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Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Dnr 2014/429 

Förslag om samlad förvaltningsorganisation utifrån kommunfull
mäktiges beslut om politisk organisation 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen tillsatte i september 2013 en parlamentariskt sammansatt 
grupp med uppgift att genomföra en översyn av politisk organisation, förvaltnings
organisation samt arvodes-och ersättningsbestämmelser i Sala kommun för mandat
perioden 2015-2018, Den parlamentariska gruppen lämnade under våren 2014 sitt 
förslag till beslut och kommunfullmäktige antog förslaget vid sitt sammanträde 
2014-05-26. l beslutet föreslogs att förvaltningsorganisationen förändras från tre 
förvaltningar- kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltning samt vård- och 
omsorgsförvaltning-till en enda kommunstyrelseförvaltning i kommunen. 
Kommunens förvaltningar har därefter arbetat med att förbereda organisationen 
för verkställighet från och med 2015-01-01. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/106/5, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunchef jenny Nolhage föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
iill, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 201/106/5, kommunens tre 
förvaltningar, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltning samt vård-och 
omsorgsförvaltning, omvandlas till en enda kommunstyrelseförvaltning för Sala 
kommun. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

iill, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 201/106/5, kommunens tre 
förvaltningar, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltning samt vård-och 
omsorgsförvaltning, omvandlas till en enda kommunstyrelseförvaltning för Sala 
kommun. 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

SALA~UMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -11- l 1 

Dpb: 

Förslag om en samlad förvaltningsorganisation utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om politisk organisation 2014-
05-26 § 81 

Kommunstyrelsen tillsatte i september 2013 en parlamentariskt sammansatt grupp 
med uppgift att genomföra en översyn av politisk organisation, 
förvaltningsorganisation samt arvodes- och ersättningsbestämmelser i Sala 
kommun för mandatperioden 2015-2018. 

Den parlamentariska gruppen lämnade under våren 2014 sitt förslag till beslut och 
kommunfullmäktige antog förslaget vid sitt sammanträde 26 maj 2014. 
Formuleringen om samlad förvaltning lyder: 

Föreslås vidare att förvaltningsorganisationenförändras från tre förvaltningar, 
kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltning samt vård- och omsorgsförvaltning till 
en enda kommunstyrelseförvaltning i kommunen. 

Förvaltningens arbete efter beslutet i kommunfullmäktige 

Sedan beslutet togs har kommunens förvaltningar arbetat med att förbereda 
organisationen för verkställighet från och med l januari 2015. När det gäller 
förslaget om en samlad förvaltningsorganisation har kommunens ledningsgrupp och 
de centrala fackliga företrädarna processat frågan under sommar och höst. 

Kommunens samtliga kontorschefer, förvaltningschefer och kommunchefer har vid 
flera tillfällen diskuterat och arbetat med förslaget om en samlad förvaltning. Given 
förutsättning var att skapa en organisation som består av en linjeorganisation 
istället för som idag tre linjeorganisationer. 

Ledningsgruppen fokuserade på önskade förändringar utifrån nuläge, erfarenheter 
från tidigare omorganisation och det ständiga förbättringsarbetet för att stärka 
helhetsansvar och samarbete i organisationen. Ledningsgruppen var ense i att inte 
organisera om mer än nödvändigt utan istället fokusera på ordning och reda i 
organisationsstrukturen och att stärka samarbetskultur och medborgarfokus i 
kommunens organisation. 

Den mest framträdande effekten av att skapa en kommunstyrelseförvaltning är att 
funktionen kommunchef även blir kommunens enda förvaltningschef. Nuvarande 
förvaltningschefer kommer i den nya förvaltningen hamna på samma nivå som 
kontorscheferna inom dagens kommunstyrelsens förvaltning, det vill säga direkt 
underställda kommunchef. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Under hösten har kommunchef, skolchef, vård- och omsorgschef samt personalchef 
diskuterat framtida samverkansorganisation med de centrala fackliga företrädarna i 
kommunens CeSam (Central Samverkansgrupp J. Diskussionen mynnade i att 
revidera dagens samverkansorganisation så att det som idag kallas FörSam 
(FörvaltningsSamverkansgrupp) försvinner. Orsaken är att FörSam och Cesam i den 
nya organisationen hamnar på samma nivå. Hur samverkansorganisationen ser ut i 
respektive verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen får utformas i 
samverkan mellan verksamhetens arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare. 
Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter skiljer sig mycket åt och kan inte ha 
samma typ av samverkansorganisation. Små verksamheter som personalkontor, 
ekonomikontor eller räddningstjänst kan inte ha samma samverkansorganisation 
som vård- och omsorg eller skolan. 

Kommunstyrelseförvaltningens linjeorganisation 
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För det stora flertalet medarbetare i Sala kommun kommer inte förändringen till en 
samlad förvaltning att påverka det dagliga arbetet i någon större omfattning. 

Högsta ansvariga tjänstemän inför nämnder 

En fråga som har diskuterats är om förändringen från tre förvaltningar till en 
kommunstyrelseförvaltning påverkar vilka funktioner som är ansvariga inför 
facknämnderna. Bakgrunden har varit att det från 1 januari 2015 enbart finns en 
förvaltningschef. 

l förvaltningens arbete har resultatet blivit att den chef som är högst ansvarig inom 
respektive verksamhet också blir ansvarig chef inför nämnden. Det betyder att 
skolchefen är högsta ansvariga tjänsteman inför skolnämnden, vård- och 
omsorgschefen är högsta ansvariga tjänsteman inför vård- och omsorgsnämnden 
och kultur- och fritidschefen är högsta ansvariga tjänsteman inför kultur- och 
fritidsnämnden. Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för 
frågor som handlar om myndighetsutövning och tillsyn, högsta ansvariga 
tjänstemän inför bygg- och miljönämnden blir miljöchef och byggenhetens chef. När 
det gäller högsta ansvariga tjänsteman inför kommunstyrelsen sker ingen 
förändring mot idag då det är kommunchef. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsen som arbetsgivare för alla medarbetare i Sala kommun 

Med förslaget att ha en samlad förvaltning blir kommunstyrelsen arbetsgivare för 
samtliga medarbetare i kommunen och linjeorganisationen går från 
kommunchef j förvaltningschefvidare till närmaste chefsled. Det ger en ökad 
tydlighet i arbetsgivarrollen och olika ansvarsfrågor. 

Kommunstyrelsen kommer som arbetsgivare för kommunstyrelsens förvaltning att 
vara anställningsmyndighet för samtliga medarbetare inom kommunen. Detta 
innebär att kommunstyrelsen har personalansvar- dvs rekrytering, 
kompetensutveckling, rehabilitering, avveckling, arbetsmiljöansvar samt 
personalbudgetansvar. Kommunstyrelsen som nämnd med arbetsgivaransvar för 
samtliga medarbetare kommer därigenom att utgöra" verksamhet" (AD 1992:130) 
och begreppet har betydelse för turordning och företrädesrätt. 

Skolnämnd, vård-och omsorgsnämnd, kultur-och fritidsnämnd samt bygg- och 
miljönämnd kommer alltså att i sitt uppdrag biträdas av medarbetare från 
kommunstyrelsens förvaltning. 

För tydligheten i arbetsgivarrollen är det viktigt att nya delegationsordningar och 
reglementen utarbetas. 

Uppföljning 

Förändringen till en samlad kommunstyrelseförvaltning ska följas upp ungefar ett år 
efter genomförandet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige 

Att kommunens tre förvaltningar, kommunstyrelsens förvaltning, 
skolförvaltning samt vård- och omsorgsförvaltning omvandlas till en 
enda kommunstyrelseförvaltning för Sala kommun. 

3 (3) 
2014·11·09 


