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SVAR PÅ MOTION FRÅN PO OLSSON (M) 
OM NY ORGANISATION FÖR 
ÖSTHAMMARS KOMMUN 

 

 

Vi delar delar motionärens syn på att Östhammars kommun står inför nya 

utmaningar. Den lokala och regionala arbetsmarknaden är god och bland annat 

i en studie från Sweco visar att kommunen får allt svårare att 

arbetskraftsförsörja såväl privat som offentlig sektor med arbetskraft med den 

befolkningsutveckling som varit fram till 2013. Sweco pekar på två huvudsakliga 

förbättringsverktyg; ökad pendling och ökad inflyttning, för att klara framtidens 

arbetsmarknad. Detta rimmar väl med de målsättningar kommunen har lyft 

fram i sin tillväxtstrategi, att öka med 300 personer/år, en målsättning som 

tillfälligt reviderats ned p.g.a. kapacitetsbrist i avloppsreningssystemet samt 

vattenförsörjningen. 

 

Motionären lyfter även fram att nämndsorganisationen i stort är oförändrad 

sedan kommunsammanslagningen 1974. Det är bara delvis sant, såtillvida att 

organisationen fortfarande består av saknämnder och styrelse. Justeringar har  

skett; kultur – och fritidsnämnderna har slagits samman, tekniska nämnden har 

kommit och gått, olika utskott har tillförts och avslutats samt bygg- och 

miljönämnderna har sammanslagits. Utöver detta styr kommunfullmäktige 

över nämndens ansvarsområde(n) genom fastställande av reglementen. 

 

 Motionären lyfter fram följande syfte för omorganisationen; 

- Att renodla nämndernas uppdrag, nämndernas kärnuppgifter 

- Att tydliggöra kommunens ansvar för att tillgodose behovet av 

bostäder 

- Att skapa en kostnadseffektiv samordnad förvaltning för alla 

stödfunktioner 
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- Att ingen förvaltning skall leverera tjänster både till medborgare 

och den egna organisationen 

 

Motionären framhåller vidare att 

- Det är länge sedan det gjordes en översyn av hela 

nämndsorganisationen och tjänstemannaorganisationen 

- Organisationen skall vara mer ändamålsenlig för tillväxtfrågorna 

- Organisationen skall vara mer kostnadseffektiv – minska 

administration, budget i balans 

- Organisationen skall ta bättre vara på sina lokaler – minska 

underhållsskulden 

Som svar på ovanstående kan anföras följande: 

· Från och med 2019-01-01 hanteras tillväxt och samhällsplanerings-

frågorna i en gemensam förvaltning, där både tillväxt och tillsyn står i 

fokus. Detta har skett genom en relativt omfattande omorganisation i 

den kommunala förvaltningen. Den nya Samhällsplaneringsförvaltningen 

svarar idag mot två nämnder: Bygg- och miljönämnden samt 

kommunstyrelsen. 

· Det pågår i skrivande stund en lokalförsörjningsutredning, där 

motionärens önskemål om underhålls- och innehavsplan kommer att tas 

tillvara. 

· Den politiska majoriteten i kommunstyrelsen har för av sikt att ge 

kommundirektören ett uppdrag, att genomföra en utredning gällande en 

mer ändamålsenlig kommunal organisation under mandatperioden. 

Målsättningen är att hantera de effektiviseringskrav som 

kommunfullmäktige ställt på verksamheten genom att bland annat 

återställa 2% överskottsmålet i de kommunala räkenskaperna. 

· Förslaget om en översyn av den politiska organisationen, föreslår vi att 

det överlämnas till kommunfullmäktiges presidium. Förslagsvis bör 

denna fråga hanteras inför nästa mandatperiod i nära samverkan med 

partiernas gruppledare. 

Föreslås att kommunfullmäktige anser att motionen härmed är besvarad. 

Margareta Widén-Berggren (S) Jacob Spangenberg (C) 
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