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§ 151 Dnr 2020-00290  
 
Motion om organisationsöversyn i Karlskoga 
kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ida Edström (S), Maria Nyberg (V) samt Daniel Ekelund (MP) inkom 15 
april 2020 med en motion avseende organisationsöversyn för hela 
Karlskoga kommun.   
 
Kommunstyrelsens ledningskontor har berett frågan och föreslår att 
motionen inte ska föranleda några ytterligare åtgärder utifrån de åtgärder 
och beslut som redan genomförts.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 21 juli 2021 
Motion om organisationsöversyn för hela Karlskoga kommun  
 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen inte 
ska föranleda någon ytterligare åtgärd, med anledning av de åtgärder och 
beslut som redan genomförts. 

 
Yrkanden 
Daniel Ekelund (MP) och Ida Edström (S) yrkade bifall till motionen i 
sin helhet.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställde kommunstyrelsens ledningskontors förslag mot 
Daniel Ekelunds (MP) och Ida Edströms (S) yrkande under proposition. 
Ordförande fann att kommunstyrelsen beslutade enligt 
kommunstyrelsens ledningskontors förslag.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd, med anledning av 
de åtgärder och beslut som redan genomförts.  
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Reservationer 
Liselotte Eriksson (S), Ida Edström (S), Yvonne Nilsson (S), Håkan 
Talberg (S), Yvonne Möllberg (V) och Daniel Ekelund (MP) reserverade 
sig mot beslutet.  
 
 



 Tjänsteskrivelse  1 (3) 
 
 2021-07-21 KS 2020-00290  
 
Kommunstyrelsens ledningskontor 
 
Handläggare 
Christian Westas 

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS BANKGIRO 
691 83 Karlskoga Fakturahantering 0586-610 00 kommunstyrelsen@karlskoga.se 441-4736 
    
BESÖKSADRESS Box 50755 TELEFAX WEBBADRESS ORG NR 
Katrinedalsgatan 2-4 202 71 Malmö 0586-530 50 www.karlskoga.se 212000-1991 

 

Svar på motion om organisationsöversyn för hela 
Karlskoga kommun 
 

Sammanfattning 
Ida Edström för Socialdemokraterna, Maria Nyberg för Vänsterpartiet 
samt Daniel Ekelund för Miljöpartiet inkom 15 april 2020 med en motion 
avseende organisationsöversyn för hela Karlskoga kommun.   
 
Kommunstyrelsens ledningskontor ger här sitt svar på motionen 
inkluderat bakgrund, motivering och förslag till beslut. 
 

Bakgrund 
Vid tidpunkten då motionärerna skrev motionen 15 april 2020 beskrevs 
läget som följande:  
 
”Under hösten 2019 genomfördes en utredning av revisionsfirman 
KPMG på uppdrag av Karlskoga kommun för att utreda hur kultur- och 
föreningsverksamheterna skulle organiseras (KF 2019-11-12, §183 Dnr 
2019-00321). Utredningen ledde inte då till någon förändring, men ett 
enat fullmäktige godkände redovisad rapport och en majoritet av 
ledamöterna röstade för att punkt 4 under rapportens rekommendationer 
särskilt skulle beaktas. Punkt 4 under rubriken “Rekommendationer” i 
rapporten lyder: 
Den politiska ledningen i kommunen behöver ta ett samlat grepp om hela 
kommunens organisation.” 
 
”Vi föreslår därför att Karlskoga kommun tar ett helhetsgrepp om en 
organisationsöversyn där samtliga nämnder och förvaltningar 
genomlyses för att hitta eventuella synergieffekter, effektiviseringar eller 
förbättringsområden. Även de kommunala bolagen bör tas med i 
översynen för att se om ytterligare synergier eller effektiviseringar kan 
göras. En total översyn och genomlysning av verksamheterna och dess 
framtida organisering behöver ta tid och arbetet måste göras ute i 
verksamheterna för att förankras och få bästa möjliga effekt. 
En rimlig tidsram är därför att ha ett färdigt förslag på eventuella 
förändringar i nämnd- och förvaltningsorganisation klart till nästa 
mandatperiod.”  
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Motivering till förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut är att motionen inte 
ska föranleda någon ytterligare åtgärd, med anledning av de åtgärder och 
beslut som redan genomförts. Genomförda beslut och åtgärder är 
följande: 
 
 Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 att uppdra åt 

kommunstyrelsen att genomföra en fördjupad utredning över 
sammanslagning av tre förvaltningar: folkhälso-, 
samhällsbyggnads- samt kultur- och föreningsförvaltningen. En 
viktig del i uppdraget var att ta fram förslag på hur en ny 
organisation skulle kunna se ut. 
 

 Företaget Frontit genomförde uppdraget under juni-september 
2020.  

 
 Kommunfullmäktige hanterade rapporten från Frontit på sitt 

sammanträde den 10 november 2020. Beslutet blev att godkänna 
rapporten, följa de fyra rekommendationerna i rapporten samt 
besluta när respektive rekommendation skulle vara genomförd. 

 
 Rekommendation nr 1 var att genomföra organisationsalternativ 

A, i vilket en större samhällsbyggnads- och serviceförvaltning 
bildas och där kultur- och föreningsförvaltningen kvarstår som en 
separat förvaltning, men med undantaget att ansvaret för viss 
personal och fordon för skötsel/drift flyttas över från kultur- och 
föreningsförvaltningen till den nya förvaltningen. Detta skulle 
vara genomfört senast den 30 juni 2021 vilket är verkställt.  

 
 Rekommendation nr 2 var att tillsätta ett program med 

projektledare/förändringsledare för att hålla ihop och driva 
organisationsförändringen. Detta skulle vara genomfört senast 1 
januari 2021 vilket är verkställt. 
 

 Rekommendation nr 3 var att genomföra en fördjupad analys av 
placering av folkhälsoenheten och arkivet. Detta ska genomföras 
senast till mål och budget 2023, det vill säga kommande 
mandatperiod. 
 

 Rekommendation nr 4 var att göra en omorganisation där resurser 
och fordon kopplat till skötsel/drift av exempelvis naturområden, 
reservat, park, strand, idrottsanläggningar och friluftsområden 
sammanförs. Detta ska genomföras senast den 30 juni 2021 vilket 
är verkställt. 
 

 Kommunfullmäktige beslutade den 21 april 2020 att 
Myndighetsnämnden byter namn till Tillväxt- och 
tillsynsnämnden från och med den 1 juni 2020. Att en egen 
förvaltning bildas från och med den 1 juni 2020 under Tillväxt- 
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och tillsynsnämnden med namnet Tillväxt- och 
tillsynsförvaltningen. Att Tillväxt- och tillsynsnämnden är 
personalansvarig nämnd för personal inom nuvarande Bygg- och 
miljökontor från och med den 1 juni 2020. Allt detta genomfördes 
för att ha en ändamålsenlig förvaltningsstruktur som stärker 
kommunens förtroende bland invånare och företagare. För att 
lättare nå kommunfullmäktiges mål nr 3 ”Ett gott näringslivs-
klimat” ansågs bildande av en fristående 
”Myndighetsförvaltning” vara befogad. 
 

 Viktigt att påpeka att det kontinuerligt pågår interna utredningar 
där kommunstyrelsens ledningskontor ser över synergieffekter 
och förbättringar mellan kommunen och de helägda kommunala 
bolagen. I den strategiska ledningsgruppen, där bolagens VD:s 
ingår, är ambitionen hög och samarbetet mycket gott. 
 

 Kommunstyrelsens ledningskontor och samtliga förvaltningar 
genomför ständiga förändringar och förbättringar för att möta den 
politiska styrningens krav på att genomföra förslag på mesta 
möjligt effektiva sätt mot beaktande av de ekonomiska ramar som 
kommunfullmäktige sätter inför varje budgetperiod. 
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 21 juli 2021 
Motion om organisationsöversyn för hela Karlskoga kommun. 
 
 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen inte 
ska föranleda någon ytterligare åtgärd, med anledning av de åtgärder och 
beslut som redan genomförts. 
 
 
Johan Harryson Jörgen Skog  Christian Westas 
Kommundirektör HR chef  Ekonomichef 
 
 
Expedieras till: 
Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 
Miljöpartiet 
 



 
 
Motion - Organisationsöversyn för hela Karlskoga kommun  
 
Under hösten 2019 genomfördes en utredning av revisionsfirman KPMG på uppdrag av 
Karlskoga kommun för att utreda hur kultur- och föreningsverksamheterna skulle 
organiseras (KF 2019-11-12, §183 Dnr 2019-00321). 
 
Utredningen ledde inte då till någon förändring, men ett enat fullmäktige godkände redovisad 
rapport och en majoritet av ledamöterna röstade för att punkt 4 under rapportens 
rekommendationer särskilt skulle beaktas. 
 
Punkt 4 under rubriken “Rekommendationer” i rapporten lyder:  
 

Den politiska ledningen i kommunen behöver ta ett samlat grepp om hela 
kommunens organisation. 

 
Vi anser inte att den politiska ledningen i Karlskoga kommun har agerat i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut att särskilt beakta denna punkt. 
 
Vi föreslår därför att Karlskoga kommun tar ett helhetsgrepp om en organisationsöversyn där 
samtliga nämnder och förvaltningar genomlyses för att hitta eventuella synergieffekter, 
effektiviseringar eller förbättringsområden. Även de kommunala bolagen bör tas med i 
översynen för att se om ytterligare synergier eller effektiviseringar kan göras. En total 
översyn och genomlysning av verksamheterna och dess framtida organisering behöver ta tid 
och arbetet måste göras ute i verksamheterna för att förankras och få bästa möjliga effekt. 
 
En rimlig tidsram är därför att ha ett färdigt förslag på eventuella förändringar i nämnd- och 
förvaltningsorganisation klart till nästa mandatperiod. 
 
Därför yrkar vi 
 
Att Karlskoga kommun genomför en organisationsöversyn över samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag. 
 
Att resultatet av organisationsöversynen ska presenteras för Kommunstyrelsen 
senast december 2021. 
 
Att en eventuell omorganisation av nämnder, förvaltningar och kommunala bolag görs 
från och med 1 januari 2023. 
 
 
2020-04-15 
 
Daniel Ekelund Ida Edström Maria Nyberg 
Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet 
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