
arbetsutskott, personalutskott, ekonomiutskott, planeringsutskott
− Även i nämnder såsom tex arbetsutskott
− 40 kommuner har utskott under KS för en särskild verksamhetsgren
− Stora skillnader på namn på nämnder och utskott

Vanligaste områden för nämnder
− Skola 100%
− Social omsorg 100%
− Samhällsbyggnad 100%
− Kultur och fritid 60%

Alternativ politisk organisation
− 55 kommuner har ersatt facknämnder med utskott under styrelsen
− Vanligaste ansvarsområdena för utskott är skola, vård- och omsorg
samt samhällsutveckling
− Mindre än hälften har en fullmäktigeberedning
− Ca 20 % har fler fullmäktigeberedningar
− Ofta särskilda nämnder för myndighetsfrågor tex inom bygg och
socialtjänst
− En del inrättar en jävsnämnd
− Flesta kommuner är små

Stora skillnader antal utskott
Kommuner

Antal utskott

2 kommuner

0

8 kommuner

2

17 kommuner

3

22 kommuner

4

5 kommuner

5

1 kommuner

6

50 kommuner

Arbetsutskott

42 kommuner

Socialutskott

40 kommuner

Barn och utbildning

24 kommuner

Samhällsbyggnad

10 kommuner

Gemensamt välfärdsområdet

Ofta även gemensam
Nämnd

Utvecklingen av alternativ organisation
− Start 1997,
− 69 kommuner som har eller haft en alternativ modell
− Små kommuner hälften med mindre än 9000 invånare
− Få med över 25 000 invånare
− 9 kommuner som gått tillbaka till nämndorganisation
− Olika politiska majoriteter
− Mindre antal förtroendeuppdrag

Motiv för olika organisationslösningar
Alternativ ”nämndlös” organisation
− Helhetssyn på kommunens verksamheter
− Skapa en tydligare ansvarsstruktur
− Tydligare styrning och effektivare ekonomisk kontroll
− Stärka fullmäktiges ställning genom fullmäktigeberedningar
− Minska antalet politiska uppdrag pga rekryteringsproblem
Traditionell nämndorganisation
− Omfattande och komplexa verksamheter kräver specialisering
− Undvika maktkoncentration
− Starkare politisk styrning av de olika verksamhetsområdena
− Fler politiska uppdrag

Alternativ politisk organisation
Vad innebär alternativet?
− Drift/facknämnder avskaffas
och beredningar och/ eller
utskott inrättas
− Konsekvenser i
förvaltningsorganisationen

Superförvaltningar
67 kommuner har samlat all verksamhet i en förvaltning, källa DS

Vinster

Risker

− Särintressen motverkas

− Maktkoncentration bland
tjänstepersoner

− Förmåga att agera samlat
− Snabbar upp beslut
− Effektiviserar verksamheten

− Relationen med politiken blir smal
− Politikens insyn minskar
− Mindre verksamheter försvinner

Processen vid en översyn organisationen
Utgångspunkter
− Tänk både effektivitet och demokrati
− Tänk både organisationsstruktur och arbetsformer/arbetsvillkor
− Inkludera fullmäktige och samverkansorgan i översynen
Gemensam problembild
− Beskriv hur dagens politiska organisation fungerar – styrkor och svagheter
Erfarenheter
− Genomgripande förändringar kräver förberedelser och tar tid att sätta sig
− Flertalet problem kan hanteras inom såväl en traditionell som nämndlös organisation även om lösningarna
ser olika ut
− Organisationsförändringar för att komma till rätta med ett problem kan leda till att ett annat problem uppstår
− Den politiska organisationen och förvaltningsorganisation är beroende av varandra och måste kunna fungera
tillsammans

SKR under 2022

− Särskilt fokus på självstyre och demokratins förutsättningar
− Flera aktiviteter, skrifter, poddar och debattartiklar
− Jag söker samtal med KSO och RSO om demokratins förutsättningar, så vill
någon prata med mig så boka tid!
Lena Langlet, lena.langlet@skr.se eller 0705 -80 79 18

Tack!

