
INTERPELLATION 

 

Effektivisering av staden 
Maj 2015 tog staden beslut om att effektivisera stadens verksamheter, 

genom ny förvaltningsorganisation och effektivisering av de 

administrativa processerna. Målsättningen var att frigöra 50 mnkr. Nu 

undrar Centerpartiet hur majoriteten anser att effektiviseringen går och 

hur staden arbetar vidare. 

En del av effektiviseringen var omorganisationen där viss besparing kunde göras 

genom att slå ihop vissa tjänster. Principiellt menade Centerpartiet dock att en 

omorganisation borde genomföras som konsekvens av förändrade arbetssätt, 

roller och ansvar. Centerpartiet var därmed i första hand intresserad av att få till 

effektivisering av de administrativa processerna och tryckte på behovet av ett 

processorienterat arbetssätt samt mätbara besparingsmål för att kunna göra en 

ordentlig uppföljning om åtgärderna gav önskad effekt i effektivisering. 

Nu har sammanslagningarna av förvaltningarna genomförts och Centerpartiets 

bild är att stora delar av omorganisationen hittills skapat mer oreda än det gett 

effekt. När beslutet togs efterfrågade Centerpartiet en riskanalys för att i förväg 

kunna belysa var eventuella problem kunde uppstå. När omorganisationen nu är 

genomförd syns problem särskilt kopplat till idrottsfrågorna som klämts mellan 

lärande- och kulturförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Idrottsföreningarna vittnar om sämre skötsel och kontakt när det gäller 

hanteringen av idrottens lokaler. Det vittnas om stuprörstänk mellan 

förvaltningarna.  

Det har däremot hörts väldigt lite om hur effektiviseringen av de administrativa 

processerna går. Utredningen pekade på en effektiviseringspotential på 10 – 20 

%. På kommunstyrelsen i april redovisades en potential på 4 mnkr för de två 

administrativa processer inköp och anställning samt att 15 mnkr effektivisering 

var genomförd 2017 genom lägre uppräkningar i budget. Det är långt kvar till 

målet om 50 mnkr i effektivisering. Det saknas helt en för- och efteranalys som 

utgår från i förväg bestämda nyckeltal.  

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Anna Reyneuclaudes (M), 

kommunstyrelsens ordförande: 

- Är majoriteten nöjda med besparingspotential på 4 mnkr på de 

administrativa processerna? 

- Hur ser genomförandeplanen för effektiviseringen ut framåt? 

- Varför finns inga nyckeltal för att kunna följa upp de administrativa 

kostnadernas utveckling i kommunen? 

- Hur ser staden på de problem som omorganisationen har skapat där 

vittnesmål berättar om ännu tydligare stuprör mellan de nya 

förvaltningarna och försämrad kommunikation mellan till exempel 

idrottsföreningar och staden? 
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