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Världen är i snabb och ständig 
förändring. Därför måste även 
Älvkarleby kommun kontinu-
erligt se över sin organisation 
för att bäst ta till vara på med-
borgarnas intressen. 
   - Med den nya organisatio-
nen blir helhetssynen avsevärt 
bättre, säger Annika Forsberg, 
förvaltningschef, f.d. kommun-
chef och den person som haft 
störst insyn i förändringsarbe-
tet.

H ö s t e n 
2008 drab-
bades värl-
den av en 
p å t a g l i g 
lågkonjunktur. Arbetslösheten steg i 
de flesta svenska kommuner och där-
med minskade skatteintäkterna. Det 
blev också startskottet till att ta fram 
en ny – effektivare – kommunorga-
nisation som trädde i kraft i januari 
2011. En organisation som är mer 
flexibel visavi ekonomiska sväng-
ningar, ny lagstiftning, nya krav på 
tillgänglighet, klimatförändringar 
och ny teknologi. 
   - Vi vill komma bort från stuprör-
stänket och istället få fler folkvalda 
att tänka ur ett bredare perspektiv. 
Det var inte ovanligt att politiker från 
samma parti grälade om medel för att 
de ”representerade” olika nämnder. 
Vi måste tänka stort eftersom vi är en 
liten kommun. Redan idag har vi ett 
samarbete med andra kommuner för 
att kunna erbjuda effektivare 

VA-teknik, inköp, Räddningstjänst, 
IT-kompetens och lönehantering. 
Det handlar inte renodlat om soci-
alnämndsfrågor, utbildningsfrågor, 
kulturfrågor eller fritidsfrågor – det 
handlar om människor. 
Revirtänkande ska minska, liksom 
dubbelarbete och fall mellan sto-
larna.

Omvärldsanalys
Älvkarleby är inte unika. Alla kom-
muner sneglar på varandra men även 
på företagsvärlden och företagseko-
nomiska teorier.  Framgångsrika fö-

retag på 
en global 
marknad 
är ofta 
effektiva 
vinstdri-

vande maskiner. Därmed är de heller 
inte kommuner. 
   - Vi är demokratiskt styrda, myn-
dighetsutövande, genomskinliga och 
förvaltare av rättigheter. Därför har 
en offentlig organisation unika egen-
skaper och förutsättningar.

Mer helhetssyn
Sagt och gjort. Den nya kommunor-
ganisationen ska i sin form innehålla 
mindre av sektorstänkande (stuprör) 
och mer av helhetstänkande (häng-
rännor). I Älvkarleby kommun finns 
nu endast två nämnder: utbildnings- 
och omsorgsnämnden och samhälls-
byggnadsnämnden. Enkelt uttryckt: 
Den första handlar om människorna, 
den andra om den fysiska verklighet 
vi lever i.
   - Den förstanämnda är klart störst, 

behandlar 80 procent av kommunens 
budget och 87 procent av de anställ-
da inom kommunen. 
För att öka kraven på tillgänglighet 
sjösätts också ett medborgarkontor 
under 2011.

Jättesektor?
Vissa politiker har ställt sig tvek-
samma till en sådan ”jättesektor” 
som ska bereda allt från förskolors 
pedagogiska mål över LVU till mat 
på äldreboenden. Men Annika ler 
och vill inte förstora uppdraget.
   – Allvarligt talat, vi är drygt 9 000 
invånare. Det handlar om ett fåtal 
förskolor, skolor, äldreboenden. En 
normalstor stadsdel i Stockholm el-
ler Göteborg har 50-60 000 invånare. 
Det här kan vi hantera på ett bra 
sätt.
   Samtidigt renodlas kommunstyrel-
sen, som enligt kommunallagen har 
en särställning bland nämnderna, för 
att fokusera på uppdraget att leda, 

samordna, verkställa, kontrollera och 
bedriva omvärldsanalyser.

Något färre politiker
Med färre nämnder behövs det också 
färre politiker. Totalt försvinner tolv 
politiska uppdrag. Finns inte risken 
att den folkvaldas representation och 
därmed påverkan och insynen i den 
offentliga verksamheten försämras?
   - Nej, jag tycker inte det. Redan 
idag har Älvkarleby, som liten kom-
mun, den näst bästa representationen 
i länet. Dessutom är det många poli-
tiker som har dubbla uppdrag. Pro-
blemet, om det är något, är snarare 
att de politiska partiernas har svårt 
att rekrytera företrädare i nämnder-
na. I den nya organisationen finns 
även en helt ny oppositionsrådstjänst 
på 40 procent.

Stuprör och hängrännor
Hur används dina skattepengar effektivast?

Med endast två nämnder i kommunen breddas ansvaret, därmed också vikten av en tydligare ansvarsfördelning.
I den nya organisationen ges utrymme för såväl helhetssyn, samordning som specialisering.

            Vi måste tänka stort 
eftersom vi är en liten kommun”

Faktaruta 

Den nya kommunorganisationen:

Utbildnings- och 
omsorgsnämnden
• Individ- och familjeomsorgen
• Vård och omsorg
• Skola
• Kostverksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden
• Kultur och fritid
• Bygg och miljö
• Näringsliv och turism
• Tekniska
• Arbetsmarknadsarena

Kommunstyrelsen
• Gemensam administration/stöd-
funktioner

Funktion              Ansvar

Förtroendevald	 	 	 Vad	och	när?	 	 	 Helhetssyn

Chef	 	 	 	 Hur	och	vem?	 	 	 Samordning

Tjänsteman	 	 	 Verkställa	 	 	 Specialisering

Kommunens tjänstemän står för specialkunskaper, ovärderliga för att så bra beslutsunderlag som möjligt ska tas fram. Inte minst nu när politikerna ska ges möjlighet att se den kommunala verk-
samheten ur ett bredare perspektiv. På bilden: Pirjo Isaksson, Claudia Forsberg och Anna-Karin Jakobsson.


