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Förändring i uppgiftsfördelning mellan nämnder  

 

Ärendebeskrivning 

En välfungerande förvaltning kännetecknas av transparens/öppenhet, fokus på 

dem vi är till för, effektivitet, rättssäkerhet och ett gott bemötande. Den 

digitala utvecklingen går allt snabbare och det ställer nya och förändrade krav 

på en flexibel och behovsstyrd organisation. E-förvaltningen ställer krav på 

utveckling av E-tjänster och helt nya kommunikationsmönster växer fram, inte 

minst har de sociala medierna blivit allt viktigare. För att möta både dagens och 

framtidens krav behöver därför kommunstyrelseförvaltningen genomgå en 

översyn. Utöver dessa förnyade krav har kommunstyrelseförvaltningen inför 

budgetåret 2017 ett effektiviseringskrav. Detta tillsammans med införandet av 

kontaktcenter och de effekter som det medför är ytterligare anledningar för att 

genomföra översynen.   

 

Kommunstyrelseförvaltningen behöver ha ökat fokus på: 

 Leda och samordna utifrån KF vision, mål och inriktningar. 

 Uppföljning och uppsikt utifrån KF vision, mål och inriktningar. 

 Samhällsplanering och samhällsutveckling utifrån hållbar utveckling. 

 Skapa driv i strategiska frågor, t ex driva nätverk kring viktiga frågor för 

att få samordning och styrning i förvaltningarna. 

 Förebyggande arbete, t ex barn och unga, folkhälsa, m.m. 

 Kommunikation både utåt och inåt. 

 

De funktioner som inte har direkt koppling till huvuduppdraget behöver därför 

ses över med avseende på organisatorisk placering. Vidare behöver 

arbetssätten i kommundirektörens ledningsgrupps utvecklas för att stödja 

organisationsförändringen. 

 

Den interna förvaltningsorganisationen har kommundirektören delegation på 

att fastställa efter samråd med personalutskottet. Det som påverkar andra 

nämnders uppdrag ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande 

och de är dessa förslag till förändringar som beskrivs i denna tjänsteskrivelse.  

 

Översynens genomförande 

Efter genomförd upphandling anlitades en konsult på Åkesson Management AB. 

Översynen inleddes i januari och avslutades i mars 2016. 

Kommunstyrelseförvaltningens (KSF) ledningsgrupp har varit styrgrupp för 

översynen och har mött konsulten i såväl enskilda intervjuer som i workshops. 

Kommunens samtliga förvaltningschefer har också deltagit vid två tillfällen i 

syfte att framföra sina krav och förväntningar på stöd och samordning från KSF 

samt bidra med förslag kring ansvarsområden som kan överföras från KS till 

andra nämnder. Vid ett tillfälle har ett urval av förvaltningens medarbetare samt 

fackliga företrädare träffat konsulten i workshop. All facklig samverkan har 

skötts av kommundirektören i förvaltningens samverkansgrupp samt 

kommunens samverkansgrupp KSAM. Varje enhetschef på förvaltningen har 

fortlöpande informerat sina medarbetare på APT/kontorsmöte i syfte att skapa 

bred delaktighet, inflytande och förståelse. 

 

Översynen har varit indelad i två delar; organisationen med chefsansvar och 

ansvarsområden, det vill säga ny linjeorganisation. Den andra delen har handlat 

om arbetssätt och metoder med särskilt fokus på hur kommundirektören ska 

styra och leda kommunen med så bred delaktighet som möjligt och på så sätt  
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uppnå betydligt större samverkan och helhetsperspektiv i 

tjänstemannaorganisationen.  

 

Översynens beslutsprocess är indelad i två steg där steg 1 omfattar avdelningar, 

enheter samt en beskrivning av ansvarsområden inom respektive avdelning. 

Steg 1 omfattar också tillsättning av chefer. Steg 2 kommer vara 

avdelningschefernas förslag till beslut av detaljorganisation. 

Målsättningen är att ingen medarbetare ska gå på semester utan att veta sitt 

kommande uppdrag.  

 

Organisationsförändringen ska vara fullt ut genomförd senast 1 jan, 2017.  

 

Förslag till förändringar 

Fastighetsnämnden och fastighetsförvaltningen 

Byter namn till fastighet- och service nämnd/förvaltning för att bättre beskriva 

nämndens och förvaltningens utökade uppdrag. I 2017 års förslag till 

inriktningar finns ett utredningsuppdrag till kommunstyrelsen om att utreda 

förutsättningar för en gemensam kostorganisation som om den blir verklighet 

kommer organisatoriskt att hamna under fastighet- och servicenämnden.  

 

Gemensam IT-driftsorganisation för Gislaveds kommun 

Under flera har det i mål- och budgetdokument funnits med beslut som innebär 

att Gislaveds kommun ska ha en gemensam IT-organisation, se exempel nedan:  

 

2014: "Skapa en gemensam IT-organisation för hela kommunen" 

KS budgetdokument är beslutat inkl detta mål den 20 september 2013, § 373. 

Kf godkände sedan det samlade budgetdokumentet  

 

2015: "En gemensam IT-organisation för hela kommunen" 

KS budgetdokument är beslutat inkl detta mål den 24 september 2014, § 376. 

 

2016: "En gemensam IT-organisation för hela kommunen" 

KS budgetdokument 2016 är beslutat den 14 oktober 2015, §345 

 
Att samla all IT-drift i kommunen i en gemensam verksamhet för alla 

förvaltningar är en förutsättning för att kunna arbeta med digitaliserings-

utvecklingen och att utveckla verksamheterna med hjälp av IT. Mot samma 

bakgrund ska också IT-driften skiljas från det IT-strategiska arbetet som även i 

fortsättningen ska ledas från kommunstyrelseförvaltningen. Det är viktigt att 

verksamheten styr IT och därför kommer särskilda arbetsformer utvecklas för 

detta under 2016 för att fungera fullt ut i samband med uppstarten 1 jan. 2017.   

 

IT-driften inkl. telefoniansvaret för hela kommunen samlas i en gemensam 

verksamhet som leds av en IT-driftschef och flyttas över till fastighet- och 

servicenämnden. Under 2016 kommer sammanläggningen att styras av en 

styrgrupp bestående av förvaltningschefer och med kommundirektör som 

ordförande.  

 

Post, vaktmästeri, cyklar 

Flyttas till fastighet- och servicenämnden då det är en intern serviceuppgift. 

Syftet är att renodla kommunstyrelsens ansvarsområden och plocka bort 

operativa arbetsuppgifter som bättre kan skötas av annan förvaltning.  

Ks § 134 (forts.) 
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Fysisk tillgänglighet 

Arbetet med fysisk tillgänglighet, tillgänglighetsdatabasen och inventeringar har 

en nära koppling till kommunens fastigheter och flyttas därför över till fastighet- 

och servicenämnden.  

 

MEX-enheten (mark- och exploatering) inklusive förvaltning av skog 

MEX-enheten flyttas över till tekniska nämnden då det är en operativ 

verksamhet som inte behöver organiseras inom kommunstyrelsen. MEX-

enheten arbetar på uppdrag av avdelningen för hållbar utveckling men 

organiseras under tekniska nämnden.  Övergripande planering av 

markförsörjning sker på avdelningen för Hållbar utveckling (se pp-bildspel om 

förändringar på kommunstyrelseförvaltningen) på 

kommunstyrelseförvaltningen. Kompetens samlas inom samma förvaltning 

vilket ökar kompetensen och minskar sårbarheten då man redan idag har ett 

väldigt nära samarbete.  

 

Naturvård, kalkning 

Flyttas över till tekniska nämnden. Syftet är att renodla kommunstyrelsens 

ansvarsområden och plocka bort operativa arbetsuppgifter som bättre kan 

skötas av annan förvaltning.  

 

GIS - geografiskt informationssystem. 

Flyttas till bygg- och miljönämnden för att samla kompetens kopplat till karta 

och mät. Leder till samlad kompetens och minskad sårbarhet. 

Kommungemensam bemanningsenhet 

Redan 2005 finns de första besluten i personalutskottet som berör inrättandet 

av det som då kallades poolverksamhet. Under 2007 fattades beslut om att 

införa en kommungemensam poolverksamhet och frågad har varit uppe vid 

flera tillfällen under året i personalutskottet. Sedan fortlöper några år utan att 

det fattas beslut i ärendet för att åter finnas med i drift- och investeringsuppgift 

2016-2020 där personalutskottet på nytt uttalar inriktningen att skapa en 

bemanningscentral. Även inom ramen för heltidsprojektet har en central 

bemanningsenhet varit uppe till diskussion.  

 

Genom att inrätta en kommungemensam bemanningsenhet kommer det bli 

lättare att samarbeta över förvaltningsgränserna men även mellan olika enheter 

inom samma förvaltning kopplat till personalförsörjning. En av anledningarna till 

detta är att man kan förlägga medarbetares resurstid i bemanningsenheten och 

använda redan befintliga medarbetare istället och genom detta minska antalet 

tillfälliga vikarier som kommer in och arbetar. Vinningen av detta är många, 

men två huvudaspekter som inte får glömmas bort är att det stärker upp 

kvaliteten i verksamhetsutövningen och även är ett verktyg för att kunna 

erbjuda heltidsanställningar.  

 

Samla alla ekonomer på kommunstyrelsen 

Motivet till detta är att samla denna kompetens organisatoriskt för att bättre 

kunna utveckla kompetensen, ökad specialisering, ökad flexibilitet, ökad 

kvalitetssäkring av både kompetenser och processer samt minskad sårbarhet. 

Samlad organisation kan fortfarande innebära att en ekonom arbetar nära och 

sitter placerad nära förvaltningschefen och har sin placering i kommunhuset.  

 

 

Ks § 134 (forts.) 
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Idag har socialförvaltningen 2,0 årsarbetare och barn- och utbildnings- 

förvaltningen 2,0 årsarbetare anställda som arbetar som ekonomer (men kan ha 

annan titel) som flyttas över till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Utredningsdirektiv 

Tidplan beslutsprocess 

Konsultens rapport 

PP-bildspel som beskriver förändringarna på kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens personalutskott den 30 mars 2016, § 13 

 

Yrkande 

Niclas Palmgren (M) med instämmande av Peter Bruhn (MP), Lennart Kastberg 

(KD), Carina Johansson (C): Bifall till förslaget. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ändra namnet på fastighetsnämnden till fastighet- och servicenämnden 

och därmed blir benämningen på förvaltningen fastighet- och 

serviceförvaltningen, 

 

att  den nya samlade IT-driftsorganisationen inklusive telefoniansvar för hela 

Gislaveds kommun flyttas till fastighet- och servicenämnden,  

 

att drift och verksamhet av matsalen i kommunhuset flyttas över till 

fastighet- och servicenämnden, 

 

att ansvaret för fysisk tillgänglighet inklusive tillgänglighetsdatabas och 

inventeringar flyttas över till fastighet- och servicenämnden, 

  

att post, vaktmästeri, cyklar flyttas till fastighet- och servicenämnden, 

 

att  MEX-enheten inklusive förvaltning av kommunens skog och skötsel av 

allmän mark flyttas till tekniska nämnden,   

 

att operativt arbete med naturvård, kalkning, flyttas till tekniska nämnden,  

 

att  GIS-uppdraget flyttas till bygg- och miljönämnden som därmed får ett 

utökat ansvar för kommunens GIS-utveckling,  

 

att  samla kommunens alla ekonomer under kommunstyrelsen vilket innebär 

att 2,0 årsarbetare flyttas från vardera socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden till kommunstyrelsen, 

 

att  inrätta en kommungemensam bemanningsenhet med start den 1 januari 

2017 som organiseras under kommunstyrelsen, 

 

att  samtliga mottagande nämnder senast den 15 september 2016 ska 

återkomma till kommunstyrelsen med förslag på revideringar i 

reglementen med anledning av förändringarna, samt  
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att samtliga förändringar ska vara fullt ut genomförda senast 1 januari 2017 

och att budgetkorrigeringar ska göras som en följd av dessa förändringar. 

 

  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 


