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Svar på motion nr 1/2019 från Ann- Christine Furustrand angående 
konsultväxling- bättre användning av skattemedel 

Sammanfattning 
I motionen föreslås en del av kommunens kostnader för konsulter och mhyrd personal omvandlas 
genom att istället anställa personal med den kompetens som saknas till följd av minskade 
konsultkostnader. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motion nr 1/2019 anses besvarad med hänvisning till att kommunen redan har planerat en 
effektivisering på 10 Mkr för 2020. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram effektiviseringspaket på 10 
Mkr genom förnyelse i första hand inom icke peng relaterade verksamheter. 

Kostnader för konsulter och inhyrdpersonal är två poster som har uppmärksammats och 
utvecklingen av dessa kostnader har beaktats vid effektiviseringsarbete inom olika förvaltningar. 

Driftkostnader för konsult inkl. hyrpersonal har under 2018 har minskat med 24% jämfört med 
2017. Kostnader för 2018 redovisas på 27,5 Mkr och avser i första hand kostnader inom 
Samhällsbyggnadsförvaltning och Socialförvaltningen. Vissa tjänster/kompetenser är inte 
nödvändiga året runt i organisationen och ibland kan det finnas ett behov vid enstaka tillfällen och i 
dessa fall så är det lönsammare att använda konsulter. För vissa andra delar prövar/överväger 
respektive förvaltningschef att ha personal i organisationen eller använda konsulter för att 
genomföra uppdraget. Detta sker med hänsyn till både ekonomi och andra omvärldsfaktorer. 

Inom investering har utgifter för konsulter 2018 minskat med 50%. Under 2017 pågick ett projekt 
med Trafikverket vilket resulterade i stora belopp. Sådan tjänst/projekt har inte varit aktuellt under 
2018. 

Kommunstyrelsens förvaltning bevakar kostnadsutveckling inom bl.a. konsultkostnader inkl. 
hyrpersonal generellt. Detta bevakas särskild i samband med Kommunfullmäktiges uppdrag om 
effektivisering på 10 Mkr inför budget 2020. 
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0 Österåker 

Förvaltningens slutsatser 
Motionen bör anses besvarad med hänvisning till det pågående effektiviseringsarbetet rörande 
förnyelse och digitalisering inom alla förvaltningar i kommunen. 

IMM// 
Mohammed Khoban 

Budget- och kvalitetschef 

Expedieras 
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Åkersberga den 18 januari 2019 

Motion 

Konsultväxling - bättre användning av skattemedel 

I arbetet med att använda varje skattekrona rätt bör Österåker granska områden såsom inköp av 
externa tjänster, konsulter, inhyr personal. 

Kommunens budget för år 2018 innehöll en besparing på 20 miljoner kronor på administration och 
efter samtal med ekonomikontoret kan vi konstatera att denna luddiga besparing av 
"osthyvelskaraktär" inte gett det resultat som förväntats. Resultatet är enligt ekonomikontoret en 
besparing på ca 3 mkr, alltså en negativ avvikelse på 17 miljoner kronor. I Den ekonomiska rapporten 
över kommunens ekonomiska situation för november 2018 går kärnverksamheterna med underskott 
om cirka 37 miljoner. Samtidigt kan vi se att ökningen för konsultkostnader och inhyrd personal ökat 
lavinartat. Mellan år 2016-2017 är ökningen hissnade 45 % från 43,5 miljoner år 2016 till 63,2 
miljoner 2017. Hur mycket dessa kostader ökat under 2018 är uppgifter vi ännu inte kunnat få fram. 

Vi har inte noterat att ingen annan ifrågasatt utvecklingen av dessa kostnader, som ständigt tillåtit 
öka, utan istället jagas möjliga neddragningar i kärnverksamheterna. Vi tycker det är dags att lyfta 
blicken och titta på dessa stora och ständigt ökade konsultkostnader. 

För oss är det uppenbart att andra prioritering från politiken måste till. Utgifterna för konsulter på 
63,2 miljoner måste ifrågasättas. Av dessa kostnader måste det vara möjligt att istället anställa 
personal viket gör att kommunen behåller kompetensen och kan minska behovet, och kostnaderna 
av konsulttjänster. Vi bedömer att det är möjligt att minska kostnaderna och öka kompetensen i 
kommunen genom vad vi kallar för en konsultväxling. 

Föreslår därför 

Att Österåkers kommun genomför en s.k. konsultväxling, det vill säga att en del av 
kommunens kostnader för konsulter och inhyrd personal omvandlas genom att istället 
anställa personal med den kompetens som saknas till följd av minskade 
konsultkostnader 

För Socialdemokraterna 

Ann-Christine Furustrand 
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