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Ekonomisk information

SN 2018/007
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Ekonomiuppföljning
Januari - September

2018

Socialnämnd 
Den 25 oktober 2018

Page 4 of 46



Socialförvaltning
Januari – September 2018

Verksamhet program
Utfall 

Jan-Sep 
2018

Budget 
Jan-Sep 

2018

Avvikelse 
Jan-Sep 

2018
Årsbudget

700 Socialnämnd 743 825 82 1 100

750 Verkställighet IFO 5 333 5 404 71 7 416
        7540 Familjecentral 436 456 20 625
        7546 Familj-och ungdomsteamet 2 829 2 792 -37 3 838
        7557 Mötesplats 1 093 1 318 225 1 801
        7559 Särskild undervisningsgrupp 975 838 -137 1 152

751 Familjerådgivning 73 90 17 120

754 Myndighet barn och unga 12 399 10 580 -1 819 14 311
        7541 Öppna insatser, barn och unga 823 401 -422 534
        7542 Vård för barn, institution 3 817 2 700 -1 117 3 600
        7543 Vård för barn, familjehem 2 622 2 549 -73 3 399
        7545 Handläggare barn och unga 5 137 4 930 -207 6 778

755 Myndighet vuxna 7 480 8 857 1 377 12 052
       7505 Socialt kontrakt 161 146 -15 194
       7551 Öppna insatser missbruk 578 494 -84 658
       7552 Vård för missbrukare 661 1 423 762 1 897
       7553 Brottsoffer, vuxna 782 581 -201 775
       7555 Handläggare vuxna 5 262 5 905 643 8 118
       7558 Tjänsteköp elevboende 36 308 272 410
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Socialförvaltning
Januari – September 2018

Verksamhet program
Utfall 

Jan-Sep 
2018

Budget 
Jan-Sep 

2018

Avvikelse 
Jan-Sep 

2018
Årsbudget

770 Socialförvaltning Administration 17 110 23 123 6 013 31 887
       7100 Socialförvaltning Ledning 2 834 5 152 2 318 7 069
       7101 Socialförvaltning Administration 2 253 2 234 -19 2 984
                  varav Buffert 0 1 500 1 500 2 000
       7102 Reception och administration 474 518 44 719
       7200 STAB Ledning 2 152 3 319 1 167 4 549
       7300 Myndighet Ledning 1 233 1 456 223 1 994
       7302 Myndighet Mottagning 888 1 015 127 1 409
       7400 ÄO/HS Ledning 3 792 4 521 729 6 196
       7500 IFO/FO Ledning 2 190 1 793 -397 2 453
       7506 Social jour 206 231 25 308
       7704 Kompetenshöjande insatser 141 375 234 500
       7705 Verksamhetssystem 512 750 238 1 000
       7764 Larm och Teknik 219 530 311 706
       7772 Resusrsenheten 215 -271 -486 0
       7776 Resor kommun 1 0 -1 0
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Socialförvaltning 
Januari – September 2018

Verksamhet program
Utfall 

Jan-Sep 
2018

Budget 
Jan-Sep 

2018

Avvikelse 
Jan-Sep 

2018
Årsbudget

771 Särskilt boende 41 145 38 920 -2 225 52 873
         7711 Särskilt boende Furugården 20 906 20 981 75 28 505
         7712 Särskilt boende Sörgården 17 662 14 702 -2 960 19 903
         7717 Distribution matlådor -17 0 17 0
         7718 Kostverksamhet 2 594 3 237 643 4 465

773 Demens-och korttidsverksamhet 12 543 11 871 -672 16 279
         7730 Dagverksamhet/korttidsenehet Asken 2 124 2 264 140 3 091
         7732 Demensboende Eken/Boken 6 883 6 065 -818 8 365
         7768 Korttidsenhet Granen 3 536 3 542 6 4 823

774 Sjukvårdsinsatser 16 900 16 218 -682 22 057
       7741 Sjukvård 10 751 12 064 1 313 16 452
       7744 Arbets-och fysioterapi 2 887 1 745 -1 142 2 393
       7746 Tekniska hjälpmedel 3 262 2 184 -1 078 2 912
       7773 LOV-Hemsjukvård 0 225 225 300

776 Hemtjänst och övrig service 24 680 22 769 -1 911 30 949
         7761 Hemtjänst Vaggeryd 10 707 10 098 -609 13 778
         7762 Hemtjänst Skillingaryd 9 434 8 067 -1 367 11 004
         7766 Anhörigbidrag 18 35 17 47
         7767 Aktivitetshus Äldre Navet/Jupiter 1 606 1 816 210 2 450
         7780 Hemtjänst externt utförare 2 915 2 753 -162 3 670

285 Bostadsanpassningsbidrag 529 825 296 1 100
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Socialförvaltning 
Januari – September 2018

Verksamhet program
Utfall 

Jan-Sep 
2018

Budget 
Jan-Sep 

2018

Avvikelse 
Jan-Sep 

2018
Årsbudget

756 Social omsorg 4 522 5 724 1 202 7 759
         7562 Boendestöd 4 342 5 506 1 164 7 469
         7564 Tellus serviceboende 180 218 38 290

781 LSS Insatser 14 379 11 710 -2 669 15 613
         7803 Ersättning till FK (LASS) 3 474 5 487 2 013 7 316
         7804 Övrig personlig assistans (LSS) 9 677 5 516 -4 161 7 355
         7813 Sjuklöner 75 188 113 250
         7820 Tjänsteköp LSS 363 0 -363 0
         7821 Ledsagarservice 790 519 -271 692

782 Övriga insatser 7 607 7 807 200 10 642
        7822 Kontaktperson 383 354 -29 472
        7825 Korttidsvistelse 1 541 1 567 26 2 131
        7831 Korttidstillsyn 786 843 57 1 148
        7832 Daglig verksamhet 4 897 5 043 146 6 891

785 Bostad med särskild service 16 033 15 678 -355 21 343
        7852 Gruppbostad Smedjegatan 3 391 3 229 -162 4 392
        7853 Gruppbostad Ringvägen 3 104 3 102 -2 4 216
        7854 Gruppbostad Fågelåsvägen 3 010 3 048 38 4 149
        7855 Gruppbostad Stationsgatan 3 247 3 051 -196 4 153
        7856 Östra Allégatan 3 281 3 248 -33 4 433
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Socialförvaltning
Januari – September 2018

Verksamhet program
Utfall              

Jan-Sep      
2018

Budget            
Jan-Sep        

2018

Avvikelse          
Jan-Sep        

2018
Årsbudget

SUMMA SOCIALFÖRVALTNING 181 475 180 401 -1 074 245 631

SUMMA SOCIALFÖRVALTNING ink. EKB -3 603
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Ensamkommande barn
Januari – September 2018

Verksamhet program
Utfall 

Jan-Sep 
2018

Budget         
Jan-Sep 

2018

Avvikelse 
Jan-Sep 

2018
Årsbudget

EKB 6 774 8 148 1 374 10 228
     7531 Talludden 5 645 5 730 85 7 187
     7535 Saturnus 37 26 -11 35
     7536 Utslussboende 947 2 249 1 302 2 816
     7538 Skogsvägen 145 143 -2 190

ID 7532 Extern institution 703 0 -703 0

ID 7533 Familjehem 513 0 -513 0

ID 7054 Myndighet 1 650 900 -750 1 200

ID 7530 Administration 464 750 286 1 000
Intäkter från Migrationsverket 7 818 10 176 -2 358

ID 7053 Ledning EKB 819 953 134 1 163

753 Ensamkommande barn -2 530 13 591
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Budget 2019 

SN 2018/008
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-10-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§125

Budget 2019 (SN 2018/008)

Beslut
Arbetsutskottets beslutar föreslå socialnämnden att förvaltningens förslag till disponering av 
2019 års budget godkänns.

Sammanfattning
Socialchefen redovisar socialnämndens budgetram för 2019 som uppgår till 243 014 mkr.
Samtidigt lämnar hon förslag till disponering inom delprogrammen och kommenterar 
de förändringar som skett.
Med anledning av att försörjningsstöd m.m. flyttas till kommunstyrelsen och 
arbetsmarknadsenheten minskas ramen med 2,7 mkr, även ekonomifunktionen på 
förvaltningen ska centraliseras till den centrala ekonomiavdelningen vilket innebär minskning 
med 700 tkr.
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Programbudget 2019 
Socialnämnd

Till Socialnämnd 2018-10-25 
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PROGRAMBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2019

2

Socialnämnd 
Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt
Förvaltningschef: Lotta Damberg
Antal årsarbetare: 367

Socialnämndens övergripande mål är att på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska 
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Varje kommun svarar för 
social- tjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och 
den hjälp de behöver. Socialnämnden svarar för individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg.

Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, att medverka 
i samhällsplaneringen och att i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda 
främja goda miljöer i kommunen. Vidare ska socialtjänsten svara för uppsökande verksamhet, service, 
upplysningar, råd, stöd och vård till de som behöver detta.

Driftram 2019 Bokslut 
2017

Budget 
2018 

(aktuell)

Budget
2019
(juni)

Budget
2019
(nov)

Driftram (nettokostnad) 242 326 241 704 241 704
Lönerevision april – dec 2018 3 328 3 328

Lönerevision jan-april 2019 1 382

Kapitaltjänstkostnad april-19 0

Kompletteringsbudget 0

Rättelse - organisationsförändringar – 3 400

Driftram (nettokostnad) 241 179 245 654  241 704 243 014
Not: Kompletteringsbudget avser eventuella generella statliga medel beslutade i regeringens höstbudget. Rättelser – 
organisationsförändringar består dels i överlämnande av ansvar och arbetsuppgifter kopplat till handläggning av ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd) till arbetsmarknadsenheten (AME) organiserat under Kommunstyrelsens nämnd (KS) och dels överlämnande av ekonom 
till central ekonomienhet likaså under KS.  

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning
Kommunen har beslutat om stora investeringar i nytt trygghets- och äldreboende i Skillingaryd. Dessutom 
prioriteras iordningsställande både för missbruk och HVB-verksamhet i syfte att höja både kvalitet och 
effektivitet på hemmaplan. Digitalisering medför möjligheter för verksamheten att möta medborgarnas behov på 
ett effektivare sätt, av det skälet har medel tillskjutits i investeringsplanen kommande år. 

Resultatfonder Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Bokslut
2017

Socialnämnden – 49,6 – 49,2
Ensamkommande barn 6,6 9,7
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PROGRAMBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2019

3

Socialnämndens prioriterade mål 2019
Kommunfullmäktiges mål 2015-2019 

Prioritering 
Socialnämndens mål 2019

1a) Kommunen skall vara en god och attraktiv 
kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att 
hela kommunen får möjlighet att utvecklas. b) 
Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte 
påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets 
gränser.

 1. Verksamheten ska möta medborgares behov och bedrivas 
utifrån gällande lagstiftning med god kvalitet.

2a. Kommunens verksamheter ska vara 
lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande 
förhållningssätt. b.)Jämställdhet och ett barn- och 
ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala 
planeringen.

2. Medborgares delaktighet och självständighets ska uppmuntras 
genom öppen dialog.

5. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan 
personal, arbetsledning och politiken.

5. Roll och ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och 
medarbetare ska vara tydlig och logisk

Mål Exempel på mått och metod för uppföljning:
1a) Kommunen skall vara en god och attraktiv 
kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt 
att hela kommunen får möjlighet att 
utvecklas

Mäts genom uppföljning av KKiK och ÖJ: Väntetider för inflyttning särskilt boende, 
beslut om ekonomiskt bistånd och från ansökan till LSS-insats.
Mäts även genom uppföljning av utredningstider barn och unga 0-20 år samt 
missbruksproblem.

2a. Kommunens verksamheter ska vara 
lättillgängliga och ha ett positivt 
problemlösande förhållningssätt

Mäts genom uppföljning av brukarbedömning helhetssyn hemtjänst, särskilt boende 
(samt om möjligt funktionshinderomsorg) och kvalitetsaspekt LSS bostad med 
särskilt boende

5. Det ska vara ett gott förhållningssätt 
mellan personal, arbetsledning och politiken

Mäts genom uppföljning av medarbetarenkät: Arbetar mot tydliga mål, Vi 
samarbetar med andra arbetsplatser och på min arbetsplats arbetar man aktivt med 
hälsa och friskvård.

Planerade verksamhetsförändringar 2019 – 2021 
Åtgärder för hälsofrämjande arbetsplats för att öka medarbetares frisknärvaro vid arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

Möjlighet till heltidsarbete

Inrikta socialnämndens uppdrag på förebyggande, tidiga och främjande insatser. 

Kvalitetssäkra myndighetsutövningar för att säkerställa den kommunala uppdraget genom att ge rätt insats till 
den som behöver, när den behöver, där den behöver.

Byggnation av vård och omsorgsboende, Mejeriet.

Ny äldreomsorgsplan 2021-

Upphandling LSS- personlig assistans löper ut

Införande av nytt verksamhetssystem för handläggning och dokumentation 2019-2020

Programbudget 2019

Nr Programbudget 2019, tkr
Budget 

2018
Budget 

2019

285 Bostadsanpassningsbidrag 1 100 1 100

700 Socialnämnd 1 100 1 100

750 Verkställighet IFO 7 470 8 970
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PROGRAMBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2019

4

Kommentar till programbudget 

Effektivitetskrav på 1 procent resulterar i en budgetminskning av den totala budgeten för socialnämnden på 2,4 
mkr. Budgetförändringar är om budgetering mellan delprogram.

Delprogrammet Verkställighet IFO har inom socialnämndens budgetram fått en ökat budget med 1,5. 
Utökningen ska bidra till att öka stödet för barn-unga och deras familjer i hemmet samt minska placeringar. 

Myndighet barn och unga får en ökad budget om 1mkr. Myndighet vuxnas ram minskar med 2,7 mkr i och med 
verksamhetsövergång till AME. Berörda är del av enhet som arbetat med ekonomiskt bistånd, dödsboanmälan, 
sociala kontrakt samt hyresgarantier.

Inom delprogram Särskilt boende resulterar den nedlagda avdelningen på Sörgården i en budgetminskning. För 
att kunna uppnå totalt effektivitetskrav påverkas även Furugårdens särskilda boende samt kostverksamheten som 
ligger inom delprogrammet. Inom delprogram Demensvård minskar budget med 3 mkr genom 3 stängda rum 
som varit utöver behov, omfördelning av korttidsplatser/ växelvårdsplatser samt effektivare demensverksamhet.  

Utökad budgetram tilldelas delprogram sjukvårdsinsatser om 500 tkr, delprogram Hemtjänst och övrig service 
om 1,4 mkr, LSS-insatser 1,7 mkr och bostad med särskild service 1 mkr. Omfördelningar syftar till att bibehålla 
eller höja till en god kvalitet inom socialnämndernas verksamheter.

Framåtblick

Verksamhet stab 

Digital utveckling och välfärdsteknologi 
Den Nationella e-hälsostrategin som är antagen av kommunen, är vägledande inom kommunens IT utveckling. 
Socialnämnden har om resurser tillförsäkras att ta fram en strategisk plan för utveckling och genomförande av 
digitalisering bl.a. för att möta framtidens bemanningssvårigheter. 

Nytt verksamhetssystem 
2018 påbörjas införandet av nytt verksamhetssystem för handläggning och dokumentation. Införandet planeras 
pågå även under 2019 arbetet kommer att kräva en projektanställd administratör för att organisera införandet. 

Kvalitetsarbete 

751 Familjerådgivning 120 120

753 Ensamkommande barn 0 0

754 Myndighet barn och unga 14 386 15 386

755 Myndighet vuxna 12 100 9 400

756 Social omsorg 7 788 6 788

770 Socialförvaltning administration 32 080 31 480

771 Särskilt boende 53 245 50 245

773 Demensvård 16 398 13 398

774 Sjukvårdsinsatser 22 199 22 699

776 Hemtjänst och övrig service 31 160 32 560

781 LSS-insatser 15 613 17 313

782 Övriga insatser 10 717 9 967

785 Bostad med särskild service (BmSS) 21 488 22 488

Totalt 245 654 243 014
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PROGRAMBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2019

5

Socialförvaltningens kvalitetsarbete s.k. förbättringsresan framöver kommer att fokusera på chefernas 
förutsättningar för att bedriva kvalitets och utvecklingsarbete under 2019. 
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PROGRAMBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2019

6

Verksamhet Myndighet
 
Trygg och säker utskrivning 
1 januari 2018 trädde Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Lagen 
innefattar såväl barn som äldre och som är behov av samverkan mellan region och kommun. Under 2019 
kommer arbetet inriktas på att säkerställa att beslutade processer efterföljs. 

Barn och unga 
Socialnämndens inriktning är att arbeta med förebyggande, tidiga och främjande insatser för målgruppen barn 
och unga. Inriktningen är viktig för att bryta trenden av senare års utveckling av myndighetens utövning av 
tvångslagstiftning och allt fler institutionsplaceringar inom området. 

Missbruk och beroende 
Socialnämnden behöver verka för att finna bostadslösningar för målgruppen och genom detta öka möjligheten 
till behandling på hemmaplan samt minska institutionsplaceringar. 

Funktionshinderomsorg
Inriktning är att säkerställa goda levnadsvillkor utifrån gällande lagstiftning. Socialnämnden har att under året 
kvalitetssäkra processer och optimera riktlinjer och rutiner. Driftform för personlig assistans beslutas under höst 
2019.

Verksamhet Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård 

Äldreomsorg 
Byggnation av kommunens nya vård och omsorgsboende och trygghetsboende Mejeriet är planerat att stå färdigt 
under våren 2020.
Sociala träffpunkter behöver i större utsträckning riktas in på att genomföras i samverkan med aktörer i 
samhället. 

Verksamhet individ och familjeomsorg/ Funktionshinderomsorg 

Öppenvård Barn och unga 
Utvecklande av stöd till barn-unga och familj i linje med förebyggande tidiga och främjande insatser.

Funktionshinderomsorg
Genomlysning av behov och planering av bostadsutveckling inom LSS-Området.
Fortsatt utveckling av insats daglig sysselsättning. 

Ensamkommande barn
Ett fåtal barn anländer som ensamkommande barn och fortsatt avveckling av verksamheter för målgruppen är att 
vänta under 2019. 

Intern kontrollplan 2019
Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra 
kontrollmoment på under 2019. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Kontrollmoment Ansvarig chef
Mål för patientsäkerhet Stabschef

Anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Stabschef

Analys och verksamhetsplanering utifrån inlämnad statistik Stabschef
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Taxor och avgifter 2019

SN 2018/008
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-10-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§135

Taxor och avgifter 2019 (SN 2018/008)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till socialnämnden utan förslag till beslut.

Sammanfattning
Förvaltningen har sammanställt förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhet för 2019.
Socialnämnden beslutade 2017-09-04, § 68 att införa avgifter för hemsjukvård. Beslutet var 
utformat på så sätt att avgiften för tillfälligt och regelbundet hemsjukvårdsbesök var 250 
kr/tillfälle men maximalt 1 100 kronor/år, och skulle införas fr.o.m. 2018.

Förvaltningen har på grund av olika anledningar fortfarande inte infört denna avgift, och när 
man nu håller på att implementera den i verksamheten uppstår det en del frågetecken. 
Förvaltningen föreslår att avgiften för hemsjukvård ändras till en månadsavgift för de som är 
inskrivna i hemsjukvården med 300 kronor/månad i likhet med länets kommuner.
Stab chefen redogör över förslaget till ny avgift för hemsjukvård.
Socialchefen redogör för förslaget till övriga avgifter.
När det gäller avgifterna inom alkoholhandläggningen föreslås de bli i likhet med avgifterna 
inom GGV kommunerna.
 

Beslutsunderlag
 Avgifter 2019
 Förvaltningens förslag till beslut

Expedieras till 
Avgiftshandläggaren
Verksamhetschef staben
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5 

Yttrande över centralisering av 
ekonomifunktionen - uppdrag till ekonomichef 
i strategisk plan och budget 2018 - 2020. 

SN 2018/151
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T J Ä N S TE S K RI V E LS E
2018-10-09                 Sida 1 av 6 

Dnr KS 2018/248 
Kommunledningskontoret 

Till  kommunfullmäktige 

Central ekonomifunktion – uppdrag i SPB18-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna slutredovisning av uppdraget I 
Strategisk plan och budget 2018-2020 avseende central ekonomifunktion. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra ny organisation 
innefattande en central ekonomienhet för kommunen under kommunstyrelsen och dess 
förvaltning, kommunledningskontoret. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inom ramen för budgetförslaget till 
kommunfullmäktige I november avseende 2019 omdisponera medel från Barn och 
utbildningsnämnden samt Socialnämnden till Kommunstyrelsen för berörda ekonomtjänster.   

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att när förutsättningar finns ge den 
centrala ekonomifunktion ekonomiska förutsättningar att stödja den nybildade tekniska 
nämnden med ett kvalificerat ekonomstöd kopplat till bland annat bokslut, uppföljning och 
prognos samt ekonomistyrning inom såväl drift som investeringar och 
exploateringsverksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 
I Strategisk plan och budget 2018-2020 beslutade kommunstyrelsen att utreda en 
centralisering av olika funktioner från nämnderna till kommunledningskontoret (KLK). 

Kommunen har idag ekonomer som är organiserade både under KS och i nämnderna. I 
bifogad utredning beskrivs ekonomienhetens uppgifter, en nulägebeskrivning sammanfattas, 
ekonomrollen och viktiga förhållningssätt (kravprofilen mm.), ekonomens arbetsuppgifter 
samt gränssnitt till administratör och chef, bemanning jämfört grannkommunerna, en 
komprimerad bild av önskat framtida arbetssätt samt identifierade för och nackdelar med 
central vs decentraliserad organisering av ekonomerna. Utredningen fokuserar framförallt på 
de delar inom ekonomiområdet som har koppling till arbetsuppgifter som berör ekonomrollen 
i nämnd. 

Ärende 
Ekonomienhetens uppdrag är bland annat att tillse såväl politiker som förvaltningen med dess 
chefer i kommunen med ekonomistyrningsprinciper, ekonomiska verktyg, system, analyser 
och rapporter som skapar förutsättningar för professionell ekonomi- och 
(verksamhetsstyrning) och beslutsfattande, för att uppfylla satta mål. I uppdraget ligger också 
att på olika sätt skickliggöra olika parter i kommunen såväl politiker som chefer och andra 
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nyckelpersoner inom ekonomiområdet. 
 
Kommunen har idag ekonomer som är organiserade både under KS och i nämnderna. I 
bifogad utredning beskrivs ekonomienhetens uppgifter, en nulägebeskrivning sammanfattas, 
ekonomrollen och viktiga förhållningssätt (kravprofilen mm.), ekonomens arbetsuppgifter 
samt gränssnitt till administratör och chef, bemanning jämfört grannkommunerna, en 
komprimerad bild av önskat framtida arbetssätt samt identifierade för och nackdelar med 
central vs decentraliserad organisering av ekonomerna. Utredningen fokuserar framförallt på 
de delar inom ekonomiområdet som har koppling till arbetsuppgifter som berör ekonomrollen 
i nämnd.   
 
Omvärldsanalysen – framtida utmaningar 
Den svenska ekonomin närmar sig konjunkturell balans från ett högkonjunkturläge, vilket 
innebär att sysselsättningen kan förväntas utvecklas svagare under flera år framöver, vilket 
innebär en svagare utveckling av det reala skatteunderlaget. Antalet unga och äldre i 
befolkningen ökar kraftigare framöver jämfört med antalet invånare i arbetsför ålder, vilket 
ökar kostnaderna och förväntas leda till svårigheter vad gäller finansieringen av 
välfärdsuppdraget. Likaså medför kommunens höga investeringsnivåer utmaningar inom 
ekonomiområdet och ett större stöd från investerande verksamheter i kommunen, men också i 
de verksamheter där driftskostnaderna ökar. Många och stora projekt behöver ha en 
ekonomistyrning likaså påverkas upphandlingsfunktionens upphandlingsvolym markant av 
investeringsplanerna kommande år. En bemanning på ekonomienheten med hög kompetens är 
därför en viktig förutsättning för att kunna stödja genomförande och kontrollen i en 
expansionsfas.  
 
Att vara attraktiv som kommun, kommer därför vara ännu viktigare för att lyckas dels med 
rekrytering av ny kompetens och dels för att kunna behålla duktiga medarbetare. Likaså är det 
både attraktivt och ändamålsenligt att kunna erbjuda effektiva sätt att jobba både för 
ekonomer och förstås andra berörda chefer och medarbetare, genom bland annat 
ändamålsenliga processer och användarvänliga stöd- och beslutssystem. En framgångsfaktor i 
ett sådant utvecklingsarbete är medarbetarnas förmåga och kompetens. 
 
Vaggeryd har idag en låg bemanning jämfört andra kommuner i samma storlek, detta ställer 
krav på att de som finns gör rätt saker på rätt sätt. Ett önskat läge är att jobba ännu mer 
systematiskt och nära kommunens chefer och ledningsgrupper än vad vi har möjlighet till 
idag. För att få tid att jobba nära cheferna inom ramen för nuvarande bemanning pågår ett 
arbete med att successivt effektivisera löpande processer och samtidigt i rekrytering av ny 
personal ha en ändamålsenlig kravprofil med såväl personliga egenskaper som formella 
högskoleexamen. På så sätt kan tjänster skapas som inkluderar mer komplexa arbetsuppgifter 
med utredande och problemlösningsorienterade inslag. Med en högre kompetens frigörs tid 
till att ge ekonomistöd även till de förvaltningar som idag inte har någon ekonom i sin 
organisation. Ett antal justeringar har gjorts utifrån detta synsätt som innebär ett mer 
systematiskt chefsstöd för några mindre verksamheter i kommunen som tidigare inte hade 
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något utpekat stöd. (I bifogad utredning framgår bemanning jämfört Gnosjö och Gislaved). 
 
Ett önskat läge är enligt utredaren att få fler att jobba utifrån helheten d.v.s. utifrån mål – 
medel och kvalitet. Ekonomi och styrning behöver flätas ihop ännu mer i vår kommun både 
övergripande och stödjande och utåtriktat till chefer och ledningsgrupper. Initialt är det viktigt 
att ekonom/controller gör rätt arbetsuppgifter och att ekonomen och dess omgivning förstår 
ekonomens uppdrag/roll (det finns gränssnitt mellan ekonom och administratörer och chefer). 
Det är också centralt att förstå vem man är till för samt i sin personlighet ha ett positivt och 
lösningsinriktat förhållningssätt. Att kunna samspela med andra nyckelpersoner såsom HR-
specialister, verksamhetsutvecklare och andra ekonomer är förstås också centralt i rollen. 
Kravprofilen på en ekonom som i sitt uppdrag ska stödja en förvaltning och/eller en 
verksamhet inom en förvaltning ska därför vara tydligt så att nya ekonomer rekryteras till ett 
uppdrag som är rätt definierat. Det kräver att man vet vilka kriterier som är viktiga (hur 
kravprofilen ser ut). På så sätt ökar deras förutsättningar för att utveckla verksamheten inom 
ekonomi och styrning i kommunen. 
 
En grundläggande egenskap i rollen som ekonom är att lära sig sambandet mellan ekonomi 
och verksamhet. Ekonomen måste därför ta initiativ och vara nyfiken, söka kunskap om 
verksamhetens beskaffenhet hos verksamhetsföreträdare för att lyckas. En annan 
framgångsfaktor, som behöver utvecklas är den strukturerade dialogen mellan ekonom och 
chefer i organisationen. Syftet är  att dels stödja första linjens chefer i sitt ekonomiska 
uppdrag, men också att på ett strukturerat sätt kunna länka ihop arbetet från enhetschefen 
vidare till mellannivån och slutligen till högsta förvaltningsledning. Systematiken inom 
förvaltningen i hur arbetet ska bedrivas framgångsrikt kring budget, uppföljning och 
prognosarbetet är ett utvecklingsområde som vi behöver stärka förutsättningarna för att 
utveckla i vår kommun. Ett stöd i ett sådant samspel mellan ekonom och chef i budget och 
uppföljningsarbete är kommunens antagna riktlinjer och rutiner som genom ekonomerna blir 
kommunicerbara, kända och vägledande i hela organisationen. Ett annat stöd är ett 
välutvecklat system som fångar dialogerna både i siffror och i minnesanteckningar. Idag har 
vi ännu inte orkat få till systemet så att prognoserna i siffor arbetas in i ekonomisystemet från 
id-nivå och upp till nämnd och hela kommunen. Ett tredje stöd är att bemanningen är på en 
nivå som möjliggör viss grad av utvecklingsarbete.  
 
De ekonomiska underlagen såväl som andra verksamhetsrelaterade underlag är viktiga 
verktyg för politiken som del i deras beslutsunderlag. Att på ett tydligt och pedagogiskt sätt 
paketera och kommunicera ekonomisk information för att kunna tjäna olika syften, är viktiga 
delar av ekonomifunktionens arbete. Verksamhetens ekonomer behöver därför vara 
pedagogiska, kunna förklara komplicerade samband, ekonomisera verksamheten på ett 
begripligt sätt, sätta ekonomin i ett sammanhang med mål – medel och kvalitet så att chefer, 
ledningsgrupper och politiker känner sig trygga inför sina beslut. Att nå dit är lättare sagt än 
gjort, men måste vara viktigt i kravprofilen att värdera vid rekryteringar m.m 
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I uppdraget ingår att identifiera för- och nackdelar med central ekonomifunktion. I detta 
stycke listas några för- och nackdelar. Vissa av nedan punkter kan vara både en fördel och en 
nackdel eller risk beroende på hur man ser på frågan. Sorteringen har gjorts utifrån 
underrubrikerna ”Central ekonomifunktion” och ”Nuvarande organisering – ekonomerna 
placerade på BUN och SOC”. 
 
Central ekonomifunktion 
 
• Förutsättningar stärks för arbete utifrån ett helhetsperspektiv. 
 
• Enheten får ett större ansvar, vilket i samband med vakanser innebär en högre belastning 
både på medarbetare och chef jämfört idag. 
 
• Samtidigt ökar flexibiliteten i nyttjandet av ekonomkompetensen ökar i en central 
organisering eftersom de samlade resurserna kan styras till olika uppdrag i hela kommunen 
jämfört nuvarande organisering där man idag delvis arbetar individuellt utifrån egna 
framarbetade mallar och arbetssätt.  
 
• Eftersom bemanningen i kommunens olika förvaltningar är mycket låg, är sårbarheten i 
utgångsläget hög och således är det viktigt att medarbetarna på en grundläggande nivå kan gå 
in för varandra så att uppdrag gentemot exempelvis en nämnd kan fullföljas även om 
ordinarie ekonom har förhinder. Av det skälet behöver arbetssätten i vissa stycken 
standardiseras så att ersättare lättare kan ta över vid frånvaro/vakanser.   
 
• Närheten till varandra på enheten stärker förutsättningarna för dialog och stöd vilket torde 
utveckla enheten i sammanhang och hur helheterna ser ut. Likaså skapas bättre förutsättningar 
genom närheten för dialog i samband med ex boksluts och delårsbokslutsrutiner, budget och 
uppföljning osv.  
 
• Förutsättningarna för kompetensutveckling och alternativa arbetsuppgifter inom kommunen 
stärks, man kan ändra inriktning, få nya arbetsuppgifter, byta karriär inom enheten. 
 
• Man får som ekonom inblick i och möjlighet att prova flera olika arbetsuppgifter i syfte att 
öka kompetensen, förståelsen samt minska sårbarheten vid frånvaro eller vakanser. 
 
• Ekonomichef har befogenhet att sätta ihop projekt utifrån en tillgång på alla ekonomer i 
kommunen, vilket är nödvändigt i kommungemensamma utvecklingsinriktade insatser.   
 
• Ekonomrollen blir mer renodlad, i en förvaltning finns risk för att ekonomen får ett ”allt i 
allo-uppdrag”, vilket i många fall innebär att man inte använder kompetensen fullt ut 
ändamålsenligt utan en större blandning i arbetsuppgifter med inslag av enklare administrativa 
arbetsuppgifter blir innehållet.  
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• För att få ut flera av ovan effekter behöver ekonomerna på sikt sitta samlat ihop med 
kollegor och  ekonomichef annars minskar effekten i viss grad av ovan beskrivna fördelar 
med att vara centralt placerade. 
 
Nuvarande organisering – ekonomerna placerade på BUN och SOC 
 
• Ekonomen kommer närmare den verksamhet som de ska stödja. Närheten till verksamheten 
ger en ännu större kunskap om verksamheten och en förståelse för de frågor som är viktigast i 
nämnden.  
 
• Nuvarande ekonomienhet får ett mindre uppdrag jämfört en organisering som Central 
ekonomifunktion, vilket innebär en lägre arbetsbelastning vid vakanser både för medarbetare 
och chef. 
 
• Närhet innebär troligen att förmågan att kunna föra en konstruktiv dialog med 
verksamhetsföreträdarna bli något högre, då man är en i gänget och på så vis blir lite mer 
respektiverad i sina åsikter.  
 
• Möjligheten att ge feedback och styra i vardagen i det dagliga samtalet inom förvaltningen 
är större om man hela tiden befinner sig fysiskt i verksamheten jämfört med om man sitter 
centralt. Att sitta centralt medför lite mer förplanerade och systematiska dialoger/möten. 
 
• Närheten ger också större möjlighet att ge kort och snabb feedback i ”korridoren” i det 
dagliga, vilket kan vara värdefullt för de aktörer som samspelar med ekonomen i 
verksamheten. Det kan ex vara kring beslut och planering såväl som att stötta förvaltningarnas 
ekonomiadministratörer och chefer i deras uppgifter.  
 
• Samtidigt innebär närhet en risk att ekonomen lätt blir en diversearbetare, med både enklare 
administrativa arbetsuppgifter, problemlösare för andra administratörer i deras arbete, 
uppgifter som inte motsvarar det uppdrag man egentligen ska utföra åt kommunen.  
 
• Likaså visar studier att det är vanligt att mindre kvalificerade arbetsuppgifter, helt 
väsensskilda från grunduppdraget, lätt kan hamna på ekonom när arbetsuppgifter ska fördelas 
i en ledningsgrupp, eller av förvaltningschef.  
 
• En vanlig effekt av att ha ekonomerna placerade ute i förvaltningarna är att ekonomen med 
tiden utvecklas till en förkämpe – d.v.s. ekonomen tenderar att se till nämndens bästa i alla 
situationer istället för till hela kommunens bästa.  
 
• Om det finns behov, i en liten kommun, att utveckla kommungemensamma processer och 
system i syfte att bli effektivare totalt i kommunen, behöver resurserna sammantaget användas 
i många fall. I sådana situationer då ekonomkompetensen är nödvändig för genomförandet är 
det en fördel i de flesta fall att ha alla samlade under en enhet. 
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Risk och konsekvensanalys 
En risk och konsekvensanalys är genomförd. (se bifogad utredning). 
En bedömning av bemanningen i respektive nämnd (se bifogad utredning). 
 
Bolagen resurser kopplat till sitt uppdrag samt till kommunens förutsättningar att klara 
lagkrav och rekommendationer inom ekonomiområdet har inte belystst eller på annat sätt 
värderats utifrån risk och sårbarhet etc. Det har inte ingått i denna utredning. 
 
e.u.  
Jörgen Hansson 
Ekonomichef 
Vaggeryds kommun 
2018-10-04 

Beslutet ska skickas till 
Kommunens nämnder 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Förvaltningschef, socialförvaltningen 
Förvaltningschef, barn och utbildningsförvaltningen 

 

Handläggare 
Jörgen Hansson 
Ekonomichef   
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Uppdrag – Central ekonomifunktion 

Uppdraget 

I Strategisk plan och budget 2018-2020 beslutade kommunstyrelsen att utreda en centralisering av 
olika funktioner från nämnderna till kommunledningskontoret (KLK) i syfte att bland annat nå 
högre effektivitet och minska sårbarheten. Likaså har kommundirektör, Annika Hedvall med stöd 
av den s.k. PWC-rapporten velat ha en utredning kring förutsättningarna för en gemensam 
ekonomifunktion. 

Kommunen har idag funktioner som är organiserade både under KS och i nämnderna. Detta 
uppdrag innebär dels att belysa nuläget och en komprimerad bild av önskat framtida arbetssätt, och 
dels ta fram för och nackdelar. Skrivelsen betonar framförallt de delar inom ekonomiområdet som 
har koppling till arbetsuppgifter som berör ledning och styrning. Ekonomienheten har många fler 
ansvarsområden/arbetsuppgifter, som upphandlingsfunktion, e-handel, avtalshantering, 
handläggning av kommunens anläggningar (tillgångarna), kundfakturering, 
leverantörsfakturahantering, kassa och bank m.m. Dessa delar ingår inte i denna skrivelse. 
Utredningen kan också föreslå vissa justeringar i ekonomens arbetsuppgifter och uppdrag utifrån 
perspektivet – styrning. I uppdraget ingår också att genomföra en konsekvensanalys tillsammans 
med berörda ekonomer samt medarbetare i dess närhet för att fånga eventuella risker och 
konsekvenser med en ny organisering.   

Metod för utredningen 

Skrivelsen är gjord av ekonomichef, Jörgen Hansson. Per-Eric Lorentzon barn och utbildningschef 
och Lotta Damberg socialchef har deltagit och genomfört risk och konsekvensanalyser med 
medarbetare som har kontakt med ekonom i sitt arbete. En sådan analys är också gjord på 
ekonomienheten, med stöd av HR-specialist Jennie Säf. Övriga förvaltningar har inte deltagit i 
utredningen men under utredningsarbetet har intervjuer skett med ekonomerna i kommunen. Likaså 
har dialog förts med kommundirektör och tillika förvaltningschef för kommunledningskontoret, 
förvaltningschef, teknisk verksamhet och förvaltningschef, kultur och fritid samt fastighetschef.  

Omvärldsanalysen pekar på att kommunerna står inför stora utmaningar 

Den svenska ekonomin närmar sig konjunkturell balans från ett högkonjunkturläge, vilket innebär 
att sysselsättningen kan förväntas utvecklas svagare under flera år framöver, vilket innebär en 
svagare utveckling av det reala skatteunderlaget. Antalet unga och äldre i befolkningen ökar 
kraftigare framöver jämfört med antalet invånare i arbetsför ålder, vilket ökar kostnaderna och 
förväntas leda till svårigheter vad gäller finansieringen av välfärdsuppdraget. Likaså medför 
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kommunens höga investeringsnivåer utmaningar inom ekonomiområdet och ett större stöd från 
investerande verksamheter i kommunen, men också i de verksamheter där driftskostnaderna ökar. 
Många och stora projekt behöver ha en ekonomistyrning likaså påverkas upphandlingsfunktionens 
upphandlingsvolym markant av investeringsplanerna kommande år. En bemanning på 
ekonomienheten med hög kompetens är därför en viktig förutsättning för att kunna stödja 
genomförande och kontrollen i en expansionsfas.  
 
Att vara attraktiv, kommer därför vara ännu viktigare för att lyckas dels med rekrytering av ny 
kompetens och dels för att kunna behålla duktiga medarbetare. Likaså är det både attraktivt och 
ändamålsenligt att kunna erbjuda effektiva sätt att jobba både för ekonomer, ekonomichef och 
förstås andra berörda chefer och medarbetare, genom bland annat ändamålsenliga processer och 
användarvänliga stöd- och beslutssystem. En framgångsfaktor i ett sådant utvecklingsarbete är 
medarbetarnas förmåga och kompetens.  
 
Nuläge organisering och bemanning 
 
Ekonomienhetens uppdrag är bland annat att tillse såväl politiker som förvaltningen med dess 
chefer i kommunen med ekonomistyrningsprinciper, ekonomiska verktyg, system, analyser och 
rapporter som skapar förutsättningar för professionell ekonomi- och (verksamhetsstyrning) och 
beslutsfattande, för att uppfylla satta mål. I uppdraget ligger också att på olika sätt skickliggöra 
olika parter i kommunen såväl politiker som chefer och andra nyckelpersoner inom 
ekonomiområdet.  
 
Under ekonomichefens ansvar finns också upphandlingsenheten. Upphandling är centralt i 
genomförandet av exempelvis investeringsbudgeten genom alla upphandlingar och avtal som ska 
genomföras i samarbete med investeringsprojektets ansvariga chefer. Denna funktion inom 
ekonomienheten analyseras inte i denna utredning, men förutsättningarna för att kommunicera 
upphandlingsfrågor, inköpsstyrning och avtalsfrågor stärks med kommunens verksamheter om 
enheten har en närhet till verksamhetsekonomerna. Vi arbetar idag tillsammans inom 
ekonomienheten med att effektivisera processen från Avtal via beställning till betalning. I ett sådant 
arbete är det en styrka att ha ekonomernas stöd, eftersom de delvis finns med i förvaltningarnas 
ledningsgrupper. Genom ekonomerna skulle en naturlig kunskap finnas nära tillhands och 
kunskapen kunna spridas till beslutsfattare i frågor kopplat till bland annat inköp. På samma sätt 
skulle behov från chefer och ledningsgrupper kunna tas med tillbaka till ekonomienheten på ett 
naturligt sätt. E-handel som till stor del ligger sorterat under upphandlingsfunktionen använder 
samma IT-system (Unit4Agresso) som det övriga ekonomiarbetet. Detta gör att upphandling får 
visst stöd av systemförvaltning m.m. inom ramen för ekonomienheten och omvänt i andra frågor 
kopplat till digitalisering/automatisering. I delegation har idag inte ekonomichefen något ansvar i de 
övergripande upphandlingarna där fler än en nämnd är berörda. Ansvaret ligger i sin helhet under 
kommundirektör. Fastighetsenhetens upphandlingar kopplat till stora investeringar görs i samspel 
mellan upphandlare, fastighetschef och kommundirektör. I en ny teknisk nämnd bör rutinerna ses 
över.  
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Delar av ekonomienhetens uppdrag arbetar med styrningsfrågor 
Ekonomifunktionen är en av kommunens stödprocesser, som samtidigt har en uppgift i att vara styrande 
och vägledande inom ekonomiområdet. Kommunens budgetprocess, prognoser och uppföljning (som i 
praktiken handlar om att kontinuerligt arbeta med tre kalenderår samtidigt) utgör centrala stöd och 
styrfunktioner för verksamheten. Det innebär, att ekonomifunktionen behöver arbeta nära såväl 
ansvariga enhetschefer i kärnprocesserna som med områdes/funktionschefer och förvaltningschefer. 
Dessa samarbeten är avgörande. Verksamhets ekonom och ekonomichef har viktiga roller i att bidra 
med kommunikation mellan olika chefer och ledningsgrupper i förvaltningen. Det är av yttersta vikt att 
samtliga intressenter inom ekonomiområdet har tillgång till relevant och pålitlig ekonomisk information 
för sitt beslutsfattande. Denna tydliga och förhoppningsvis pedagogiskt förpackade information ska 
självfallet också nå och komma den politiska ledningen till nytta.  
 
Bland ekonomienhetens uppgifter, som har koppling till styrning och beslutsrelaterade frågor finns 
bland annat:  
 

• Övergripande finans- och skuldförvaltning.  
• Upphandlingsfunktion med upphandlingar, inköpsstyrning, e-handel och avtalshantering. 
• Budgetprocesser både övergripande (budgetberedningen), men också visst samordnande stöd 

inom nämnderna.  
• Budgetsamordning – resursfördelning, anvisningar och förutsättningar, mallar och system,  

kopplat till budget. 
• Redovisning med årsbokslut, koncernbokslut och delårsbokslut.  
• Uppföljning, prognoser och intern kontroll (intern kontroll endast inom ekonomiområdet i 

Vaggeryds kommun, ej verksamhetskontroll som idag är organiserat under kanslienheten, 
verksamhetsutvecklare/kanslichef).  

• rapportering med skriftliga analyser (årsredovisningslag, delårsrapport, uppföljningsrapport ska 
ha en ändamålsenlig struktur, modell för rapporteringen. 

• Riktlinjer och rutiner för exploateringsredovisning, hantering av investeringar, regler och 
riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning m.m. 

• Systemägare för affärssystem och upphandlingssystem. Inköpsanalys och kontroll. Flera avtal 
med externa företag kopplat till integrationer med försystem m.m. 

• Stödja SÅM i flertalet av ovan uppgifter.  
 
Nuvarande bemanning, med relativt få ekonomer gör att det i nuläget inte finns tid att fullt ut jobba så 
nära chefer och ledningsgrupper som vore önskvärt och ändamålsenligt.  
För att få tid att jobba mer nära cheferna utifrån tillgängliga resurser pågår ett arbete med att successivt 
effektivisera löpande processer och samtidigt i rekrytering av ny personal ha en ändamålsenlig 
kravprofil med såväl personliga egenskaper som formella högskoleexamen. På så sätt kan tjänster 
skapas som inkluderar mer komplexa arbetsuppgifter med utredande och problemlösningsorienterade 
inslag. Med en högre kompetens frigörs tid till att ge ekonomistöd även till de förvaltningar som idag 
inte har någon ekonom i sin organisation. Ett antal justeringar har gjorts utifrån detta synsätt som 
innebär ett mer systematiskt chefsstöd för några mindre verksamheter i kommunen som tidigare inte 
hade något utpekat stöd.   
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Hur ser bemanningen ut i Vaggeryd, Gnosjö och Gislaved 
 

Centrala funktioner Vaggeryd Gnosjö Gislaved 
Ekonomichef 1 1 1 
Redovisningsansvarig/chef 1 1 1 
Ekonom 1,7 1,2 2 
Leverantör/EFH system 1,0 1 2 
Kund/kassa/bank 1 1,5 2 
Avgår SÅM uppdraget -1 0 0 
Summa: 4,7 5,7 8 

 
Ute i nämnderna Vaggeryd Gnosjö Gislaved 
Kommunstyrelsen inklusive 
fastighetsenhet 

0,2 BUN 2,3 

AME och Försörjningsstöd 0,1  SOC 0,5 
Teknisk förvaltning 0 0,8  0,5 
Miljö och bygg Red.ansv. SOC 0,5 
Barn och utbildning 1 1  2,0 
Kultur och fritid 0 Fritid (Tekniska) 

Kultur (Bun) 
0,7 

Socialtjänst och FH 0,5 0,5  0,5 
Äldreomsorg och HSV 0,5 0,5 1,0 
Räddningstjänst 0 Köper av 

Gislaved 
0,4 

Summa förv.ekonomer: 2,3 2,8 8,4 
Totalt: 7,0 8,5 16,4 

 
I ovan tabell framgår att bemanningen i Vaggeryds kommun, ekonomienheten är totalt är 8,0 tjänst 
avgår 1,0 SÅM kvarstår 7,0 tjänst. SÅM uppdraget finansieras av SÅM med cirka 1,0 tjänst 
sammantaget på hela uppdraget. I uppdraget ligger stöd inom hela ekonomiområdet inklusive 
systemstöd. I Gislaved finns 16,4 ekonomer varav 7 stycken förvaltnings ekonomer  plus 
redovisningschef. Därutöver finns också en budgetstrateg, totalt 9 stycken kopplat till verksamheterna 
resterande jobbar med central ekonomihantering. Alla ekonomer i Gislaved är centralt placerade, men 
ekonomichef fördelar ekonomresurs som stöd till nämnderna enligt ovan fördelning. På samma sätt är 
det i Gnosjö. Bemanningen i Gnosjö är ungefär 1,3 tjänst högre än i Vaggeryds kommun. 
 
 
Önskat läge avseende ekonomi – framtidsbild 
 
Ett önskat läge är att få fler att jobba utifrån helheten d.v.s. utifrån mål – medel och kvalitet. 
Ekonomi och styrning behöver flätas ihop ännu mer i vår kommun både övergripande och stödjande 
och utåtriktat till chefer och ledningsgrupper. Initialt är det viktigt att ekonom/controller gör rätt 
arbetsuppgifter och att ekonomen och dess omgivning förstår ekonomens uppdrag/roll (det finns 
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gränssnitt mellan ekonom och administratörer och chefer). Det är också centralt att förstå vem man 
är till för samt i sin personlighet ha ett positivt och lösningsinriktat förhållningssätt. Att kunna 
samspela med andra nyckelpersoner såsom HR-specialister, verksamhetsutvecklare och andra 
ekonomer är förstås också centralt i rollen. Kravprofilen på en ekonom som i sitt uppdrag ska stödja 
en förvaltning och/eller en verksamhet inom en förvaltning ska därför vara tydligt så att nya 
ekonomer rekryteras till ett uppdrag som är rätt definierat. Det kräver att man vet vilka kriterier som 
är viktiga (hur kravprofilen ser ut). På så sätt ökar deras förutsättningar för att utveckla 
verksamheten inom ekonomi och styrning i kommunen. Likaså stärks förutsättningarna för att 
lyckas som ekonom i sitt uppdrag i Vaggeryds kommun. Man brukar säga att det är viktigt att ”göra 
rätt saker på rätt sätt”. Idag gör inte ekonomerna i förvaltningen fullt ut ”Rätt saker”, utifrån sin 
kapacitet och utifrån kommunens behov. Viktigt att vi hittar en samsyn kring ramarna för  
arbetsuppgifterna/uppdraget. De eventuella uppgifter som är administrativa och enklare till sin art 
ska i större utsträckning utföras av administratör/assistent. Likaså finns arbetsuppgifter som är 
chefens ansvar, även dessa ska sorteras rätt. På så sätt skapas ett tidsutrymme att jobba med ”Rätt 
saker”. Det andra uttrycket som leder till högre effektivitet/kvalitet är ”På rätt sätt”. Genom att 
arbeta tätare tillsammans stärks förutsättningarna att leda en sådan utveckling.  
 
En grundläggande egenskap i rollen som ekonom är att lära sig sambandet mellan ekonomi och 
verksamhet. Ekonomen måste därför ta initiativ och vara nyfiken, söka kunskap om verksamhetens 
beskaffenhet hos verksamhetsföreträdare för att lyckas. En annan framgångsfaktor, som behöver 
utvecklas är den strukturerade dialogen mellan ekonom och chefer i organisationen. Syftet är  att 
dels stödja första linjens chefer i sitt ekonomiska uppdrag, men också att på ett strukturerat sätt 
kunna länka ihop arbetet från enhetschefen vidare till mellannivån och slutligen till högsta 
förvaltningsledning. Systematiken inom förvaltningen i hur arbetet ska bedrivas framgångsrikt 
kring budget, uppföljning och prognosarbetet är ett utvecklingsområde som vi behöver stärka 
förutsättningarna för att utveckla i vår kommun. Ett stöd i ett sådant samspel mellan ekonom och 
chef i budget och uppföljningsarbete är kommunens antagna riktlinjer och rutiner som genom 
ekonomerna blir kommunicerbara, kända och vägledande i hela organisationen. Ett annat stöd är ett 
välutvecklat system som fångar dialogerna både i siffror och i minnesanteckningar. Idag har vi ännu 
inte orkat få till systemet så att prognoserna i siffor arbetas in i ekonomisystemet från id-nivå och 
upp till nämnd och hela kommunen.  
 
Några viktiga faktorer för att lyckas är:  
 

- Rätt arbetsuppgifter  
- Systematiken i arbetet 
- Kompetensen hos ekonomen,  
- Drivet - att på ett nyfiket och samtidigt med tiden coachande sätt få fram väsentligheter i 

dialogen med chef.  
- Dokumentationen av det systematiska arbetet (dialog med chef m.m.)  
- Det väsentligaste måste också vara kommunicerbart – kunna föras vidare i organisationen 

genom exempelvis ett system.  
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I nedan bild åskådliggörs den riktning som utredaren förespråkar i ekonomrollen.  
 
 

 
 
Nedan bild syftar till att åskådliggöra ett systematiskt arbetssätt ekonom/nyckelpersoner – chef. 
Detta är ett framtida önskat arbetssätt att uppnå i hela kommunen.  
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Vem är vi till för – kunder och intressenter 
 
En kund är någon med ett behov som stödfunktionerna har i uppdrag att tillgodose. 
Ekonomifunktionens uppdrag är bland annat att stödja de chefer som finns i organisationen. Ju 
närmare chefen finns i organisationen, desto viktigare kund för stödprocessen. Centralt organiserade 
stödfunktioner har därför förvaltningschefen som sin viktigaste kund i en situation där prioritering 
krävs och därefter övriga chefer enligt organisationens struktur. Chefer har idag ett mycket svårt 
uppdrag, flera ansvarsområden som kräver kunskap och förmåga i flera olika verksamhetssystem. 
Det är därför oerhört viktigt att inte bara introducera nya chefer inom ekonomi och 
styrningsområdet, utan också tillhandahålla enkla, användarvänliga och anpassade stödsystem som 
chefen upplever ger stöd i uppdraget. Centralt blir därför att stärka chefer och ledningsgrupper och 
inte minst första linjens chefer.  
 
Ekonomen som pedagog (översättarrollen) 
 
De ekonomiska underlagen såväl som andra verksamhetsrelaterade underlag är viktiga verktyg för 
politiken som del i deras beslutsunderlag. Att på ett tydligt och pedagogiskt sätt paketera och 
kommunicera ekonomisk information för att kunna tjäna olika syften, är viktiga delar av 
ekonomifunktionens arbete. Verksamhetens ekonomer behöver därför vara pedagogiska, kunna 
förklara komplicerade samband, ekonomisera verksamheten på ett begripligt sätt, sätta ekonomin i 
ett sammanhang med mål – medel och kvalitet så att chefer, ledningsgrupper och politiker känner 
sig trygga inför sina beslut. Att nå dit är lättare sagt än gjort, men måste vara viktigt i kravprofilen 
att värdera vid rekryteringar m.m.   
 
Uppdrag  Definition  Exempel  
Råd och stöd  Ge råd och stöd utifrån sitt kompetensområde  

till de chefer i organisationen som ansvarar  
för personal, verksamhet och ekonomi.  

Rådgivning/bollplank  
Analyser/utredningar  
Beslutsunderlag  
Utbildning  

Uppföljning och kontroll  Säkerställa att de beslut, riktlinjer, regler och  
Lagar som gäller för verksamheten följs samt  
att rapportera avvikelser till chefen.  

Förebyggande kontroller  
Uppföljning  
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Den konsultativa rollen (råd och stöd) 
Inom ramen för det rådgivande (konsultativa) uppdraget behövs olika roller utvecklas för att tillgodose 
de behov av råd och stöd som behövs inom organisationen. Tanken med dessa olika roller är att olika 
uppgifter och olika personer behöver olika typer av stöd för att nå bästa möjliga resultat på lång 
respektive kort sikt. Det är viktigt att stödfunktionerna värderar vilken roll man ska inta för att nå bästa 
möjliga resultat utan att ta över chefens ansvar för verksamheten, ekonomin och personalen. Ett sätt att 
beskriva dessa olika roller är nedanstående modell: 
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Avgränsning för – och nackdelar med central ekonomifunktion 
I uppdraget ingår att identifiera för- och nackdelar med central ekonomifunktion. I detta stycke 
listas några för- och nackdelar. Vissa av nedan punkter kan vara både en fördel och en nackdel 
eller risk beroende på hur man ser på frågan. Sorteringen har gjorts utifrån underrubrikerna 
”Central ekonomifunktion” och ”Nuvarande organisering – ekonomerna placerade på BUN och 
SOC”. 
 
Central ekonomifunktion 
 

• Förutsättningar stärks för arbete utifrån ett helhetsperspektiv. 
• Enheten får ett större ansvar, vilket i samband med vakanser innebär en högre belastning 

både på medarbetare och chef jämfört idag. 
• Samtidigt ökar flexibiliteten i nyttjandet av ekonomkompetensen ökar i en central 

organisering eftersom de samlade resurserna kan styras till olika uppdrag i hela 
kommunen jämfört nuvarande organisering där man idag delvis arbetar individuellt utifrån 
egna framarbetade mallar och arbetssätt.  

• Eftersom bemanningen i kommunens olika förvaltningar är mycket låg, är sårbarheten i 
utgångsläget hög och således är det viktigt att medarbetarna på en grundläggande nivå kan 
gå in för varandra så att uppdrag gentemot exempelvis en nämnd kan fullföljas även om 
ordinarie ekonom har förhinder. Av det skälet behöver arbetssätten i vissa stycken 
standardiseras så att ersättare lättare kan ta över vid frånvaro/vakanser.   

• Närheten till varandra på enheten stärker förutsättningarna för dialog och stöd vilket torde 
utveckla enheten i sammanhang och hur helheterna ser ut. Likaså skapas bättre 
förutsättningar genom närheten för dialog i samband med ex boksluts och 
delårsbokslutsrutiner, budget och uppföljning osv.  

• Förutsättningarna för kompetensutveckling och alternativa arbetsuppgifter inom 
kommunen stärks, man kan ändra inriktning, få nya arbetsuppgifter, byta karriär inom 
enheten. 

• Man får som ekonom inblick i och möjlighet att prova flera olika arbetsuppgifter i syfte att 
öka kompetensen, förståelsen samt minska sårbarheten vid frånvaro eller vakanser. 

• Ekonomichef har befogenhet att sätta ihop projekt utifrån en tillgång på alla ekonomer i 
kommunen, vilket är nödvändigt i kommungemensamma utvecklingsinriktade insatser.   

• Ekonomrollen blir mer renodlad, i en förvaltning finns risk för att ekonomen får ett ”allt i 
allo-uppdrag”, vilket i många fall innebär att man inte använder kompetensen fullt ut 
ändamålsenligt utan en större blandning i arbetsuppgifter med inslag av enklare 
administrativa arbetsuppgifter blir innehållet.  

• För att få ut flera av ovan effekter behöver ekonomerna på sikt sitta samlat ihop med 
kollegor och  ekonomichef annars minskar effekten i viss grad av ovan beskrivna fördelar 
med att vara centralt placerade.   
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Nuvarande organisering – ekonomerna placerade på BUN och SOC 
 

• de kommer närmare den verksamhet som de ska stödja. Närheten till verksamheten ger en 
ännu större kunskap om verksamheten och en förståelse för de frågor som är viktigast i 
nämnden.  

• Nuvarande ekonomienhet får ett mindre uppdrag jämfört en organisering som Central 
ekonomifunktion, vilket innebär en lägre arbetsbelastning vid vakanser både för 
medarbetare och chef. 

• Närhet innebär troligen att förmågan att kunna föra en konstruktiv dialog med 
verksamhetsföreträdarna bli något högre, då man är en i gänget och på så vis blir lite mer 
respektiverad i sina åsikter.  

• Möjligheten att ge feedback och styra i vardagen i det dagliga samtalet inom förvaltningen 
är större om man hela tiden befinner sig fysiskt i verksamheten jämfört med om man sitter 
centralt. Att sitta centralt medför lite mer förplanerade och systematiska dialoger/möten. 

• Närheten ger också större möjlighet att ge kort och snabb feedback i ”korridoren” i det 
dagliga, vilket kan vara värdefullt för de aktörer som samspelar med ekonomen i 
verksamheten. Det kan ex vara kring beslut och planering såväl som att stötta 
förvaltningarnas ekonomiadministratörer och chefer i deras uppgifter.  

• Samtidigt innebär närhet en risk att ekonomen lätt blir en diversearbetare, med både 
enklare administrativa arbetsuppgifter, problemlösare för andra administratörer i deras 
arbete, uppgifter som inte motsvarar det uppdrag man egentligen ska utföra åt kommunen.  

• Likaså visar studier att det är vanligt att mindre kvalificerade arbetsuppgifter, helt 
väsensskilda från grunduppdraget, lätt kan hamna på ekonom när arbetsuppgifter ska 
fördelas i en ledningsgrupp, eller av förvaltningschef.  

• En vanlig effekt av att ha ekonomerna placerade ute i förvaltningarna är att ekonomen med 
tiden utvecklas till en förkämpe – d.v.s. ekonomen tenderar att se till nämndens bästa i alla 
situationer istället för till hela kommunens bästa.  

• Om det finns behov, i en liten kommun, att utveckla kommungemensamma processer och 
system i syfte att bli effektivare totalt i kommunen, behöver resurserna sammantaget 
användas i många fall. I sådana situationer då ekonomkompetensen är nödvändig för 
genomförandet är det en fördel i de flesta fall att ha alla samlade under en enhet.  

 
Risk och konsekvensanalys 
Denna analys har i huvudsak fokus på de arbetsmiljörelaterade konsekvenserna av 
omorganiseringen. Medarbetare i kommunen har lyft in utmaningar kopplat till samarbete inom 
den framtida organiseringen. Detta har framkommit i arbetet med risk och konsekvensanalysen 
Den yttersta konsekvensen av ovan risk är att gruppen går bakåt i sin utveckling och att 
medarbetare söker sig ifrån kommunen. Detta medför att arbetsbelastning på kvarstående 
medarbetare ökar, alternativt inte kan omhändertas. Detta kan leda till att delar i ekonomienhetens 
uppdrag inte kan genomföras, vilket får konsekvenser för grunduppdraget och för det stöd enheten 
under en sådan period kan ge inom ekonomiområdet. Belastning på chef blir också i en sådan 
situation mycket påtaglig med rekryteringar, sortering av arbetsuppgifter m.m. Lösningen är bland 
annat att vara mycket medveten som medarbetare och chef och att vi satsar och fokuserar på att 
stärka gruppen och relationerna och samspelet. En successiv förändring till att alla sitter 
tillsammans är också en lösning för att förändringen ska bli så mjuk som möjligt.  
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Närheten är en faktor som både verksamheterna och ekonomichef lyfter som en framgångsfaktor. 
Förvaltningschef på BUN betonar att vid en lokalisering centralt är det viktigt att 
verksamhetsekonomerna initialt fokuserar på relationerna med verksamheten så att ett samspel 
skapas. Ekonomichef ser det i förlängningen som angeläget att enheten sitter ihop så att 
förutsättningarna för att implementera ett något modifierat arbetssätt nära våra chefer, 
kunskapsöverföring, relationsbyggande, grupputveckling m.m. kan utvecklas. 
För att möjliggöra för ett delvis nytt arbetssätt och arbete närmare cheferna behöver vissa 
administrativa arbetsuppgifter som idag utförs av ekonom i nämnderna sorteras till administratörer 
eller andra medarbetare i deras förvaltning. Annars skapas inte förutsättningar utifrån tidsaspekten  
att utveckla innehållet i ekonomrollen åt den riktning som beskrivs i denna utredning. Det är 
viktigt att det finns samsyn kring den beskrivning av hur ekonomrollen i allt väsentligt ska se ut 
samt en kontinuerlig dialog mellan berörda chefer, särskilt initialt. För att stärka förutsättningarna 
för att utveckla och arbeta mer systematiskt med chefer behöver bemanningen i viss mån 
förstärkas. I slutet på utredningen görs en sammanfattning av behoven inom varje 
nämnd/verksamhet. En ny teknisk nämnd med många och stora projekt behöver ta ställning till 
behovet av ekonom stöd. I denna utredning föreslås en resurs om cirka 0,4 tjänst. Det nya 
arbetssättet innebär centralt en förstärkning, men torde för kommunen som helhet stärka 
förutsättningarna för ökad ekonomistyrning och en effektivare verksamhet.  
 
Ekonomienheten saknar idag rum för att kunna sitta samlat i den föreslagna organiseringen. När 
det gäller BUN så har vakans uppstått under sommaren och en nyrekrytering har påbörjats. En 
lokalisering på ekonomienheten skulle sannolikt underlätta introduktionen och förutsättningarna 
för den nya medarbetaren att komma in i uppdraget. BUN har haft en hög omsättning de senaste 
två åren och en lokalisering nära andra ekonomer med likartade uppgifter kan eventuellt ge ett lite 
mer nära stöd i uppdraget.  
 
Med tiden anser utredaren att det är angeläget att alla medarbetare på ekonomienheten sitter 
samlat eftersom förutsättningarna för gruppens utveckling och effektivitet då stärks och därmed 
torde utvecklingsarbete kopplat till helhetsperspektivet inom ekonomi och styrning i kommunen 
likaså stärkas.  
 
Några förslag till ställningstaganden kopplat till utredningen och bemanning från utredaren  
 
Utredningen behöver få ett beslut kring den framtida inriktningen kring central eller inte central 
ekonomienhet.(förslag till beslut finns i tjänsteskrivelse).  
 
Ett politiskt inriktningsbeslut behör tas kring ekonomresurs kopplat till den nybildade tekniska 
nämnden 2019.  
 
För att nå ett bättre arbetssätt som beskrivits ovan är det viktigt att belysa varje nämnd för sig samt 
i vissa fall tydliggöra behovet av förstärkningar, mest angelägna att lyfta. Likaså är det viktigt att 
lyfta kommunens låga bemanning utifrån ett riskperspektiv. Detta görs nedan per nämnd. Nedan 
görs en kort beskrivning av ekonomresurserna och respektive verksamheter. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningen har 1,0 ekonom. Verksamheten är stor och kräver hög kompetens hos ekonomen. 
Regler avseende t ex bidrag till alternativa driftsformer, resursfördelning, statistikavlämning samt 
många statsbidrag från staten som kompletterande finansiering. Många chefer att stödja kräver 
prioriteringar. Uppdraget är omfattande och nuvarande bemanning är i minsta laget. Vid vakanser 
finns ingen ersättare, stor sårbarhet och hög risk. Nya arbetssätt kan minska sårbarheten något. 
Önskat läge 3,0 ekonomer sammantaget på BUN och SOC i syfte att kunna utveckla arbetet samt 
metodiskt införa arbete med interna kontrollplaner i de två stora nämnderna på ett mer systematiskt 
sätt. Vi är lågt bemannade jämfört Gnosjö och Gislaved. Att ha god kontroll på de ekonomiska 
resurserna i de två stora nämnderna torde utifrån de framtida utmaningarna på sikt finansiera sig 
självt. Utifrån välfärdens utmaningar kommande år är det riskfyllt att arbeta med låg bemanning. 
 
Socialförvaltningen  
Förvaltningen har 1,0 ekonom. Verksamheten är stor och kräver hög kompetens hos ekonomerna. 
Regler avseende t ex lagen om valfrihet (LOV) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), statistikavlämning samt komplicerade samband mellan verksamhet och 
ekonomi. Många chefer att stödja kräver prioriteringar. Önskat läge 3,0 ekonomer sammantaget på 
BUN och SOC i syfte att kunna utveckla arbetet samt metodiskt införa arbete med interna 
kontrollplaner i de två stora nämnderna på ett mer systematiskt sätt. Förstärkning skulle minska 
sårbarheten när vakanser uppstår och ge ett något bättre utgångsläge. Vi är lågt bemannade se 
tidigare beskrivning under BUN. Att ha god kontroll på de ekonomiska resurserna i de två stora 
nämnderna torde utifrån de framtida utmaningarna på sikt finansiera sig självt. Utifrån välfärdens 
utmaningar kommande år är det riskfyllt att arbeta med låg bemanning 
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Kommunstyrelsens förvaltning inklusive AME och försörjningsstöd 
KLK och den politiska verksamheten har hanterats av flera olika medarbetare såsom ekonomichef, 
redovisningsansvarig, ekonom och nämndassisten, m fl. Denna nämnd blir mer och mer 
komplicerad och kräver ett samlat grepp och kompetens av en ekonom som håller ihop helheten, 
den röda tråden i ekonomiarbetet relaterat till budget, uppföljning, prognoser m.m. AME med stor 
finansiering via projektmedel och statsbidrag kräver kunskaper och erfarenhet, likaså den övriga 
KLK verksamheten. Investeringsfrågor, exploateringsfrågor samt samordningsfrågor kräver också 
kompetens och kontroll. Utifrån viss förändring i arbetsuppgifter inom nuvarande bemanning på 
ekonomienheten har kontaktperson om 0,2 tjänst mot KLK skapats. Likaså har cirka 0,1 tjänst 
gentemot AME och tillskapats inom enheten. Sammantaget består stödet av två olika medarbetare, 
en mot AME och en mot KS övrigt utöver det specifika enhetsarbete som görs.  
 
Tekniska förvaltningen/(nämnd fr o m 2019) 
Förvaltningen har ingen verksamhets ekonom. Tekniska förvaltningen har ett väldigt brett uppdrag 
som innehåller bl a avgiftsfinansierad verksamhet (vatten och avlopp), resultatenheter (t ex 
fastigheter, omfattande investeringar m m.) Fördelning av de anställdas tid sker i stor omfattning 
vilket medför behov av en effektiv hantering av tidsredovisning. Speciallagstiftning finns inom flera 
av områdena, t ex vatten och avlopp. Detta innebär sammantaget att behovet av kvalificerat 
ekonomstöd är relativt stort. Cheferna inom den tekniska verksamheten har ingen specifik ekonom 
som ser helheten i deras verksamhet utan man använder alla på ekonomienheten när problem och 
ärenden behöver ekonomiskt stöd. Tiden är då oftast knapp och ekonomen har inte den röda tråden 
och en bild av helheten utan enbart den specifika uppgiften. Inom den tekniska verksamheten finns 
också gränssnitt mellan kansli och tekniska rörande fastighetsförvärv, exploateringar m.m. Det är 
angeläget att tydligt markera att det finns behov av ekonomresurs i någon omfattning till denna 
verksamhet. Viktigt att en inriktning besutas kring ekonomresurs eller inte kopplat till den nya 
tekniska nämnden inför starten den 1 januari 2019.  
 
Miljö- och bygg samt Räddningstjänsten  
Ett flertal byts om att stödja dessa mindre verksamheter något i samband med budget, uppföljning 
och löpande prognoser. Redovisningsansvarig är kontaktperson gentemot Miljö och byggnämnden 
och Räddningstjänsten är flera bollplank utifrån olika frågor.   
 
Kultur och fritidsförvaltningen 
Förvaltningen har för närvarande ingen verksamhetsekonom som stödjer förvaltningschef med 
samordning av budget, uppföljning, prognos samt rapportering till nämnd och budgetberedning 
m.m. Dessa frågor hanteras av förvaltningschef. Förvaltningen hanterar utöver dessa processer även 
flera olika typer av ärenden med ekonomisk inriktning såsom bidrag till föreningar och 
kulturverksamhet i kommunen. Med nuvarande erfarenhet hanteras ovan arbetsuppgifter. Däremot 
har förvaltningschef lyft behov av stöd i det löpande ekonomiarbetet.  
 
Valnämnd/Revisionsnämnd och Överförmyndarverksamhet 
Dessa verksamheter hanteras utifrån frågans art av ekonomienheten och ansvarig 
tjänsteman/politiker i samband med styrningsrelaterade processer som budget och uppföljning samt 
rapportering.  
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e.u.  
Jörgen Hansson 
Ekonomichef 
Vaggeryds kommun 
2018-10-05 
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Jupiter, avveckling av mottagningskök
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-10-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§134

Avveckling av mottagningskök, Jupiter (SN 2018/146)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att:
Socialnämnden står bakom förvaltningens förslag att avveckla mottagningsköket på Jupiter.

Sammanfattning
Socialförvaltningen föreslår att avveckling av mottagningsköket på Jupiter genomförs 
skyndsamt. Detta utifrån att det varit problem för arbetsgivare att säkerställa arbetsmiljön för 
medarbetare samt att det inte ses som ekonomiskt fördelaktigt att driva Jupiters kök för de få 
personer som besöker lunchserveringen. Besökare kan tillförsäkras lunchservering på 
Sörgården vilket därmed innebär att avvecklingen blir en mindre förändring.

Problem har förekommit under en tid på mottagningsköket på Jupiter, men har ökat den sista 
månaden. Mot denna bakgrund samt krav på anpassning av befintlig budget ser förvaltningen 
att det är nödvändigt att avveckla lunchserveringen på Jupiter under oktober månad 2018.

Ekonomisk effekt
Avveckling under oktober månad 2018 beräknas ge en effekt på 100 tkr.
Under 2019 blir effekten 420 tkr.

Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-04
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Dnr SN 2018/146
Socialförvaltningen

Till  Socialnämnden

Avveckling av mottagningskök, Jupiter

Förslag till beslut
Socialnämnden står bakom förvaltningens förslag att avveckla mottagningsköket på Jupiter. 

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen föreslår att avveckling av mottagningsköket på Jupiter genomförs 
skyndsamt. Detta utifrån att det varit problem för arbetsgivare att säkerställa arbetsmiljön för 
medarbetare samt att det inte ses som ekonomiskt fördelaktigt att driva Jupiters kök för de få 
personer som besöker lunchserveringen. Besökare kan tillförsäkras lunchservering på 
Sörgården vilket därmed innebär att avvecklingen blir en mindre förändring.

Problem har förekommit under en tid på mottagningsköket på Jupiter, men har ökat den sista 
månaden. Mot denna bakgrund samt krav på anpassning av befintlig budget ser förvaltningen 
att det är nödvändigt att avveckla lunchserveringen på Jupiter under oktober månad 2018.

Ekonomisk effekt
Avveckling under oktober månad 2018 beräknas ge en effekt på 100 tkr.
Under 2019 blir effekten 420 tkr.  

Ärende
Socialnämnden har idag 3 st. kök i kommunen. Ett tillagningskök på Furugården i Vaggeryd, 
ett mottagningskök på Sörgården samt ett mottagningskök på Jupiter. Köket på Furugården 
tillagar all mat inom förvaltningens ansvarsområde som körs ut till mottagningsköken.
På Furugården serveras även lunch till gäster i restaurangen. I Skillingaryd har lunchen 
serverats till matgäster på Jupiter. 

Av flera anledningar ser inte förvaltningen serveringen på Jupiter som funktionell. Detta både 
ur ett arbetsgivar- samt ekonomiskt perspektiv. Områdeschefen för kostenheten beskriver en 
bristande arbetsmiljö för personal där flertalet tillbud skett. Riskbedömning har genomförts. 
Arbetet i köket på Jupiter innebär alltid ett ensamarbete. Tjänsten bemannas 7 dagar i veckan 
5 timmar om dagen. Tjänstgöringsgraden är 95 % som behöver fördelas på fler än en 
medarbetare utifrån helgtjänstgöring. Miljöinspektör har lämnat anmärkningar på arbetsmiljön 
riktat till undermålig ventilationsanläggning, vägg- och golvbeläggning. Det har inkommit 
tillbud på grund av obehöriga besök som också utövat hot och obehag gentemot medarbetare.

Problem har förekommit under en tid men har ökat den sista månaden. Mot denna bakgrund 
samt krav på anpassning av befintlig budget ses det som lämpligt att avveckla 
lunchserveringen på Jupiter snarast. Det har varit svårt att rekrytera till kostverksamheten och 
därmed kommer berörd personal användas inom befintlig verksamhet.
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Dnr SN 2018/146

Konsekvens 
Ca 5 medborgare från samhället äter på lunchserveringen regelbundet. De välkomnas att äta 
på Sörgården.
6 personer kommer via hemtjänstbeslut att få matdistribution.
Daglig verksamhet kommer att serveras mat på Sörgården.
Social omsorg försäkras lunch och middag via tillagningsköket på Furugården.

Liv Svensson
Verksamhetschef äldreomsorg

Page 46 of 46


	e79698b5-2446-4dc8-baa9-a8051d90a8c1.docx
	0efb03a5-cac5-4aab-a184-488ba198062f.docx
	233b6b1b-60a7-4fd2-bb63-36a1dc738b42.pdf
	Ekonomiuppföljning�Januari - September�2018
	Socialförvaltning�Januari – September 2018
	Socialförvaltning�Januari – September 2018
	Socialförvaltning �Januari – September 2018
	Socialförvaltning �Januari – September 2018
	Bildnummer 6
	Socialförvaltning�Januari – September 2018
	Ensamkommande barn�Januari – September 2018

	5d3ded6c-e6f2-47a2-b3f1-8bea0c237733.docx
	7110e675-f43c-4acb-8bd2-8374815fccde.pdf
	c7dad6f9-a7b1-487f-8af7-68a25eead854.docx
	Beslut
	Sammanfattning


	1183475d-2cd8-4ae7-9fb9-73e52e91109b.docx
	Socialnämnd
	Politisk kommentar till ekonomisk fördelning
	Socialnämndens prioriterade mål 2019
	Planerade verksamhetsförändringar 2019 – 2021
	Framåtblick
	Intern kontrollplan 2019 Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2019. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.


	3e62a8d7-be1e-4a83-b3ff-cc280bd54b8e.docx
	637e07f3-29f9-443d-b79b-967307ce462a.pdf
	01282e85-5a33-47c8-bad8-1251dbc85a50.docx
	Beslut
	Sammanfattning
	Expedieras till


	996a59cc-7090-451c-b516-addd364d63a6.docx
	2489ccb8-6b07-479d-b6ef-b04753e71b83.pdf
	Central ekonomifunktion – uppdrag i SPB18-20
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärende
	Beslutet ska skickas till

	Bilaga_Utredning - Uppdrag Central ekonomifunktion.pdf
	Uppdraget


	2870dd78-5a86-479a-ad2f-ef0a18382998.docx
	b369846d-7d94-4260-83f0-d800e12151fa.pdf
	d224bf1d-d33d-4f13-9d29-76b9d1329159.docx
	Beslut
	Sammanfattning


	89bb3a09-5f1c-4064-95e0-a6e0fac50840.docx
	Avveckling av mottagningskök, Jupiter
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärende



