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Förord 

Denna rapport har författats av fil. kand. Malin Johansson som under tre månader 
genomförde forskarpraktik vid Högskolan i Halmstad inom ramen för hennes 
masterstudier vid Lunds Universitet. Rapporten utgör en del av ett 
följeforskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad där Ängelholms kommuns 
organisation står i fokus. Ängelholms kommun har sedan 2014 fått en ny politisk 
organisation och en ny förvaltningsorganisation. Organisationsförändringen har haft 
syftet att skapa en samordnad eller avsektoriserad kommunorganisation för att bättre 
än tidigare tillgodose medborgarnas behov av kommunal service och omsorg. 
Ängelholms kommun har därmed anslutit sig till ett antal andra kommuner i Sverige 
som tillämpat en avsektoriserad modell. Malin Johanssons studie, som redovisats för 
både politiker och tjänstepersoner i Ängelholms kommun, analyserar vilka 
organisatoriska förändringar som genomförts av de kommuner i Sverige som tidigare 
utvecklat en avsektoriserad kommunorganisation. Rapporten är en uppföljning av en 
tidigare studie, gjord av David Karlsson, Olof Rommel och Johan Svensson (SKL-
rapport från 2009). Malin Johanssons rapport bidrar därmed både till vår förståelse av 
kommunala organisationsförändringar och till forskningen inom detta område. Malin 
Johansson ansvarar för rapporten och dess innehåll i sin helhet.  

 

Jörgen Johansson, docent i statsvetenskap  

 

  



Sida 3 av 124 
 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ................................................................................................................................. 4 

1.1 Problemområde ................................................................................................................. 5 
1.2 Frågeställningar och syfte ................................................................................................. 6 
1.3 Avgränsningar .................................................................................................................. 7 

2. Tidigare forskning .................................................................................................................. 8 
3. Teori ..................................................................................................................................... 16 
4. Metod, material och urval .................................................................................................... 22 
5. Analys av de 14 kommunerna .............................................................................................. 25 
   5.1 Arvika .............................................................................................................................. 25 

5.2 Eksjö ............................................................................................................................... 30 
5.3 Finspång .......................................................................................................................... 34 
5.4 Götene ............................................................................................................................. 38 
5.5 Härryda ........................................................................................................................... 41 
5.6 Kungälv .......................................................................................................................... 45 
5.7 Lerum .............................................................................................................................. 49 
5.8 Nykvarn .......................................................................................................................... 53 
5.9 Rättvik ............................................................................................................................ 57 
5.10 Skurup ........................................................................................................................... 61 
5.11 Stenungsund .................................................................................................................. 64 
5.12 Svedala .......................................................................................................................... 68 
5.13 Tierp .............................................................................................................................. 72 
7.14 Valdemarsvik ................................................................................................................ 76 

6. Slutsatser .............................................................................................................................. 84 
6.1 Hur har den kommunpolitiska organisationen förändrats i de 14 fallkommunerna under 
perioden 2009 - 2017? .......................................................................................................... 84 
6.2 Har de eventuella organisationsförändringarna gått i en återsektoriserande riktning, och 
i så fall vilka argument har använts för detta? ...................................................................... 85 
6.3 Innebär en avsektoriserad organisation fler kommunfullmäktigesammanträden och färre 
antal förtroendevalda som forskare hävdar? ......................................................................... 86 

7. Avslutande reflektioner ........................................................................................................ 88 
7.1 Vidare forskning ............................................................................................................. 91 

8. Referenser ............................................................................................................................. 92 
9. Bilagor ................................................................................................................................ 100 
 

  



Sida 4 av 124 
 

1. Inledning  
“No organisation, public or private, can remain organisationally or operationally static. Continuous 

change is essential to ensure economic and social progress, to improve the effectiveness of services, to 
harness information and communications technology and to increase organisational capacity.” 

                                                                                                 - Whitfield (2001,63) 

I en samtid med ökad globalisering blir den lokala demokratin allt mer komplex och fattar allt 
mer avgörande beslut för välfärdsstaten (Karlsson & Gilljam, 2015:7). Den 
förvaltningspolitiska debatten är ständigt pågående och forskaren Czarniawska påpekar att det 
oupphörligt är någon pågående reform i den offentliga sektorn. Förändringar av den 
kommunala organisationen handlar om legitimitet i enlighet med ”förekommande ideal och 
moderna organisationer” (Czarniawska, 1988:9, Brorström, m.fl. 1998:12). När en sådan 
reform närmar sig kommunerna undrar de ”ska vi kliva på just det här? Kan det lösa något 
gammalt problem? Kan det visa att vi fortsätter att förbättra vår verksamhet? Kan det reda upp 
våra interna svårigheter?” (Czarniawska, 1988:9). Detta innebär ett särskilt sätt att studera 
organisationsförändringar där fokus är på att kommunala organisationsförändringar görs 
enligt förekommande ideal som existerande praktiska modeller fångas upp eftersom de är 
intressanta för kommunen (Ibid).  

En trend som haft stor betydelse sedan slutet av 1990-talet och som anses vara en radikal 
institutionell förändring av kommunens organisationsstruktur, är den om avsektorisering som 
handlar om styr- och organisationsidéer (Karlsson & Gilljam, 2014:11, Brorström et.al. 1998). 
Avsektorisering innebär en omorganisering där de traditionella facknämnderna avvecklas och 
kommunen behåller enbart de obligatoriska nämnderna, det vill säga en alternativ politisk 
organisation. Detta genomförs för att vitalisera och centralisera makten till den lokala 
politikens demokratiska centrum – kommunfullmäktige. Skälet är bland annat att denna 
instans har allt mer börjat att ses som ett transportorgan där politikerna bekräftar redan fattade 
beslut av kommunstyrelsen och tjänstemannakollegiet, vilket är ett demokratiskt problem 
enligt forskare då det är de folkvalda politikerna som ska styra, inte tjänstemannakollegiet 
(Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:7, Siverbo, 2014:5). I slutet av 2008 hade tio procent 
av Sveriges kommuner avsektoriserat sina facknämnder, vilket innebär fler än ett trettiotal 
kommuner (A.a.:5, Siverbo, 2009). 

År 2009 utförde Karlsson, Rommel & Svensson ett forskningsprojekt gällande 14 kommuner 
som avsektoriserat sin organisation, vilket presenterades i en rapport från SKL, Sveriges 
Kommuner och Landsting. Redan i forskningens inledningsfas ansåg författarna att den 
radikala omorganiseringen skulle få konsekvenser för den lokala demokratin, men exakt hur 
var ännu för tidigt att säga. Fem år efter, i 2014-års demokratiutredning, skrev samma 
Karlsson tillsammans med statsvetaren Gilljam om att de avsektoriserade kommunerna nu 
tenderar till en återsektorisering, det vill säga att de går tillbaka till traditionell 
facknämndsorganisation. Detta var dock bara en reflektion avslutningsvis i rapporten och 
baserades inte på vidare analys eller empiriska studier faktabasering. Således pekar både 
SKL:s rapport från 2009 och Karlsson och Gilljams forskning för demokratiutredningen 2014 
att trenden angående avsektorisering fått stora effekter. Exakt vilka konsekvenser en 
organisationsförändring har fått är dock svårt att urskilja förrän det gått en längre tid. I båda 
studierna beskrivs det ett direkt behov av forskning som kritiskt granskar 
organisationsförändringarna därför att ”med en sådan kunskap kan förhoppningsvis bättre 
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avvägda ställningstaganden göras vid utveckling av såväl demokrati som ledning och 
styrning” (Karlsson & Gilljam, 2015:5, 474).  

Utifrån denna problemformulering är det därför av intresse att utifrån Karlsson, Rommel & 
Svenssons rapport (SKL) analysera hur det gått för de 14 avsektoriserade kommunerna och 
hur deras organisation ser ut nu åtta år senare. Detta är studiens utgångspunkt med ambitionen 
om att belysa ett förändringsperspektiv kring hur kommunernas organisationer förändrats och 
om de har tendenser till återsektorisering som tidigare forskning påpekar. Frågan är då om de 
avsektoriserade kommunerna har lyckats med de demokratiska och ekonomiska mål som var 
ambitionen. Det handlar därför både om en ambition att studera hur styrningsreformer kan 
ändras i den lokala demokratin och med uttrycket om den organisatoriska pendeln än en gång 
svängt för dessa 14 kommuner som Karlsson & Gilljam uttrycker det.  

1.1 Problemområde  
Svensk kommunalpolitik har en lång historia bakom sig av förändring i organisationsstruktur i 
ambition att utveckla kommunens demokrati och ekonomi (Siverbo, 2014:5). Det finns en 
samstämmighet inom forskningen att den kommunala demokratin inte fungerar som den 
borde, således är den ett objekt för ständig debatt. Sedan 1950-talet har det vidtagits mer eller 
mindre radikala åtgärder i och med implementering av olika reformer. Detta för att stärka den 
lokala demokratin, då i linje med rådande trend inom förvaltningspolitik vilket lett till flera 
debatter under decennierna (Siverbo, 2009, Siverbo, 2014:5, Karlsson & Gilljam, 2014:11). 
Problem med sektorisering har varit en debatt sedan länge och redan på 1970-talet höll 
kommunförbundet kurser om ”Riv sektorsgränser – se till helheten!” (Brorström m.fl. 1998). I 
och med den nya kommunallagen 1991 fick kommunerna ökad organisatorisk frihet att själva 
utforma sin organisation, en möjlighet som har medfört ett behov av ökade kunskaper. Det 
empiriska behovet av denna studie möter således ett teoretiskt behov, en undersökning av 
organisationsstrukturer som bygger på sociala system och hur de förändras är därför en viktig 
forskningsfråga (Jonsson, 2013:9–10).  

Bostedt är en av de första forskarna som år 1993 nämner begreppet avsektorisering och anser 
att ”Samhällelig problemlösning inte är en statisk företeelse. Problembilder förändras över tid 
och ger behov av förändringar rörande såväl form som innehåll i den offentliga 
verksamheten.” (Bostedt, 1993:78). Det finns begränsad forskning om avsektorisering, några 
artiklar tar upp det i samband med NPM, New Public Management. Även så är det få studier 
som fokuserar på det enskilt utan det är ofta något som behandlas indirekt. Tidigare forskning 
påpekar dock att en förändring i avsektoriserade kommuner med minskat antal 
förtroendevalda och fler kommunfullmäktigesammanträden sätter press på den redan 
komplexa politikerrollen (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009, Karlsson & Gilljam, 2014). 
Teorier om förändringsperspektiv är få och utgår oftast från privat sektor (Van der Voet, 
Groeneveld & Kuipers, 2014:172). Således är det intressant att studera kommuner med tanke 
på att den lokala demokratin är under förändring, partierna har svårt att rekrytera medlemmar 
och staten har flera pågående utredningar i ambition om att stärka den lokala demokratin.  
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1.2 Frågeställningar och syfte  
Syftet med denna studie är att kartlägga förändring i ett longitudinellt perspektiv i 
kommunalpolitisk organisation, där avsikten är att följa upp vad som hände med de 14 
kommuner som avsektoriserade sin organisation mellan 1997 – 2009 och se vad som hänt åtta 
år efter SKL:s rapport. Detta syftar till att bredda kunskapen om hur den lokala demokratin 
ser ut och hur de pågående förändringsprocesserna ter sig. Studien berör normativa ansatser 
då avsektorisering är en högst politiserad fråga, dock är studien i sig inte normativ utan 
avsikten är att empiriskt analysera frågeställningarna. 

Den longitudinella ansatsen är vald för att urskilja förändringsperspektivet mellan 2009 – 
2017 för att belysa de olika organisationsförändringarna utifrån att institutionella processer tar 
tid att implementera, vilket forskning antyder. Det är även en viktig fråga i form av 
isomorfism att kommunerna härmar på ett sätt att de lär av varandra, ”det råder en uppfattning 
om att offentliga organisationer är drabbade av isomorfism, tar intryck av liknande 
strömningar och blir allt mer lika … trots det finns det skillnader” (Jonsson 2013:13). 
Isomorfism i denna mening innebär mimetisk, att organisationer är benägna att efterlikna och 
konstruera sin organisation efter andra etablerade, de inspireras i sin strävan efter effektivitet 
(DiMaggio & Powell, 1983:151).  Således är även syftet formativt med en ambition om att 
bidra till ett organisatoriskt lärande med en komparativ studie. De frågor som undersöks är 
enligt följande: 

- Hur har den kommunpolitiska organisationen förändrats i de 14 fallkommunerna 
under perioden 2009 - 2017? 

- I vilken riktning gällande av- eller återsektorisering har eventuella 
organisationsförändringarna gått under tidsperioden 2009–2017, och i så fall vilka 
huvudargument har använts för detta? 

- Vad innebär en avsektoriserad organisation för politikerrollen och innebär det (som 
forskare hävdar) fler kommunfullmäktigesammanträden samt färre antal 
förtroendevalda?  

Den första frågeställningen är den primära för studien som har sin utgångspunkt i eventuella 
organisationsförändringar från 2009–2017. De andra två studerar en tes om generell 
förändring som beskrivs i SKL:s rapport 2009 där de berör vad som händer med de 
förtroendevaldas roll i en avsektoriserad kommun och om detta stämmer idag år 2017 
(Karlsson, Rommel & Svensson, 2009, Karlsson & Gilljam, 2014). Inomvetenskapligt 
handlar det om att bidra till det smala forskningsfältet som finns angående reformen om 
avsektorisering och skapa en viss förståelse för det nya begreppet återsektorisering som är 
nästintill obeforskat. Att studera reformtrender i kommuner är ett tämligen begränsat område 
(Erlingsson & Wänström, 2015:216). Den utomvetenskapliga relevansen handlar om att skapa 
förståelse och bidra till den isomorfism som redan finns hos kommunerna, att lära av varandra 
och se hur denna reform kan bidra till demokratiarbetet och för att lösa vår tids 
samhällsutmaningar mest effektivt. Här finns även en samhällsvetenskaplig vinkel då dessa 
organisationsstrukturer påverkar lokala beslut som i allra högsta grad påverkar medborgarna.  
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1.3 Avgränsningar  
Studien är avgränsad till de 14 kommuner som avsektoriserade sina facknämnder och som 
behandlades i SKL:s rapport (2009). Idag är det cirka 60 kommuner i Sverige som har en 
avsektoriserad organisation. De 14 kommunerna är: Arvika, Eksjö, Finspång, Götene, 
Härryda, Kungälv, Lerum, Nykvarn, Rättvik, Skurup, Svedala, Stenungsund, Tierp samt 
Valdemarsvik. På grund av tidsutrymme är det enbart en textanalys som genomförs även om 
annat empiriskt material som intervjuer eller enkäter hade varit fördelaktigt. Denna studie kan 
därför ses som en förstudie till mer djupgående framtida forskning. Det har även inneburit en 
avgränsning att enbart jämföra organisationskartor från att 2009, då SKL:s rapport 
publicerades, fram till idag 2017. Detta då studien tar sin utgångspunkt i SKL:s studie. På 
grund av tidsrymden och studiens syfte har inte kommunens bolag tagits in i beräkning, det 
vill säga verksamheter som sker av bolag som ägs av kommunerna.   
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2. Tidigare forskning 
Följande kapitel utgår från tidigare forskning för att inspirera denna studie till dess metod- samt 
teorival. Avsikten är även att ta fram en kortfattad forskningsöversikt hur avsektorisering i 
förvaltningspolitik har studerats tidigare. Slutligen kommer SKL:s rapport, av Karlsson, Rommel & 
Svensson 2009, som denna studie tar avstamp i, kortfattat behandlas. 

I forskningsfältet kring förvaltningspolitik och kommunernas organisationsstruktur går det att 
urskilja olika områden: (1) det institutionella perspektivet och isomorfism, (2) NPM samt 
governance med en viss normativ aspekt, samt en (3) mer statsvetenskaplig linje inom 
förvaltningspolitik om den kommunala organiseringen. Dock tangerar dessa tre områden 
varandra i ämnesområdet offentlig förvaltningspolitik/organisationsstyre. Det är inom den 
tredje inriktningen som denna studie hamnar.  
 
Den första inriktningen med det institutionella perspektivet anses oftast vara sociologiskt i 
forskarvärlden. Bretzer (2001) anser att beskriva kommunens politiska organisation är en 
komplicerad uppgift vilket hon benämner som det klassiska aktör-struktur-problemet. I 
hennes forskning är det kommunalt förtroende som behandlas, således att en ”kommun är ett 
typexempel på detta individ och institutionsdilemma” (2001:29–30). Fullmäktige har en 
komplicerad uppgift i att utforma den politiska organisationen. Nämnder ska anpassas till de 
komplexa problem som ska lösas i kommunen vilket ser väldigt olika ut kommun för 
kommun på grund av ”befolkningsstruktur, medborgare … utbildning” etcetera (Ibid). Bretzer 
behandlar även kortfattat bekymret med att snabbt byta kommunal organisation vilket kan 
upplevas som negativt av kommuninvånarna och kan minska det politiska förtroendet, ett 
förtroende som tar lång tid att bygga upp igen. I sin forskning tar Bretzer upp fallet 
Stenungsund och kopplar det till institutionell teori, således att kommunen behöver lösa den 
ekonomiska krisen och gjorde detta genom en avsektorisering, således en rationalisering av 
organisationen. Detta för att få en helhetssyn och vitalisera fullmäktige, det vill säga förnya 
och blåsa in nytt liv i organisationen (A.a.:30–32). Detta är något som andra forskare håller 
med om, dvs. att kriser ibland kan leda till det påtvingande behovet att ändra 
organisationsstrukturen och skapa ”new patterns of governance”. Dessa nya strukturer ska då 
snabbt kunna svara på problemen och inte ha den byråkratiska seghet den gamla traditionella 
strukturen med stuprörsprocesser oftast liknas vid (Wällstedt, Grossi & Almqvist, 2014:189). 
Detta leder oss till om planeringen var planerad eller ”emergent”, det vill säga snabb 
förändring, vilket kan ha olika effekter på implementeringen. En planerad förändring har som 
mål att förstå sig på den nya organisationsmodellen och översätta hur den kan implementeras 
in i den aktuella kommunen i ett top-down perspektiv, vilket har beskrivits som positivt för 
organisationskulturen samt för förutsättningar för en god implementering. Däremot som ett 
svar på detta har begreppet snabb förändring myntats, detta då den planerade modellen kan 
anses vara för byråkratisk och ibland behövs en snabb förändring. Denna variant har ett mer 
bottom-up perspektiv (Jacobsen, 2005:20). 
 
I forskningen nämns även begreppet ”path dependency” (spårbundenhet), dvs. när en 
organisationsstruktur ändras finns det ett institutionellt minne hos medarbetarna. Teorin 
handlar om att medarbetarna kommer ihåg hur det var i den gamla organisationen och dess 
arbetssätt, vilket kan påverka implementeringen av den nya negativt. Det strukturella 
motståndet, tankar om en återsektorisering, kan teoretiskt förklaras som spårbundenhet, folk 
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är så inkörda i sina banor att det institutionella minnet, hur organisationen var, hämmar 
förändringsprocessen. En komplexitet, som en organisationsförändring är, kan innebära att ett 
motstånd mot förändringen skapas hos individer (Bostedt, 1993:116, Bretzer, 2001:30). En 
organisationsförändring och de nya strukturernas implementering är en lång process och 
kommuner som antar dessa reformer bör vara beredda på att ge det tid (Bäck, 2006:7, 
Jonsson, 2013:7). 
 
En annan forskare nämner i sin avhandling att förändringar i kommunala organisationer måste 
ges tid, samtidigt är paradoxen att kommuner har isomorfa drag vilket innebär att de är 
känsliga för trender i förvaltningspolitiken och kan därför vara för snabba på att ändra fram 
och tillbaka mellan olika strukturer (Jonsson, 2013:7). På 1990-talet var det decentralisering 
som var på modet, idag anser vissa att den nya kommunala trenden är ”centralisering” vilket 
enligt många anses vara på grund av sökande efter ekonomiska lösningar eller eventuellt 
effektiviseringar. Det handlar om nya sätt för ”hur samtidens organisationer bör utformas, 
styras och ledas” samt ett “antagande är att nya trender ständigt dyker upp och att 
kompabiliteten mot interna förhållanden skiftar med trendens karaktär” (A.a.: 9, 12–13). Detta 
kan kallas för en hypotes, att organisationer implementerar nya organisationsstrukturer, inte 
av rationella skäl, utan för att följa trender: ”Att införa moderna och förmodat effektiva 
organisationsformer är ett sätt att svara upp mot omgivningens förväntningar och erhålla 
legitimitet” (Siverbo, 2014:27). 
 
Bland argumenten för avsektorisering finns även Bostedts teori om att de anställda idag är 
mer i fokus än innan 1990-talet, deras behov är inte enbart kugghjul i maskineriet utan deras 
kompetens värdesätts. I en sektoriserad organisation stängs kompetensen in i en nämnd och 
dess förvaltning, vilket anses vara ineffektivt då kompetensen hade kunnat nyttjas på andra 
avdelningar. Detta är en så kallad åtgärd för personalutveckling för att höja servicegraden och 
få ett större helhetstänk i organisationen. Det kan skapa samarbetsvillighet mellan de gamla 
nämnderna, där det tidigare kan ha varit territoriella svårigheter för samarbete, samt ökad 
motivation då arbetsuppgifterna ser annorlunda ut (Bostedt, 1993:116)  

Den andra inriktningen angående NPM och governance med dess normativa ansats är den 
vanligast förekommande i detta forskningsfält. Oftast handlar det om rekommendationer från 
olika forskningsprojekt angående hur verksamhetsstyrningen ska se ut och då i perspektiv om 
ekonomi, besparing och att öka effektiviteten för att möta dagens samhällsutmaningar 
(Almqvist & Wällstedt, 2013a:5). Denna forskning förklarar anledningarna bakom trender 
som avsektorisering och vertikal styrning. Fallen som utgås ifrån i tidigare forskning är oftast 
storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.  
 
I Almqvists och Wällstedts (2013a och 2013b) forskning diskuterar de effektiv kommunal 
styrning: ”Kontinuerlig effektivitet, god ekonomisk hushållning samt styrning och ledning är 
ord som alla som arbetar i, eller företräder en kommun, måste ta ställning till mer eller mindre 
dagligen liksom väl fungerande styrmodeller” (Almqvist och Wällstedt 2013a). Ett nytt 
styrsystem eller organisationsförändring innebär en besvärlig situation, med svårbrutna 
traditioner och inte minst då ”att få alla i organisationen att dra åt samma håll” (Ibid). Detta är 
svårt på grund av att den kommunala organisationen är diversifierad och har en mängd olika 
underorganisationer och professioner som behöver koordineras för bästa möjliga resultat 
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(Ibid). Kommuner är väletablerade organisationer med traditioner där förnyelse ofta möts med 
motstånd. Dock anser de att det traditionella systemet behöver kompletteras, om inte 
förändras till mer vertikal styrning, för att utveckla och förbättra kommunernas effektivitet, 
således nyskapande organisationsstrukturer behövs. Författarnas studie påvisar att 
kommunerna behöver, för att visa sina kommunala värden, ständigt fokusera på nyskapande i 
organisationsstrukturen (A.a.:6–8).  
 
Det svenska kommunsystemet är unikt i sin autonomi och är ofta svårt att jämföra med andra 
länder. Det är samtidigt öppet även för globala samtida trender och i detta fall doktrinen om 
NPM (Bäck, 2006:67).  Offentliga organisationer är under ständig debatt om hur de ska lösa 
samtidens problem, på grund av förändringar i det politiska klimatet, socioekonomisk struktur 
och eftersträvandet av effektivitet (Almqvist & Wällstedt, 2013b:1). Dessa förändringar mot 
ett mer vertikalt styrsätt benämns oftast som NPM vilket är en modell som inspireras av 
marknadsmodeller. Varför denna trend har fått stort genomslag i kommuner är svårt att säga 
men en politisk ideologisk förklaring är att det anses öka trovärdigheten hos offentliga 
organisationer. Ökad effektivitet och mer verktyg för att hantera komplexa lokala problem 
ökar kvaliteten av kommunala tjänster och minskar kostnader. Governancestyrning innebär ett 
helhetsperspektiv med samlade resurser för att öka den professionella kompetensen hos 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen (A.a.:2,8, 15) Många forskare trodde redan i 
början av 2000-talet att NPM skulle vara den dominerande doktrinen i offentlig förvaltning 
flera år framöver (Wällstedt, Grossi & Almqvist 2014:190). Offentlig förvaltning ansågs 
befinna sig i mörka tider där den så kallade tröga byråkratin innebar komplexa problem. NPM 
anses därför ofta som ett bra verktyg för att strukturera ett mer effektivt styre (Nabatchi, 
Goerdel & Peffer, 2011:29, 41).  
 

”Det har sagts förr, men mycket talar för att det är runt 2013 och några år framåt som nytänkande 
kring utveckling av kommunal verksamhet krävs. Nytänkandet behöver emellertid också kopplas till en 

förmåga att omsätta idéer till både strategier och handling.”   - Brorström, Donatella & Wänström 
(2013:21) 

 
Andra forskare fortsätter denna linje med att kommunala verksamheter är under ett mångårigt 
och kraftigt omvandlingstryck, den politiska ledningen behöver förstärkas och nya 
innovationer krävs för att ändra den konstanta resursbristen. Frågan ställs hur stor betydelse 
verksamhetens styrning och organisation har i mening av effektivitet. Tvärsektoriell styrning 
blir allt mer vanlig idag då kommunsektorns fokus och ambitioner är att vara effektiva, 
således ska detta ske horisontellt (Brorström, Donatella & Wänström, 2013:25). I denna fråga 
är det inte bara forskare som bidrar till utvecklingen av kommunernas organisation och vilka 
incitament som ska ligga bakom, utan även konsulter. Ett av fallen i denna studie, Lerums 
kommun, anlitade 2016 en konsultbyrå PRE ERA för att utreda den nya organisationen och 
dess vertikala styrning. Deras rapport utgår från forskare samt intervjuer i kommunen, vilket 
gör den legitim och användbar för denna studie. Studien påvisar även i likhet med andra 
forskare att det finns en önskan om att flytta makten från förvaltningarna till 
kommunfullmäktige, för att få en enklare politisk styrning, ”lyfta politikernas blick” att skapa 
visioner samt få bort ”sektorsväktare” som bara bryr sig om sitt eget verksamhetsområde 
(PRE ERA, 2016:6). Samtliga av de fem kommuner som konsultbyrån granskat anser att den 



Sida 11 av 124 
 

nya organisationen varit en förutsättning ”för ett effektivare förvaltningsarbete” samt att den 
verkliga makten faktiskt innan låg hos facknämnderna (Ibid). 
 
”Mer logiskt med en bredare sektorsindelning än många förvaltningar. Verksamheterna hänger ihop 

på ett mer tydligt sätt idag än tidigare. Budgetreviren är inte lika starka och det påverkar 
arbetssätten.” - PRE ERA (2016:21) 

 
Nilssons (2012) forskning påvisar ett annat fenomen. Även om kommunerna har 
demokratiska argument för hur de strukturerar organisationen visar studier att det är 
effektivitet som är det primära värdet. Demokratin hamnar i skymundan. Det handlar om 
handlingsorientering för att nå framgång och att fördela de begränsade resurser som mer än 
någonsin måste ”användas där de gör mest nytta oavsett om de demokratiska aspekterna tonas 
ned.” (Nilsson, 2012:7–8). Således visar studiens resultat att en: ”utbredd helhetssyn handlar 
om att skapa överblick över verksamheten och främja ett effektivare utnyttjande av 
resurserna. Ovanstående visar tydligt att det är effektivitet som står i fokus när det handlar om 
att utveckla kommunen på önskvärt sätt (A.a.:12–13). Denna idé är något Paul Spicker 
ifrågasätter i sin forskning, han anser att demokratiska, ekonomiska och sociala 
utvecklingsfrågor är så sammankopplade att de knappt går att urskilja från varandra och att 
säga om något är mer förekommande än det andra för en organisationsförändring är således 
högst svårt (Spicker 2008:251). 
 
Den tredje inriktningen handlar om kommunal organisering och avsektoriseringens effekter 
på kommunerna, det vill säga för- och nackdelar med organisationsmodellen. De flesta 
forskningsbidragen är enskilda rapporter där en utvärdering gjorts av ett par utvalda 
kommuner som avsektoriserat sina facknämnder. Trenden med avsektorisering kan anses ha 
börjat i forskning angående sektoriseringens problem. Regeringens ansvarskommitté 
analyserade 2007 ”dagens samhällsorganisation” där de påpekar sektoriseringens problematik. 
För att möta dagens utmaningar behövs förnyelse, helhetssyn, minskad sektorisering samt en 
tydligare ansvarsfördelning. Sektoriseringen har blivit en följd av ökad specialisering men 
detta har dock avigsidor, exempelvis för individer som behöver hjälp av flera instanser (SOU 
2007:10, 13,14). Samtida problem idag är mer av tvärnaturlig karaktär som kräver 
samordning och ökad koordinering (Dahlström & Pierre, 2011:193-194). 

 
”Politiken möter idag nya frågor som den sektoriserade och alltmer specialiserade 

samhällsorganisationen har svårt att hantera.” 
                                                      - SOU 2007:10 (69) 

I betänkandet av 2014 års demokratiutredning understryks oron att maktförhållanden i 
kommunen inte fungerar i ett demokratiskt perspektiv då allt mer makt placeras på 
facknämnder: ”fullmäktige saknar den tunga roll som det har enligt både regeringsformen och 
kommunallagen.” (SOU 2016:5, 306). Kommunfullmäktige har inom forskningen fått namnet 
”transportorgan” där de tar ställning till ärenden redan beredda av nämnderna. I utredningen 
framkommer det att en av tio personer anser att kommunstyrelsen har mest inflytande över 
kommunpolitiken samt att facknämnderna och dess tjänstemän har mer inflytande än 
fullmäktige: ”Cirka 97 procent anser att kommunfullmäktige bör ha mer inflytande” (A.a., 
Montin, 2006:8). Det påpekas även att anledningen till avsektoriseringen har varit för att 
vitalisera fullmäktige, dock: 
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”reformerna har lett till att fullmäktigeledamöterna upplever att de fått marginellt större makt, men 
att denna maktförstärkning enbart skett i relation till nämnderna. Styrelsen bedömdes ha lika stort 

inflytande i kommunerna oavsett om de reformerat sina nämndsystem eller inte.” 
- SOU 2016:5 (310) 

 
Utredningen påpekar även att ”det finns behov av ytterligare åtgärder för att vitalisera 
fullmäktige” (A.a.:315). Att tjänstemännen fått allt mer makt är något som andra forskare 
håller med om. Fenomenet kallas för ett expertstyre, där de förtroendevalda mer godkänner 
tjänstemännens förslag. Statsvetaren Erlingsson förklarar denna maktförskjutning genom 
institutionella förändringar, allt fler komplexa beslutsprocesser innebär att tjänstemännen får 
allt mer utrymme då de anses vara experterna. Detta är en av anledningarna till att trenden om 
avsektorisering fått fotfäste i Sverige då det anses vara ett demokratiskt problem att 
tjänstemännen styr och inte de folkvalda politikerna, som bland andra forskare, Karlsson och 
Gilljam, håller med om (A.a.:310–313). En annan kommitté utsedd av regeringen, utredde en 
förstärkning av den lokala demokratin och påpekar att kommunfullmäktige har i formell 
mening stor makt, men inte i praktiken. Riskerna med detta är att den lokala demokratin 
försvagas. Anledningen till fullmäktiges minskade makt tror kommittén har att göra med 
kommunens arbetssätt och metoder. Därför uppmanar man till isomorfism, alltså att se hur 
andra kommuner gjort för att vitalisera fullmäktige (SOU 2012:30, 21–30). Åtgärderna bör 
vara så att det sker en centralisering av besluten till fullmäktige (A.a.:64). 

 
”konstateras att fullmäktige tenderar att vara ett ”transportkompani” samt att debatterna i 

fullmäktige är ”ett spel för gallerierna” i medborgarnas ögon” 
- Montin (2006:8) 

 
Johansson (2016) nämner i en forskningsöversikt om demokratiutveckling i kommuner att det 
dock är en skillnad i relationen mellan tjänstemännen och politikerna beroende på om de är 
heltids- eller fritidspolitiker. Mellan tjänstemännen och fritidspolitikerna kan en 
maktförskjutning tydligt ses men för heltidspolitikerna är detta inte lika entydigt. Johansson 
ser även anledningen till avsektoriseringen, förutom ambitionen med medborgardialoger, 
som:  
 

”att styrningstrenden talat om behovet av samordning och att det i kommunerna uppstått starka 
intressegrupperingar inom respektive sektors-område … Konflikterna mellan partierna blev i en del 

kommuner till och med mindre än konflikter mellan politiker från olika sektorsområden.” 
- Johansson (2016:20–21) 

 
I översikten behandlar även Johansson begreppet återsektorisering. Det går att utläsa att 
tendens till återsektorisering kan ha skett inom kommunal förvaltning, genom inrättandet av 
exekutiva utskott under kommunstyrelsen med mer tydliga verksamhetsområden (A.a.:24). 
Återsektorisering är även något Karlsson och Gilljam nämner men de ger inget underlag för 
denna iakttagelse (Karlsson & Gilljam, 2015:477). De anser avsektorisering vara en trend som 
haft stor betydelse för kommunal organisering de senaste åren och inneburit radikala 
förändringar vilket således påverkar den lokala demokratin. De anser att det traditionella 
facknämndsystemet är en svensk egenhet vilket medverkat till ett stort antal förtroendevalda. 
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Anledningarna till avsektoriseringen anser de är flera, bland annat svårigheter med att 
rekrytera till partierna, samt kritiken mot sektorspartier (Karlsson & Gilljam, 2015:474, 478).  
 
Avsektorisering innebär en mer professionaliserad roll för politiker, mer visionsarbete och 
betoning på effektivitet vilket allt går i linje med NPM, härmed har ”idealen i den kommunala 
organisationen förskjutits bort från en hierarkisk verksamhetsstyrning, där förvaltningen är 
direkt underordnad politiska ledare” (Ibid). Således sker en elitisering fast där makten 
omfördelas från lägre politiska nivåer till högre. Dock är inte avsektorisering ett första steg i 
denna trend, utan facknämnder har sedan 1990-talet av rationaliseringsskäl slagits ihop med 
andra, ett vanligt exempel är när teknik och fritid bildat en gemensam förvaltning (A.a.:475–
476).  
 
En annan statsvetare som är inne på samma spår är Siverbo, i sin forskning från 2009 om hur 
relationen mellan politik och förvaltning ändras i och med en avsektorisering. Han anser att 
den makt som frigörs i en avveckling av facknämnderna bör fördelas på både 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, vilket resulterar i att de båda får ökad helhetssyn 
och kan göra mer informerade beslut. Avsektorisering anses vara en ”organisatorisk lösning 
med demokratiska förtecken” (Siverbo, 2009:2). Att kommunerna som avsektoriserats 
realiserat målet om helhetssyn verkar ha skett, dock är det en bit kvar angående vitaliseringen 
av kommunfullmäktige. Även statsvetaren Siverbo uttrycker behovet av tid för att se hur de 
nya organisationerna ter sig. I sin forskning har han iakttagit att politiker överlag är nöjda med 
den nya organisationen (Siverbo, 2009:49). Han benämner avsektorisering som 
”centralisering” och anser att det både har demokratiska och ekonomiska bakomliggande skäl 
och även kan kopplas till partiernas svårigheter med att rekrytera medlemmar. Således drivs 
skiftet i organisationen av rationella skäl (Siverbo, 2014:7). I en senare studie jämför Siverbo 
avsektoriserade kommuner med en kontrollgrupp av kommuner som har det traditionella 
systemet och analyserar olika variabler. I sina slutsatser anser han att studien påvisar att de 
kommuner som avsektoriserade sin organisation inte hade varken mer demokratiska eller 
ekonomiska skäl till detta än de som avstod. Detta går emot tidigare forskning som påvisat att 
de avsektoriserade kommunerna hade goda ekonomiska och/eller demokratiska skäl:  
 
”Den här studien visar att det på det hela taget är svårt att se att de kommuner som har valt att göra 

omorganisationen hade särskilt mycket större skäl till det än de kommuner som valde att avstå 
(kontrollgruppen). Den ökade förändringsbenägenheten har i och för sig viss koppling till ekonomi 
och demokrati genom att nettokostnaderna ökade mer och antalet medborgare per förtroendevald 

ökade mer i de nämndlösa kommunerna innan förändringen. Det dominerande i intrycket är dock att 
kopplingen mellan ekonomiska och demokratiska problem och benägenheten att föra nämndlös 

politisk organisation är ganska svag.” - Siverbo (2014:26)    

Statsvetarna Erlingsson och Wänström berör även denna linje om avsektorisering i sin 
lärobok om svenska kommuner. De jämför kommunerna Lidköping, en klassisk 
facknämndorganisation och Finspång som en nämndlös organisation. De går inte vidare mer 
in på ämnet än diskussionen om reformerna och hur interna organisationsstrukturen i 
kommuner ser ut och hur den har pendlat sedan 1940-talet (Erlingsson & Wänström, 
2015:76–87). Dock är det viktigt att i denna studie ta med sig att avsektorisering är en högst 
politiserad fråga som inte bör analyseras som en pragmatisk fråga, se citat: 
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”Hur statsmakten utformar kommunnivåer får inte bara, eller ens huvudsakligen, analyseras som en 
pragmatisk fråga om att hitta en optimal, politiskt neutral struktur för att mest effektivt genomföra 

beslut. Hur man väljer att organisera kommunnivån är nämligen ideologiskt och politiskt 
värdeladdat.” 

                                                                            - Erlingsson & Wänström (2015:202) 

Vi avrundar med att belysa SKL:s rapport, specifika fakta om kommunerna kommer ej att 
behandlas här utan kommer vara en del av resultatdelen av hur det var 2009 i varje specifik 
kommuns avsnitt. I rapporten inleder forskarna med att påpeka att den traditionella 
sektorsorganiseringen ger specialisering samt tydliga rollfördelningar. Till en början fokuserar 
rapporten på nackdelar med sektorisering, för att sedan förklara avsektorisering, till att 
slutligen ställa för- och nackdelar mot varandra.  

 
”Men sektorisering har under senare år allt mer kommit att betraktas som en organisatorisk hämsko. 

Ansvarskommittén pekade till exempel tydligt ut sektorisering som ett problem att övervinna.” 
         - Karlsson, Rommel & Svensson (2009:10) 

 
De grundar sina argument angående sektorisering på Tarschys forskning angående problem 
med sektorisering: ”1) redundans (dubbelarbete), 2) fragmentering och i värsta fall 
sinsemellan motverkande insatser, 3) att uppgifter faller mellan stolarna, 4) suboptimering 
(när olika verksamheter följer sin egen rationalitet), 5) krångel och svåröverskådlighet, samt 
6) tvärstyrning (när krav på sidouppgifter riskerar att tränga ut kärnverksamheten)” (Karlsson, 
Rommel & Svensson, 2009:10). De nämner även Parkinsons lag som innebär att arbetet 
”expanderar för att fylla ut den tid som finns tillgänglig” (Ibid). Även här går de in på begrepp 
som sektorsväktare ”man i nämnderna återfinner politiker som i högre grad är 
specialintresserade av just det område nämnden ansvarar för, och som kommer att stå upp för 
de intressen och grupper som sektorns verksamheter riktar sig emot” (A.a.:12). 
 

”Med nämndernas starka ställning har mycket av makten i kommunpolitiken lagts i händerna på 
indirekt förtroendevalda som i många fall saknar direkta mandat från väljarna.” 

- Karlsson, Rommel & Svensson (2009:45) 
 
Oftast sker en avsektorisering i mindre kommuner. Ett tydligt mönster dock är att kommuner 
som ej avsektoriserats har ”55 procent fler politiker och 48 procent fler uppdrag än 
reformkommunerna” (A.a.:14). Rapporten påvisar att det mestadels är borgerliga partier som 
influerar till en avsektorisering, dock råder det ingen konsensus om detta då majoriteten vid 
beslut i de 14 olika kommunerna skilt sig åt, se figur 1.  
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Figur 1 – Granskade kommuners genomförandeår och politisk majoritet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Karlsson, Rommel & Svensson (2009:20) 
 
I rapportens slutsatser framkommer det att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunchefen har något större inflytande i de så kallade reformkommunerna (A.a.:16). 
Således handlar det om ökade krav på kommunfullmäktige, vilket även har resulterat i ökad 
tidsåtgång både i förarbete, beredningar och mötestiden. Flertalet politiker är optimistiska till 
den nya organisationen, samtidigt är flertalet reserverade och anser att de tre till tio åren sedan 
reformen skett är för kort tid för att dra slutsatser om effekter på långsikt. En del konflikter 
har uppstått under implementeringen men dessa har snabbt övervunnits. Det finns också 
tecken på att den initiala uppskattningen av hur man lyckats vitalisera fullmäktige avtar över 
tid (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:10, 45-46).  
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3. Teori 
Följande kapitel ämnar beskriva det teoretiska ramverket där den lokala politiska organisationen 
förklaras. Detta följs sedan av de analysverktyg som har använts och tillhörande begrepp. 
Avslutningsvis preciseras studiens forskningsfält. 

Studien behandlar ämnen inom förvaltningspolitik och institutionell teori om styr- och 
organisationstänkande som ligger till grund för förändringar i den politiska organisationen. 
Fokus är på av- och återsektorisering (Brorström m.fl. 1998). Det teoretiska ramverket har 
främst baserats på tre olika forskningsstudier av Erlingsson & Wänström (2015), Bäck (2006) 
samt Karlsson och Gilljam (2015). Ramverket tar sin utgångspunkt i den lokala demokratins 
förändrade villkor (Karlsson & Gilljam, 2015:10).  

3.1 Den kommunala politiska organisationen  
De formella politiska institutionerna i svenska kommuner är fullmäktige och 
nämndorganisationen, vilket inkluderar kommunstyrelsen. Relationerna dem emellan samt 
den politiska processen är formellt reglerade i kommunallagen. De formella reglerna är dock 
endast en översiktlig beskrivning av relationerna och processerna, snarare än ett ramverk. 
Relationerna mellan fullmäktige, nämndorganisationerna och kommunstyrelsen regleras 
främst av mer informella institutioner som i första hand förmedlas via partisystemet. 
Avsaknaden av formella regler skapar också oreglerade rum som kan utnyttjas för ett politiskt 
maktspel med ibland mindre tilltalande drag (Bäck, 2006:5).  
 
Efter den nya kommunallagen som kom 1991 kan kommunerna välja att organisera sig på 
andra sätt än den traditionella nämndorganisationen med facknämnder som ”historiskt sett … 
följer nämndstrukturens olika verksamhetsområden och stämmer i princip direkt överens med 
förvaltningarna och produktorganisationen” (Erlingsson & Wänström, 2015:76–77). Den 
politiska organisationen kan således se olika ut idag med olika innovativa 
organisationsformer, och sen 1980-talet har NPM som global doktrin haft allt mer inflytande 
på hur dessa bör se ut. Verksamheten idag styrs mer i bolagsform och tematiska områden än 
tidigare, något som anses vara mer effektivt för att lösa komplexa samhällsproblem. 
Sektoriseringen försvinner således allt mer i svenska kommuner då det anses ineffektivt att 
ärenden behöver placeras in i ett fack, det vill säga en nämnd med sitt verksamhetsområde. 
Dessa trender kallas oftast utomlands för ”modernisering” men i Sverige är det ”förnyelse” 
som beskriver dessa organisationsförändringar ”till en medvetet förd reformpolitik i syfte att 
anpassa den offentliga verksamheten till nya krav och omständigheter” (Montin, 1992:31). 
Denna utveckling handlar om ett institutionellt perspektiv och isomorfism, som nämndes 
tidigare, att kommunernas organisationer blir allt mer lika i och med dessa idéströmningar 
som NPM, dock finns det samtidigt tydliga skillnader (Rövik, 2008, Jonsson, 2013:18).     

3.1.1 Avsektorisering och kommittémodellen 
En avsektorisering, att avskaffa sina facknämnder, är en dramatisk organisationsförändring då 
”facknämnderna traditionellt haft en stark ställning i svensk kommunpolitik” (Erlingsson & 
Wänström, 2015:82). En avsektorisering handlar om att gå från den mer vertikala styrningen i 
den traditionella nämndorganiseringen mot ett mer horisontellt styre för att ta bort 
sektorisering och dess ”indelningar som bygger på maktförhållanden mellan olika organ och 
enheter i den kommunala organisationen” (Bäck, 2006:8). Detta har influerats i stor 
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utsträckning av det som i samhällsforskningen beskrivits som en utveckling från "government 
till governance".  

För att ersätta facknämnderna inrättas utskott, oftast antingen underordnade 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, som också ofta har möjlighet att tillsätta 
tillfälliga beredningar.  Denna typ av organisation hävdas att ge mer makt till politikerna 
samtidigt som den tidiga nämndorganisationen kritiseras för att lägga makten för långt ifrån 
de förtroendevalda som mestadels beslutar i ärenden redan bestämda av tjänstemän. Det 
handlar om att råda bot på att kommunfullmäktige ses som ett transportkompani där ärendena 
redan är så pass förberedda att det bara är att klubba igenom dem. Kommunfullmäktige, som 
det representativa politiska beslutsfattandets lokala hemvist, ”utgör grunden i den svenska 
demokratin…” (Brorström, Donatella & Wänström, 2013:19). Detta är komplicerat ur en 
demokratisk synvinkel då kommunfullmäktige är kommunernas demokratiska organ, 
avsektorisering är ett medel för att försöka återvitalisera fullmäktige. Om en avsektoriserad 
organisation leder till vitalisering är för tidigt att säga då institutionell förändring tar tid men 
många forskare hävdar att det egentligen kommunstyrelsen som sätter dagordningen och då 
hjälper inte reformerna för att vitalisera makten (A.a.:127). 

”Målen har ibland formulerats i termer av: bort med stuprören och in med hängrännor i politiken, 
bort med cykelställsfrågor och in med visionsarbetet, bort med fullmäktige som transportkompani och 

in med levande vitaliserade och konstruktiva fullmäktigemöten.” 

                                                                                            - Erlingsson & Wänström (2015:82) 

Det klassiska argumentet för att avsektorisera och införa beredningar handlar om att ”stärka 
helhetstänkandet i kommunen” utöver demokrati- och effektiviseringsargumenten (Erlingsson 
& Wänström, 2015:78–79). Beträffande styrning handlar avsektorisering om en ambition att 
förbättra kommunens verksamhet, att skapa en helhetssyn som är nödvändig för att 
effektivisera kommunerna, det vill säga ”Politiker och tjänstemän sägs också sakna en 
nödvändig helhetssyn på verksamheten” (Nilsson & Wänström, 2011:7–8). Det fordras 
helhetssyn för att tydliggöra den nya ansvarsfördelningen med de nya styrmodellerna (Ibid).  
Den nya avsektoriserade modellen, en ”nämndlös organisation”, är delvis hämtad från NPM-
skolan som betonar vikten av medborgardialog vilket är nytt i svenska kommuner (Karlsson, 
Rommel & Svensson, 2009:17).  

3.1.2 Återsektorisering 
Det denna studie ska undersöka är ett nytt begrepp, så kallad återsektorisering, vilket innebär 
att en kommun som en gång avsektoriserat sin verksamhet i linje med en nämndlös 
organisation går tillbaka till den gamla facknämndsorganisationen och således återinrättar sina 
facknämnder. Dock behöver kommuner inte fullt ut återinföra dessa, utan kan tendera mot 
återsektorisering. Exakt vad en tendens till återsektorisering innebär kan vara en 
tolkningsfråga, men kommer i detta fall tolkas när kommunen inrättar fler ”s.k. exekutiva 
utskott till kommunstyrelsen med uppgift att svara för viktiga sektorsfrågor i kommunen.” 
(Johansson, 2016:22, Karlsson & Gilljam 2015:477). 
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3.2 Analysschema och organisationsmodeller 
Studien och dess analysverktyg tar sin utgångspunkt i sektorisering liksom i uttrycket att den 
organisatoriska pendeln ständigt svänger inom organisationer, det vill säga trender och dess 
idéströmningar påverkar kommunerna och hur de styr sin verksamhet. Det analytiska schemat 
utgår från avsektorisering och återsektorisering samt vilka tendenser som finns hos både den 
politiska och förvaltningens organisation, se figur 2. Dessa begrepp har inspirerats och 
baserats på tidigare forskning av Karlsson, Rommel & Svensson (2009), Karlsson & Gilljams 
(2015) och Johansson (2016).  

Figur 2 – Schema sektorisering (3 steg) 

 
Källa: Baserad på författarens analys 

Förklaring av schemat i figur 2: Steg 1 och 2 har alla 14 fallkommuner genomgått i denna 
studie som bygger på SKL:s urval från 2009 av enbart avsektoriserade kommuner. Studien 
ska kartlägga vad som hänt efter avsektoriseringen och detta har operationaliserats i tre steg. 
Det första alternativet (3a) innebär en organisation som ytterligare avsektoriserat sig det vill 
säga åtgärder för att vitalisera kommunfullmäktige ytterligare genom avsektorisering. Det kan 
vara en slags samordning där det införts fler beredningar, nämnder har slagits ihop eller att 
nämnder har tagits bort. Det andra alternativet är att om inget skett i organisationen anses den 
vara oförändrad sedan 2009 (3b). Det tredje alternativet, återsektorisering och dess tendenser, 
har operationaliserats i tre nivåer. De olika nivåerna i återsektorisering handlar om 
förhållandet mellan politik och förvaltning. I de traditionella facknämndsorganisationerna är 
förvaltningen uppdelad efter nämnd tillhörande sitt verksamhetsområde, se figur 3, en 
sektorisering som tas bort i och med en avsektorisering. Första nivåalternativet innebär en lätt 
tendens (3c) till återsektorisering där organisationen gått mot en sektorisering genom 
inrättandet av exekutiva skott med mer tydliga verksamhetsområden (Johansson, 2016:24). 
Således att organisationen fått ytterligare 1–2 sektorer och/eller återinfört en eller två nämnder 
under kommunstyrelsen. Det andra nivåalternativet handlar om en kraftigare tendens (3d) till 
återsektorisering då med inrättande av ytterligare fler än 2 nämnder och/eller sektorer under 
kommunstyrelsen och dess förvaltning. Det sista alternativet och tredje nivån av 
återsektorisering är en så kallad fullständig återsektorisering (3e) vilket innebär att 
organisationen har gått tillbaka till steg 1. Således inrättandet än en gång av en traditionell 
facknämndsorganisation, med nämnder som har beslutanderätt, där politiker sitter med, och 
som har sina egna förvaltningar. 
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Analysverktyget resulterar även i en kategorisering som visas i tabell 1. Kommunernas 
organisationer hamnar i endera av de fem operationaliserade kategorierna. Tabellen har delats 
upp i den politiska organisationen och förvaltningens organisation, detta då den politiska- och 
förvaltningsorganisationen kan gå i olika riktningar. 

 

Tabell 1 - Analysschema  

 Kort def. Politisk organisation Förvaltningens organisation 

3a. Ytterligare 
avsektorisering 

Samordnat sin politiska 
och/eller förvaltningens 
org. där nämnder och/eller 
sektorer slagits ihop. Även 
ytterligare beredningar och 
eller/ annan åtgärd för 
ökad vitalisering av KF 

  

3b. Oförändrad 
sedan 2009 

Organisationen har inte 
ändrats märkbart sedan 
2009 

  

3c. Lätt tendens till 
återsektorisering 

Organisationen har fått 
ytterligare 1–2 nämnder 
och/eller sektorer dvs går 
mot en ökad sektorisering 

  

3d.Tendens till 
återsektorisering 

En något kraftigare 
tendens till 
återsektorisering med 
ytterligare fler än 2 
nämnder och/eller sektorer 

  

3e. 
Återsektorisering 

En fullständig 
återsektorisering då 
förhållandet mellan politik 
och förvaltning till tillbaka 
till gamla 
facknämndsorganisationen 
dvs punkt 1 se figur 2 

  

 

Analysschemat används för att se om kommunorganisationen ändrats sedan 2009 fram till 
idag, då främst utifrån organisationskartor vilket är illustrationer över organisationsmodellen. 
Till denna tabell kommer två typer av organisationsmodeller att användas som mallar. Även 
om det i praktiken är mer en blandning av de båda är det en utgångspunkt för analysschemat, 
se figur 3 och 4. Således kommer ingen kommun i praktiken att se exakt ut som dessa två 
mallar utan vara en blandning tonvikt åt ettdera hållet. Syftet med de två olika typerna är att 
urskilja vilka kommuner som är traditionella nämndorganisationer från de så kallade 
nämndlösa vilket då innebär att en avsektorisering skett (Montin, 2006:7).  
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Figur 3 – Traditionell facknämndorganisation Figur 4 – ”Nämndlös” organisation  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Källa: PRE ERA (2016:7)     Källa: Inspirerad av PRE ERA (2016:8) 

 

Den traditionella facknämndorganisationen är indelad i olika facknämnder med egna 
ansvars- och ämnesområden, exempelvis teknik och fritid. I nämnderna sitter folkvalda 
politiker och de har i sin tur har egna förvaltningar med tjänstemän som förbereder ärenden, 
verkställer beslut och sköter driften. Varje nämnd är ansvarig under kommunfullmäktige och 
består oftast av fritidspolitiker (Erlingsson & Wänström, 2015:79–81). Detta kan beskrivas 
som en decentraliserad organisation då makten är fördelad på olika personer i 
ordföranderoller på olika kommundelar (Jonsson, 2013:17). Detta kan även benämnas som en 
arena med kollektivt ledarskap med en utmejslad hierarki där politiker kan påverka olika 
mycket (Karlsson & Gilljam, 2015:475). Således delas det beslutande och lagstiftande organet 
upp och det anses att ”denna maktdelning förhindrar att beslutsfattare förändrar sina egna 
spelregler under arbetets gång” (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:6–7). Det är 
nämnderna som bereder samt undersöker ärendena och genom en speciallagstiftning kan de 
även få fatta beslut i ärenden som är centrala för medborgarna. Denna konstitutionella modell 
har gett facknämnderna en central och stark roll i det lokala politiska systemet, en ”position 
som saknar motstycke för motsvarande kommittéer i många andra länder” (Ibid).  

I den traditionella modellen är det ”fokus på effektiva processer för den egna verksamheten”, 
det vill säga den enskilda nämnden (Almqvist & Wällstedt, 2013a:10). Verksamhetens 
arbetssätt bygger ofta på en ”yrkesmässig logik baserad på vad som fungerat sedan länge” 
(Ibid). Rutiner är väl inarbetade och det är svårt att införa nya regler och arbetssätt”. När två 
grupper således möts kan det lätt uppstå konflikter då varje grupp har sitt arbetssätt. Dock är 
det samma regler och arbetssätt som funnits med under en lång tid vilket innebär en 
professionalism och mycket kunskap som det bör sättas värde på (Ibid). 

Den nämndlösa organisationen, även kallad centraliserad kommuntyp, kan beskrivas i 
anknytning till principen om lekmannastyre som är vanligt förekommande i svensk 
lokalpolitik. Det handlar om en större tyngdpunkt och maktkoncentration till fullmäktige 
och/eller kommunstyrelsen där politiker är ”effektivt och intensivt delaktiga i beslutsfattandet 
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(Montin, 2006:10). Detta benämns oftast i nordisk kontext som ”kommittémodellen” som är 
dominerande i den norska forskningen. I den norska kontexten handlar det således om 
avsektorisering där facknämnder avskaffas och makten förflyttas till kommunstyrelsen och 
fullmäktige får kommittéer (utskott i svensk kontext) för att balansera inflytandet över 
lokalpolitiken. Det handlar om att bryta tjänstemännens makt över politikerna och gå ifrån 
sektorsväktarna som försvarar nämndens intressen till ett bredare helhetsintresse till skillnad 
från facknämnds områdesintressen (Bäck, 2006). Då facknämnderna, som är specialiserade på 
ett verksamhetsområde avskaffas, ersätts de ofta av ”mer tematiserade nämnder” under 
kommunstyrelsen, samtidigt som (2-5) fasta beredningar inrättas under kommunfullmäktige 
(Finspångs kommun, 2008b). Modellens idéströmningar kan spåras till två tanketraditioner: 

”Det handlar dels om ett slags begränsad maktdelning av samma slag som i parlamentarismen. Både 
legislativ och exekutiv har samma demokratiska legitimering (monism), men deras funktioner är 

åtskilda… Den andra tanketraditionen bakom kommittémodellen är ekonomistisk och ligger i linje 
med New Public Management. De från förvaltningsansvar frigjorda kommittéerna ska kunna ägna sig 

åt mål, visioner och prioriteringar” 
                                                               - Bäck (2006:36) 

Denna modell har enligt Bäck stora likheter med till den svenska modellen angående 
avsektorisering. I Norge såväl som i Sverige handlar det om att fullmäktige och dess 
utskott/beredningar ska ha mer långsiktiga mål i åtanke, mer visionstänk, medan 
kommunstyrelsen ska ha den exekutiva och administrativa rollen. Bäck påpekar dock att i 
Sverige har det oftast handlat om vitalisering av fullmäktige, vilket innebär att förnya 
fullmäktige och centralisera tillbaka makten för att vinna legitimitet (Ibid). Denna studie  av 
avsektoriserade kommuner influeras således ifrån kommittémodellen och den nämndlösa 
modellen. 

De kommuner som infört denna organisationstyp har oftast inomorganisatoriska argument 
som att få tydligare rollfördelning, ett mer levande fullmäktige, samt besparingar av 
ekonomiska resurser. Denna organisationstyp kräver oftast färre politiker och 
nämndesekreterare vilket sparar pengar, något som kan ha stor betydelse för budgeten i 
mindre kommer (Erlingsson & Wänström, 2015:81). Utomorgansiatoriskt handlar det oftast 
om demokratiska skäl (PRE ERA, 2016:5). Det anses även vara lättare att nå enighet i denna 
organisationstyp, vilket i sin tur leder till att beslut fattas snabbare och mer effektivt. Det 
handlar om att dela upp ”hur” och ”vad” frågorna: ”Kommunfullmäktige och beredningarna 
blir befolkningsföreträdare och ges ansvaret för vad-frågorna, medan kommunstyrelsen ges 
ansvaret för hur-frågorna samtidigt som den också får ett helhetsansvar för och överblick över 
ekonomi och verksamhet.” (Nilsson & Wänström, 2011:29). Att införa tillfälliga beredningar 
istället för facknämnder anses vara ett sätt att ta tillvara på resurser och kompetens. Dock 
finns det två varianter av nämndlös organisation, antingen med flera beredningar och då 
betoning på kommunfullmäktige, eller med flera utskott och mer betoning på 
kommunstyrelsen (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:17). 
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4. Metod, material och urval 
I följande kapitel presenteras studiens metodval, det empiriska materialet samt en förklaring av 
urvalet för fallstudierna.  

Studien nyttjar främst en kvalitativ metod med en tolkande ansats för att svara på de två första 
primära frågeställningarna. Detta är med anledning av att problemformuleringen har en så 
tydligt kontextbunden process och att organisationsforskning är komplext och påverkas 
mycket av sin sociala kontext. Till den tredje frågeställningen har en blandad metod av både 
kvalitativ och kvantitativt empirisk insamling av material använts för att pröva om tidigare 
forskningsresultat fortfarande är giltiga. Organisationstrender i denna studie handlar om av- 
och återsektorisering, med andra ord en institutionell förändring.  

En kvalitativ innehållsanalys har genomförts vilket innebär en empirisk undersökning, som är 
en lämplig form av metod genom dokumentstudier av sekundärdata över tid (Bryman, 2011). 
I materialet ingår bland annat tidigare genomförda fallstudier av kommunernas 
avsektorisering, SKL:s rapport (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009), årsredovisningar, 
organisationskartor, protokoll och andra policydokument. För att svara på studiens 
frågeställningar är det främst organisationskartor som behöver studeras, då de visar den 
politiska organisationen.  

Vid enstaka tillfällen har det behövt tas kontakt med kommunerna (Nykvarn, Rättvik, Skurup, 
Stenungsund, Svedala, Valdemarsvik), eftersom deras organisationskarta, årsredovisning från 
2009 eller protokoll från beslut om organisationsförändringar inte funnits tillgängliga digitalt. 
Detta resulterade i att en mailkonversation med efterfrågan av dessa dokument, vilka därmed 
skickades.  

Analyserna av de olika 14 kommunerna skiljer sig i omfattning vilket är naturligt eftersom att 
det finns en varierande mängd material att hämta ur den tidigare forskningen och från 
kommunerna själva. 

4.1 Urval och studiens generaliserbarhet 
Urvalet av analysobjekt har som tidigare nämnts varit de 14 kommuner som SKL 
presenterade i sin rapport från 2009, i linje med syftet om att se vad som hänt med specifikt 
dessa kommuner. SKL:s urval baserades på ett behov av att analysera ett större antal 
kommuner då detta saknades i forskningen. De ville inte studera de allra minsta eller största 
kommunerna som genomfört en avsektorisering, utan urvalet är endast baserat på 
”normalstora” kommuner. Urvalet för SKL:s rapport genomfördes med ambitionen att 
resultatet skulle kunna generaliseras på majoriteten av de svenska kommunerna, det vill säga 
kommuner med varierande storlek och som ville lära sig om avsektorisering (Karlsson, 
Rommel & Svensson, 2009:19). 

SKL tillhandahåller även ett analysverktyg där svenska kommuner delas in i olika kategorier, 
det vill säga kommuntyper utefter storlek baserat på olika variabler. Eftersom det finns ett 
behov av att jämföra. Detta är något som denna studie nyttjat, för att bättre kunna generalisera 
studiens resultat och för att lättare kunna göra en jämförelse mellan kommunerna, presenteras 
fallkommunernas kommuntyper. Uppdelningen av kommungrupperna innefattar nio 
kommuntyper vilka är fördelade i tre större huvudgrupper:  A- Storstäder och stadsnära 
kommuner, B – Större städer och kommuner nära större stad och C – Mindre städer/tätorter 
och landsbygdskommuner. Huvudgrupperna är det som primärt kommer att användas i denna 
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studie. Således går det att urskilja att kommunerna som avsektoriserade sin politiska 
organisation 2009 i dagsläget är fördelade mellan alla tre grupperna (A-C). 

Tidigare forskning pekar ofta på att det är mindre kommuner som avsektoriserat sin 
verksamhet, vilket delvis inte stämmer för de 14 fallkommunerna om en utgår ifrån SKL:s 
kommuntyp indelning. Det är mestadels stora kommuner, A-typ, vilket talar emot andra 
forskares slutsatser. Om det dock är antal invånare som används som variabeln är det 
mestadels kommuner under 30 000 invånare som har avsektoriserat sin verksamhet. För 
antalet kommuner i varje kommuntyp och en kort definition av typerna, se tabell 2 och för 
varje fallkommuns typ se tabell 3. För ytterligare förklaring av de olika typkommunerna och 
SKL:s indelning och dess bakomliggande variabler, se SKL Kommungruppsindelnings 2017.  
 
Tabell 2 – Antalet kommuner i kommuntyperna 

 Antal  Kort def. 

Kommuner i Grupp A 

 

6 Minst 200 000 invånare i 
kommunens största tätort,  
eller Minst 40 % utpendling till 
storstad eller storstadsnära 
kommun 

Kommuner i Grupp B 

 

4 Minst 40 000 och mindre än 200 
000 invånare i kommunens största 
tätort,  
eller Minst 40 % utpendling till 
större stad,  
eller Mindre än 40 % utpendling 
till större stad 

Kommuner i Grupp C 

 

4 Minst 15 000 och mindre än 40 
000 invånare i kommunens största 
tätort,  
eller Minst 30 % ut- eller 
inpendling till mindre ort,  
eller  

Mindre än 15 000 invånare i 
kommunens största tätort, lågt 
pendlingsmönster,  

eller Landsbygdskommun med 
minst två kriterier för 
besöksnäring, dvs. antal 
gästnätter, omsättning inom 
detaljhandel/hotell/ restaurang i 
förhållande till invånarantalet 

Källa: SKL (2016) 
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Tabell 3 – De 14 fallkommunernas kommuntyp 

 Antal 
invånare i 
kommunen 

Typkommun enligt SKL*  Antal 
invånare i 
kommunen 

Typkommun enligt SKL 

Arvika  25 800 Grupp C – Mindre 
städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 

Underkategori C8 - 
Landsbygdskommun  

Nykvarn 9 800 Grupp B – Större städer och 
kommuner nära större stad  

Underkategori B4 – 
Pendlingskommun nära större 
stad 

Eksjö 16 600 Grupp C – Mindre 
städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 

Underkategori C7 – 
Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort 

Rättvik 10 700 Grupp C – Mindre 
städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 

Underkategori C9 - 
Landsbygdskommun med 
besöksnäring  

Finspång 21 200 Grupp B – Större städer och 
kommuner nära större stad  
Underkategori B5 – 
Lågpendlingskommun nära 
stad 

Skurup 15 200 Grupp A – Storstäder och 
stadsnära kommuner 
Underkategori A2 – 
Pendlingskommun nära 
storstad 

Götene 13 100 Grupp C – Mindre 
städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 

Underkategori C7 – 
Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort 

Stenungsund 25 300 Grupp A – Storstäder och 
stadsnära kommuner 
Underkategori A2 – 
Pendlingskommun nära 
storstad 

Härryda 36 300 Grupp A – Storstäder och 
stadsnära kommuner 
Underkategori A2 – 
Pendlingskommun nära 
storstad 

Svedala 20 200 Grupp A – Storstäder och 
stadsnära kommuner 
Underkategori A2 – 
Pendlingskommun nära 
storstad 

Kungälv 42 300  Grupp A – Storstäder och 
stadsnära kommuner 
Underkategori A2 – 
Pendlingskommun nära 
storstad 

Tierp 20 200 Grupp B – Större städer och 
kommuner nära större stad  

Underkategori B4 – 
Pendlingskommun nära större 
stad 

Lerum 39 800 Grupp A – Storstäder och 
stadsnära kommuner 
Underkategori A2 – 
Pendlingskommun nära 
storstad 

Valdemarsvik 7 700 Grupp B – Större städer och 
kommuner nära större stad  
Underkategori B5 – 
Lågpendlingskommun nära 
stad 
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5. Analys av de 14 kommunerna  
I följande avsnitt kommer de 14 kommunerna att analyseras var och en för sig med studiens första och 
andra frågeställningar samt teoretiska ramverk som utgångspunkt. Materialet kommer att struktureras 
i en kronologisk följd för varje kommunavsnitt, för att underlätta för läsaren. Därefter behandlas de 
förtroendevaldas förändrade roll, studiens tredje frågeställning.  Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av samtliga fall. 

5.1 Arvika 
5.1.1 Beskrivning och analys av kommunen och dess avsektorisering  
Arvika kommun ligger i Värmland, gränsar till Norge i norr och är en skogsrik kommun samt 
en av de mindre kommunerna i denna studie, det vill säga typ C. Kommunen har en historia 
av radikala organisationsförändringar och var även del av de stora 
kommunsammanslagningarna 1971 (Arvika kommun, 2009b). Den var en av de sista 
kommunerna, i SKL:s studie, att avsektorisera sina facknämnder vilket skedde 2007, efter ett 
treårigt förberedelsearbete med flertalet utredningar och under socialdemokratisk majoritet. 
Under kommunfullmäktiges (KF), sammanträde den 24 oktober 2004 informerade 
kommunchefen om arbetet ”att diskutera fram förslag till ny politisk organisation” vilket 
ledamöterna ansåg vara intressant (Arvika kommun, 2005:3–4). Således kom initiativet för 
avsektoriseringen från den politiska ledningen (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:23). 
Bakgrunden till att KF övervägde att ändra den politiska organisationen berodde inte på en 
ekonomisk kris ”new patterns of governance”: Situationen var snarare det motsatta då 
kommunen hade god ekonomi och en väl fungerande verksamhet. Arvika kommun har sedan 
1980-talet ett grundläggande tankesätt om ”ekonomisk hushållning” som fungerar väl 
(Bryntesson, 2007:16). Anledningen till reformen var istället att ”kommunen står inför svåra 
utmaningar och den omvärldsanalys som genomförts visar att kommunen behöver öka 
förmågan till nytänkande och helhetssyn.” (Revisorerna, 2006:2, Arvika kommun, 2009b). 
Således handlade det om ett långsiktigt omvärldsperspektiv och att kommunen ville följa med 
i utvecklingen, eller driva den, för att orientera sig i den föränderliga världen. De erfarna 
politikerna och tjänstemännen ansåg att en sådan förändring var nödvändig (Bryntesson, 
2007:4, 16, Arvika kommun, 2009b). För att se kommunens tidigare organisation innan 
avsektoriseringen, se bilaga 1. 

”Målet är att skapa en organisation - både politisk organisation och förvaltningsorganisation - som 
aktivt bidrar till en dialog med kommunens invånare och som är ändamålsenlig för att utföra det 

uppdrag politiken ger.” 
                                                                                                - Revisorerna (2006:2) 

Flertalet aktörer var med i utredningsarbetet: KF, kommunstyrelsen (KS), förvaltningens 
representanter, medborgarpaneler samt revisorer (Ibid). Främst var det KS och 
förvaltningsgruppschefen som ledde utvecklingsprogrammet (Arvika kommun, 2006a).  

Beslutet om en ny politisk organisation fattades den 20 januari 2006 och skulle startas med 
den nya mandatperioden januari 2007 (Ibid). Anledningarna för detta var att kommunen fått 
rapporter om att förtroendet för politikerna sjunkit. De hade inom kommunen svårt att 
rekrytera medlemmar till partierna och medborgarna upplevde att politikerna försvann allt 
längre bort samt att valdeltagandet hade minskat. Det fanns även diskussion om att KF inte 
längre var den demokratiska arena den borde vara (Bryntesson, 2007:41–42).  
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I den nya organisationen inrättades två fasta beredningar, av tematisk art, till KF som skulle 
bestå av 13 ledamöter vardera. Detta var i linje med kommunens vision för 2010 och 
beredningarna fick namnen: ”Trivsel, trygghet och bärkraft – beredning” respektive ”Tillväxt 
och kompetens – beredning” (Arvika kommun, 2006a). KS fick fyra fasta utskott med 7 
ledamöter vardera (Ibid). Två nämnder infördes: myndighetsnämnden och valnämnden. De 
sex traditionella facknämnderna och med tillhörande utskott avvecklades och ersattes av en ny 
förvaltningsorganisation, se figur 5 samt bilaga 2 och 3 (Ibid).  

Figur 5 – Arvika politisk org. 2009 

 

Källa: Baserad på Arvika kommun (2006a) 

Även om ekonomin var god och arbetet mellan styrning och ledning kännetecknades av ”hög 
grad av samförstånd och stabilitet” ansåg kommunen att de behövde en förändring för att 
möta framtidens utmaningar, inte minst med tanke på kommunernas välfärdsuppdrag (Arvika 
kommun, 2006b:1). Detta var inte bara ett politiskt uppdrag utan även förvaltningens där fem 
kärnvärden myntades: medborgarfokus, stolthet, resultatinriktning, öppenhet samt förnyelse 
(A.a.:3). 

”Utvecklingen i omvärlden och behovet av att öka legitimitet och acceptans för det viktiga arbetet att 
prioritera tillgängliga resurser ställer krav på ändrade förhållningssätt och arbetsformer” 

                                                                                    - Arvika kommun (2006b:1) 

Avsektoriseringen skedde kontinuerligt under år 2007 och genomsyrades av ledstjärnor som 
tagits fram utifrån omvärldsanalysen, några exempel var ”söka nya former för dialoger, 
förstärka KF:s roll, öka legitimiteten i det politiska arbetet, bygga en organisation på 
gemensamma värderingar samt en organisation som är bättre anpassad till uppdraget och mer 
flexibel i ett tvärsektoriellt arbete” (A.a.:2). 

”Den organisation som nu föreslås bygger på en helhetssyn genom en sammanhållen och integrerad 
förvaltning där de för kommunen gemensamma kärnvärdena utgör hörnstenarna.” 

                                                                                  - Arvika kommun (2016b:2) 

En sak som förarbetet innan 2007 hade urskilt och som stöds av teori var att medarbetare 
ansåg att det var svårt att identifiera sig med hela kommunens samlade organisation utan 
tydde sig mer till sin sektor och bevarade dennas intressen. De var så kallade sektorsväktare, 
se bilaga 4. Detta var något som kommunen ville undvika för att skapa bättre sammanhållning 
och således öka effektiviteten: ”Det är nödvändigt att bryta sektorstänkande och bygga upp en 
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helhetssyn på vår verksamhet” (Ibid). Under förändringsåret gjordes undersökningar där det 
framgick att kommuninvånarna var mer nöjda än det nationella snittet med hur kommunen 
som helhet sköter sina olika verksamheter (Bryntesson, 2007:38). Revisorerna kom också 
fram till att nämndernas arbete fungerade tillfredställande, även om det fanns skilda meningar 
huruvida den nya organisationen var att föredra eller inte. Vissa var oroliga för att kompetens 
och erfarenhet skulle glömmas bort, men majoriteten var positiva (KPMG, 2007:3-13). 

5.1.2 Efter 2009 och SKL:s studie 
Då Karlsson, Rommel & Svensson gjorde fördjupade fallstudier av Arvika kommun 2009 var 
samtliga aktörer ”rörande överens om att processen måste få ta tid. Alla måste få bli lyssnade 
på, från dem som arbetar på golvet till oppositionen och de egna partikamraterna. 
Förändringen går inte att genomföra om beslutet hastas igenom.” (Karlsson, Rommel & 
Svensson, 2009:23–24). Arvikas politiker ansåg även att ett stort mått av transparens ut mot 
alla aktörer var en del av en lyckad organisationsförändring. Sedan 2006 hade kommunen 
inrättat en beredningsansvarig som enbart ”har till uppgift att samordna och stödja 
beredningarna i deras arbete”(Ibid). Inrättandet av denna tjänst har enligt kommunledningen 
varit lyckat och lett till att beredningarnas arbete fungerat tillfredställande” (A.a.:27). 
Organisationen såg likadan ut 2009 som vid avsektoriseringen 2007, se figur 5.  

År 2009 gjordes det även en annan större utvärdering av kommunens nya organisation, 
beställd av kommunen, för att studera de tre åren som gått. Detta gjordes tillsammans med 
statsvetaren PO Norell från Karlstads universitet. Det som framkom var att organisationen 
inneburit stora förändringar för både politiker och tjänstemän.  Under processen fördes en 
kontinuerlig dialog med personalen vilket är en faktor till att inga yrkanden mot förslaget 
kom. Inte heller från den fackliga sidan kom några yrkanden, utan alla var belåtna med den 
information som alla fick och var positiva till den nya organisationen. Det empiriska 
materialet bestod även av enkäter som sammanställdes kvantitativt (procentandelar eller 
relativa tal) med samt intervjuer med vissa nyckelpersoner. I enkätundersökningen framkom 
det att 80 procent av ledamöterna i fullmäktige ansåg att fullmäktiges roll stärkts – det vill 
säga ledamöterna blivit mer aktiva. Dock ansåg 60 procent att viktiga politiska beslut 
fortfarande fattas i andra forum. Från intervjuerna av fullmäktigeledamöter påvisas det att 
kontakten med allmänheten blivit bättre. Enligt en annan enkätundersökning ansåg 89 procent 
av personalen att den nya organisationen har en bättre helhetssyn, 70 procent ansåg att 
beslutsfattandet är lättare då sektorerna inte finns kvar. Dock ansåg 10 procent att 
stuprörstänkandet ökat och 11 procent att det är svårare nu att ha en övergripande förståelse 
av organisationen. Sammanfattningsvis ansåg majoriteten att rollfördelningen blivit tydligare, 
sektorstänkandet och dess väktare har försvunnit, det har blivit lättare att prioritera och fatta 
beslut samt verksamheten blivit mer tvärsektoriell med en helhetssyn där medborgarna allt 
mer integreras i politiken. Det finns dock fortfarande diskussioner om att fullmäktiges roll 
måste stärkas ytterligare.  (Arvika kommun, 2009a).  

En annan utvärdering förtydligade att det institutionella minnet yttrar sig då de som suttit i de 
gamla facknämnderna hade svårt för att släppa det arbetssättet när de gick in i sina nya roller i 
beredningarna. Således är rollförändringen i att politikerna utgår och diskuterar från specifika 
ärenden till långsiktiga lösningar kantade av visionärt tänkande vilket är utmanande och ovant 
för många. Ledamöterna i beredningarna ansåg att arbetet fungerade väl men att det behövdes 
ett förtydligande av deras roller gärna i form av en planverksamhet som skulle analysera och 
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beskriva detta tillsammans med vissa nödvändiga omprioriteringar. Utskottet för Vård och 
Omsorg ansåg även att det var svårare för kommuninvånare att hitta till rätt forum efter att 
facknämnderna försvunnit (Arvika kommun, 2009c:1–2). Utvärderingen avslutades med att 
det som initialt ansetts varit diffust hade med tiden klarnat då organisationen hunnit etablera 
sig (Arvika kommun, 2010a). 

”Allteftersom hade man funnit arbetsformer som fungerat bra och i stora delar hade också syftet med 
beredningarnas arbete uppnåtts.” 

                                                                                  - Arvika kommun (2014a:3) 

Efter ovannämnda utredning valde kommunen att inte ändra på organisationen då den 
sammantaget fungerade. Dock skedde ett namnbyte från beredning till framtidsgrupp eftersom 
begreppet ”beredningar” ansetts som ”förvillande” då inga ärenden bereddes i dessa, se bilaga 
5 (Ibid, Axelsson & Olsson, 2014). I en enkätundersökning från 2014 framkom det att 
ledamöterna i beredningarna ansåg att deras arbete var meningsfullt, hade utvecklat deras 
politiska kompetens, stärkt dialogen med medborgarna, att legitimiteten stärkts samt att KF 
vitaliserats (Ibid). Organisationskartan för dagsläget, visas i figur 6. 

Figur 6 – Arvika politisk org. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: PRE ERA (2016:13) 

5.1.2 Sammanfattning Arvika 
Sammanfattningsvis kan det urskiljas att Arvika kommun haft en stor transparens och ett 
långtgående arbete innan organisationsförändringen 2007. Initiativtagarna var den politiska 
ledningen. Majoriteten av politikerna anser att det blivit bättre och att de är mer rustade för att 
möta samhällsutmaningar i och med en helhetssyn som genomsyrar organisationen, vilket var 
den initiala ambitionen. Det finns inga tendenser på återsektorisering till de traditionella 
facknämnderna. Det som framgår är att medborgarna har lite svårt för att hitta rätt plattform 
för att yttra sina ärenden efter avsektoriseringen, samt att nämndernas och utskottens roller 
behöver förtydligas. Den politiska organisationen har inte ändrats sedan 2007, små justeringar 
har skett med ett borttagande av det allmänna utskottet till KS, se figur 6. Dock skedde en 
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liten förändring 2010/2011 då en del av det tekniska områdets ansvarsområden överfördes 
från förvaltningen till två kommunala bolag, se bilaga 6 (Axelsson & Olsson, 2014:11) Den 
nya organisationen har utretts 2009, 2010 samt 2014 både av kommunen och externa aktörer. 
Således ses båda organisationerna som ytterligare avsektorisering (3a). 

Tabell 4 – Fallet Arvika 

 Kort def. Politisk organisation Förvaltningsorganisation 

3a. Ytterligare 
avsektorisering 

Samordnat sin politiska 
och/eller förvaltningens 
org. där nämnder och/eller 
sektorer slagits ihop. Även 
ytterligare beredningar och 
eller/ annan åtgärd för 
ökad vitalisering av KF 

Det är samma antal 
beredningar som innan 
till KF, dock har KS 
tagit bort det allmänna 
utskottet vilket ses som 
mindre exekutiva 
utskott och således 
ytterligare vitalisering 
av KF 

En sektor har försvunnit, 
samhällsbyggnad, miljö och 
service som istället blivit ett 
kommunalt bolag 
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5.2 Eksjö 
5.2.1 Beskrivning och analys av kommunen och dess avsektorisering  
Eksjö kommun ligger i Småland, och är en stor utpendlingsort till Jönköping. Kommunen har 
ett rikt skogslandskap som förutom den offentliga sektorn sysselsätter flest människor i 
kommunen. Omorganisering av den politiska organisationen, det vill säga avsektorisering, 
beslutades under borgerlig majoritet 2004 och trädde i kraft 2005. Ambitionen var att ständigt 
ha en pågående dialog med medborgarna och skapa en relation som kunde utveckla en ”trygg 
och god kommun för invånarna”. Detta skulle göras med en platt organisation, det vill säga 
governance-styre (Eksjö kommun, 2006:1). Initieringen för avsektorisering och en mer platt 
organisation kom mestadels från tjänstemännen, som visade sig vara en viktig aktör och 
bärare av den nya organisationen under hela processen (Karlsson, Rommel & Svensson, 
2009:22).   

”Målet med den politiska organisationen, i den form som trädde i kraft 2005 är att den ska vara 
utformad så att medborgarnas intresse för deltagande i beslutsfattandet om byggandet och skötseln av 

vårt samhälle uppmuntras. Medborgaren ska vilja åta sig politiska uppdrag.” 
                                                                            - Eksjö kommun (2009:1) 

Såväl i Eksjö som i andra kommuner avskaffades facknämnderna och ersattes av beredningar 
under KF med ansvar för framtidsfrågor och utvärdering. Syftet var att försöka vitalisera och 
stärka KF:s roll, främst ut mot medborgarna (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:29). KF 
fick även möjlighet att inrätta tillfälliga beredningar och KS fick fyra utskott. Dock 
avskaffades inte alla nämnder utan en behölls. Den största förändringen för organisationen var 
att förvaltningen slogs ihop till en organisation med kommunchefen och de nyinrättade 
beredningarna över sig, se figur 7 samt bilaga 7. Detta är inte ovanligt i en avsektoriserad 
organisation.  

Figur 7 – Eksjö politiska organisation samt förvaltningsorganisation. 2007 

 

Källa: Eksjö kommun (2008:4) 
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Kontakten mellan beredningarna och förvaltningen sker genom en tjänsteman som fungerar 
som kontaktperson. I organisationen 2009 finns det tre fasta beredningar av tematisk art, som 
fungerar som redskap för KF i så väl budgetfrågor som politiska program och vid utvärdering 
av verksamheten (A.a.:2). Tanken med de nyinrättade beredningarna var: 

”Beredningarna är kommunfullmäktiges organ för beredning av framtidsfrågor. Dessa ska utforma 
den långsiktiga politiska viljeinriktningen. Beredningarna får sina uppdrag av fullmäktige, men kan 
även själva väcka frågor. Beredningarna har inget verksamhetsansvar ... Tillfälliga beredningar kan 

tillsättas för att bereda en specifik fråga” 
                                                                   - Eksjö kommun (2006:3) 

 
Att engagera medborgarna verkar ha varit ett väsentligt mål i omorganiseringen och 
genomsyrar policydokumenten med idéer om att ”den traditionella arbetsformen i de flesta 
kommuner som dock inte löser problemet med att engagera fler människor i det demokratiska 
arbetet.” (Eksjö kommun, 2008:5). Bredningarna har bidragit till allt fler möten med 
medborgarna (Ibid). 

”Att uppfattas som en arbetsgivare, en förvaltning med gemensamma mål och där kontoret utgör en 
del av helheten.” 

                                                                                   - Eksjö kommun (2008:43) 

Även om det är idéer angående en helhetssyn som influerat kommunen till en avsektorisering 
gjordes en utvärdering av länsstyrelsen i Jönköpings län 2007 som indikerade en annan orsak. 
Det visade sig att i den dåvarande, gamla facknämndsorganisationen i Eksjö, förelåg det en 
”stor risk för jäv på förvaltningsnivå till följd av att miljöhandläggare var underställda den 
förvaltningsorganisation som förutom tillsyn och tillståndsprövning även hade ansvar för 
driften av t.ex. räddningstjänst, kultur, fritid samt plan- och byggfrågor etc.” (Länsstyrelsen 
Jönköpings län, 2007:10). Detta påvisar ett demokratiskt problem där medborgarna 
ifrågasätter organisationens legitimitet i och med lojalitetskonflikter där personer sitter på 
dubbla stolar och en beroendesituation uppstår. I sin rapport nämner även länsstyrelsen att 
Eksjö kommun presenterat en annan ”organisatorisk lösning”, det vill säga avsektoriseringen, 
vilket de anser är positivt i och med ovanstående risk för jäv. De tror inte att deras rapport är 
en faktor till avsektoriseringen, utan länsstyrelsen anser att den var planerad redan innan 
frågan om jäv uppkom (Ibid). 

5.2.2 Efter 2009 och SKL:s studie 
Under 2009 ansågs rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän tydlig och ambitionerna 
med omorganiseringen gick i rätt riktning. Beredningarna gjorde ett gediget arbete med 
medborgardialoger som kontinuerligt presenterades för KF, där allt fler sociala grupper nu 
fick komma till tals jämfört med innan (Eksjö kommun, 2009:1–4, Eksjö kommun, 2010:41). 
I kommunens årsrapport beskrevs det att rollfördelningen var tydlig. Dock påpekar SKL:s 
studie att det fanns otydligheter kring just rollerna vilket ledde till att kommunen hade ett 
presidiemöte kort efter (årsrapporten) för att lösa denna fråga (Karlsson, Rommel & 
Svensson, 2009:29). 

”En gemensam förvaltning förenklar samlade överväganden och prioriteringar för framtiden. Det 
innebär också att man kan kraftsamla resurser kring sådana frågor som politikerna finner vara 

särskilt viktiga.” 
                                                                                  - Eksjö kommun (2017) 



Sida 32 av 124 
 

Inför mandatperioden 2015-2018, tio år efter avsektoriseringen, skedde vissa förändringar i 
kommunens organisation. I den politiska organisationen avskaffades de fasta beredningarna 
under KF men fortfarande med möjlighet till tillfälliga beredningar. KS:s utskott upphörde 
och istället inrättades fyra nämnder med ansvar för myndighetsbeslut. Det gjordes också en 
uppföljning och utvärdering av förvaltningens verksamhet inom respektive sakområden 
utifrån KS:s uppsiktsplikt över denna enhet för att se att verksamheten fungerar väl. 
Nämnderna fungerade också som beredningsorgan för KS inom respektive sakområde. En 
ytterligare nämnd inrättades med namn ”Tillväxt- och Utvecklingsnämnden”, se figur 8. 
Förvaltningens organisation ändrades dock inte utan var fortfarande samlad, men med ett 
tillskott av ytterligare en sektor, se figur 9. Varför Eksjö ändrade sin organisation 2015 går ej 
att finna i policydokument. Utvärderingar fram till 2014 visar att de var nöjda med sin 
organisation. Dock finns det även dokument som visar att det från 2012 fanns planer på att 
avskaffa beredningarna (Eksjö kommun, 2014:4).  

Figur 8 – Eksjö politiska org. 2015-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Eksjö kommun (2015:3) 
 
 
Figur 9 – Eksjö förvaltningsorg. 2015 - 2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

Källa: Eksjö kommun (2015:6) 
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5.2.1 Sammanfattning Eksjö 
I Eksjö kommun var det ytterligare medborgarfokus och önskan om en mer flexibel 
organisation som lättare kunde möta framtida samhällsutmaningar som ledde till en 
avsektorisering. Det var främst tjänstemannaorganisationen som initierade omorganiseringen. 
Rapporter från länsstyrelsen innan avsektoriseringen påvisar risker för jäv i den gamla 
organisationen. Kommunen visar tendenser till återsektorisering (se organisationskartorna 7, 8 
och 9) i och med att de fasta beredningarna under KF avskaffades 2015 och KS:s utskott blev 
nämnder. Även förvaltningen fick ytterligare en sektor (argumenten till detta går ej att finna). 
Således hamnar Eksjö inom kategorin 3d och 3c. organisationen är dock långt ifrån en 
traditionell facknämndsorganisation, se figur 3. 

Tabell 5 – Fallet Eksjö 

 Kort def. Politisk organisation Förvaltningsorganisation 

3c. Lätt tendens 
till 
återsektorisering 

Organisationen har fått 
ytterligare 1-2 nämnder 
och/eller sektorer dvs går 
mot en ökad sektorisering 

 Förvaltningen har fått 
ytterligare en sektor, så kallad 
”Tillväxt- och utveckling” 
sektorn som tidigare var en 
fast beredning under KF 

3d.Tendens till 
återsektorisering 

En något kraftigare 
tendens till 
återsektorisering med 
ytterligare fler än 2 
nämnder och/eller sektorer 

KF:s 4 beredningar 
avskaffades 2012 och 
blev nämnder under KS  
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5.3 Finspång 
5.3.1 Beskrivning och analys av kommunen och dess avsektorisering  
Finspång ligger i Östergötlands län och är en av de något större kommunerna i denna studie, 
det vill säga typ-B. Kommunen var den sista att avsektorisera sin verksamhet 2009 och 
således utgick SKL:s rapport bara från själva initieringen och implementeringen då processen 
inte var klar (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:20). Det var Socialdemokraterna och 
Vänstern i koalition som då hade majoritet. Bakom omorganiseringen var en ”analys av 
rådande läge”, vilken alla fem partier var överens om där det påpekats brister med 
facknämnder som både hindrar utvecklingen och ger negativa ekonomiska konsekvenser. 
Kommunen beskriver det som att världskonjunkturen påverkat kommunens ekonomi och 
besparingar måste ske (Finspångs kommun, 2009). Som underlag till diskussionen var 
budgetberedningens utredning under 2008 samt SKL:s rapport där kommunens politiker och 
chefstjänstemän deltog i diskussioner om alternativ politisk styrning. SKL:s rapport av 
Karlsson, Rommel & Svensson (2009) är något som kommunen ofta refererar till i 
policydokument (Finspångs kommun, 2008b, Vänsterpartiet Finspång, 2008). 
Argumentationen bakom den nya organisationen har tydliga drag av isomorfism i 
organisationsformen då kommunen flertalet gånger refererar till SKL:s rapport samt hur andra 
avsektoriserade kommuner gjort. De ser en tendens till ett ”ökat intresse för beredningar till 
fullmäktige”, således fasta beredningar, samt att kommunerna ”väljer att minska antalet 
ledamöter i fullmäktige”. Således var det den politiska ledningen som initierade 
avsektoriseringen (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:23). 

”Den nya organisationen har som utgångspunkt ett tänkande som vill utveckla de demokratiska 
processerna i och utanför kommunens organisation. Det mest väsentliga draget i den 

organisationsform, som av Sveriges Kommuner och Landsting kallas Alternativ politisk organisation, 
bygger på att fullmäktige görs mäktigare genom att strategiska diskussioner och beslut flyttas från 

nämndsnivån till den egentliga beslutsnivån i en kommun, kommunfullmäktige” 
                                                                          - Finspångs kommun (2008b) 

Det är således inte enbart ekonomiska värden som leder till avsektoriseringen utan även 
demokratiska. Olika utredningar hade visat att kommunens politiker bara brydde sig om sina 
verksamhetsområden och såg inte till hela organisationen. Således önskades ett politiskt 
system där de förtroendevalda inte bara brydde sig om sin nämnds frågor utan såg till alla 
medborgare (Finspångs kommun, 2008b, Vänsterpartiet Finspång, 2008a). Andra politiska 
mål med omorganiseringen var ”tydligare politisk styrning där de olika nivåernas roller ska 
tydliggöras, helhetssyn, fokus på långsiktiga strategier samt medborgardialoger” (Ibid). 
Kommunens politiker ansåg inte denna trend med avsektorisering som en revolution utan mer 
som en strategi. De refererar till Härryda och Stenungsunds kommuner som indikerat att 
avsektoriseringen lett till fullmäktige fått en starkare position, KS fått mer att göra i och med 
facknämndernas avskaffande samt betydligt bättre förutsättningar för en helhetssyn 
(Finspångs kommun, 2008b).  

Finspångs första år med den nya organisationen var fylld med oro vilket de löste med att 
förtydliga beredningarnas och tjänstemannaorganisationens nya roller kontinuerligt:  

”Viss oro finns för att styrelserna har fått för mycket att göra och inte kan fördjupa sig i 
verksamheterna men vanligen är det inte kommunstyrelseledamöterna själva som hyser den oron.” 

                                                           - Finspångs kommun (2008b) 
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I den nya organisationen som startade 2009 fanns det fem beredningar och två 
myndighetsnämnder, se bilaga 8. Detta innebar en ny styrning av mer horisontellt slag då 
facknämnderna avskaffades och deras verksamhet flyttades till KS i en samlad förvaltning 
uppdelad i fem sektorer (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:30). De två 
myndighetsnämnderna delades upp mellan fullmäktige och styrelsen, den sociala 
myndighetsnämnden underställdes den sistnämnda och bygg- och miljönämndens således 
under KF, se figur 10. Ett parti som reserverade sig mot förslaget var socialdemokraterna 
(Finspångs kommun, 2008).  

Figur 10 – Politisk org. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Finspångs kommun (2009) 

Sektorerna var av tematisk art där tjänstemannaorganisationen hade två huvuduppgifter, dels 
ett tjänstemannastöd till beredningarna för att stödja dem i deras arbete med att föra 
anteckningar, planera möten, informera press och media samt organisera medborgarmöten, 
dels att ”författa underlag till kommunens intranät/ hemsida och övriga 
informationskanaler”(Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:30). I årsredovisningen från 2009 
anser politikerna att det blivit en tydligare organisation med ett ökat fokus på samverkan och 
utveckling. Det poängteras även att processen endast kommit en liten bit på ett år och det är 
ett långsiktigt arbete där tålamod ska vara ledordet. Omorganiseringen beskrivs dock som ett 
”spännande och utmanande arbete och det kan kännas bra att vara en del av denna 
utveckling.” (Finspångs kommun, 2009).  

5.3.2 Efter 2009 och SKL:s studie 
Under 2013 gjordes en utvärdering av kommunrevisionen i samarbete med PWC konsult för 
att följa upp åren som gått sedan omorganiseringen med huvudfrågan om de initiala målen 
hade infriats (Finspångs kommun, 2013:1).  Utvärderarna pekar på att huvudargumenten för 
den nya organisationen var ”ökad styrbarhet och kostnadseffektivitet tillsammans med 
utveckling av demokratiprocessen”. De anser även att omorganiseringen bereddes under en 
relativt kort tid (PWC, 2013:1–2). Konsulterna intervjuade olika aktörer i kommunen där det 
framkom att hälften är positiva till omorganisering ur en demokratisk synvinkel och att 
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organisationen blivit mer rationell. Det är framförallt de ”förtroendevalda i verkställande 
organ och tjänstemannaledningen” som är positiva (A.a.:5–6). Fler politiker och tjänstemän är 
dock positiva 2013 jämfört med undersökningar som gjordes 2009, och anser att det är en 
förbättring i drivandet av politiken. De som är missnöjda är framförallt ledamöter i KF samt 
den politiska minoriteten som anser att demokratiprocessen i KF inte har utvecklats, vilket var 
målsättningen. Utvärderingen beskriver att de fyra beredningarna som överlag ser likadana ut 
som 2009 men med vissa nya samordningar eller nya benämningar (Ibid). Strukturen är 
densamma, där beskrivs arbetet som gott även om beredningarnas verksamhet varierat över 
tid både i uppdrag och omfattning och ibland har beredningarnas arbete upphört helt. Det har 
även förekommit vakanta platser vilket kan indikera på svårigheter att fylla posterna. Det 
råder en viss oklarhet i beredningarna om varifrån deras uppdrag kommer och vilken 
inriktning de ska ha. Styrningen från uppdragsgivaren beskrivs som svag. Detta är inget okänt 
i organisationen och således togs det fram en handbok för beredningsgrupperna 2013. 
Slutsatserna från PWC är dock att organisationen utvecklats väl i linje med målen. Dock 
konstateras det att fokus har varit specifikt på vissa områden medan andra glömts bort, således 
behöver den politiska organisationen omstrukturera så att rollerna blir tydligare. Den 
ekonomiska hushållningen har varit mer i fokus än demokratiska värden (A.a.:7, 9). 

Idag har den politiska organisationen tre nämnder utöver KS där delar av kommunens 
verksamhet drivs i bolagsform. Facknämnderna är ersatta av fyra fasta beredningar, se figur 
11 (Johansson & Almqvist, 2016:83).  

Figur 11 – Finspång politisk org. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Finspångs kommun. 2016. 

Idag anses det att kommundirektörens roll som högste chef blivit tydligare sedan 
omorganiseringen, med ett stort fokus på resultatstyrning istället för process. Även politikerna 
är mer fokuserade på ”övergripande styrning” då detaljarbetet försvann med facknämnderna 
(Johansson & Almqvist, 2016:19). Fortfarande finns det utmaningar att få ”det nya 
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styrsystemet att fungera i hela organisationen” där utöver handbok för beredningarna en 
styrningsmatris införts för rollfördelningens förtydligande, se bilaga 9 (A.a.:20).  

”Vi har en matris med alla åtaganden och sektorer så att det framgår vilka som har ansvar för vad 
och vilka indikatorer som vissa eller alla ska kommentera.” 

                                                              - Johansson & Almqvist (2016:23) 

Således anses det idag att kommunen har en välutvecklad styrningsprocess där 
kommundirektören har ett genuint intresse för att rollfördelningarna ska vara tydliga vilket 
kommunen arbetat hårt med sedan utvärderingen 2013. Nu när de arbetat med den nya 
organisationen ett tag har styrningen fått möjlighet att utvecklas. Det gamla sektorstänket, det 
vill säga motsättningar nämnder emellan, är även något som de idag anser har försvunnit 
(A.a.:25, 39). Kommunen beskriver dock att de nämnder de valt att behålla även efter 
omorganiseringen, under en enda förvaltning behövs av ”demokratiska och praktiska skäl…” 
(Finspångs kommun, 2017a). Finspång anses idag vara en kommun som mer styrs av politiker 
och inte av facknämnder (Finspångs kommun, 2017b). 

5.3.1 Sammanfattning Finspång 
Finspångs kommun var sist ut bland kommunerna i SKL:s rapport med en avsektorisering 
2009. Kommunen har genomgått flertalet turbulenta år med problem i styrningen av den nya 
organisationen och förtydligandet av beredningarnas roller. Tjänstemannaorganisationen samt 
KS är överlag positiva medan KF hade hoppats mer på utvecklingen av den demokratiska 
processen, detta enligt en utvärdering från 2013. En undersökning från 2016 indikerar dock att 
kommunen rått bot på styrningsproblemen då styrmatriser införts. Organisationsstrukturen har 
ändrats efter 2009 då KF bara har tillfälliga beredningar, ett extra exekutivt utskott har lagts 
till under KS och även en ny sektor till förvaltningen. Den nya sektorn tillkom av 
samordningsskäl då samservice var en ambition i den nya organisationen. Både den politiska 
och administrativa organisationen visar lätt tendens till återsektorisering (3c) då KS fått 
ytterligare ett exekutivt utskott samt förvaltningen har fått ytterligare en sektor. 

Tabell 6 – Fallet Finspång 

 Kort def. Politisk organisation Förvaltningsorganisation 

3c. Lätt tendens 
till 
återsektorisering 

Organisationen har fått 
ytterligare 1-2 nämnder 
och/eller sektorer dvs går 
mot en ökad sektorisering 

KS har ett ytterligare 
exekutivt utskott 
jämfört med 2009 
(social 
myndighetsnämnd) som 
tidigare låg under KF 

Förvaltningen har genomgått 
förändringar i tematiska 
områden sedan 2009. 
Ytterligare en sektor har 
tillkommit. En del av 
organisationen har sålts ut till 
kommunala bolag, men det är 
inte en del av denna studie. 
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5.4 Götene 
5.4.1 Beskrivning och analys av kommunen och dess avsektorisering  
Götene är en av de mindre kommunerna som ligger vid sjön Vänern i Västra Götalands län. 
Förberedelsearbetet inför avsektoriseringen pågick från februari 2005 till hösten 2006, och 
den nya politiska organisationen trädde i kraft från 1 januari 2007, se utbildningsplan bilaga 
10. Det var borgerlig majoritet i koalition med Miljöpartiet då beslutet togs. I 
argumentationen till avsektoriseringen beskrivs några av de frågor som behandlats, 
exempelvis ”har de förtroendevalda stängt in sig i sammanträdesrummen? … Har den 
kommunala serviceorganisationen blivit så krånglig att varken brukare eller personal kan 
överblicka och förstå den?” (Götene kommun, 2005:1). Bakgrunden var således demokratiska 
ambitioner (A.a.:19). 

”Är den lokala demokratin hotad? Den kommunala organisationen har inte utvecklats i samma takt 
som vårt samhälle, långt därifrån. I dag ser vi ofta ett politikerförakt, en brist på tilltro till den 

kommunala organisationen och alltför stora avstånd mellan medborgarna och deras förtroendevalda 
på lokal nivå. Vem vill vara förtroendevald i framtiden och hur skapar vi förutsättningar för att vara 

det.”                                                                                 - Götene kommun (2005:1) 

Med avsektoriseringen menades en total förändring av strukturen och kulturen i den politiska 
organisationen där medskapande samt effektivitet var ledorden. Ambitionen handlade om 
ökad flexibilitet, en organisation bättre anpassad för det nya samhället där kommunen ville 
hänga med i samhällsutvecklingen. Avsektoriseringen innebar en revidering av 
tjänstemannaorganisationen, de fasta facknämnderna togs bort men ett antal obligatoriska 
nämnder blev kvar (A.a.:5, Siverbo m.fl., 2009:4–5, 16). I den nya organisationen behölls 
dock beteckningen nämnd för organen under KS, se figur 11. Förvaltningsorganisationen hade 
en nämnd och ett samverkansförbund angående bland annat IT med andra kommuner, se figur 
12.  

Figur 11 – Götene politisk org. 2009     
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Figur 12 – Götene förvaltningsorg. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en undersökning från 2009 ansåg forskarna att det var en varningssignal ”att en lägre andel 
av fullmäktiges ledamöter … i Götene var positiva till den nya organisationen”. Dock var det 
fler positiva än negativa (Siverbo m.fl., 2009:4–5). 

”Vissa signaler är försiktigt positiva men samtidigt finns indikationer på att många 
beredningsledamöter på grund av missnöje med uppdraget och arbetsvillkoren snarare har förlorat en 

del av sin medskaparanda. Det är också tveksamt om utvecklingen har gått i rätt riktning avseende 
målet att göra besparingar genom lägre kostnader för politikerarvoden och smidigare 

ärendehantering” 
                                                             - Siverbo m.fl. (2009) 

 
Undersökningen antydde även att flertalet respondenter uttalat att en återsektorisering vore att 
föredra framför den nya organisationen, dock fanns det även de som ansåg att den nya 
organisationen var bättre men behövde finslipas – styrkan låg i den helhetssyn som nu rådde. 
De som var för en återsektorisering ansåg att omorganiseringen mest lett till en oreda och 
tjänstemännen ändå fick behålla makten. Således var åsikterna om organisationen delad i två 
läger, politikerna var antingen ”relativt positiva eller väldigt positiva, men några var ganska 
negativa” (A.a.:16). Det var främst oppositionspolitikerna som var negativa (A.a.:55). 
Gemensamt för samtliga var att den nuvarande organisationen inte skulle anses vara för evigt, 
utan en ambition att ständigt förnya och utveckla skulle råda (A.a.:16). 

“Det tagit tid att komma dit där de nu är och att det måste få ta ytterligare tid innan alla roller och 
funktioner sätter sig. Det ansågs också viktigt att inte röra om för mycket nu utan att istället snarare 

ägna sig åt att finjustera.” 
                                                           - Siverbo m.fl. (2009:17) 

5.4.2 Efter 2009 och SKL:s studie  
November 2013 beslutade KF att för mandatperioden 2015–2018 skulle en ny politisk 
organisation råda, detta innebar att de fasta beredningarna under fullmäktige skulle ersättas av 
verksamhetsnämnder. Detta är en tendens till återsektorisering men fortfarande mer åt 
idealtypen ”nämndlös organisation” än traditionella facknämnder, eftersom det fortfarande är 
en samlad förvaltning under KS. Den nya fördelningen innebar att verksamhetsnämnderna 
beredde en del av ärendena till KF inom sitt område, se figur 13 (Götene kommun, 2013).  
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Figur 13 – Götene politisk org. 2015–2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Götene kommun (2017) 

 

En av anledningarna till omorganiseringen var införandet av kommunala samverkansformer 
där vissa verksamhetsområden delades med grannkommuner (Götene kommun, 2016:2).  

 
”Det är i kommunfullmäktige de principiella frågorna ska avgöras, av de förtroendevalda som är 
direkt utsedda av medborgarna. Detta för att säkra medborgarinflytandet i kommunens utveckling. 

Styrelse och nämnder har helhetsansvar för verksamheten inom sina respektive ansvarsområden.” 
                                                                                                                   - Götene kommun (2015:3) 

5.4.1 Sammanfattning Götene 
Götene kommun hade fokus på medskaparanda och avsektoriserade sin verksamhet 2005 efter 
cirka två års förberedelsearbete. Den politiska organisationen utreddes 2009 av statsvetaren 
Siverbo med flera där det framkom att kommunens omorganisering hade lett till två 
åsiktsläger, de som ville gå tillbaka till den traditionella facknämndsorganisationen och de 
som ville behålla den nya organisationen men ansåg att den behövdes finslipas. 
Avsektoriseringen ansågs rörig med en hel del oreda där tjänstemännen på grund av detta 
således behöll den makt som omorganiseringen skulle ha förflyttat till KF. En del justeringar 
av organisationen skedde under åren och en tendens till återsektorisering skedde 2013 då KF 
beslutade om en ny politisk organisation som innebar att de tre fasta beredningarna under KF 
skulle ersättas av verksamhetsnämnder med egna styrelser. Det fanns flera faktorer till detta 
men de utvecklas inte i skriftligt material. Götene kan placeras i tendens till återsektorisering 
(3d) men en lätt tendens till återsektorisering (3c) angående förvaltningsorganisationen.  

Tabell 7 – Fallet Götene 

 Kort def. Politisk organisation Förvaltningsorganisation 

3c. Lätt tendens till 
återsektorisering 

Organisationen har fått 
ytterligare 1-2 nämnder 
och/eller sektorer dvs går mot 
en ökad sektorisering 

 Förvaltningsorganisationen var 
samordnad med andra kommuner 
i länet redan 2009 och detta har 
inte ändrats även om en 
ytterligare nämnd tillkommit 

3d.Tendens till 
återsektorisering 

En något kraftigare tendens 
till återsektorisering med 
ytterligare fler än 2 nämnder 
och/eller sektorer 

De tre fasta beredningarna 
under KF omvandlades till 
verksamhetsnämnder med 
egna styrelser 
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5.5 Härryda 
5.5.1 Beskrivning och analys av kommunen och dess avsektorisering  
Härryda kommun ligger i Västra Götalands län med 36 300 invånare och är en av de större 
kommunerna i denna studie, det vill säga A-typ. Kommunen är både en stor inpendlingsort 
från kringliggande orter samt en utpendlingsort till Göteborg (Karlsson, Rommel & Svensson, 
2009:31). Kommunen avsektoriserade sin verksamhet redan 1999 där alla facknämnder 
försvann förutom miljö- och bygglovsnämnden, då var Socialdemokraterna och Centerpartiet 
majoritet o kommunen. KF fick tre beredningar med breda verksamhetssektorer av tematisk 
art för att undvika sektorisering, således ersattes sektoriserad kunskap av en satsning på 
helhetskunskap och därmed generalister. Det var politikerna som initierade processen då det 
ansågs att makten hade förlorats till tjänstemännen i facknämnderna och för att bättra anpassa 
politikerrollen för framtida utmaningar (Bäck, Siverbo & Brorström, 2001:7–12, 46). Det 
fanns sex mål med reformen vilket mestadels handlade om att vitalisera makten till politikerna 
och införa en helhetssyn men framför allt nya arbetsformer (A.a.:14).  

En rapport av Bäck, Siverbo & Brorström om Härrydas politiska organisation något år efter 
avsektoriseringen visade att kommunen bland annat skiljer sig från traditionella facknämnds 
kommuner i att: ”fullmäktigeledamöterna har mer kontakt med näringslivet, mindre 
konfliktfyllda relationer mellan partier och mellan politiker och tjänstemän, partierna 
eftersträvar mer breda överenskommelser” (A.a.:17–18). Deras rapport påvisade även att 
demokratimålen förstärkts, KF ansågs vara vitaliserat i och med mer aktiva debatter samt att 
förvaltningen nu menades vara politiskt styrd och inte tvärtom. Dock ansågs arbetet mer 
tidskrävande för politikerna än tidigare (A.a.:20–21). Majoriteten av politikerna ansåg 
reformen hittills vara en succé även om mycket jobb fanns kvar att göra, där tid betraktades 
som en kritisk faktor. Exempelvis hade ambitionen att förbättra medborgardialogen ännu inte 
ens påbörjats. Vissa politiker saknade sina tjänstemän och vissa tjänstemän saknade sina 
politiker från den förra organisationsstrukturen, det vill säga de som jobbade ihop i den gamla 
facknämnden. Rapporten beskrev även hur politiken tenderar att efter en tid att ansluta sig till 
ett deliberativt demokratiideal där även ett elitdemokratiskt ideal infinner sig i organisationen 
(A.a.:62, 66). Till en början upplevde politikerna att deras roll var mer direkt delegerad och på 
uppdrag av väljarna, vilket dock försvann över tid (A.a.:90). 

”En viktig observation i studien var att den dominerande uppfattningen i båda kommunerna var att 
det nya sättet att forma den politiska organisationen hade kommit för att stanna. Få vill gå tillbaka till 

en traditionell politisk organisation.” 
                                                                               - Bäck, Siverbo & Brorström (2001:99) 

I samband med avsektoriseringen valde en del förtroendevalda att lämna politiken, vilket 
oftast handlade om äldre personer. Detta kan enligt forskarna kopplas till teori att just de 
personerna lever mest kvar i det institutionella minnet, hur det har varit, och har därför svårt 
att anpassa sig till den nya organisationen (A.a.:90). Förändringen har inte varit helt smärtfri 
då rollerna inte alltid varit helt tydliga men forskarna tror att eftersom initieringen kom från 
politikerna har det ändå funnits en överlag positiv inställning. En politiker ansåg att den 
politiska arenan flyttats från facknämnderna, som slog vakt om sina egna intressen, till KF där 
fler valde att delta i debatten och gå upp i talarstolen – även om kvaliteten av anförandena 
varierade.  
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”Jag måste säga att jag aldrig kunnat föreställa mig att arton ledamöter skulle begära ordet. Jag tror 
att det var minst trettiofem inlägg. Det gladde mitt hjärta. Det blev politik! Det blev politik!” 
                                                                                             - Bäck, Siverbo & Brorström (2001:87) 

Några år senare ansåg kommunens politiker att den alternativa organisationen innebär ett 
bättre medborgarinflytande och att det blir billigare när sektoriseringen försvinner och antalet 
förtroendevalda minskar (Uhlin, 2006). Vid SKL:s rapport hade kommunen haft sin 
avsektoriserade organisation i tio år och då det är svårt att se konsekvenser av en reform innan 
en tid gått gjorde det kommunen till ett bra studieobjekt för dem. År 2009 var både politiker 
och tjänstemän i kommunen överlag positiva, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv, dock 
påstods det att den initiala uppskattningen av KF:s vitalisering avtog över tid. Om det har att 
göra med att politikerna vänjer sig eller att utvecklingen stannar efter en tid framgår inte 
(Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:18). Dock anser kommunen att de mål som först 
initierades har uppfyllts och att den nya modellen nu har satt sig (A.a.:31).  

”Fullmäktiges roll har sedan reformen stärkts och den har även blivit mer livaktig då den ansvarar 
för inriktningsmålen i kommunen. Styrelsen har fått ett större ansvar i alla frågor och förvaltningen 

har förändrats då den omorganiserats för att matcha den politiska organisationen.” 
                                                                           - Karlsson, Rommel & Svensson (2009:31) 

År 2009 hade KF tre beredningar, en myndighetsnämnd för miljö- och byggfrågor som 
funnits kvar sedan den gamla facknämndsorganisationen samt två utskott under KS, se figur 
14 (A.a.:31).  

Figur 14 – Härryda politisk org.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Härryda kommun (2009:5) 

År 2009 var kommunens förvaltning samlad under en gemensam ledning med en 
kommundirektör som chef. Organisationen var uppdelad i fem sektorer där tre fungerade som 
verksamhetssektorer och två var så kallade stödsektorer som stöd för kommunledningen, se 
figur 15 (Härryda kommun, 2010). 
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Figur 15 – Härryda förvaltningsorg. 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Härryda kommun (2010:5)                                                            

5.5.2 Efter 2009 och SKL:s studie  
Härryda var tidigt ute med att avsektorisera sin organisation, redan 1999, och vid tiden för 
SKL:s studie hade det redan gått tio år i den nya organisationen. Efter 2009 har inga större 
utvärderingar gjorts av organisationen. Den har även förändrats under senare år och jämfört 
med 2009 ser organisationen för 2014–2018 annorlunda ut. I den politiska organisationen har 
en myndighetsnämnd försvunnit och revisionsnämnden har bytt namn till revisorerna. Det 
sociala utskottet under KS har istället blivit en myndighetsnämnd under KF, se figur 16. 
Förvaltningens organisation har ändrats ytligt, antal sektorer och deras roll är densamma som 
2009 dock har sektorerna fått mindre delområden där en del av ansvaret har slagits ihop eller 
gått över till kommunala bolag, se figur 17. Detta kan inte anses vara ytterligare 
avsektorisering då det fortfarande är samma antal sektorer. 

Figur 16 – Härryda politisk org. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Mölndals stad (2017) 
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Figur 17 – Härryda förvaltningsorg. 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Härryda kommun (2017) 

5.5.1 Sammanfattning Härryda 
Härryda kommun var den andra kommunen att avsektorisera sin organisation av de fjorton 
fallen. Överlag har kommunen varit nöjd med den nya organisationen där demokratimålen, 
det vill säga vitalisering av fullmäktige och ökad helhetssyn har uppnåtts. I en årsredovisning 
flera år senare anser politikerna att alla de initiala målen med reformen har infriats. 
Förändringen har dock inte varit smärtfri utan rollernas fördelning mellan politiker och 
tjänstemän samt arbetssätten i deras nya roller har tagit tid att etableras, det institutionella 
minnet har levt kvar allra mest hos de äldre politikerna. Även om det tog nästan tio år att få 
den nya organisationen att sätta sig finns det inga tankar hos majoriteten att återgå till det 
traditionella facknämndssystemet. 

Tabell 8 – Fallet Härryda 

 Kort def. Politisk organisation Förvaltningsorganisation 

3a. Ytterligare 
avsektorisering 

Samordnat sin politiska 
och/eller förvaltningens 
org. där nämnder och/eller 
sektorer slagits ihop. Även 
ytterligare beredningar och 
eller/ annan åtgärd för 
ökad vitalisering av KF 

Organisationen har 
samordnats ytterligare 
med två mindre 
exekutiva utskott under 
KS och ett före detta 
utskott till KS som nu 
är myndighetsnämnd 

 

3b. Oförändrad 
sedan 2009 

Organisationen har inte 
ändrats märkbart sedan 
2009 

 Har ej förändrats 
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5.6 Kungälv 
5.6.1 Beskrivning och analys av kommunen och dess avsektorisering  
Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och är en av de större kommuntyperna det 
vill säga kommuntyp A med 42 300 invånare, se tabell 3. Kommunen hade genom hela 1990-
talet en stark uppskattning från kommuninvånarna där de var i toppen av regionens rankning 
under hela decenniet, se bilaga 13 (Bretzer, 2001:96). Populariteten har bara ökat över tid 
vilket en undersökning av kommunen genomförd av Siverbo 2009 påvisar. När kommunen 
avsektoriserade sin organisation 2007 var Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet i 
majoritet och det hade precis skett ett majoritetskifte där viktiga aktörer, både politiker och 
tjänstemän, lämnat sina uppdrag. Detta skedde delvis på grund av en hög konfliktnivå i 
politiken, där det var alliansens partier som tog initiativet för att skapa den nya 
organisationen. Undersökningen beskriver även de olika areorna som finns inom en kommun 
med fokus på den parlamentariska arenan. Här visade studien att det skett en ökad aktivitet 
med ett vitaliserat fullmäktige, beslutsprocessen hade förenklats och rollen mellan politik och 
förvaltning hade förtydligats. Att vitalisera KF var ett av de initiala målen, men att det hade 
infriats, som Siverbos studie påvisar, delades dock inte av alla då en del hade hoppats på mer 
(Siverbo, 2009).  

År 2009 hade den politiska organisationen en struktur med fyra fasta beredningar av tematisk 
art under KF och två utskott under KS. Myndighetsnämnder fanns också med 
verksamhetsområdena miljö-/byggnadsfrågor, sociala frågor samt en överförmyndarnämnd, se 
bilaga 14. Förvaltningen är samlad under en och samma organisation där den ledande 
tjänstemannen, kommunchefen, styr (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:32). Från SKL:s 
rapport 2009 framgår det att majoriteten av svarspersonerna i deras intervjuundersökning med 
politiker, ansåg att fullmäktige vitaliserats efter avsektoriseringen. Implementeringen av en 
samlad förvaltning ansågs ha gått bra med en ökad samordning mellan KF, beredningarna och 
KS, se figur 18. En organisationskarta för förvaltningens organisation går ej att finna men i 
text går det att utläsa att förvaltningen är samlad under KS i en förvaltning med sju sektorer 
(Kungälv kommun, 2017a). 

Figur 18 – Kungälvs politiska org. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Siverbo (2009:18)   
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”Det har blivit en stor förbättring, tidigare var det väldigt traditionellt och expedierande. Det är 
piggare och mer fokus på framtid än det som redan har hänt.”                                                                                                                                   

-                                                                                      - Siverbo (2009:19) 

Redan 2009 samordnades den politiska organisationen ytterligare sedan avsektoriseringen då 
de ”två kvarvarande verksamthetsnämnderna” ersattes med ett styrelseutskott, se bilaga 15. 
Beredningarna fanns till för att stärka dialogen med medborgarna och för det ”visionära 
politiska arbetet” (Siverbo, 2009:5). Många fördelar ansågs finnas med de nya beredningarna, 
se citat nedan, men i styrelsen och fullmäktige ansågs ”partipiskan” och dess ärr vara 
tydligare än före reformen.  

”Fördelarna med beredningarna som lyftes fram vid intervjuerna handlade framför allt om att de har 
gett goda möjligheter att föra djupa och förutsättningslösa politiska diskussioner. Det upplevdes som 
positivt att kunna koncentrera sig på verksamheten och hur den kan utvecklas på lång sikt. Inte minst 
möjligheten att kunna lägga mer tid, kanske hela möten, på långsiktiga frågor upplevdes som positivt. 
Beredningarnas sammansättning av politiker från båda blocken ger möjlighet att förankra frågor över 
parti- och blockgränser – vilket ansågs bra när frågorna var långsiktiga – och att belysa en fråga från 

flera olika håll.” 
                                                                                   - Siverbo (2009:20) 

Sammanfattningsvis ansågs det gå på rätt håll även om mycket jobb var kvar att göra med 
skrivandet av måldokument med mera. Majoriteten av politikerna var nöjda med 
avsektoriseringen. De som var missnöjda var inte missnöjda med avsektoriseringen i sig men 
hade velat se vissa justeringar då de ansåg att ”alliansen bestämmer” och att förändringen 
hade gått för snabbt vilket ansågs vara en faktor till kommunens problem med styrning de 
senaste åren (A.a.:20, 29). 

”Vi är på rätt väg, vi måste bara åtgärda barnsjukdomarna.” … ”Idén är klockren. Därför orkar jag 
driva det men det är fortfarande långt kvar.” 

                                                                                   - Siverbo (2009:29) 

5.6.2 Efter 2009 och SKL:s studie 
Efter 2009 fram tills idag har en kandidatuppsats och en utvärdering gjorts angående 
Kungälvs politiska organisation. År 2011 studerade Haraldsson i sin uppsats om den ökade 
populismen i kommunens politiska partier hade något att göra med den avsektoriserade 
organisation, vilken kallas för POF. I slutsatsen att omorganiseringen vara en av 
huvudanledningarna till att ett nytt parti, utvecklingspartiet, uppstod efter en tvist i 
moderaterna om den nya organisationen, se bilaga 16. Det nya partiet är inte främst kritiskt 
mot modellen utan vill justera den för att förbättra styrningen ytterligare, de röstade för den 
nya organisationen efter brytningen med moderaterna (Haraldsson, 2011:9, 43).  

År 2014 utvärderades den politiska organisationen, det vill säga sju år efter avsektoriseringen, 
och då hade organisationen ändrats med en borttagen beredning under KF men med 
ytterligare två utskott under KS (Elgh & Karlsson, 2014:3). Undersökningen genomfördes 
med intervjuer och enkäter, där majoriteten av ledamöterna i beredningarna ansåg att den nya 
organisationen både var tydlig i rollfördelningen samt i vilka ärenden beredningen skulle 
arbeta med. Kommunen hade ett policydokument som beskrev rollfördelningen vilket ansågs 
vara en smart strategi. KS var dock inte lika positiva som beredningeledamöter. Vid 
intervjuerna framkom det att samarbetet mellan KS och dess utskott behövde förbättras då 
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dialogen inte alltid var helt smidig, det var främst samhällsbyggnadsutskottet som upplevde 
svårigheter. En bakomliggande faktor till att utskotten upplevde relationen med KS på olika 
sätt var att vissa höll möten på regelbunden basis medan andra berodde på personliga 
individers initiativ (Elgh & Karlsson, 2014:6–7). Sammanfattningsvis framkommer det, enligt 
en enkätundersökning, att de intervjuade kommunfullmäktigeledamöterna ofta ger en mer 
positiv bild av ansvarsfördelningen och samarbetet än de politiker som sitter i KS och dess 
utskott (A.a.:11). 

”Vissa menar att det finns en maktkamp mellan kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt mellan 
beredningar och utskott.” 

                                                                                               - Elgh & Karlsson (2014:8) 

Den politiska organisationen i dagsläget består av sex beredningar, sex myndighetsnämnder 
och fem utskott under KS – alla av tematisk inriktning, se figur 19 (Kungälv kommun, 2016). 
Förvaltningens huvuduppdrag är att arbeta under en samordnad strukturering med 
kommunchefen som ledare. Förvaltningen består av tre sektorer också av tematisk art, se figur 
20 (Kungälv kommun, 2017b).  

 Figur 19 – Kungälv politisk org. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Kungälv kommun (2016)                       
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Figur 20 – Kungälv förvaltningens org. 2017 

 

 

 

 

 

 

Källa: Kungälvs kommun (2017c) 

 
5.6.1 Sammanfattning Kungälv 
Kommunen var en av de senare att avsektorisera sin organisation vilket initierades av 
alliansens partier. Majoriteten av politikerna i kommunen anser att målen som sattes 
inledningsvis har uppnåtts men att mer går att göra. Det råder dock en paradox här i att de 
som inte är i majoritet (alltså inte alliansen som röstade för reformen) tycker att alliansen 
bestämmer för mycket och att den nya organisationen behöver justeras så att det politiska 
klimatet blir bättre. 

Tabell 8 – Fallet Kungälv 

 Kort def. Politisk organisation Förvaltningsorganisation 

3a. Ytterligare 
avsektorisering 

Samordnat sin politiska 
och/eller förvaltningens 
org. där nämnder och/eller 
sektorer slagits ihop. Även 
ytterligare beredningar och 
eller/ annan åtgärd för 
ökad vitalisering av KF 

 En minskning med fyra 
sektorer i förvaltningen som 
är under KS 

3c. Lätt tendens 
till 
återsektorisering 

Organisationen har fått 
ytterligare 1-2 nämnder 
och/eller sektorer dvs går 
mot en ökad sektorisering 

Lätt tendens till åter-
sektorisering då det 
blivit ytterligare två 
utskott under KS. Även 
har en beredning under 
KF tagits bort och 
ytterligare en myndig-
hetsnämnd införts 
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5.7 Lerum 
5.7.1 Beskrivning och analys av kommunen och dess avsektorisering  
Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och är en av de större kommunerna, 
kommuntyp A. Lerums kommun var bland de senare kommunerna att avsektorisera sin 
verksamhet, 2007 då med borgerlig majoritet. Det var politikerna som initierade reformen och 
kommunens organisationskarta vid avsektoriseringen, visas i bilaga 17. År 2009 hade den 
politiska organisationen varit avsektoriserad i två år. Det fanns då tre visionsnämnder av 
tematisk art och två myndighetsnämnder under KF (dessa nämnder är beredningar men kallas 
fortfarande för nämnder). En samlad förvaltning bestående av fem sektorer skapades, se figur 
22 (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:20, 33, Lerum kommun, 2010). Visions- och 
utvecklingsnämnderna skulle ha ansvar för ”vad-frågor” och ständigt vara i kontakt med 
medborgarna för att kontinuerligt skaffa information i rollen som medborgarnas företrädare 
(Siverbo, 2009:5–6).  

Figur 22 – Lerum politisk org. 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Lerum kommun (2010)                               
 
Siverbo skriver i sin utvärdering att det skett en ”marginell förändring” sedan 
avsektoriseringen. Dock har förändringen gått i ”rätt riktning” enligt honom då KF:s debatter 
blivit mer aktiva och inkommande ärenden tas hand om mer effektivt då alla aktörer nu hjälps 
åt med sin samlade kunskap (Siverbo, 2009). I sin granskning anser han att flera av de initiala 
målen har uppfyllts i viss mån på bara två år, även om de är blygsamma och trots att KS 
fortfarande anses ha mestadels av makten: 
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”Kommunpolitikerna har successivt börjat tydliggöra rollerna som medborgar- respektive 
verksamhetsföreträdare och utvecklingen är på väg i riktning mot att kommunfullmäktige ska bli det 

ledande och högsta beslutande politiska organet” 
                                                                      - Siverbo (2009) 

 
I kommunen har arbetet med att förtydliga rollerna mellan förtroendevalda och tjänstemännen 
varit något av ett problem men som över tid utvecklats mycket positivt och det kan sägas vara 
den mest tydliga effekten efter reformen. I studien framkommer även att det under de två åren 
som gått har flera politiker blivit negativa mot den nya organisationen, även om det 
fortfarande är fler positiva än negativt inställda. Det framgår inte av studien om de negativa är 
i den politiska majoriteten i kommunen eller om de representerar oppositionen. Dock är den 
positiva majoriteten stor och enligt utsagor anser de att: 

”Man måste sträva framåt”, ”det är en organisation i tiden” och ”det är bara en tidsfråga innan den 
finns överallt” är några av de positiva omdömena” 

                                                                                                                  - Siverbo (2009:30) 

Ofta är det de demokratiska aspekterna i sammanhanget som lyfts fram, att gå tillbaka till den 
gamla organisationen anses som en försämring i effektivitet och skulle kosta alldeles för 
mycket pengar. Den positiva utvecklingen anses vara argument nog för den nya 
organisationen, även om den inte riktigt har hunnit sätta sig på två år. Ibland upplevs den som 
luddig och behöver således utvecklas och förtydligas. En del anser att det tar alldeles för lång 
tid för organisationen att sätta sig och detta kan bero på det korta förberedelsearbetet. Vissa 
politiker trodde att organisationen skulle ha satt sig efter två år men saker har kommit upp 
under resans gång som har förhalat implementeringen (Siverbo, 2009:30). Andra perspektiv 
som Karlsson, Rommel & Svensson belyser är att relationen mellan förvaltningen och KF:s 
beredningar har lett till problem. Beredningarna ska syssla med långsiktiga frågor men det är 
ibland svårt att veta vad som är långt- eller kortsiktigt i politiken. Dock anser forskarna i sin 
rapport att KF har vitaliserats och förstärkts. För att samordna de politiska instanserna har de 
implementerat presidiemöten med KF, KS och beredningarna (2009:18). 

”Den nya organisationen är enligt styrelseordföranden effektivare, billigare i drift och mer lättstyrd 
än den gamla. Till en början rådde en viss osäkerhet om rollerna där sektorstänkandet i de gamla 
”nämndpartierna” började göra sig gällande i Visions- och utvecklings”nämnderna”. Men detta 

löstes och man klargjorde att de inte hade med kommunstyrelsens verksamhet att göra.” 
                                                                                                  - Karlsson, Rommel & Svensson (2009:18) 

5.7.2 Efter 2009 och SKL:s studie  
Den nya politiska organisationen ändras och omformas hela tiden i Lerums kommun, både 
2010 och 2013 diskuterades organisationen – hur den kunde bli bättre och en större tillfällig 
beredning inrättades. Beredningarna ger möjlighet till KF att inte bara klubba igenom ”färdiga 
paket” utan det väcker debatt och mer vitalitet har skapats (Lerum kommun, 2010:17, 28). 
2013 gjordes en utvärdering där det framkom att kommunen arbetat aktivt internt med den 
nya organisationen vilket inneburit att vissa saker som hänt ute i verkligheten ”halkat efter” 
(Lerum kommun, 2013:5). År 2014 intervjuades politiker i kommunen av den lokala 
tidningen där det rådde delade meningar om den nya organisationen lett till ökat 
tjänstemannavälde, även om förespråkarna för avsektorisering ansåg kommunen vara mer 
demokratiskt styrd nu. Politikerna berättar även att en fördel med den nya organisationen är 
att det är mer friktionsfritt när frågor bereds mer i grupp före fullmäktigemöten. Även i denna 
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kommun poängteras tid som en viktig faktor. Ingen förväntade sig att den nya organisationen 
skulle bli perfekt från början, utan de justerar den lite efter varje år (Öhman, 2014). 
Nämnderna som fungerade som beredningar 2009 byte namn till det sistnämnda 2014. Idag är 
förvaltningen fortfarande samlad under en organisation med fyra sektorer, där 
kommundirektören har ett samordningsansvar. KF har sju fasta beredningar, där även 
tillfälliga beredningar har inrättats under åren. KS har fyra utskott – alla utskott och 
beredningar är av tematisk art, se figur 22 (Mölndals stad, 2017). 

Figur 22 – Lerum politiska org. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Mölndals stad (2017) 

I PRE ERAs utvärdering av Lerum från 2016 är också resultatet att det har blivit enklare att 
rensa i administration, att det blivit tydligare mandat som underlättar arbetet, och mer ”logiskt 
med bredare sektorsindelning än många förvaltningar” (PRE ERA, 2016:21–22). 
Verksamheten har blivit mer effektiv där organisationen anses ”slimmad” (Ibid). 

5.7.1 Sammanfattning Lerum 
Lerums kommun ses av många som den visionsstyrda kommunen som vågar gå i frontlinjen. 
De anser att den nya organisationen är i tiden och att de måste våga utvecklas. Det anses vara 
lättare att rensa i administrationen och en tydligare rollfördelning mellan politiker och 
tjänstemän har skett. Till en början levde sektorstänket kvar i de gamla facknämnderna som 
nu blivit visionsnämnder, men detta försvann så småningom. Den nya organisationen har 
utvärderats och granskats både 2009, 2014 och 2016. Även denna kommun anser att tid är en 
kritisk faktor, för att låta organisationen sätta sig.  De var inte först med att avsektorisera sin 
organisation men det är en stor kommun, kommuntyp A, som samordnat sin organisation 
ytterligare sedan 2009, och hamnar i kategori 3a för både den politiska organisationen och 
förvaltningsorganisationen. 
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Tabell 9 – Fallet Lerum 

 Kort def. Politisk organisation Förvaltningsorganisation 

3a. Ytterligare 
avsektorisering 

Samordnat sin politiska 
och/eller förvaltningens 
org. där nämnder och/eller 
sektorer slagits ihop. Även 
ytterligare beredningar och 
eller/ annan åtgärd för 
ökad vitalisering av KF 

Fler fasta beredningar 
har inrättats under KF 
för att vitalisera 
ytterligare 

En sektor har avvecklats, fyra 
nu istället för fem som det var 
2009 
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5.8 Nykvarn 
5.8.1 Beskrivning och analys av kommunen och dess avsektorisering  
Nykvarn är en av de mindre kommunerna i urvalet med ca 10 000 invånare i Södermanlands 
län och som har haft en dramatisk historia utifrån ett förvaltningsperspektiv. Före 1999 var 
Nykvarn en kommundel i Södertälje som då bröt sig ur och blev självständiga. Detta skedde 
efter beslut av regeringen och efter år av kämpande och lobbande. Anledningen var att de 
ville skapa en anda för företagande och så kallad ”närpolitik”, då de stora besluten oftast togs 
centralt i Södertälje vilket ansågs vara för långt borta (Benedicks & Öberg, 2007:33, Sallander 
& Sjögren Norell, 2014:5). Således är det en ung kommun som 2007 valde, efter initiativ av 
politikerna, att avsektorisera sina facknämnder och arbeta med beredningar och mer 
visionstänk. Ekonomiska besparingar var ett av huvudargumenten och efter denna 
omorganisering anses KS roll ha stärkts. Det var Nykvarnspartiet, Moderaterna och Centern 
som då hade majoritet i kommunen (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:34, MyNewsDesk, 
2006). 

Den politiska organisationen 2009 hade ett utskott under KS och en samlad förvaltning med 
kommunchefen som ledare. Två nämnder med verksamhetsområden levde kvar sedan den 
gamla organisationen som behandlade bygg- och miljöfrågor samt vård- och omsorg. Dessa 
utskott och nämnder kallades för ”verksamhetsblock” och låg under KS. Inga fasta 
beredningar inrättades under KF, utan istället tidsbegränsade beredningar med specifika 
uppgifter, se figur 23 (Nykvarn kommun, 2010:5). År 2009 fanns det en tillfällig beredning, 
”kultur och fritid”. Dessa tillfälliga beredningar kunde både vara av tematisk art och kopplade 
till ett verksamhetsområde. Överväganden om tendens till återsektorisering fanns redan 2009 
då det diskuterades om utbildningsutskottet skulle avvecklas och ersättas av en traditionell 
skolnämnd (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:21, 34). 

Figur 23 – Nykvarn politisk org. 2009                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Nykvarn kommun (2010:5)                                                  
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5.8.2 Efter 2009 och SKL:s studie 
Under åren har kommunen präglats av den globala finansoron, även om budgeten visat 
positiva utfall. Under 2011 genomförde förvaltningen en omorganisering med ett nytt 
kundcenter för att förbättra servicen till medborgarna. Tendens till återsektorisering kan 
noteras då ett utskott skulle bli en traditionell nämnd och att utbildningsutskottet ”som 
beredande organ” ersattes av en utbildningsnämnd (Nykvarn kommun, 2012:2, 9, 23). 
Argumentationen för detta debatterades efter en motion och utreddes under 2005–2008, i två 
omgångar och återremitterades av KS flertalet gånger (Nykvarn kommun, 2009a). 
Bakgrunden var att ”den nuvarande ordningen med ett utbildningsutskott mera fungerar som 
en nämnd utan riktiga befogenheter” vilket leder till problem då ”utskottet fattar beslut kring 
skolfrågor som inte varit till beslut i kommunstyrelsen”. Detta kan ses som uttryck för 
spårbundenhet och att det institutionella minnet lever kvar (Nykvarn kommun, 2008:14, 
Socialdemokraterna Nykvarn, 2008). Då utskottet betedde sig som en nämnd var 
Socialdemokraterna särskilt missnöjda då de som oppositionsparti upplevde att de flesta 
beslut redan informellt fattats i beredningen, vilket de ansåg vara högst odemokratiskt 
(Socialdemokraterna Nykvarn, 2008). Denna förändring och dess beslutsgång verkar ha varit 
komplicerad och ledamöter i det dåvarande utbildningsutskottet blev dåligt informerade och 
chockade av beslutet, se bilaga 19 (Nykvarn kommun, 2009b). 

Av förarbetet framgår det även att KF:s beredningar kan organiseras på ett annat och mer 
effektivt sätt och att KS som verksamhetsnämnd behöver förstärkas (Nykvarn kommun, 
2006a:9, Nykvarn kommun, 2006b). Det framgår att beredningarna som skulle verka för att 
stärka KF:s roll har haft problem med detta och det har visat sig vara svårt för dem att göra sig 
hörda. Detta har inneburit att de inte har lyckats utveckla sina verksamhetsområden. 
Beredningarna har inte heller haft tillgång till tjänstemannaresurser vilket kan vara en orsak 
till de noterade svårigheterna (Nykvarn kommun, 2006c). Eftersom ambitionen till förändring 
inte uppnåddes försvann de fasta beredningarna och ersattes av enbart möjligheten till 
tillfälliga (Nykvarn kommun, 2006a:9, Nykvarn kommun, 2010:1).  

2014 skrevs en kandidatuppsats om hur Nykvarn kommun skapades där uppsatsförfattarna 
bland annat intervjuade politiker om hur de upplevde den politiska organisationen (Sallander 
& Sjögren Norell, 2014:9). Precis som arbetet med att bli en självständig kommun delvis 
präglades av företagsinriktade perspektiv var även avsektoriseringen en strategi för att 
”stimulera närdemokratin” och således avskaffades facknämnderna. 

”Anledningen till det beslutet var för att försöka stimulera närhetspolitiken i Nykvarn och att det i den 
lilla kommunen skulle finnas korta beslutsvägar och en närhet till tjänstemännen inom kommunen.” 

                                                              - Sallander & Sjögren Norell (2014:19) 

Det finns dock en hel del kvar att arbeta med enligt de två intervjuade politikerna då det finns 
brister med uppföljningen av ärenden och beslut som inte är tillräckligt underbyggda ”från 
vare sig tjänstemän eller politiker (A.a.:23). Författarna anser att kommunens politiska 
organisation är ”toppstyrd” där politiker och tjänstemän har en diskurs av ”vi och dem” (Ibid). 

”De som tar besluten i Nykvarn är likväl de förtroendevalda som tjänstemännen” 
                                                                           - Sallander & Sjögren Norell (2014:37) 

För mandatperioden 2015–2018 har organisationen följande struktur där politiken består av 
fem myndighetsnämnder under KF, tre verksamhetsnämnder där en har ett socialt utskott och 
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KS som har ett arbetsutskott. Nämnderna ”beslutar om övergripande mål inom sitt 
ansvarsområde liksom om en detaljbudget och uppföljning”. Förvaltningen är fortfarande 
samlad under en organisation med fem verksamhetssektorer, se figur 24 och 25. 

Figur 24 – Nykvarn politisk org. 2017                           Figur 25 – Nykvarn förvaltningsorg. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Nykvarn kommun (2017) 

5.8.1 Sammanfattning Nykvarn 
Nykvarn är en av de mindre kommunerna med en omvälvande historia med brytningen från 
Södertälje kommun. Avsektoriseringen 2009 skedde elva år efter utbrytningen. Politikerna är 
inte rädda för förändringar och har tagit många beslut om reformer och justeringar för att göra 
kommunen bättre på olika sätt för invånarna. Kommunen har tendens till återsektorisering i 
sin politiska organisation då beredningarna tagits bort och ersatts av nämnder som har egna 
styrelser och kan besluta om vissa saker. Det anses dock ej vara en fullständig 
återsektorisering (3e) då de inte är facknämnder med egna förvaltningar och förvaltningen ser 
likadan ut som 2009. Enligt studiens teoretiska ramverk ses det snarare som tendens en 
återsektorisering (3d) då politiker flyttat från KF till de nya nämnderna.  

 

 

 

 

 

 



Sida 56 av 124 
 

Tabell 10 – Fallet Nykvarn 

 Kort def. Politisk organisation Förvaltningsorganisation 

3b. Oförändrad 
sedan 2009 

Organisationen har inte 
ändrats märkbart sedan 
2009 

 De fem 
verksamhetssektorerna 
kvarstår sedan 2009 men ett 
kundcenter, som sköts av 
förvaltningen, för ökad 
avsektorisering inrättades 
2011 

3d.Tendens till 
återsektorisering 

En något kraftigare 
tendens till 
återsektorisering med 
ytterligare fler än 2 
nämnder och/eller sektorer 

Beredningarna har 
tagits bort och 
utbildningsutskottet 
som 2009 låg under KS 
har blivit en egen 
utbildningsnämnd. De 
tre nämnderna har även 
styrelser som kan fatta 
besluta i vissa ärenden. 
En nämnd har ett 
utskott under sig som 
tidigare låg under KS. 
Således en tendens till 
återsektorisering även 
om det inte alls är 
samma antal nämnder 
som i den gamla 
organisationen. 

 

 

 

  



Sida 57 av 124 
 

5.9 Rättvik 
5.9.1 Beskrivning och analys av kommunen och dess avsektorisering  
Rättvik har runt 10 000 invånare och ligger i Dalarna. Kommunen avsektoriserade sin 
verksamhet 2007 med en borgerlig majoritet som tog initiativet till reformen och detta med 
ambitionen att få en helhetssyn över den kommunala verksamheten. Den politiska 
organisationen bestod då av tre styrelseutskott till KS (det finns även en miljö- och 
byggnadsnämnd som levde kvar från den gamla den gamla facknämndsorganisationen, se 
bilaga 18) (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:36). År 2007, då avsektoriseringen 
introducerades, reserverade sig socialdemokraterna mot beslutet då de ansåg att 
majoritetspartierna lämnat oppositionen utanför i denna viktiga fråga, vilket de ansåg vara en 
politisk skandal. Eftersom facknämndernas avskaffande innebar färre förtroendevalda, 
menade de också att det blev en demokratisk försvagning (Socialdemokraterna, 2007:1–2). 

Fullmäktige hade inte ändrat sin roll i förhållande till den gamla organisationen eftersom inga 
fullmäktigeberedningar inrättades. De tre som fanns placerades under ett av KS:s utskott. 
Skulle kommunen vilja inrätta fler beredningar hamnar även dessa under ett av de tre 
utskotten. År 2009 fanns det dock diskussioner om att inrätta en tillfällig beredning under KF 
för att se om det kunde förstärka KF. Den politiska organisationen var densamma 2009 som 
2007, se figur 26. 

Figur 26 – Rättvik politiska org. 2009 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Rättviks kommun (2006)                                                                  

År 2009 beskrivs det att kommunen är nöjd med sin politiska organisation, det är ”tydligare 
och mer konsekvent” samt ”avskaffandet av kommunchefsbefattningen” gav makten tillbaka 
till den politiska arenan (Ibid). 

”Styrelsen har totalansvaret för verksamheterna och har blivit mer av ett styrande organ. Dess 
Allmänna utskott har en viktig roll i styrelsens arbete. Förvaltningscheferna lyder direkt under 

kommunstyrelsens ordförande och befattningen som kommunchef har tagits bort” 
                                                                                            - Karlsson, Rommel & Svensson (2009:36) 

Under samma år kom det även in förslag på en ny förvaltningsorganisation. Efter ett år med 
den nya organisationen, då vissa justeringar skett tidigare, anses förvaltningsorganisationen ha 
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fungerat i stort sett bra men enligt en utredning behöver vissa saker förbättras. Det anses 
finnas risker med att ha: ”många chefer direkt underställda Kommunstyrelsens ordförande”, 
”Stabsfunktionens roll och arbetsledning behöver tydliggöras och stärkas”, ”Behovet av 
gemensam kultur inom samhällsbygg och miljö och bygg”, ”It-frågorna bör stärkas ur ett 
strategiskt perspektiv” samt ”En tydligare struktur i näringslivsarbetet behövs” (Rättviks 
kommun. 2009a). 

Således valde kommunen att göra en ändring i förvaltningsorganisation och ledningsgrupp där 
”Stabsenheterna tillsammans med serviceförvaltningen bildar en ny förvaltning” (Ibid). I och 
med detta ”samlas de verksamheter som fungerar som stöd och service åt den övriga 
kommunala verksamheten under en förvaltning och en chef”(A.a.:1). Inga politiker sitter med 
i förvaltningen. Denna nyordning började gälla september 2009 (Rättviks kommun, 2009b). 
Vid slutet av 2009 såg förvaltnings- och ledningsorganisationen ut som följande, se figur 27. 

Figur 27 – Rättvik förvaltningens org. 2009 

 

Källa: Rättviks kommun (2009a) 

Under 2009 gjordes även en arbetsrapport om den nya organisationen och hur den påverkat 
Barn- och ungdomsförvaltningen särskilt effekter på både personal och administration. 
Reformen anses ha fått effekten att förvaltningen har fått en helhetssyn på sin verksamhet 
vilket ger dem en möjlighet att underbygga sina rapporter bättre (Lundgren & Von Schatz 
Lundgren, 2009:3).  Det har även påverkat maktförhållandena enligt intervjuutsagorna med 
tydligare spänningar i Chefs- och utvecklingsforum (detta har dock inte lett till öppna 
konflikter). Författaren till rapporten anser dock att det är svårt att avgöra om detta beror på 
reformen eller ”kvardröjande s.k. dolda mönster” från den gamla organisationen. Då nämnden 
för detta verksamhetsområde försvann i och med avsektoriseringen har det ”lokala politiska 
inflytandet … uppfattats ha minskat” då KS är nu blivit det högsta organet (A.a.:8–9). 

5.9.2 Efter 2009 och SKL:s studie 
Den nya organisationen och de justeringar som gjordes under åren har uppmärksammats i 
lokalmedia både 2009 och 2014. Tidningarna fokuserar ofta på den debatt som finns om 
förändrade politiska organisationer och att den ”politiska och demokratiska ordningen och 
strukturen är på väg att förändras i många kommuner i Sverige” (Cham, 2009). Rubriken från 
2014 handlade om att kommunen inför en ny politisk organisation med stark betoning på 
”igen” eftersom kommunledningen ”har fått kritik för centralisering” (Dalanytt, 2014, P4 
Dalarna, 2014). De verkar ha tagit till sig kritiken och skapat tre nya utskott under KS (Ibid). 
Detta kan kopplas till institutionell teori och de forskare som antyder att ständiga 
organisationsförändringar leder till att kommuninvånare ser negativt på kommunen. Om det 
stämmer för Rättviks fall är dock svårt att säga enbart utifrån två tidningsartiklar. Kommunen 
har således genomgått förändringar sedan 2009 som innebär att miljö- och byggnadsnämnden 
får besluta i vissa frågor, se figur 28 (Rättviks kommun, 2016a). 
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Figur 28 – Rättvik politisk org. 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Rättviks kommun (2016b:3). 

 
7.9.1 Sammanfattning Rättvik  
Rättvik är en av de mindre kommunerna i urvalet och avsektoriserade sin verksamhet 2007. 
Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet då de ansåg att oppositionen inte fått vara 
med i diskussionerna och att det färre antal förtroendevalda förändringen skulle innebära 
betraktades som en demokratisk försvagning. Redan 2009 har kommunen en tendens till 
återsektorisering med införandet av ytterligare en förvaltning, vilket dock uppvägs av att det 
2017 blivit en förvaltningsenhet mindre, således ytterligare avsektorisering (3a). Den politiska 
organisationen har idag tre nya utskott av sektoriserad art jämfört med 2009, således en 
tendens till återsektorisering (3d). Sedan 2009 har kommunen således ändrat i sin organisation 
vilket inte alltid setts på med blida ögon från lokalmedia, då artiklar publicerats med stark 
betoning på att nu ändrar kommunen sin organisation igen.  
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Tabell 11 – Fallet Rättvik  

 Kort def. Politisk organisation Förvaltningsorganisation 

3a. Ytterligare 
avsektorisering 

Samordnat sin politiska 
och/eller förvaltningens 
org. där nämnder och/eller 
sektorer slagits ihop. Även 
ytterligare beredningar och 
eller/ annan åtgärd för 
ökad vitalisering av KF 

 Kommunen har sedan 2009 
tagit bort en förvaltning vilket 
anses vara en ytterligare 
avsektorisering då det går 
ifrån sektoriserings iden. 

3d.Tendens till 
återsektorisering 

En något kraftigare 
tendens till 
återsektorisering med 
ytterligare fler än 2 
nämnder och/eller sektorer 

Tre nya utskott under 
KS, KF har inga fasta 
beredningar utan bara 
tillfälliga. De tre nya 
utskotten anses vara en 
tendens till 
återsektorisering då det 
handlar om att 
sektorisera tematiska 
utskott mer. 
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5.10 Skurup 
5.10.1 Beskrivning och analys av kommunen och dess avsektorisering  
Skurups kommun ligger i Skåne län och grannkommun med Malmö stad (Karlsson, Rommel 
& Svensson, 2009:37). Orten är en av de mindre i denna studie med tanke på befolkning, ca 
10 000, men då det är en stor utpendlingsort till bland annat Malmö anses det vara en 
kommun av A-typ enligt SKL, se tabell 3. När den nya organisationen diskuterades innan 
avsektoriseringen 2003 hade ett förarbete med ambitionen till fördjupad demokrati arbetats 
fram och resulterat i en ”ideologisk bakgrund och diskussion omkring förslaget till en ny 
politisk organisation i Skurups kommun” (Skurup kommun, 2003:6). Besluten grundades på 
en framtidstro och beslutets tog i enighet av partierna. Det som dock diskuterades var den nya 
arbetsbördan för politikerna och om en vitalisering av KF verkligen skulle ske (A.a.:22). 
Ambitionen med den nya organisationen var att få med medborgarna och deras hjälp i att 
utveckla kommunens verksamhet (Dahlberg, Mörk & Ågren, 2005:33). Det var borgerlig 
majoritet tillsammans med Seniorpartiet då beslutet togs (Karlsson, Rommel & Svensson, 
2009:20). 

”Man kan inte leva i gårdagen. Ett sådant liv är som att se tillvaron i en spegel vilken ännu har kvar 
den gamla bilden. Tänk en bonde som plöjer med ett åder och förvånas över den dåliga avkastningen. 
Om framtiden utgör ett hot eller en möjlighet avgör vi själva genom hur vi förhåller oss till framtiden. 

Att genom gamla verktyg tro sig mota framtiden är som att bli överkörd utan att den överkörande 
upptäcker det.” 

                                                                                                      - Skurup kommun (2003:8) 

Då en organisationskarta ej finns att tillgå har figur 29 baserats på SKL:s rapports beskrivning 
av den politiska organisationen. Under 2009 fanns även en tillfällig beredning, 
”demokratiberedningen” av visionskaraktär.  

Figur 29 – Skurup politisk org. 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: Baserad på Karlsson, Rommel & Svensson (2009:40)    

Förvaltningen var uppdelad i två sektorer, vilka var underställda kommundirektören som i sin 
tur var underställd KS. De två förvaltningssektorerna hade varsin chef och kallades för 
”kommunutveckling – samhällsbyggnad” samt ”kultur, socialtjänst och utbildning”, se figur 
30. Kommunen ansåg att den nya organisationen fungerade väl och underlättade att lösa 
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främst ekonomiska frågor i kommunen (Norling, 2010:5) (Karlsson, Rommel & Svensson, 
2009:37).  

Figur 30 – Skurup förvaltningsorg. 2009                                   

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skurup kommun (2009)                                                                       

5.10.2 Efter 2009 och SKL:s studie  
Ett år efter att SKL:s rapport kom ut gav revisorerna i Skurups kommun ett konsultbolag i 
uppdrag att ”granska kommunstyrelsen” baserat på intervjuer (Ibid). KS ansåg att de internt 
hade bra kontroll över organisationen, dock ansåg de att uppsikten över förvaltningen kunde 
förbättras (Norling, 2010:2). Efter denna rapport ändrades organisationen 2011 med 
motiveringen: ”Det behövs kontinuerliga korrigeringar för att anpassa kommunens arbete och 
organisation till aktuella samhällsförhållanden. Även om det är viktigt att organisationen har 
en fast grund, måste det gå att göra vissa förändringar – annars riskerar kommunen att stanna 
upp i utvecklingen.” (Skurup kommun, 2011:9). Ambitionen var att stärka KF och ge 
medborgarna ökade möjligheter till att diskutera med politikerna och därför infördes två nya 
fasta beredningar och förvaltningen fick ännu en sektor (Ibid). 

Ett annat konsultbolag anlitades 2013 för att bedöma läget i kommunens organisation. Detta 
berodde på att det sedan ett år tillbaka ansågs finnas akuta brister i förvaltningsorganisation 
angående ”ärendehantering, avtalstecknande, attesthantering, upphandling och avtalstrohet” 
(Ernst & Young, 2013:2–3).  Den nya mandatperioden 2014–2018 har därför präglats av små 
justeringar i både den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen, se figur 31.  

Figur 31 – Skurup politisk org. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Källa: Skurup kommun (2016) 

Ett nytt utskott inrättades för skol- och utbildningsfrågor och även ett arbetsutskott under KS. 
Ambitionen var ”att fördjupa den demokratiska processen” (Skurup kommun. 2016:10, 56). 
Kommunen har tre förvaltningar med en kommunövergripande stab (Skurup kommun, 2017) 

5.10.1 Sammanfattning Skurup 
Skurup kommun var en av de tidiga att avsektorisera sin organisation vilket präglades av flera 
års förarbete där ideologi var en genomgående bakgrund. Kommunen har småjusterat i sin 
organisation under åren där de anser att det varit motiverat för att hänga med i 
samhällsutvecklingen. Justeringarna har ofta följt på utvärderingar internt och externt av 
konsultbolag och flera gånger har KS återremitterat förslag på ändring i organisationen för att 
utreda dem ännu mer. 

Tabell 12 – Fallet Skurup 

 Kort def. Politisk organisation Förvaltningsorganisation 

3a. Ytterligare 
avsektorisering 

Samordnat sin politiska 
och/eller förvaltningens 
org. där nämnder och/eller 
sektorer slagits ihop. Även 
ytterligare beredningar och 
eller/ annan åtgärd för 
ökad vitalisering av KF 

Då KF fått ytterligare 
två utskott med syftet 
att vitalisera KF 
ytterligare och för att 
öka kontakten med 
medborgarna 

 

3c. Lätt tendens 
till 
återsektorisering 

Organisationen har fått 
ytterligare 1–2 nämnder 
och/eller sektorer dvs går 
mot en ökad sektorisering 

 Förvaltningen var 2009 
uppdelad i två huvudgrupper, 
som idag har blivit tre, 
således en lätt tendens till 
återsektorisering 
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5.11 Stenungsund 
5.11.1 Beskrivning och analys av kommunen och dess avsektorisering  
Stenungsund är en av de större fallkommunerna med 27 000 invånare och ligger i Bohuslän i 
Västra Götalands län. Kommunen är tillsammans med Härryda de så kallade 
”pionjärkommunerna” vilka avsektoriserade sin organisation tidigt, det vill säga 1997 och har 
varit föremål för flertalet utredningar och studiebesök av andra kommuner. Vid 
avsektoriseringen ansågs att kommunens utveckling behövde följa med i tiden och att 
organisationsstrukturen ”är ett medel för det man vill uträtta” (Brorström m.fl., 1998:9, 
Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:15). Vid beslutet hade Liberalerna, Socialdemokraterna, 
Moderaterna och Centern majoritet (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:20). 

”Många organisationsförändringar eller projekt blir sin egen fånge. Man hamnar i fällan att till varje 
pris försvara ”hur rätt man tänkt i allt”. I Stenungsund försöker man undvika denna fälla genom att 
faktiskt se förändringen som en process, en resa med många dimensioner. Omprövning kommer att 

behövas och korrigeringar att göras.” 
                                                                                     - Brorström m.fl. (1998:9) 

De avskaffade facknämnderna ersattes med de nya utskotten och beredningarna, där 
beredningarna sågs som projektgrupper. Bakomliggande faktorer för avsektoriseringen var 
ekonomisk kris och ”skandalaffärer under 1995–1996” där kommuninvånarnas förtroende för 
kommunen sjunkit drastiskt. Detta innebar att kommunen var tvungen att ändra sin 
organisation och de inspirerade av Surahammar kommun. Surahammar var den allra första 
svenska kommunen att avsektorisera sin organisation och gjorde detta efter en kris. Vad både 
Stenungsund och Surahammar var ute efter var att kommunledningen skulle få en överblick 
över hela organisationen efter kriserna (Ibid, Bäck, 1998:31, Bretzer, 2001:31). Även om det 
initierades på grund av en kris, var det demokratiska aspekter som användes i 
argumentationen för den nya organisationen (Bäck, 2006:36). 

”I fallet Stenungsund tvingades politikerna att omorganisera på ett sådant sätt att en bättre kontroll 
och överblick över ekonomin nåddes (därmed inte sagt att målet ännu är uppfyllt). Sektorstänkandet 
var anemiskt för den kommunala organisationen och istället eftersträvades en helhetssyn. Man ville 

även att den politiska arenan, fullmäktige, skulle spela en roll som den arena där de verkliga besluten 
fattades” 

                                                                            - Bretzer (2001:32)  

År 2009 var förvaltningen en samlad enhet under KS och således är det som ”bedriver all 
verksamhet” (Stenungsund kommun, 2010:6). KS har tre utskott och KF fem beredningar 
med två myndighetsnämnder utöver de obligatoriska, se figur 32. Då en organisationskarta ej 
finns att tillgå från 2009 har figur 32 baserats på en uppdragsbeskrivning från 2006 som 
reviderades 2007 och som även gällde 2009. Kommunen var nöjd med sin organisation vid 
2009, tolv år efter avsektoriseringen, framförallt ur ett demokratiskt perspektiv (Karlsson, 
Rommel & Svensson, 2009:18).  
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Figur 32 – Stenungsund politisk org. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Stenungsund kommun (2006:1) 

5.11.2 Efter 2009 och SKL:s studie 
Siverbo undersökte bland andra Stenungsunds kommun 2009 där han intervjuade politiker 
och kom fram till att KF hade blivit mer vitalt i den nya organisationen och att politikerna nu 
hade verkliga möjligheter att faktiskt påverka. Andra ambitioner hade även infriats så som 
ökad helhets Dock nämns det i slutsatserna att den positiva bilden inte stämmer i en aspekt, 
medborgardialogen hade faktiskt inte förbättrats sedan avsektoriseringen genomfördes 
(Siverbo, 2009:2).  

År 2016 utvärderades organisationen även av PRE ERA som drog slutsatsen att den 
ekonomiska krisen kommunen drabbats av tvingade kommunen bort från stigberoendet så att 
spelreglerna ändrades på så sätt att politikerna var tvungna att omorganisera sin organisation 
för att ta kontrollen. Detta är i överensstämmelse med Bretzers teori om ”new patterns of 
governance” (PRE ERA, 2016:31–32).  

Organisationen har ändrats under årens gång (Stenungsund, 2011:24). Den nuvarande 
organisationen implementerades 2015 då en beredning försvann och ”genomförandet av 
denna har bland annat inneburit färre antal ledamöter i kommunstyrelsen och tre utskott 
kopplade till kommunstyrelsen istället för fyra” (Stenungsund kommun, 2016:55). 
Förvaltningen är oförändrad, se figur 33 och 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33 – Stenungsund förvaltning org. 2017 



Sida 66 av 124 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Källa: Stenungsund (2017) 
 

Figur 34 – Stenungsund politisk org. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Stenungsund (2017) 

5.11.1 Sammanfattning Stenungsund 
Stenungsund är en av pionjärkommunerna med att avsektorisera sin organisation och gjorde 
det år 1997 efter en ekonomisk kris och skandalaffärer där politikerna var tvungna att ta 
tillbaka kontrollen över organisationen. Även om detta anses vara den egentliga anledningen 
till omorganisationen är det demokratiska argument som använts i argumentationen bakom 
förändringen. Förvaltningens organisation är oförändrad sedan 2009 och KF har avvecklat en 
av sina beredningar men infört en valberedning samt möjlighet till tillfälliga valberedningar. 
Således är antalet beredningar desamma som 2009. 

Tabell 13 – Fallet Stenungsund 
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 Kort def. Politisk organisation Förvaltningsorganisation 

3b. Oförändrad 
sedan 2009 

Organisationen har inte 
ändrats märkbart sedan 
2009 

Samma antal 
beredningar som 2009 
– möjlighet att inrätta 
tillfälliga beredningar 
gavs 2015 

Oförändrad sedan 2009 

 

  



Sida 68 av 124 
 

5.12 Svedala 
5.12.1 Beskrivning och analys av kommunen och dess avsektorisering  
Svedala ligger i Skåne län, med cirka 20 000 invånare, således en av de större kommunerna i 
denna fallstudie (A-typ). Kommunen var en av de tidiga att avsektorisera sin verksamhet 
redan år 1999 med Socialdemokratisk majoritet i kommunen. Tio år senare vid tiden för 
SKL:s rapport var den fortfarande en avsektoriserad kommun med två myndighetsnämnder 
samt en överförmyndarnämnd, där KF hade ett fullmäktigeutskott och kunde även införa 
tillfälliga utskott. Utskotten var av tematisk art utan verksamhetsansvar (Lorentzon, 2004:16, 
Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:20, 37). Fullmäktigemötena delades upp och skiljer sig 
mellan diskuterande och beslutande möten där medborgarna får vara med på det förstnämnda. 
Således är KS den ”enda verksamhetsdrivande nämnden och förvaltningen är underställd 
kommunchefen”, se figur 35 (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:37).  

Figur 35 – Svedala politisk org. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Baserad på Karlsson, Rommel & Svensson (2009:37) 

Då det inte finns någon organisationskarta att tillgå har en sådan skapats utifrån SKL:s 
rapport, se bilaga 20. Redan 2009 urskiljer forskarna institutionella minnen och en viss 
spårbundet i organisationen: 

”Man tycker att helhetssynen har ökat för kommunens ledning samtidigt som utskotten då och då faller 
in i gamla hjulspår och agerar som nämnder. Detta skulle kunna bero på att verksamhetscheferna är 
de ansvariga tjänstemännen i fullmäktigeutskotten. Dessa utskott har ibland uppfattats som tandlösa 

och en viss otydlighet råder i kommunen rörande uppgiftsfördelningen. Det skulle kunna bero på 
bristen av på samordningsarenor. Enligt en kommunföreträdare har kommunstyrelsen fått ökad makt 

vilket ibland upplevts som problematiskt.” 
                                                                                          - Karlsson, Rommel & Svensson (2009:38) 

Den nya organisationen har utöver SKL:s arbete inte varit under utredning, men kommunen 
nämns då Stenungsund utreds 1998. Då beskrivs det dåvarande läget i Svedala som: ”hur den 
efterrevolutionära regimen i Svedala ska se ut vet man inte riktigt. Även Svedala ska hoppa på 
detta tåget och exakt hur den ska se ut är inte klart men facknämnder ryker all världens väg” 
(Brorström m.fl. 1998:10). Anledningen till avsektoriseringen var främst att skapa eventuella 
förutsättningar för en generalistkompetens både politiskt och administrativt för att få ett 
helhetsperspektiv. Det var också den ekonomiska krisen som krävde effektivisering (A.a.:17). 
Det intressanta i Svedalas fall var att även om kommunen hoppade på den nya reformen 
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tidigt, som forskare uttrycker det, var politikerna tydliga med att det skulle ses som en 
övergångsorganisation. Demokratiberedningen skulle ständigt ha i uppdrag att utveckla och 
hitta nya lösningar för att vitalisera KF ytterligare. Då ansågs det att den gamla organisationen 
med sektorstänk förde med sig så kallade oönskade konsekvenser, föråldrade strukturer som 
skulle ersättas med nya effektiva smidigare avvägningar i ambitionen om kommuninvånarnas 
bästa (A.a.:20–21). 

5.12.2 Efter 2009 och SKL:s studie 
Svedala var länge en frontkommun tillsammans med pionjärerna Stenungsund och Härryda 
där andra kommuner kom på studiebesök för att studera deras organisation (en typ av 
isomorfism). Åsikten var att politiker skulle syssla med visioner och inte hålla på med 
detaljarbete och där KF ska vara högsta beslutande organ, inte KS som i gamla organisationen 
(Johansson, 2004). Under åren har organisationen justerats i linje med precis som den initiala 
ambitionen var (Broman & Gillberg, 2006:57–58). Beredningarnas och utskottens uppdrag 
med medborgardialog har varit problematiskt då Svedala är en ”delad kommun” som består 
av tre olika ”öar” – det vill säga uppdelad i orterna: Bara, Klågerup och Svedala. Därför har 
beredningarna fått ha sina möten på alla tre platser för att samla in information från 
medborgarna vilket varit resurskrävande (Almqvist & Månsson, 2013:12).  

Under 2013–2014 tillsattes en beredning för att utreda en ny politisk organisation för 2015–
2018. Vid KF:s sammanträde 2013 valde de att efter fjorton år återsektorisera sin verksamhet 
till traditionella facknämnder, se figur 36. Därtill har kommunen kvar en del från den 
avsektoriserade modellen med beredningar som arbetar som projektgrupper. Åtta 
facknämnder med ordförande från majoriteten och vice ordförande från oppositionen tillsattes 
under KS i den återsektoriserade organisationen. Det beslutades även att en inledande liten 
utredning och en större utredning av organisationen skulle ske 2016 och redovisas 2017, se 
bilaga 21 (Svedala kommun, 2014:21–22, Svedala kommun, 2016b:26, Svedala kommun, 
2017a. 

Figur 36 – Svedala 
politisk org. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Svedala kommun (2016a) 

”I början på året gick vi in i en ny politisk organisation, från berednings- till nämndsorganisation. En 
övergång med stort fokus på att få det så enkelt som möjligt. Ett av de direkta resultaten som man såg 
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med övergången var nämndernas ökade fokus på sina egna verksam-heter och på sin egen ekonomi” 
                                                                    - Svedala kommun (2016b:4) 

5.12.3 Den återsektoriserade organisationen och anledningarna för den 
Det fanns många anledningar till kommunens återsektorisering, allmänt beskrivs att 
politikerna ville ha ökad insyn och ta mer ansvar för verksamheten och dess ekonomi. Detta 
ansvar överfördes från KF till de nya facknämnderna (Svedala kommun, 2017a). I 
utredningen som gjordes innan återsektoriseringen skedde, framkom det att 
myndighetsnämnden knappt haft några ärenden sedan 2011 då den nya skollagen föreskrev att 
rektorerna skulle fatta de mesta av besluten (Svedala kommun, 2014a:45).   

”Vi tror på att en tydlig nämndorganisation kommer att stärka det politiska arbetet och vara tydligare 
och effektivare än den nuvarande organisationen med beredningar som vi upplever har skapat en 

otydlighet för både kommuninvånare, tjänstemän och politiker. Ärenden har också som vi upplever det 
fått en längre behandlingstid” 

                                                                                       - Socialdemokraterna (2013) 

Förvaltningens organisation är uppdelad i verksamhetsområden med varsin chef, där de bland 
annat bereder ärenden som en traditionell nämndorganisation (Svedala kommun, 2017a). För 
att motverka de klassiska problemen med nämndstruktur ska alla facknämnder ha bromöten 
med andra nämnder för att behålla ett visst horisontellt tankesätt och förhindra sektorsväktare: 
”Beställarfunktionen måste klarläggas. En nämnd får inte spara inom sin verksamhet genom 
att höja avgifterna/kostnaderna för an annan nämnds verksamhet” (Socialdemokraterna, 2013, 
Svedala kommun, 2014a:46–50, Svedala kommun, 2014b:3) Det är just budgeten som oroar, 
att nämnderna än en gång ska vakta sina egna intressen vilket tidigare lett till ekonomiska 
bekymmer för andra i kommunen. Det var på gång att en budgetberedning skulle inrättas i den 
återsektoriserade organisationen för att få samförstånd om ekonomin (Svedala kommun, 
2014c). Öppenhet betonas mot medborgarna med öppna nämndmöten och särskilda 
medborgarmöten. Kraven i reformkommunerna ökar och då särskilt medborgardialogen 
kräver att de förtroendevalda tar sig tid, vilket de anser kan vara problematiskt i en 
avsektoriserad kommun där antalet förtroendevalda är färre. Färre förtroendevalda innebär 
också enligt rapporten en risk att makten koncentreras i en avsektoriserad organisation och 
leder till en maktkoncentration på fåtal personer. Tjänstemännen ansåg dock att samverkan 
blivit bättre och var bättre i den avsektoriserade organisationen. Sammanfattningsvis handlar 
återsektoriseringen om argument för tydlighet i ansvarsutkrävande och uppgifter, 
gränsdragningar vilket ska gynna effektiviteten, se bilaga 23 för argumentation om för- och 
nackdelar med de två olika organisationsmodellerna (Svedala kommun, 2013b:3, 10, Svedala 
kommun, 2013a:1). 

Vid beslutet yttrade sig flera partier och miljöpartiet ansåg att fler nämnder skulle ha införts 
än vad som gjordes med tydligare verksamhetsområden, exempelvis att bygg och miljö skulle 
vara varsin nämnd. Centerpartiet däremot föreslog att kultur och fritid skulle vara varsin 
nämnd. Dessa två partier ville således ha ytterligare sektorisering än vad det blev, se figur 37 
(Miljöpartiet, 2013, Centerpartiet, 2013). 
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Figur 37 – Svedala förvaltningens org. 2017 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Källa: Svedala kommun (2017b) 

5.12.1 Sammanfattning Svedala 
 Kommunen är en av de större i denna studie, se tabell 3, och var en av de tidiga att 
avsektorisera sin organisation efter en så kallad ekonomisk kris. Kommunen var tydlig från 
början att organisationen skulle ses som en övergångsorganisation och finjusteras samt 
behandlas av demokratiberedningen ständigt för att finna fler lösningar för att samordna 
ytterligare. År 2013 tog kommunen beslut om att återsektorisera sin verksamhet efter att ha 
haft en nämndlös organisation i femton år. Argumenten till detta, vilket har fått läsas mellan 
raderna på grund av bristande material (även efter efterförfrågningar från kommunen), var 
mer insyn och ansvarsutkrävande då det ekonomiska fördelades ut på facknämnderna istället 
för KF. 

 Tabell 14 – Fallet Svedala  

 Kort def. Politisk organisation Förvaltningsorganisation 

3e. 
Återsektorisering 

En fullständig 
återsektorisering då 
förhållandet mellan politik 
och förvaltning gått 
tillbaka till gamla 
facknämndsorganisationen 
dvs punkt 1 se figur 2 

Tagit bort 
beredningarna och 
infört traditionell 
facknämndsorg. Även 
om en del av den 
”gamla avsektoriserade 
org” lever kvar i 
möjlighet till tillfälliga 
beredningar under KF 

Tagit bort sektorerna och 
infört traditionell 
facknämndsorg. Även om en 
del av den ”gamla 
avsektoriserade org” lever 
kvar i möjlighet till tillfälliga 
beredningar under KF 
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5.13 Tierp 
5.13.1 Beskrivning och analys av kommunen och dess avsektorisering  
Tierps kommun ligger i Uppland och är en av de mellanstora fallkommunerna, det vill säga 
kommuntyp B, med ca 20 000 invånare (Eriksson, 2006). Kommunen har sedan tidigt 1980-
tal ändrat kontinuerligt i sin organisation och gjort nämndsammanslagningar, 
ansvarsförflyttningar osv (Haglund & Jaktling, 1993:96). Kommunen valde att 2007 
avsektorisera sina facknämnder  under Socialdemokratisk majoritet i kommunen. 
Nyckelorden för processen var tydlighet, helhetssyn och styrning. Det skulle bli mer makt åt 
de folkvalda samt en ”bättre service till medborgarna” (Tierps kommun, 2006). Det var 
stuprörstänkandet som organisationen ville bort ifrån och få en bättre organisation som 
svarade bättre på medborgarnas allt mer komplexa behov: 

”I den nya politiska organisationen slängs nämnder med respektive förvaltningar ut i kylan. En 
struktur med stuprör (nämnder, förvaltningar, verksamheter) stöder inte uppdraget som den 

kommunala organisationen har att ge bästa service till medborgarna. Personer tvingas idag att söka 
kontakt med flera olika förvaltningar i ett och samma ärende eller behov.” 

                                                                                    - Tierps kommun (2006) 

År 2009 gjorde SKL i sin rapport fördjupade fallstudier i just Tierp och två andra av 
fallkommunerna, och i denna kommun var aktörerna ”rörande överens om att processen måste 
få ta tid. Alla måste få bli lyssnade på, från dem som arbetar på golvet till oppositionen...” 
(Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:23). För Tierp tog det sex år av förarbete innan de 
beslutade om en avsektoriserad organisation. Förarbetet ansågs som grunden för ”ett vitt 
papper” - inget av de gamla kopplingarna skulle tas med i den nya organisationen, inget 
institutionellt minne skulle leva kvar så att saker togs för givet. Miljöpartiet var kritiskt till 
avsektoriseringen, och ansåg att KS skulle få allt för mycket makt (A.a.:24–25).        

Figur 38 – Tierp politisk org. 2009  

 

Källa: Tierps kommun 
(2010:36)    

År 2009 var kommunen 
avsektoriserad, det 
fanns fyra fasta 
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beredningar under KF och de hade ingen möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar. KS hade 
fyra utskott, förvaltningen var samlad i ett block och även om den lydde under KS 
delegerades mycket till de fyra utskotten, se figur 38 och 39. Fullmäktige anses vara mer 
vitaliserat med mer livliga debatter och där kommunen i den nya organisationen har en bättre 
kontakt med medborgarna (A.a.:38–39). 

Figur 39 – Tierp förvaltningens org. 2009 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Källa: Tierps kommun (2010:37) 

5.13.2 Efter 2009 och SKL:s studie  
I en del av en temaserie om moderna kommuner beskrivs Tierps kommun där fokus är på 
nytänkande och att kommunala verksamheter inte får ”stagnera och fastna i sina former”, det 
finns inte en lösning för alla kommuner utan alla måste organisera sig efter sitt arbetssätt 
(CoachCities, 2010:2). Rapporten beskriver de förtroendevaldas ändrade roll i och med 
”Globaliseringen, mediesamhällets utveckling, minskat förtroende för politiker och 
partiväsendets försvagning”, det politiska handlingsutrymmet har minskat på denna arena 
(A.a.:12).  

”En förflyttning från komfortzonen till morgondagens luftrum” ger en indikation på det 
utvecklingsförlopp som Tierps kommun nu går igenom. Ett omställningsarbete som handlar om att 

möta framtidens krav genom att bygga kultur snarare än struktur” 
                                                                        - CoachCities (2010:2) 

En traditionell nämndorganisation beskrivs som ett föråldrat ramverk medan Tierp anpassar 
sig för det nya samhället för att möta medborgaren och återerövra den politiska arenan med ett 
så kallat modernt arbetssätt. Förändringarna i samhället kräver en helhetssyn över den 
institutionella organisationen vilket inte går i en sektoriserad organisation. Kommunen har 
kontinuerligt valt att se över organisationen för att anpassa den efter verkligheten: 

”Människors behov har förändrats och stämde dåligt in i den tidigare nämnds- och 
förvaltningsstrukturen. Olika stuprör i form av nämnder – förvaltningar – verksamheter gjorde att en 

person kunde behöva söka kontakt med flera olika förvaltningar i ett och samma ärende” 
                                                            - CoachCities (2010:15) 

Även andra externa aktörer har granskat olika delar av kommunens verksamhet. Burström & 
Spåre gjorde detta 2010 i en revisionsrapport om fullmäktigeberedningarna. Politikerna 
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kommer in tidigare i debatten, medborgardialogen är som ovan nämnt bättre, partiernas 
revirtänkande har minskat, vilket både leder till bättre medborgardialog, fler personer på 
möten och att politikerna ”blir bättre på att uttrycka sig” (A:a.:6–9). 

Organisationen har ändrats med smärre justeringar, och dagens utseende uppstod efter en 
utredning av demokratiberedningen 2014 där alla fasta beredningar till KF avskaffades, 
förutom demokratiberedningen. Ambitionen var att arbeta mer med tillfälliga beredningar. 
Det är väsentligt att beredningarnas uppdrag, resurstilldelning och tidsram är tydligt från KF 
så att deras arbete kan bli så bra som möjligt (Tierps kommun, 2014). 
Tjänstemannaorganisationen är oförändrad med  tre block av tematisk art, under en 
kommunchef som leds av KS. Den politiska organisationen har en fast beredning under KF 
som är den beslutande instansen och KS har fyra utskott, se figur 40 (Tierps kommun, 2017b).  

Figur 40 – Tierp politisk org. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Tierps kommun (2017a) 

5.13.3 Sammanfattning Tierp 
Kommunen avsektoriserade sin organisation 2007 efter sex års förarbete. Kommunen anser 
att sektorisering är ett stuprörstänk som är föråldrat och motsvarar inte den moderna 
kommunen. Initieringen kom från politikerna, dock var miljöpartiet emot reformen. Den 
politiska organisationen har ändrats sedan 2009, två beredningar under KF försvann 2014 för 
att kommunen skulle arbeta mer med tillfälliga beredningar. Förvaltningens organisation 
består av tre block 2017 precis som 2009, även om det däremellan ibland bara funnits två. 
Kommunen jobbar ständigt med att finjustera sin organisation för att som de säger motsvara 
verkligheten. 
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Tabell 15 – Fallet Tierp 

 Kort def. Politisk organisation Förvaltningsorganisation 

3a. Ytterligare 
avsektorisering 

Samordnat sin politiska 
och/eller förvaltningens 
org. där nämnder och/eller 
sektorer slagits ihop. Även 
ytterligare beredningar och 
eller/ annan åtgärd för 
ökad vitalisering av KF 

Tagit bort två fasta 
beredningar under KF 
för att vitalisera 
ytterligare och arbeta 
mer med tillfälliga 
beredningar (detta då 
beredningarna ersatte 
de gamla 
facknämnderna delvis, 
nu har de slagits ihop 
mer) 

 

3b. Oförändrad 
sedan 2009 

Organisationen har inte 
ändrats märkbart sedan 
2009 

 Inte förändrats sedan 2009 
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7.14 Valdemarsvik 
5.14.1 Beskrivning och analys av kommunen och dess avsektorisering  
Valdemarsviks kommun ligger i Västra Götalands län och är en av de mellanstora 
kommunerna i denna studie, B-typ, med ca 7 700 invånare. Den nya organisationen har inte 
debatterats i någon större mån varken internt i organisationen eller externt. Inte ens vid 
avsektoriseringen 2007 skrevs det med i den kommunala årsredovisningen. Vid beslutet hade 
kommunen borgerlig majoritet. Då kommunen anser sig vara så pass liten har 
avsektoriseringen inte inneburit en stor förändring för dem jämfört med föregående 
facknämndsorganisation. De arbetade redan innan på ett tvärsektoriellt sätt med mer 
helhetssyn. Således var det inte demokratiska aspekter som var anledningen till reformen, 
vilket däremot gällde för de övriga 13 fallkommunerna. Med en avsektoriserad kommun ville 
de uppnå ”en organisation som inte kunde ifrågasättas juridiskt och med en tydligare 
ansvarsstruktur (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:20, 39).  

” Kommunstyrelsen var även tidigare enda nämnd med ekonomi- och verksamhetsansvar. Därmed har 
förvaltningsorganisationen inte förändrats i och med den politiska omorganisationen. Inte heller 

fullmäktiges eller styrelsens roll har enligt kommunföreträdarna ändrats.” 
                                                              - Karlsson, Rommel & Svensson (2009:39 

År 2009 hade kommunen en myndighetsnämnd, fyra utskott under KS men inga beredningar 
under KF. Förvaltningen, som beskrivs i citatet ovan var redan innan reformen uppdelad i tre 
områden under KS: tekniska-, barn- och utbildning samt socialförvaltningen. 
Organisationskarta för 2009 (som var densamma som 2007), visas i figur 41 samt bilaga 23. 
Den nya organisationen anses vara väl utformad för kommunens behov och effektiv, överlag 
är de nöjda med den även om den inte ändrat kommunens arbetssätt särskilt mycket (Ibid, 
Valdemarsviks kommun, 2008:66).  

Figur 41 – Valdemarsvik politisk org. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Valdemarsviks kommun (2007) 

5.14.2 Efter 2009 och SKL:s studie 
Även om tjänstemannaorganisationen inte ändrades efter avsektoriseringen skedde en 
förändring mot ytterligare avsektorisering 2011. Inför den nya mandatperioden beslutade 
kommunen att ”skrota” kommunchefen och valde istället att bilda ”en ledningsgrupp för 
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tjänstemännen”. Beslutet innebar att socialförvaltningen minskade i storlek då individ och 
familjeomsorg gick in ”i centralförvaltningen” (Börjesson, 2011).  

”En blir sex. Kommunchefens uppgifter kommer i stället att fördelas på sex roller. Dels på de tre 
befintliga förvaltningscheferna (barn och utbildning, tekniska kontoret och socialkontoret) och dels på 

två nya roller.” 
                                                                                - Börjesson (2011) 

 

Forskningscentret ”Centrum för kommunstrategiska studier” (CKS) skrev 2014 en rapport om 
utvalda kommuners, bland annat Valdemarsvik, minskade befolkning och hur det förändrade 
kommunens organisationer (Syssner, 2014:5). Besluten som tas handlar ofta om 
kostnadseffektivitet, vilket den avsektoriserade organisationen kan vara ett exempel på för att 
uppnå bättre service för kommuninvånarna (Elmqvist, Abramsson & Cedersund, 2016:6). 

Idag ser organisationen ut så att KF är beslutande organ precis som 2009, där ärenden 
behandlas av KS:s utskott som även i sin tur är kopplade till den samlade förvaltningen 
(Valdemarsvik, 2016a:1–2). Tjänstemannaorganisationen är uppdelad på tre så kallade 
sektorer som leds av kommunchefen under KS, vilka etablerades 2015. Således infördes 
kommunchefens roll snabbt igen efter ”skrotningen” 2011. Från och med 2015 förändrades 
även myndighetsnämndens roll då dess sociala område blev ett nytt utskott under KS, se figur 
42 (Valdemarsvik, 2016a:26). KS utskott är beredande och har egen beslutanderätt 
(Valdemarsvik, 2017). 

”I januari 2014 sjösattes kommunens nya övergripande organisation där sex sektorer blev tre, samt 
en serviceavdelning. Förändringsarbetet har fortsatt under 2015. Nya funktioner har skapats och 

enskilda medarbetare har fått möjlighet till nya uppdrag och till kompetensutveckling.” 
                                                                                     - Valdemarsvik (2016a:26) 

Figur 42 – Valdemarsvik politisk org. 2017. 
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Källa: Valdemarsviks kommun (2016b) 

5.14.1 Sammanfattning Valdemarsvik 
Valdemarsviks kommun är en av de mellanstora kommunerna, B-typ, och avsektoriserade sin 
organisation 2007. Sedan 2009 har inte mycket uppmärksammats om kommunens 
organisation varken av utvärderingar internt eller externt av media. Det som framgår är att 
avsektoriseringen inte innebar en så stor förändring för kommunen som redan arbetade 
tvärsektoriellt. Det är även den enda av de studerade kommunerna som inte hade 
demokratiska aspekter som syfte för reformen, utan det handlade om tydligare ramar för 
juridiskt ansvarsutkrävande. Således arbetade både KF, KS och förvaltningen 2009 på samma 
sätt som de gjorde tidigare.  

Tabell 16 – Fallet Valdemarsvik 

 Kort def. Politisk organisation Förvaltningsorganisation 

3c. Lätt tendens 
till 
återsektorisering 

Organisationen har fått 
ytterligare 1-2 nämnder 
och/eller sektorer dvs går 
mot en ökad sektorisering 

Då 
myndighetsnämnden 
blivit ett utskott under 
KS anses det vara en 
tendens till 
återsektorisering. 
Utskotten har en viss 
beslutande makt vilket 
de hade redan 2009 
således beräknas det ej 
i denna studie då det är 
förändring sedan 2009 
som studeras. 

Då ytterligare en sektor 
tillkommit sedan 2009 anses 
det vara en lätt tendens till 
återsektorisering. 

 

 

 

 

  



Sida 79 av 124 
 

5.15 Politikernas nya roll i en avsektoriserad organisation – färre och mer visionära? 
Vad innebär en avsektoriserad organisation egentligen för politikerrollen? Tidigare forskning 
och kommunerna själva indikerar ett minskat antal förtroendevalda och fler 
kommunfullmäktigemöten som tar allt mer förberedelsetid i anspråk.  

I samtliga kommuner, förutom Valdemarsvik, har den nya organisationen inneburit en mer 
eller mindre förändrad roll för de förtroendevalda. Det mest märkbara har ansetts vara det nya 
arbetssättet med att gå ifrån den specialistkompetens som tidigare fanns i en facknämnd med 
sin egen förvaltning till en ny linje med mer tematisk bredd och således mer av generell 
kompetens. Man beslutar inte längre om enbart saker inom ett verksamhetsområde utan 
behöver kunna lite om allt och får i och med det en bred helhetssyn över kommunens 
verksamhet (Arvika kommun, 2016b:2). I vissa kommuner saknar politikerna sina tjänstemän 
och vice versa från den gamla organisationen, och då den nya innebär ett avskaffande av 
sektoriseringen försvinner detta klassiska förhållande mellan politik och förvaltning med en 
nämnd och en förvaltning kopplad till varandra. En annan aspekt är att de jobbar mer visionärt 
i de tematiska beredningarna. De diskussioner som förs präglas av ”vad-frågor” inte ”hur-
frågor” (som ska tas hand om av tjänstemannakollegiet). 

I mindre kommuner har det även inneburit att en mötesplats mellan olika aktörer försvunnit 
då facknämnderna avskaffades. Medborgarna kan inte längre till en ordförande för en 
facknämnd och fråga om specifika ärenden. I flertalet av fallkommunerna har just denna 
problematik uppmärksammats, det anses inte vara lika lätt att kontakta en beredning som en 
facknämnd. Detta har upplevts som problematiskt för vissa politiker, särskilt när de är på plats 
och ska representera partiet ute i kommunen kan de inte längre svara på specifika frågor som 
de kunde förr. Detta beror på att de arbetar mer med visioner än detaljfrågor i en 
avsektoriserad verksamhet. Det innebär en svårighet att greppa hela organisationen och allt 
som händer när stuprörstänket försvinner (Arvika kommun, 2009a).  

Majoriteten av fallkommunerna anser att KF vitaliserats. Dessutom föregås KF:s möten av 
diskussioner i beredningarna, dessa parlamentariska beredningar innebär mer samförstånd och 
mindre konflikt mellan partierna. Om detta är bra eller dåligt går ej att utläsa utifrån denna 
studie men de förtroendevalda anses föredra det nya politiska klimatet i en avsektoriserad 
organisation (Bäck, Siverbo & Brorström, 2001:17–18). Dock finns det en oro i kommunerna 
att dessa livliga debatter har ett för högt pris, att ledamöterna får så pass mycket att göra och 
förbereda nu när de ska ha en helhetssyn över organisationen att de inte hinner med. Denna 
oro är det dock sällan själva ledamöterna som hyser utan mer andra aktörer i organisationen 
(Eksjö kommun, 2010:41, Finspångs kommun, 2008b). Dock uttrycker en del senare studier 
en viss oro om att KF sammanträder oftare efter en avsektorisering. Enligt statistik är så inte 
fallet, se tabell 17. Det går dock att utläsa från denna studie att i majoriteten av fallen har KF:s 
möten blivit längre och tar således mer tid i anspråk för de förtroendevalda. Mötena blir 
möjligen inte mycket längre men förberedelsearbetet. Detta är även något som visar sig i att 
debatterna blir livligare då politikerna förbereder sig mer för mötena. Vitaliteten gynnas också 
av att samtliga har en helhetssyn istället för att enbart fokusera på sitt verksamhetsområde. 
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Tabell 17 – Antalet gånger som KF sammanträtt under mandatperioden efter region och årsintervall   

 2002-2006 2006-2010 2010-2014 2014-2018 Differens 
2002-2018 

Procentuell 
förändring 
2002-2018 

Arvika 11 11 11 11 0 0 
Eksjö 8 10 11 10 2 25% 
Finspång 15 10 12 12 -3 -20% 
Götene 9 10 11 9 0 0% 
Härryda 10 10 10 10 0 0% 
Kungälv 12 10 11 10 -2 -17% 
Lerum 10 9 9 9 -1 -10% 
Nykvarn 10 10 8 8 -2 -20% 
Rättvik 8 7 6 6 -2 -25% 
Skurup 10 11 10 11 1 10% 
Stenungsund 9 8 9 10 1 11% 
Svedala 13 10 11 11 -2 -15% 
Tierp 8 7 6 6 -2 -25% 
Valdemarsvik 9 9 9 6 -3 -33% 
Källa: SCB (2017) 

Det går att urskilja i Karlsson, Rommel & Svenssons rapport en tes om att redan 2009 
minskade antalet förtroendevalda i majoriteten av de avsektoriserade kommunerna (2009:40). 
Statistiken styrker inte detta, av fjorton fall har sex fall ökat antalet förtroendevalda mellan 
2007 – 2017, medan i lika många fall har antalet minskat. I ett fall är antalet oförändrat, se 
tabell 18.  

Tabell 18 – Antal förtroendevalda 

 2007 2011 2017 Differens 
2007 – 2017* 

Procentuell 
förändring 
2007-2017* 

Arvika 118 118 104 -14 -12% 
Eksjö 82 115 109 27 33% 
Finspång - 106 99 -7 -7% 
Götene 131 11 203 -28 -21% 
Härryda 90 109 109 19 21% 
Kungälv 142 138 123 -19 -13% 
Lerum 140 151 146 6 4% 
Nykvarn 78 80 77 -1 -1% 
Rättvik 80 92 84 4 5% 
Skurup 95 100 98 3 3% 
Stenungsund 96 101 98 2 2% 
Svedala 102 104 102 0 0% 
Tierp 110 105 102 -8 -7% 
Valdemarsvik 70 73 80 10 14% 
*Förutom i Finspångs fall då 2011-2017 
Källa: Karlsson, Rommel & Svensson (2009), SCB (2017) 
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5.16 Sammanfattning av samtliga fallkommuner 
 Genomförandeår 

för avsektorisering 
och politisk 
majoritet 

Huvudargument 
för 
avsektoriseringen 

Antal utskott, 
sektorer/nämnder 2009 

Antal utskott, 
sektorer/nämnder 2017 

Arvika  2007 

Socialdemokraterna 

Skapa helhetssyn 
med en org. som är 
bättre anpassad för 
samhällsutmaningar
, mer flexibel i och 
med ett 
tvärsektoriellt 
arbete  

Tre utskott under KS, två 
beredningar under KF och tre 
myndighetsnämnder, en 
förvaltning uppdelad i tre 
verksamhetsområden 

Tre myndighetsnämnder, 2-3 
beredningar under KF, en enda 
förvaltning som är indelad i två 
verksamheter. Tre utskott 
under KS 

Eksjö 2005 

Borgerlig 

Medborgarna i 
fokus med dialoger, 
samt skapa 
helhetssyn 

Tre fastaberedningar under KF, 
fyra utskott under KS och 
förvaltningen uppdelad i tre 
sektorer, tre 
myndighetsnämnder 

Fyra nämnder under KS, inga 
fasta beredningar 

Finspång 2009 

Socialdemokraterna 
och vänstern 

Vitalisering av 
fullmäktige och 
skapa helhetssyn 

Förvaltningen uppdelad i fem 
sektorer, KF har möjlighet till 
tillfälliga beredningar, KS har 
en social myndighetsnämnd 
under sig, tre 
myndighetsnämnder 

Ingen fast beredning, två 
myndighetsnämnder samt sex 
nämnder/sektorer under en 
förvaltning 

Götene 2007 

Borgerlig och 
miljöpartiet 

Medskaparanda (få 
alla aktörer i 
kommunen interna 
och externa 
delaktiga i 
politiken) 

Fyra nämnder under KS, tre 
fasta beredningar under KF 
och fyra myndighetsnämnder 

En förvaltning med fyra 
sektorer och 
verksamhetsnämnder med egna 
styrelser under KF 

Härryda 1999 

Socialdemokraterna 
och centern 

Vitalisering samt 
nya arbetsformer 

Fyra myndighetsnämnder, fyra 
beredningar under KF, tre 
utskott under KS och 
förvaltningen är uppdelad i tre 
sektorer 

En samlad förvaltning med 
fem sektorer, fyra beredningar 
under KF och ett utskott under 
KS, fyra myndighetsnämnder 

Kungälv 2007 

Socialdemokraterna, 
vänstern och 
miljöpartiet 

Ökad helhetssyn, 
och bättre service 
för 
kommuninvånarna 

Fyra fasta beredningar under 
KF, två utskott under KS, två 
myndighetsnämnder och en 
samlad förvaltning 

Sex fasta beredningar under 
KF, sex myndighetsnämnder 
och fem utskott under KS. En 
samlad förvaltning med tre 
sektorer  

Lerum 2007 

Borgerlig 

Skapa en helhetssyn 4st fasta beredningar under 
KF,4st myndighetsnämnder, 
5st sektorer under en samlad 
förvaltning 

7st beredningar under KF, 3 
myndighetsnämnder, 4 st. 
utskott under KS, Fyra sektorer 
under en samlad förvaltning 

Nykvarn 2007 

Nykvarnspartiet, 
Moderaterna och 
Centern 

Ekonomiska 
besparingar och 
närdemokrati 

Fem verksamhetssektorer 
under en samlad förvaltning, 
ett utskott under KS, två 
nämnder med 
verksamhetsområden från den 
gamla organisationen, KF har 
enbart tillfälliga beredningar 
och fyra myndighetsnämnder 

En samlad förvaltning med 
fem verksamhetssektorer och 
ett kundcenter, tre 
verksamhetsnämnder med egna 
styrelser där ett har det sociala 
utskottet under sig, KF har fem 
myndighetsnämnder 

Rättvik 2007 Skapa helhetssyn KF tre myndighetsnämnder, KF tre myndighetsnämnder, 
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Borgerlig KS har 3 utskott. En samlad 
förvaltning under KS med fem 
sektorer 

KS 6 utskott och en samlad 
förvaltning under KS med fyra 
sektorer 

Skurup 2003 

Borgerlig och 
seniorpartiet 

Stärka 
kommunmedborgar
nas möjlighet att 
påverka 

Två förvaltningar under KS, tre 
beredningar under KF och två 
myndighetsnämnder. KS har 
tre utskott 

Tre förvaltningar under KS, 
KF har fem beredningar, tre 
myndighetsnämnder och KS 
har tre utskott 

Stenungsund 1997 

Folkpartiet 
(liberalerna), 
Socialdemokraterna, 
Moderaterna och 
Centern 

Vitalisering, 
ekonomiska 
besparingar 

KF har fem beredningar, KS 
tre utskott, fyra 
myndighetsnämnder och 
förvaltningen uppdelad I tre 
sektorer 

Fyra beredningar under KF, tre 
utskott under KS, tre 
myndighetsnämnder och en 
förvaltning med tre sektorer 

Svedala  1999 

Socialdemokraterna 

Få invånarna mer 
delaktiga i politiken 
samt effektivisera 
ekonomin 

Tre myndighetsnämnder, tre 
utskott under KS, fem utskott 
under KF 

Traditionell 
facknämndsorganisation 

Tierp 2007 

Socialdemokraterna 

Stärka politikens 
roll 

En samlad förvaltning under 
KS med tre block, KF har tre 
fasta beredningar, KS har fyra 
utskott 

En samlad förvaltning med tre 
block, KS har en fast 
beredning, KS har fyra utskott 

Valdemarsvik 2007 

Borgerlig 

Tydligare juridiskt 
ansvarsutkrävande 

En myndighetsnämnd, fyra 
utskott under KS,  

KF en demokratiberedning, två 
myndighetsnämnder, KS fyra 
utskott, förvaltningen en 
samlad med fyra sektorer  
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6. Slutsatser 
Följande kapitel beskriver slutsatserna för de tre olika frågeställningarna. Frågorna utgör även 
strukturen för kapitlet.  

6.1 Hur har den kommunpolitiska organisationen förändrats i de 14 fallkommunerna 
under perioden 2009 - 2017? 
Utifrån studiens resultat går det att urskilja att samtliga fallkommuner mer eller mindre har 
ändrat sin organisation sen 2009, vilket inte är förvånande då kommuner gör små eller större 
justeringar av organisationen konstant. Samtliga har kvar en avsektoriserad organisation, med 
undantag för Svedala kommun som har gått tillbaka till en traditionell 
facknämndsorganisation 

Hur organisationen förändrats skiljer sig ofta åt mellan kommunens politiska organisation och 
förvaltningens organisation där de båda har förändrats i olika riktningar. Detta har skett i de 
flesta kommuner, förutom Svedala, Lerum, Arvika, Valdemarsvik och Eksjö där båda 
organisationerna gått i samma riktning. Några av fallen påvisar att den politiska 
organisationen fått en ökad avsektorisering, fem av fjorton fall. Däremot är förvaltningens 
organisation mer jämnt fördelad mellan de olika kategoriseringarna, det vill säga detta påvisar 
att det inte är så stor skillnad mellan lätt tendens till återsektorisering (3c) och ökad 
avsektorisering (3a), se tabell 6.  Att den politiska organisationen gått i ytterligare 
avsektorisering (3a) än förvaltningens organisation kan kopplas till spårbundenhet inom 
organisationen och förvaltningens institutionella minne som hämmar den nya organisationens 
implementering.  

Tabell 6 - Fallkommunernas förändrade organisationer 

 Kort def. Politisk organisation Förvaltningsorganisation 

3a. Ytterligare 
avsektorisering 

Samordnat sin politiska 
och/eller förvaltningens org. 
där nämnder och/eller 
sektorer slagits ihop. Även 
ytterligare beredningar och 
eller/ annan åtgärd för ökad 
vitalisering av KF 

Tierp, Skurup, Lerum, 
Härryda, Arvika 

Rättvik, Lerum, Kungälv, Arvika 

3b. Oförändrad 
sedan 2009 

Organisationen har inte 
ändrats märkbart sedan 2009 

Stenungsund Tierp, Stenungsund, Nykvarn, 
Härryda 

3c. Lätt tendens till 
återsektorisering 

Organisationen har fått 
ytterligare 1–2 nämnder 
och/eller sektorer dvs går mot 
en ökad sektorisering 

Valdemarsvik, Kungälv, 
Finspång 

Valdemarsvik, Skurup, Götene, 
Finspång, Eksjö 

3d.Tendens till 
återsektorisering 

En något kraftigare tendens 
till återsektorisering med 
ytterligare fler än 2 nämnder 
och/eller sektorer 

Rättvik, Nykvarn, Götene; 
Eksjö 

 

3e. Återsektorisering En fullständig 
återsektorisering då 
förhållandet mellan politik 
och förvaltning gått tillbaka 
till gamla 
facknämndsorganisationen 
dvs punkt 1 se figur 2 

Svedala Svedala 
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Utifrån SKL:s kommuntyper går det att urskilja att de stora kommunerna, det vill säga typ A, 
majoritetsmässigt gått i en mer återsektoriserande riktning både i den politiska organisationen 
och i förvaltningens organisation. I de mellanstora kommunerna, det vill säga typ B, är det 
mer utspritt och den politiska organisationen går mestadels i en starkare tendens till 
återsektorisering medan förvaltningen är oförändrad i samtliga fall. I de minsta kommunerna i 
denna studie, det vill säga typ C, är skillnaden mellan organisationerna mest markant, den 
politiska går i en tendens till återsektorisering medan förvaltningen oftast samordnats mer, se 
tabell 7. 

Tabell 7 – Typ kommunernas organisationsstruktur tendenser 

 * A typkommun B typkommun C typkommun 

3a. Ytterligare 
avsektorisering 

P Skurup, Lerum, 
Härryda 

Tierp Arvika 

F Lerum, Kungälv  Rättvik, Arvika 

3b. Oförändrad 
sedan 2009 

P    

F Stenungsund, 
Härryda 

Tierp, Nykvarn  

3c. Lätt tendens 
till 
återsektorisering 

P Kungälv Valdemarsvik, 
Finspång 

 

F Skurup Valdemarsvik, 
Finspång 

Eksjö, Götene 

3d. Tendens till 
återsektorisering 

P   Eksjö, Götene, 
Nykvarn, Rättvik 

F    

3e. 
Återsektorisering 

P Svedala   

F Svedala   

*P=politisk org. F= förvaltningsorg. 

6.2 Har de eventuella organisationsförändringarna gått i en återsektoriserande riktning, 
och i så fall vilka argument har använts för detta? 
Av de 14 fallkommunerna är det en som återsektoriserat sin organisation och flera som haft 
tendens till återsektorisering, se tabell 6. Argumenten för detta skiljer sig åt och oftast finns 
det inte så mycket tillgängligt material för detta.  

I Nykvarn där en starkare tendens till återsektorisering skett (3d) var bakgrunden att ”den 
nuvarande ordningen med ett utbildningsutskott mera fungerar som en nämnd utan riktiga 
befogenheter” vilket leder till problem då ”utskottet fattar beslut kring skolfrågor som inte 
varit till beslut i kommunstyrelsen”, det vill säga en slags spårbundenhet och institutionellt 
minne (Nykvarn kommun, 2008:14). Det har varit svårt för beredningarna att göra sig hörda 
då de inte har befogenheter, så även om organisationen ändrats har inte implementeringen 
fungerat helt. Det ansågs därför vara mer effektivt att införa fler beredningar och stärka KS:s 
roll som verksamhetsnämnd.   

En kommun vars argument är något paradoxala är Svedala, som återsektoriserat sin 
organisation, där samma argument som användes för avsektoriseringen fanns vid tidpunkten 
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för återsektoriseringen. Sammanfattningsvis handlade båda organisationsförändringarna om 
strävandet efter effektivitet och tydligare ansvarsfördelning. År 2013, då en utredning om en 
eventuell återsektorisering presenterades, var det fler fördelar än nackdelar med den 
avsektoriserade organisationen. KF upplevdes fått livligare debatter. Helhetssynen kom då 
sektoriseringen försvann, ingen konflikt uppstod, men likväl uppstod oklarheter kring var de 
olika frågorna ska beredas. KS upplevde även att de både fått mer makt till sig sen 
avsektoriseringen men också att en del driftsfrågor som de inte hann med förflyttats till 
tjänstemännen. Detta innebar i sin tur att tjänstemannen fått mer makt (Svedala kommun, 
2013b:6). Det som dock har saknats är möjligheten för politiker att utveckla specialintressen, 
vilket de kan i en traditionell facknämndorganisation. Mötena anses även bli för långa och KS 
hinner inte med, vilket även tidigare forskning har indikerat (Karlsson, Rommel & Svensson, 
2009). Ett annat argument som berörs är att Svedala kommun anser att medborgardialog är en 
viktig del i dagens samhälle och då en avsektoriserad organisation innebär färre antal 
förtroendevalda går det inte ihop med arbetet gällande medborgardialog då det kräver fler 
förtroendevalda. Detta är intressant då denna studie kan urskilja att enligt data, se tabell 5, 
ökade Svedalas antal förtroendevalda kort 2011, men är oförändrad mellan 2007 och 2017. 
Således har kommunen inte haft färre förtroendevalda i sin avsektoriserade organisation 
jämfört med den återsektoriserade. 

Således är argumenten få, både kring återsektorisering och både vid tendenser till 
återsektorisering. Men i mer djupgående studier kan säkert fler argument påträffas.Trots det 
kan studien påvisa att argument om effektivitet, ansvar, att KF mötena är alldeles för långa 
och kräver mycket förberedelse samt att stärka KS roll varit de mest använda argumenten för 
återsektorisering eller tendenser till det. Därför anses argumenten vara av mer 
inomorganisatorisk karaktär där det handlar om att anpassa sig till det snabbt föränderliga 
samhället. Implementeringen har inte fungerat helt och spårbundenhet har gjort att 
kommunerna med nya organisationer ibland arbetat likadant som i den gamla vilket har lett 
till svårigheter. Omorganiseringen var mestadels planerad i de olika fallkommunerna men i 
Stenungsund och Härryda som hade drabbats av ekonomiska svårigheter kan det kallas för en 
snabb förändring. Det går även att diskutera kring att Finspång ändrade sin organisation på 
grund av länsstyrelsens undersökning om föreliggande jäv, något som inte redovisas av 
kommunen som påstår att avsektoriseringens planering redan var påbörjad.  

6.3 Innebär en avsektoriserad organisation fler kommunfullmäktigesammanträden och 
färre antal förtroendevalda som forskare hävdar?  
De förtroendevaldas uppdrag förändras inte markant av den nya organisationen i frågor som 
rör antalet sammanträdanden och antalet förtroendevalda. Tidigare forskning indikerar att 
antalet förtroendevalda sjunker i de avsektoriserade kommunerna vilket även denna studie 
påvisar även om det inte är i samtliga fall, se tabell 5. KF:s sammanträden blir inte fler utan i 
merparten av fallen blir de färre, se tabell 4. Huruvida längden på mötena ökat går inte att 
urskilja i studien även om vissa av fallkommunernas utvärderingar har indikerat detta. Ett 
argument för tendens till återsektorisering har varit specifikt att den nya organisationen kräver 
mer tid i förberedelse och längre mötestider både för KF och KS. 

Den nya organisationen har förändrat rollen så att de förtroendevalda numera avkrävs mer av 
en generalistkompetens i motsats till den specialistroll inom respektive verksamhetsområde 
som de hade i de gamla facknämnderna. I och med det kan de diskutera och debattera kring 
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samtliga ärenden i KF och inte bara begränsa sig till egna egna områden. Det är således ett 
sätt att motarbeta sektorsväktare. I mindre kommuner har detta en direkt koppling till 
politikernas dialog med medborgarna – förr visste medborgarna vem som var ordförande i 
vilken nämnd och kunde således bara ringa dem för att ställa frågor. Idag är det till en annan 
serviceenhet de får vända sig. Generalistkompetensen innebär i flertalet fall ett vitaliserat KF 
med mer debatter, och eftersom mycket diskuteras redan i beredningarna mellan politikerna 
förblir KF debattfyllt och inte så pass konfliktfyllt att beslut inte kan tas som det varit tidigare. 
De större meningsskiljaktigheterna löses oftast i beredningarna.  
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7. Avslutande reflektioner  
Kommunerna är idag under kraftigt omvandlingstryck i och med globalisering och 
välfärdsutmaningar. I en tid där decentralisering och fria marknader får allt mer utrymme i 
förvaltningspolitik är det intressant att urskilja ett nytt normideal. Detta ideal leder för för 
flera kommuner till en organisationsförändring som handlar om avskaffandet av facknämnder, 
således att avsektorisera i ambition att makten ska förskjutas från tjänstemännen och/eller KS 
till KF. Detta är en trend som hållit i sig åtta år efter SKL:s rapport utkom, även om det i 
många fall handlat om längre tid än så. Avsektorisering som reform innebär en centralisering 
av makten och att vitalisera KF. Reformen kan också sägas vara i linje med NPM i 
ambitionen att få ett mer samordnat arbetssätt inom organisationen. En viktig lärdom från 
både SKL:s rapport och övriga studier är att det är svårt att uttala sig om vilka konsekvenser 
en organisationsförändring får förrän det gått en längre tid. Både för de inblandade politikerna 
och för forskare är det vanskligt att värdera en reform innan den har hunnit verka i några år. 
Denna studie har studerat fjorton fall som åtminstone haft en avsektoriserad organisation 
sedan 2009. Om detta är tillräckligt för att studera hur stora förändringar implementeras i 
interna organisationer är svårt att avgöra. 

Det handlar inte bara om det rätta tillfället att studera förändringsprocesser även om det finns 
en samstämmighet inom forskningen att dessa förändringar måste ges tid. Att snabbt 
återsektorisera kan leda till institutionella problem, exempelvis missnöje bland medarbetare 
och förlorat förtroende från kommuninvånare (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:10). 
Detta är något som denna studie kan påvisa med stöd från Bretzers teori, exempelvis i fallet 
med Rättviks kommun där lokalmedia flertalet gånger under åren hade rubriker med betoning 
på att kommunen ändrade sin organisation ”igen” (2009:29-30, Dalanytt, 2014, P4 Dalarna, 
2014). Att tid är en väsentlig och kritisk faktor går att urskilja i praktiken, det vill säga inom 
kommunerna har samtliga fall visat detta. Transparens och tid krävs för att 
organisationsförändringen ska bli lyckad. Flertalet av de intervjuade kommunalråden från de 
fjorton kommunerna instämmer i att dessa processer tar tid och måste låtas ta tid. Inte minst är 
ett gediget förarbete är av yttersta vikt (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:24, Siverbo, 
2009:17). Resultatet påvisar även att det oftast är urbana frågor, det vill säga bygg- och 
miljönämnder samt överförmyndarnämnder som inte tas bort med en avsektoriserad 
organisation.   

Rapporten från SKL 2009 drar slutsatsen att politikerna i de berörda kommunerna efter några 
år var överlag nöjda, inte minst ur ett ”demokratiskt perspektiv” samtidigt som SKL påvisar 
att möjligen ”den initiala uppskattningen av hur man lyckats vitalisera fullmäktige avtar” 
(Karlsson, Rommel & Svensson, 2009:10). För att ge organisationsförändringen en ärlig 
chans är transparens av stor vikt, transparens i samtliga beslut både ut mot organisationens 
medarbetare, politiker så väl som tjänstemän, samt kommuninvånarna. Att ha material 
tillgängligt på kommunens interna kommunikationsportaler är en möjlighet för att motarbeta 
missnöje i organisationen (A.a.:25). För Härryda kommun som började avsektorisera sin 
verksamhet 1999, fanns det efter ett år fortfarande en del frågetecken. Först 2009 hade denna 
nya organisation och dess rollfördelning satt sig (A.a.:31). Majoriteten av de studerade 
kommunerna är positiva även om många anser att organisationen behöver utvecklas och 
justeras på olika sätt, men då är det oftast ytterligare avsektorisering och i något fall tendering 
till återsektorisering. Kommunerna menar dock att de får en bättre helhetssyn både enligt 
denna studie och Siverbos (2009). 
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Två resultat i den här studien är särskilt intressanta. Till att börja med verkar storleken på 
kommunerna inte vara en påverkande faktor för om de har gått i en mer åter- eller 
avsektoriserande riktning. Enligt denna studie går det inte att fastställa att olika typkommuner 
uteslutande av- eller återsektoriserar sin verksamhet. Att en avsektorisering enbart sker i 
mindre kommuner som vissa forskare hävdar, som typkommun C, går därför inte att 
argumentera för. Dock har de stora kommunerna, det vill säga typ A, majoritetmässigt gått i 
en ytterligare avsektoriserande riktning (3a). Att det enbart är små kommuner som 
avsektoriserat sin verksamhet som sedan fungerar på ett bra sätt kan inte den här studien 
påvisa. Invånarantal är annars en variabel som ofta nämns: desto högre invånarantal, desto 
svårare med denna typ av organisation. Att de större fallkommunerna gått i en ökad 
avsektoriserad riktning borde dock indikera att så inte alltid är fallet. 

Vidare är det, utifrån dessa fjorton fall, intressant att antalet förtroendevalda inte minskar utan 
ökar i vissa av fallen samt att KF inte heller blir fler utan minskar enligt tabell 17. Det är två 
förhållanden som tidigare forskning, bland andra Karlsson & Gillijam (2014), spekulerat i, 
men som enligt denna studie inte stämmer. Dock, även om de förtroendevalda inte minskar i 
de flesta fallen ändras deras roll i en avsektoriserad organisation vilket Bostedt skrev om 
redan 1993. Ambitionen att inte stänga in kompetens i ett stuprör, en facknämnd, utan att den 
ska generaliseras och nyttjas i hela verksamheten innebär en förändrad politikerroll. Då 
sektoriseringen tas bort försvinner de territoriella svårigheterna, exempelvis sektorsväktare, 
vilket denna studie urskiljer och som överensstämmer med Bostedts forskning (1993). 

Flertalet punkter kan diskuteras angående denna studies resultat i anknytning till 
forskningsfältet. Det som studien kan urskilja går i linje med Nilssons (2012) forskning om att 
i huvudsakliga policydokument finns det demokratiska och en del ekonomiska argument för 
omorganiseringen. I protokoll och vid intervjuer däremot går det att urskilja att effektivitet är 
det primära värdet. Kommunerna anser dock att effektivitet har en direkt effekt på demokrati 
och då främst den välfärdsservice de kan erbjuda invånarna. Att detta skulle gå i linje med 
teorin om ”new patterns of governance” går inte att säga förutom i två fall, nämligen då både 
Stenungsund och Svedala valde att avsektorisera sina organisationer på grund av ekonomisk 
kris (Wällstedt, Grossi & Almqvist, 2014:189, Bretzer, 2001:29–30). Nykvarn och Arvika är 
två typexempel på det motsatta, de hade en god ekonomi och en god organisation men ville 
förändras med en snabbt föränderlig omvärld. Dock skedde dessa fyra fall innan 2009 och 
faller således inte inom ramen för denna studie. Ibland ställs även frågan om demokrati och 
ekonomi verkligen kan ses som två olika variabler i kommunpolitik. Som Spicker beskriver i 
en artikel borde element av demokrati, ekonomi, utvecklingsfrågor och sociala frågor inte ses 
som skilda åt utan som i hög grad sammanfogade med varandra (2008:251). Detta är något 
som denna studie kan urskilja, även om kommunerna beskriver demokratiska och ekonomiska 
argument handlar det också om utvecklingspotential rörande, exempelvis sociala frågor om 
välfärdsproblemen. Att säga att endast en av faktorerna är mer förekommande är svårt i 
dagens komplexa lokalpolitik. Till viss del kan Nilssons forskning bekräftas, nämligen att 
effektivitet är ett mer vanligt förekommande argument ju längre processen kommit, dock inte 
fullt ut sm hon beskriver. Spickers teori om att det är flera sammanlänkande faktorer stämmer 
bättre på fallen i denna studien. 

Överlag har det framkommit att det finns en svårbruten spårbundenhet inom kommunerna. 
Trots ambitionen med den nya organisationen att flytta makten från tjänstemannakollegiet 
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stöter den nya organisationen initialt på många problem. Ofta upplever man fördelar med den 
gamla organisationen och det invanda, trygga, arbetssättet lever kvar. I Nykvarn uttrycker 
politikerna att det fortfarande är så att tjänstemännen tar vissa beslut som politikerna 
egentligen borde ta. Det innebär att en maktförskjutning inte har skett, vilket var ambitionen 
med omorganiseringen. Således kan KF i viss mån fortfarande ses som ett transportkompani 
som Montin (2006:8) och SOU (2016:5) uttrycker det. Något som inte framgått av tidigare 
forskning men som är en stor del av offentlig förvaltning är maktkampen mellan olika aktörer. 
I vissa fall handlar det om maktrelationer mellan politiker och tjänstemän inom kommunen 
och i andra fall mellan KF och KS eller till och med mellan KS presidium och KS själva. 
Frågan som ställs är om detta handlar om delade meningar i implementeringen eller en viss 
spårbundenhet - vilket forskarna Bäck, Johansson och Bretzer nämner i sin forskning. Det 
strukturella motståndet (maktstrukturer) kan även vara en förklaring utöver spårbundet, något 
som inte visat sig i denna studie även om mer djupgående fallstudier av Bostedts (1993) och 
Bretzer (2001) påvisat detta tidigare. Detta kan ha med denna studiens metod att göra, val av 
annan metod hade kanske gett större fokus på strukturellt motstånd. Dock urskiljer denna 
studie att spårbundenheten är stark, det refereras ofta till den gamla organisationen som 
jämförelse och i några fall uttrycks det att politikerna saknar sina tjänstemän som de arbetade 
med i en specifik nämnd. KF behöver ytterligare om reformen ska bli lyckad vilket även 
statsvetaren Erlingsson nämner i sin forskning.  

Sedan 2009 har det institutionella perspektivet inte ändrat ideal, ideal är fortfarande 
strömningar från NPM och det kan vara en förklaring till varför bara en kommun har 
återsektoriserat sin verksamhet. Avsektoriseringen handlar om att försöka adressera komplexa 
policyproblem som den byråkratiska processen kan försvara, att få verktyg att bli en effektiv 
kommun. Jonssons avhandling från 2013 belyser detta ”mode om centralisering” vilket denna 
studie kan visa är fortsatt aktuellt då samtliga kommuner utom i ett fall behållit sin 
avsektoriserade organisation. Om avsektorisering är en trend som kommer fortsätta framöver 
eller om den organisatoriska pendeln kommer svänga igen går inte att säga. NPM-doktrinen, 
som avsektorisering är en del av, har varit framgångsrik vilket förutspåddes av statsvetare 
redan i tidigt 2000-tal och det kommer nog hålla i sig några år framöver då ord som 
effektivitet, modernisering och benämning av medborgare som kunder blir allt vanligare. 
Offentlig förvaltning befinner sig i mörka tider enligt flera forskare på grund av ekonomiska 
svårigheter i kommunerna och ett ökat tryck på välfärden. Det är en oro som även visar sig i 
fallkommunernas årsredovisningar (Nabatchi, Goerdel & Peffer, 2011:29). Således har inte 
kommunerna råd att ha en trög byråkrati, vilket behandlas både i dokument från 
fallkommunerna och hos forskare som Wällstedt och Almqvist (2013). Kommunerna måste 
agera effektivt om de ska klara dagens samhällsutmaningar. Därför kan vi kanske se fler 
kommuner som i framtiden avsektoriserar sin organisation eller reformerar på annat sätt som 
går i linje med NPM som i många fall verkar anses vara den effektiva lösningen. Tidigare 
forskning som beskrevs inledningsvis av Czarniawska (1988) och Whitfield (2001) om hur 
organisationer genomgår organisationsreformer för att överleva i den förändringstakt som 
sker i dagens samhälle, vilket kan kopplas även till denna fallstudie. Välfärdsproblemen är 
hela tiden aktuella och är en av faktorerna till att kommunerna anser det vara nödvändigt att 
ändra sina organisationer efter rådande samhällsutveckling. Den förvaltningspolitiska 
debatten är ständigt pågående som Czarniawska beskrev det redan 1988 där förekommande 
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ideal och trender styr den lokala demokratin. Det handlar om visionärt ledarskap och effektiv 
management. För att knyta an till inledningen vill jag avsluta med inledningscitatet:   

“No organisation, public or private, can remain organisationally or operationally static. Continuous 
change is essential to ensure economic and social progress, to improve the effectiveness of services, to 

harness information and communications technology and to increase organisational capacity.” 
                                                                                                 - Whitfield (2001:63) 

7.1 Vidare forskning 
Det finns mycket kvar att göra, denna studie har enbart skrapat på ytan av kommunernas 
strukturer och den lokala politikens organisering. Den vidare forskningen kan hamna inom 
flertalet forskningsfält, till exempel en effektivitetsmätning i en komparativ studie mellan de 
olika organisationsmodellerna – hur de påverkar kommunens arbete. Det finns en lucka i 
forskningen om mer fördjupade fallstudier av komparativ art mellan olika kommuner med 
alternativ politisk organisation för att se hur implementeringen, för- och nackdelar sett ut 
genom åren (kanske utifrån aspekten om det skiljer sig åt mellan politiker och tjänstemän om 
de är nöjda med organisationen). En argumentationsanalys av specifika kommuner och deras 
argumentation till organisationsförändring eller en komparativ analys mellan två eller flera 
kommuner hade även gett större inblick till anledningarna varför kommunerna ändrar sina 
organisationer i linje med NPM.  

En mer kvantitativ studie hade även varit fruktbar, med en kartläggning av samtliga svenska 
kommuner och vilken modell de har. Alla dessa idéer mynnar ut i en problematisering – det 
finns ingen enhetlig typologi för svenska kommuners organisationer, det vill säga modeller av 
standardiserad art. Detta är något som även statsvetenskapsstudenter skulle ha behov av. En 
del forskare har försökt göra något slags ramverk, exempelvis Montin, men då är detta ofta 
med stora generaliseringar och med exempel genom kommuners organisationskartor. Det 
finns inga standardiserade modeller för forskningen att nyttja.  Det är ett stort och komplext 
arbete men det skulle ha flera demokratiska och akademiska fördelar om det genomfördes. 
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9. Bilagor 
9.1 Arvika kommuns tidigare organisation, innan 2005 

 
Källa: Arvika kommun (2009b) 
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9.2 Bilaga 2 – Arvika Kommuns organisation 2009 

 

Källa: Karlsson, Rommel & Svensson (2009:27) 
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9.3 Bilaga 3 – Ny organisation för Arvika kommun 2009 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Arvika 
kommun 
(2009b) 
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9.4 Bilaga 4 - Arvika kommun ”sektorstänk” 
 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Arvika kommun (2009b) 
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9.5 Bilaga 5 – Arvika kommuns organisationskarta 2014 

 

Källa: Axelsson & Olsson (2014) 
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9.6 Bilaga 6 – Ny förvaltningsorganisation 

 
Källa: 
http://www.arvika.se/download/18.12896fa71222fa474f180007730/1491896547056/orgskiss_forvaltning.pdf  
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 9.7 Bilaga 7 – Eksjö kommun 

 

Källa: Karlsson, Rommel & Svensson (2009:28). 
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9.8 Bilaga 8 – Finspångs kommun 

 
Källa: Karlsson, Rommel & Svensson (2009:29) 
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9.9 Bilaga 9 – Exempel på styrkort i Finspång 
:

 

Källa: Johansson & Almqvist (2016:22) 
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9.10 Bilaga 10 – Utbildningsplan Götene kommun 2005 
Utbildningsplan 

 

1. Introduktion nya förtroendevalda   

Innehåll: Blanketter, lokaler och personal-vem sitter vad i huset, mall över förkortningar, 
organisation, regler (arvode,lagar), ekonomi, GPS, umgänge ex hur debattera mm,  

Upplägg: 

Tid: 13 nov 2006 heldag 8-17 

Deltagare: Alla 

 

2. Inför nya organisation ”Grundkurs”  

Innehåll: Uppdraget, roller, gränser, omprogrammeringsprocess. 

Tid: måndag 27 november 8-17 

Upplägg: Scenario, rollspel 

Deltagare: Alla 

Ansvar:  

 

3. GPS-Introduktion för nya förtroendevalda.  

Innehåll: GPS-introduktion för nya förtroendevalda. 

Tid: tisdag 12 dec 2006 8-17 + 2 halvdagar 

Upplägg: Dag 1 introduktion.  Dag 2 och 3 Arbete med styrkort 

Deltagare: Alla 

Ansvar:  

 

4. Beredningsutbildning ”Påbyggad”  

Innehåll: Fördjupning av grundkurs (regler, organisation), arbetssätt, 

Tid:  måndag 19 febr 8-17  

Upplägg:   

Deltagare: Beredningsledare, sektchefer, beredningsstödet, ordföranden. 

Ansvar: Kommunledning  
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5. Kommunstyrelsens arbetssätt. 

Innehåll: Arbetssätt mm 

Tid:  måndag 15 januari 8-17  

Upplägg:   

Deltagare: Kommunstyrelsen + tjänstemän. 

Ansvar: Kommunledning  

 

6. Myndighetsnämndernas arbetssätt. 

Innehåll: Arbetssätt 

Tid:  måndag 22 januari 8-17  

Upplägg:   

Deltagare: Myndighetsnämndernas ledamöter + tjänstemän. 

Ansvar: Kommunledning  

Källa: Götene kommun (2005:4) 
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9.11 Bilaga 11 – Götene kommun 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Götene kommun (2005:4) 
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9.12 Bilaga 12 – Götene kommun organisationskarta mandatperiod 2011-2014 
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9.13 Bilaga 13 – Diagram över hur kommuninvånarna uppfattar kommunstyrelsen 

 

Källa: Bretzer. 2001:96 
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9.14 Bilaga 14 – Kungälvs kommun enligt SKL 2009 

 

Källa: Karlsson, Rommel & Svensson (2009:32).  
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9.15 Bilaga 15 – Kungälvs kommuns politiska organisation 2007 

 

Källa: Siverbo (2009:5) 
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9.16 Bilaga 16 – Orsaksfigur 

 

Källa: Haraldsson (2011:44) 
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9.17 Bilaga 17 – Lerum kommuns politiska organisation 2007 

 

Källa: Siverbo (2009:6) 
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9.18 Bilaga 18 – Rättviks kommun 

 

Källa: Karlsson, Rommel & Svensson (2009:40) 
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9.19 Bilaga 19 – Interpellation om utskott till nämnd Nykvarn kommun 

 

Källa: Nykvarn kommun (2009b) 

 

 



Sida 120 av 124 
 

9.20 Bilaga – 20 Skurup 

 

Källa: Karlsson, Rommel & Svensson (2009:40) 
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9.21 Bilaga 21 – Svedala 

 

Källa: Karlsson, Rommel & Svensson (2009:37). 
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9.22 Bilaga 22 – Svedala kommun, del av protokoll 
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9.23 bilaga 23 – Argumentation Svedala kommun 

Källa: Svedala kommun (2013a:5) 
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9.23 Bilaga 23 – Valdemarsviks kommun 

 

Källa: Karlsson, Rommel & Svensson (2009:39) 

 

Källa: Valdemarsviks kommun (2007) 
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