
 
      
 

Adelsö 25 september 2014

Motion till kommunfullmäktige i Ekerö kommun
Av Desirée Björk, Robert Oberascher och Bernt Richloow
 

Beställar- utförarorganisationen ersätts av en normal nämndstyrd 
organisation
 

 Bakgrund
Det har en längre tid förts fram kritik från oppositionen mot nuvarande beställar- 

utförarorganisation. Men såvitt Ö-partiet nu kan bedöma finns det en majoritet i 

kommunfullmäktige för en ändrad organisation. Detta visas nedan:
I Mälaröarnas Nyheter nr 13 år 2014 sidan 6 står:

Centerpartiet: ”För att göra skolan ännu bättre vill vi skrota beställar/utförarmodellen som vi 

har i Ekerö kommun”. 

Folkpartiet: ”…FP Ekerö anser att det ska utredas om beställar- utförarmodellen bör avskaffas 

för skolor/förskolor och ersättas med en modell där vi politiker har ett mer direkt inflytande över 

och ansvar för verksamheten.”

Kristdemokraterna: ”… vi är rätt skeptiska till den beställar- och utförarorganisation som finns 

inom skola/förskola…” 

Miljöpartiet: ”Ekerö har en köp- säljorganisation och den gör att vi inte har direktkontakt med 

dem som arbetar i skolan. Miljöpartiet vill utveckla organisationen så att vi bättre kan följa upp 

resultatet i skolan.”

Socialdemokraterna: Partiet har i sitt budgetförslag för 2014 att ersätta beställar- 

utförarorganisationen med en normal nämndorganisation.

Vänsterpartiet: Säger sig också stödja ett förslag på att ersätta beställar- utförarorganisationen till 

en normal nämndorganisation. 



Öpartiet: Partiet har motionerat att överge beställar- utförarorganisationen med en ”normal” 

nämndorganisation samt även fört fram detta i budgetförslaget för 2014. 

Enligt nuvarande organisation är det Barn- och utbildningsnämnden som beställer 

"vad" man vill ha utfört och kommunstyrelsen som är ansvarig för "hur" det utförs.
Men modellen med en beställar- och utförarorganisation innebär enligt partierna ovan styrnings- 

och ledningsmässiga problem med generellt otydlighet i ansvar och onödig byråkrati. 

Partierna ovan anser att Barn- och utbildningsnämnden inte får en nära och tillräcklig kontakt med 

verksamheten. 

Till detta kan läggas att genom dubbelbemanningen i form av en beställarorganisation

och en utförarorganisation blir kostnaderna högre.
Undersökning visar att de flesta kommuner, som tidigare tillämpat samma 
organisationsmodell som Ekerö, har övergått till en modern, ändamålsenlig 
organisation. 
De brister som partierna ovan redovisar för Barn- och ungdomsnämnden är givetvis även för 

handen vid de två andra beställarnämnderna – socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden.

Såvitt kan bedömas är det enbart tveksamt hur Moderaterna och Sverigedemokraterna

ställer sig i frågan.

Detta gör att det finns en majoritet i kommunfullmäktige bestående av sju partier för 

en ny organisation med skäl att befintlig beställar- utförarorganisation inte längre 

upplevs som ändamålsenlig.

 

Mot bakgrund av detta och redovisade brister i nuvarande organisation önskar 

Öpartiet att arbetet med en ny organisation påbörjas omgående.

 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige

 

-        att kommunfullmäktige beslutar att en övergång från en kommunal beställar- 

och utförarorganisation till en modern kommunal förvaltningsorganisation ska 

genomföras så snart som möjligt.

 

-        att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta förslag

till ny struktur för en ny kommunal organisation.




