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översyn av organisation - fullmäktiges särskilda uppdrag 2018
I budget 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en
arbetsgrupp ftir översyn av nämnd- och ft)rvaltningsorganisation inftir kommande
mandatperiod.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-18 fick stadskansliet i uppdrag att genomfüra
en översyn av kommunens forvaltningsorganisation utifrån ett behov av att tydliggöra roll-
och ansvarsftirdelning mellan ft)rvaltningama och också mellan ftir-valtningarna och
nämnderna, styrelsen och bolagen. Syftet med översynen har varit att hiua förslag ftir att
höja kvalitet, effektivitet och kompetens i hela organisationen ftir att skapa största möjliga
nytta ftir Köpingsborna.

I ftireliggande rapport presenteras de ftirslag som organisationsöversynen utmynnat i.
Förslagen är framtagna utifrån utredningens ftirdjupningsområden; kommunledning, kultur
och fritid, kommundelen, samhällsbyggnad samt bolagen.

Projektgruppens ftirslagär att gå från en fürvaltningsorganisation med tio ftirvaltningar till
sex ftirvaltningar:

- Kommunledningsfürvaltning
- Kultur-, fritids- och folkhälsofürvaltning
- Vård- och omsorgsftirvaltning
- Samhällsbyggnadsfiirvaltning
- Social- ocharbetsmarknadsftirvaltning
- Utbildningsftirvaltning

Förslag på organisationsftirändring ftireligger.
Arbetsutskottet beslutade 2018-10-02 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
ftirslag.

Ekonomisk analys av ft)reslagen omorganisation föreligger.
Arbetsutskottet beslutade 2018-I0-16 att godkänna ftreliggande ekonomiska analys.

Till kommunstyrelsens sammanträde ftireligger även:
- Tidplan
- Rapport "Översyn av organisation" - ändringar i dokumentet
- Konsekvens- ochmöjlighetsanalyser
- MBl-protokoll

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-18 ftireslog Elizabeth Salomonsson att
organisationsfü rslaget ska kompletteras med ñrdj upad utredning kring;

- bildandet av Koncembolag
- placering av gata- och parkverksamhet med tillhörande driftavdelning samt

driftverksamhet ftir kultur- och fritids anläggningar
- placering av miljökontoret

Ordftiranden frireslog vidare att i det fortsatta arbetet ska, i möjligaste mån, håinsyn tas till
inkomna synpunkter.

Protokollj *"'w\ srgn Utdragsbestyrkande
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Jenny Adolphson yrkade återremiss av ärendet ftir komplettering med ekonomisk
konsekvensanalys.

Roger Eklund, Andreas Trygg och Carl-Inge V/estberg yrkade bifall till utrednings-ftirslaget
med ordfürandens kompletteringsftirslag.

Ola Saaw yrkade bifall till utredningsftirslaget med ordftirandens kompletteringsfürslag samt

avslag på återremissyrkandet.

Maria Liljedahl yrkade i ftirsta hand återremiss av åirendet ñr komplettering med ekonomisk
konsekvensanalys och i andra hand avslag på organisationsfürslaget.

Kommunstyrelsen beslutade, med röstsiffroma 10-3 efter omröstning, att ärendet skulle
avgöras samma dag.

Därefter beslutade kommunstyrelsen efter omröstning, med röstsiffroma l0-2 och 1 avstod
från att rösta, att bifalla utredningsfürslaget med ordfürandens kompletteringsftlrslag.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-29 yrkade Elizabeth Salomonsson,

Ola Saaw, IvânCzitrom, Andreas Trygg, Gunvor Sharp, Roger Eklund och Shazia Qorbani
bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Jenny Adolphson, Birgitta Andersson, Bernt Bergsten, Anna-Carin Ragnarsson,

Göran Eriksson, Per Norin och Silpa Laitio Karlsson yrkade återremiss av ärendet für
komplettering med ekonomisk konsekvensanalys.

Maria Liljedahl yrkade i fürsta hand återremiss av åirendet ftir komplettering med ekonomisk
konsekvensanalys och i andra hand avslag på organisationsftirslaget.

Elizabeth Salomonsson yrkade avslag på återremissyrkandet.

Kommunfullmäktige beslutade efter omröstning att återremittera ärendet ftir komplettering
med ekonomisk konsekvensanalys. 28 ledamöter röstar ja, 18 ledamöter röstar nej och
3 ledamöter avstod från att rösta.

Till kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-05 ftireligger kompletterande ekonomisk
konsekvensanalys.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Ola Saaw, Roger Eklund, Andreas Trygg, Iván
Czitrom och Carl-Inge Westberg bifall till kommunstyrelsens tidigare florslag, med viss
justering;

att genomftira ft)reslagen organisationsft)rändring, men att ftiljande områden i organisations-
fürslaget ska kompletteras med ftirdjupad utredning:

- bildandet av Koncernbolag
- placerin g av gata- och parkverksamhet med tillhörande driftavdelning samt

driftverksamhet ftir kultur- och fritids anläggningar
- placering av miljökontoret

samt att i det fortsatta arbetet ska, i möjligaste mån, hänsyn tas till inkomna synpunkter.

Jenny Adolphson och Maria Liljedahl yrkar avslag på organisationsfürslaget.
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Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt beträffande fürslagen bifall till utred-
ningsftirslaget enligt kommunstyrelsens justerade förslag respektive avslag på

organisationsfürslaget. Hon finner kommunstyrelsens justerade ftirslag antaget.

Omröstning begärs och verkställs enligt godkåind ordning som lyder; Den som stödjer
fürslaget om bifall till organisationsftirslaget enligt kommunstyrelsens justerade ftirslag
röstar ja. Den som stödjer ftirslaget om avslag på organisationsftirslaget röstar nej.

10 ledamöter röstar ja och 3 ledamöter röstar nej. Röstftirteckning, se bilaga under $ 140

Beslut
Kommunstyrelsen ftireslar således kommunfullmlikti ge be sluta

att genomftira füreslagen organisationsforändring, men att foljande områden i
organi sationsftirslaget ska kompletteras med ftirdj upad utredning :

- bildandet av Koncernbolag
- placeringav gata- och parkverksamhet med tillhOrande driftavdelning samt

driftverksamhet ftir kultur- och fritids anläggningar
- placering av miljökontoret

samt att i det fortsatta arbetet ska, i möjligaste mån, hänsyn tas till inkomna synpunkter.

Jenny Adolphson (C), Maria Liljedahl (SD) och Fredrik Andersson (SD) reserverar sig mot
beslutet. Maria Liljedahl reserverar sig skriftligt mot beslutet.
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Ledamöter Parti Ja Nei Avstår
Elizabeth Salomonsson S X
Roger Eklund S X
ffi s
Sttri€+'rikssen S
Carl-Inge Westberg S X
Jonny Clefberg S X
Andreas Trygg V X
Ola Saaw M X
Gunvor Sharp M X
Jenny Adolphson C X
Iván Czitrom L X
Fredrik Andersson SD X
Maria Liliedahl SD X
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Abdul Qorbani S X
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Anne Tiernberg S X
++ans=Anderssen s
SaraSitibl.em V
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Bifall till kommunstyrelsens tidigare forslag med viss justering

Avslag på organisationsftirslaget ûk

Senast ändrat: 201 8-1 1-05
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Reservation ärende l"Översyn av organisation -
fullmäktiges särskilda uppdrag 2oL8" KommunsÇrelsen Köping 2018-
11-05.

Detta ärende är inte på något sätt berett politiskt utan är en ren tjänstemannaprodukt. Det är inte
tjänstemännens utan politikens uppgift att sätta den politiska organisationen som blir följden av
denna process även om det nu är organisationen som sätts. Det är anmärkningsvärt att det saknas en
konsekvensanalys när en nämnd som är ISO 9O0l-certifierad tvingas in i nämnder utan denna
certifiering, och de anställda därav kommer att få ändra arbetssätt ute i verksamheterna. Detta
kommer påverka verksamheterna negativt och påverka ekonomin märkbart negativt för de nämnder
som tar över ansvaret, då ett kostsammare arbetssätt implementeras i Kolsva. I stället borde övriga
nämnder ta efter Kolsva kommundelsnämnds arbetssätt och låta Kolsvas kommundelsnämnd vara
kvar i sin nuvarande funktion.

Det har inte varit någon dialog varken med medborgarna, vilka känner att de inte ails fått vara med
att påverka beslutet eller fått ge sina synpunkter, eller med de politiker som nu ska vara med att
fatta detta beslut. Medborgarinflytandet har tydligen styret helt valt att strunta i.

Ett ärende av denna storlek och vikt bör inte skyndsamt klubbas igenom utan en ordentlig beredning
och dialog innan det kan komma upp för beslut. Även samtliga fackförbund anser att
organisationsförändringen går för fort fram, och de yrkar på ¡terligare ekonomisk redovisning samt
framför att materialet i utredningen är undermåligt.

Det finns andra bra förslag i denna översyn och dessa bör kunna genomföras. Dock är även de uselt
beredda. Sverigedemokraterna menar att detta förslag borde lagts fram långt tidigare för att kunna
sättas i drift till den nya mandatperioden börjar. Socialdemokraternas agerande under
kommunstyrelsens sammanträde den 18/10 vittnar också på att det är tydligt att de själva insett att
ärendet gått alldeles för fort fram utan ordentlig politisk beredning. Av detta skäl anser vi att ärendet
inte går att bifalla innan allt är helt klart och allt de frirdjupade utredningar som ligger i beslutet är
presenterade och politiskt beredda. Vi anser också att Kolsva kommundelsnämnd bör kvarstår i
befintlig form.

För Sverigedemokraterna

Maria Liljedahl

Gruppledare


