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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 223 
 
§ 223 Studiebesök i Högsby kommun 
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AU § 223/13 
KS § 29/13 
KS § 58/12    12/KS0033 
Samlad ledningsorganisation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2011-12-12 § 173 att kommunchefen får i 
uppdrag att redovisa hur en samlad ledningsorganisation skall utveckla 
styrningen av Torsås kommun med målsättningen att förebygga sektorisering  
och gränsdragningsproblematik. Uppdraget redovisas och organisationen 
fastställs vid kommunstyrelsens februarisammanträde samt 
 
att utredningen av den gemensamma ledningsorganisationen med kostnads-
beräkningar och finansieringsplan ska gå till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar uppdraget om hur en samlad lednings- 
organisation skall utveckla styrningen av Torsås kommun med målsättningen 
att förebygga sektorisering och gränsdragningsproblematik.  
 
Förslag till åtgärd: 
 
Samtliga berörda chefer är redan anställda av kommunstyrelsen. De behöver en 
uppdragsbeskrivning över vad en samlad ledningsorganisation innebär, 
 
Forum för samarbetet finns i Centrala LedningsGruppen och i Chefs-
gruppen där arbetet pågår med att utveckla helhetssynen. I budget 2013 behövs 
det tas med medel för fortsatt arbete eftersom en grupp aldrig är färdig eller 
stadigvarande. 
 
Lokalfrågan är komplex och behöver utredning. Som framgår är det olika 
aspekter och konsekvenser som behöver tas ställning till. Förslagsvis kan detta 
ingå i projektet att anpassa de två kommunhusen till en krisledningsplats, något 
kommunen fått i bidragsbeslut från Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap. 
 
Arbetet med att skapa en samlad ledningsplats vid kris kan samordnas med 
behovet av en ledningsplats vid ordinära förhållanden. Flera av åtgärderna som 
behöver vidtas i fastigheterna har naturlig koppling till ordinarie verksamheten. 
 
När kommunstyrelsens utredning om ny nämndorganisation genomförs 
behöver dess slutsatser beaktas när det gäller förvaltningschefernas ansvars- 
områden. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 223/13, Samlad ledningsorganisation 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2012-02-28: 
 
att arbeta vidare enligt kommunchefens förslag till åtgärd, 
 
att den politiska organisationen upptar överläggningar enligt beslut i kommun-  
     fullmäktige 2011-11-28 att den politiska organisationen ses över och  
     eventuellt göra om den så att det finns en kommunstyrelse och utifrån  
     denna utskott, 
 
att notera redovisningen gällande bland annat en samlad organisation. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2013-01-29 
 
Roland Swedestam, S initierar frågan gällande påbörjan om den politiska 
organisationsutredningen. 
 
Kommuner som har ändrat sin organisation är Mörbylånga och Högsby 
kommun. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-29: 
 
att uppdra åt kommunchefen att kontakta Mörbylånga eller Högsby kommun  
    för ett studiebesök med anledning av ändring av deras politiska  
    organisation. 
 
Arbetsutskottets behandling 2013-06-10 
 
Ledamöter och tjänstemän i arbetsutskottet fick en redovisning av den 
politiska organisationsutredningen i Högsby kommun.  
----  
Sändlista 
Kommunchefen   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


