Motion till Sunne kommunfullmäktige
Angående bristen på ledning och styrning i Sunne kommun

I dessa dagar syns det att bristen på ledning och styrning i Sunne kommun är högst påtaglig.
För närvarande gäller det Tingshuset som är inhyrt utan politiskt beslut. Något speciellt
ändamål med inhyrningen har inte presenterats.
Kommunen har också haft problem med hyresavtal som ej blivit uppsagda i tid. Ex. en lokal i
Gettjärn som ej blev uppsagd. Det kostade kommunen någon miljon. Vidare glömde man
säga upp ett avtal gällande Hagen. Det resulterade per automatik i ett nytt 5-årigt
hyresavtal, med konstlad användning av lokalerna som följd. Nu i dagarna har man glömt
säga upp ett hyresavtal i skattehuset. Ny hyresperiod tickar på utan att man gjort någon
översyn av lokalbehovet. I samband med byggnation av Östra skolan glömde man säga upp
hyreskontraktet med Lernia, vilket innebar att kommunen fick bygga om andra lokaler för
kock-och restaurangutbildning.
Lägger man ihop dessa ”onödiga” utgifter blir det åtskilliga miljoner kronor.
Det är kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret att se till att lednings-och
styrsystemen fungerar och att alla rättar sig efter dem.
Vår avsikt är inte att hänga ut enskilda tjänstemän eller politiker. Risken är stor att man blir
hemmablind när man kör på i gamla hjulspår. Vi bedömer därför att kommunen behöver ta
in en extern, oberoende, kompetens som får i uppdrag att granska kommunens lednings-och
styrningsfunktioner samt befattningsbeskrivningar och delegeringar med syfte till
förbättringsåtgärder. Det är också viktigt att klara ut rågångarna mellan politiker och
tjänstemän. Man bör också belysa kommunalrådens roller i förhållande till tjänstemännen
och till politiken i övrigt.
Partiet HELA Sunne hemställer därför
Att kommunen tar hjälp av extern kompetens för att gå igenom och förbättra lednings-och
styrningsfunktionerna samt se över tjänstemännens befattningsbeskrivningar och
delegeringar.
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