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Svar på motion angående översyn av
tjänstemannaorganisationen
Förslag till beslut
Motionen avslås.
Ärendet
Stefan Edvardsson (FR) har den 15 april 2016 lämnat in en motion om att titta på om Bollebygds
kommun har för lite eller för mycket tjänstemän på de olika förvaltningarna. Kommunfullmäktige
remitterade motionen till kommunstyrelsen för besvarande den 28 april 2016 § 57.
Årsskiftet 2014/2015 genomgick Bollebygds kommun en omorganisation med det övergripande
målet att skapa en effektiv och välfungerande organisation. Inför denna omorganisation gjordes en
utredningsrapport 2013-10-23 angående översyn av den politiska organisationen. Denna rapport
innehöll också förslag på vidare frågor att beakta angående förvaltningsorganisationen.
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny förvaltningsorganisation
anpassad utifrån den nya politiska organisationen den 12 december 2013 § 166.
Kommunchefen fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 25 november 2013 § 208 att leda det
fortsatta arbetet med utveckling av förvaltningsorganisationen utifrån utredningen 2013. Tillsammans
med en konsult, som anlitades för att se över förvaltningsorganisationen utifrån ett objektivt
perspektiv, utfördes ett gediget arbete för att skapa en välfungerande och effektiv administration.
Den nya förvaltningsorganisationen är ett pågående arbete då det tar tid för förändringar av denna
magnitud att sätta sig. Kommunchefen arbetar tillsammans med sin ledningsgrupp kontinuerligt för
att säkerställa att förvaltningsorganisationen är organiserad på bästa sätt.
Förvaltningarna ställs ofta inför förändringar då till exempel en tjänsteman byter eller lämnar sin
tjänst. Detta resulterar i att cheferna analytiskt måste välja vad för person som ska tillsättas för att
upprätthålla en god personalsammansättning i sin avdelning för att möta upp medborgarnas och
verksamhetens behov på bästa möjliga sätt.
Kommunstyrelseförvaltningen anser därför att en översyn av typen som motionären önskar är utförd
i nära tid och är därför inte aktuell i dagsläget.
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