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Förtroendevalda att representera kommunledningen
samt styrgrupp till utvecklingsprojekt - Effektivare
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

att
att
att

förtroendevalda att representera kommunledningen i projektet
ska vara en representant från styret samt en från oppositionen
från kommunstyrelsen, barn- och skolnämnden och
utbildningsnämnden
utse två förtroendevalda att representera kommunledningen
från kommunstyrelsen
uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att
utse förtroendevalda att representera kommunledningen
styrgruppen ska bestå av kommundirektör,
förvaltningsdirektör för barn- och skolförvaltningen och
utbildningsförvaltningen samt utvecklingschef och
ekonomidirektör på kommunkontoret.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2021 § 242 att Lunds
kommun ska delta i Sveriges Kommuner och Regioners
utvecklingsprojekt – Effektivare kommun. Enligt
projektbeskrivningen bör varje deltagande kommun utse en
styrgrupp. Dessutom ska förtroendevalda utses för att främst delta i
det första mötet den 13 september men eventuellt även vid fler
tillfällen under projektets gång.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att förtroendevalda för att
representera kommunledningen ska vara en representant från styret
samt en från oppositionen från kommunstyrelsen, barn- och
skolnämnden och utbildningsnämnden. Styrgruppen föreslås bestå
av kommundirektör, förvaltningsdirektör för barn- och
skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen samt utvecklingschef
och ekonomidirektör på kommunkontoret.

Postadress

Besöksadress

Bruksgatan 22

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se
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Underlag för beslutet



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-17 Styrgrupp för
utvecklingsprojekt – Effektivare kommun
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-08-11 § 242

Ärendet
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder kommunledningar
att delta i ett utvecklingsprojekt där en grupp kommuner
tillsammans och med stöd av SKR och Rådet för främjande av
kommunala analyser (RKA) ökar sin kompetens och påbörjar ett
lokalt utvecklingsarbete som kan öka effektiviteten. Enligt
projektbeskrivningen bör varje deltagande kommun utse en
styrgrupp för projektet samt en arbetsgrupp som ansvarar för det
operativa förändringsarbetet i den egna kommunen. Dessutom bör
förtroendevalda inom kommunledningen delta i det första mötet och
eventuellt kan det uppkomma fler tillfällen därefter. Första mötet för
projektet då förtroendevalda, styrgrupp och arbetsgrupp bör delta är
den 13 september. Mötet är digitalt.

Föredragning
I nulägesanalysen i ansökan till projektet belyses
verksamhetsområdet för barn och unga då det finns störst
nettokostnadsavvikelse jämfört med övriga kommuner inom detta
område. Av den anledningen anses skälet vara störst att fokus för
arbetet i utvecklingsprojektet bör ligga inom detta
verksamhetsområde. Både förtroendevalda och tjänstemän inom
verksamhetsområde barn och skola samt utbildning föreslås därmed
delta i projektet tillsammans med representanter från
kommunstyrelsen och kommunkontoret som arbetar mer
kommunövergripande. Styrgruppen utser i sin tur arbetsgrupp.

Beredning
Kommunkontoret har berett ärendet.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Alexandra Emanuelsson, kvalitetsstrateg kommunkontoret
För kännedom:
--

