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Nämndsorganisation 2015-2018
Förslag till beslut
1. Följande nämnder ska finnas i Värmdö kommun under mandatperioden 201520 18. Antal ledamöter och ersättare anges inom parentes
• Kommunstyrelse och tillika krisledningsnämnd (13+13)
• Utbildningsnämnd
• Teknisk nämnd (11+9)
• Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnd (11+9)
• Socialnämnd (11+9)
• Vård och omsorgsnämnd (11+9)
• Arbetsmarknadsnämnd
• Kultur och fritidsnämnd med utökat ansvar för bland annat porslinsmuseum
(11+9)
• Överförmyndarnämnd (3+3, 2+2 utses av Värmdö kommun, 1+1 utses av
Vaxholms stad)
• Valnämnd (antal ledamöter är detsamma som antal partier i
kommunfullmäktige efter valet i september 2014, + lika många ersättare)
2. Samtliga nämnder kan besluta att inrätta utskott.
3. Nämnderna har också möjlighet att inrätta rådgivande organ. Dessa råds
arbetsordningar ska fastställas av kommunfullmäktige. Råden har inte rätt till
ersättning enl. ersättningsreglerna för förtroendevalda.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå nya reglementen för nämnder och
styrelser och andra därtill relevanta styrdokument med anledning av den
förändrade nämndsorganisationen. Dessa ska återrapporteras till
kommunfullmäktige senast i december 2014.
5. Gustavsbergs porslinsmuseum AB förklaras vara ett vilande bolag, och samtlig
verksamhet, inventarier etc. flyttas till kommunen genom en så kallad
inkråmsaffhr per den 1/1-20 15. Porslinsmuseums verksamhet överflyttas till
kultur och fritidsnämndens ansvarsområde.
6A. Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens alla utbildningsfrågor, från
förskola till gymnasiet och annan pedagogisk verksamhet. Nämnden har 13
ledamöter och 13 ersättare.
Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för SF1, integration, arbetsmarknad, näringsliv
och vuxenutbildning. Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.
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6B. Utbildningsnämnden har ansvar för kommunens utbildningsfrågor, från förskola
till grundskola och annan pedagogisk verksamhet, i en politisk nämnd. Undantagen
från nämndens ansvarsområde är gymnasiet. Nämnden har 11 ledamöter och 11
ersättare.
Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för SF1, integration, arbetsmarknad, näringsliv,
vuxenutbildning och gymnasieutbildning. Nämnden har 11 ledamöter och 11
ersättare.

Besi utsn ivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Här lämnas förslag till nämndsorganisation för mandatperioden 2015-2018, samt förslag
om antal ledamöter och ersättare i nämnderna.

Bakgrund
Samtliga politiska partier med representation i kommunfullmäktige har under tre
tillfällen, i december 2013, i mars 2014 samt ijuni 2014 bjudits in av kornmunstyrelsens
presidium till överläggningar och diskussioner om den politiska nämndsorganisationen
för nästkommande mandatperiod, 2015-2018.

Syfte och metod
Denna tjänsteskrivelse syftar till att ta fram förslag till beslutsunderlag baserat på de
politiska diskussioner som förevarit.
Kommunledningskontoret har även genomfört intervjuer med tj änstemannaförträdare
för flera kommuner i Sverige. Därutöver har studier av reglementen och andra
kommuners beskrivningar av sina styrmodeller studerats. Kommunledningskontoret
presenterar också förslag till översiktlig principorganisation, förslag om antal ledamöter
och ersättare i nämnder och styrelser för nästkommande mandatperiod.
Kommunledningskontoret har också inhämtat synpunkter från regionplanekontorets före
detta chef Sven-Inge Nylund. Dennes synpunkter finns i bilaga 1.
Uppräkningen av uppgifter under rubrikerna “kommunstyrelsen ansvar och uppgifter” är
inte uttömmande för någon av nämnderna eller styrelserna. Nya förslag till reglementen
utarbetas under hösten 2014 för de nu föreslagna nämnderna.

Ärendebeskrivni ng
1 rutan nedan presenteras förslag till ny politisk organisation inför mandatperioden
2015-2018.

Planering och tekniska frågor
Översiktsplaneringen ligger vanligtvis inom kommunstyrelsens ansvar. Även mark- och
exploateringsfrågor brukar kommunstyrelsen ha hand om. 1 Värmdö kommun har dessa
frågor delvis hanterats av före detta samhällstekniska nämnden (2007-20 10) och därefter
av samhällsplaneringsnämnden (20 11-2014). Det övergripande ansvaret för
bostadsförsörjningen brukar också räknas som en så övergripande fråga för kommunens
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utveckling att det ligger på kommunstyrelsen.
Ansvaret för arbete med detaljplanering ligger i en del kommuner under
kommunstyrelsen, medan andra kommuner har uppdragit åt någon nämnd att sköta
detta, under namn som stadsbyggnadsnämnden, samhällsplaneringsnämnden etc. Förr
var det vanligt med en byggnadsnämnd som både hade hand om planering och bygglov,
men de senare brukar numera ligga på en myndighetsnämnd, som ibland hanterar såväl
bygglov som tillsyn av miljö och hälsofrågor.
Såväl när planfrågorna ligger på kommunstyrelsen som när de ligger på en annan nämnd
förekommer det att man har ett utskott som förbereder planfrågor inför beslut i
nämnden/styrelsen och som hanterar en del frågor på delegation.
Översiktsplaneringen i Stockholmsregionens kommuner har starkt samband med den
regionala planeringen. Dessutom har den kommunala översiktsplaneringen i likhet med
regionpianeringen allt mer bundits samman med helhetssynen på vilken utveckling man
politiskt vill arbeta för. Att ansvaret för översiktsplaneringen bör ligga på
komrnunstyrelsen, med dess övergripande ansvar för hela kommunens ekonomi,
verksamhet och utveckling, är därför numera en självklarhet i de flesta kommuner.
Bostadspolitiken är en central del av utvecklingsansvaret för en kommun i en växande
storstadsregion. Aven främjandet av näringslivet, med koppling till mark- och
exploateringsfrågorna är centralt för en kommun som vill utvecklas och växa.
Hanteringen av planfrågor är ett viktigt medel för att förverkliga en politik för
bostadsbyggande och skapa förutsättningar för näringslivsutveckling.
Det finns också ett dilemma i att planforslag skickas på remiss av en sarskild nämnd
och, vilket då är rimligt, kommer till kommunstyrelsen för yttrande i egenskap av
ansvarigt organ för vissa sakområden, t.ex. näringslivsfrågor. Det blir då dubbel
behandling i kommunstyrelsen eftersom samma plan senare kommer tillbaka för
beredning inför kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen ska då, vid den första
behandlingen, undvika att binda sig kring helheten innan andra remissinstanser fått
påverka och ärendet är komplett. Samtidigt är det svårt för kommunstyrelsen att ta
ställning till vissa aspekter utan att bekänna färg om helheten. Det kan särskilt gälla
partier i opposition, som kan känna behov av att markera om man är emot hela idén eller
hade önskat en annan inriktning eller prioritering.
Ett annat argument som brukar förekomma för att lägga detaljplaneringen i en särskild
nämnd är att arbetsbelastningen och ärendelistan för kommunstyrelsen skulle bli alltför
stor. Då finns dock möjligheten att delegera enklare och mindre strategiska ärenden till
ett utskott under kommunstyrelsen. Jämfört med att ha en särskild nämnd är skillnaden
att de strategiska detaljplaneprocesserria fortfarande skulle tillhöra kommunstyrelsen
och att det fortfarande blir naturligt att inom kommunledningskontoret samla de
medarbetare som arbetar med den fysiska planeringen, bostadspolitiken och
exploateringsfrågorna.

Bedömning och förslag till nämnder inom området
Det brukar finnas många planuppdrag samtidigt på prioriteringslistan i kommunerna,
men några är betydligt mer strategiskt viktiga och politiskt intressanta än de övriga. Att
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påverka vilka planer som prioriteras i första hand, vilka tidpianer som ska gälla, vilken
inriktning planeringen ska ha m.m. är en viktig del av kommunstyrelsens övergripande
roll för kommunens utveckling.
Detta föreslås nu förtydligas så att kommunstyrelsen ansvarar för all fysisk planering i
kommunen.
Det brukar ses som en uppgift för den yttersta kommunledningen att hålla en
fortlöpande dialog på hög nivå med företag som ska intresseras för att bygga bostäder
och lokaler och att etablera verksamhet i kommunen. Detta rolispel blir tydligare när
kommunstyrelsen tar helhetsansvaret för hela plan och exploateringsarbetet.

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter
Kommunstyrelsen föreslås sålunda att leda arbetet med och samordnar utformningen av
övergripande mål och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten.
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller
förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Konimunstyrelsen ska regelbundet
genom delårsrapport eller på annat sätt till fullmäktige rapportera hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Kommunstyrelsen
övervakar att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens
löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. Dessutom hanterar
kommunstyrelsen följ ande frågor:
• Kommunens förvaltning är direkt underställd kommunstyrelsen.
• Kommunstyrelsen beslutar om förvaltningens principorganisation.
• Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens övergripande kvalitetsarbete.
• Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ungdornsfrågor och samordnar
kommunens främj ande och förebyggande insatser för ungdomar.
• Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens alkohol- och drogförebyggande
arbete.
• Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens planering och strategiska
utveckling
• Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd.
• Kommunstyrelsen ansvarar för strategiska frågor kring trafik, såsom
kollektivtrafik och infrastrukturella frågor.
• Kommunstyrelsen ansvarar för allt strategiskt kommunalt markägande, det vill
säga fastigheter som inte har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler.
Kommunstyrelsen förutsätts inrätta ett planutskott och ett arbetsutskott. Arbetsutskottet
ska arbeta med hållbarhet, övergripande kvalitetsfrågor och kvalitetsuppfölj ning.

Tekniska nämndens ansvar och uppgifter
Nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet,
väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs
och parkmark mm. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala
anläggningar/verksamhetslokaler.
Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen, privat-, förenings
och kommunalt drivna.
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Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar och uppgifter
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig inom nedan angivna områden. Detta
innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och utvärdering av
verksamheten samt för att dem som verksamheten riktar sig till får en allsidig
information om verksamheten och hur den fullgörs.
Nämnden är myndighetsnämnd och fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och
bygglagen avseende tillstånd för bygglov, rivningslov, marklov samt ger tillstånd och
utövar tillsyn enligt miljöbalken. Nämnden fullgör kommunens uppgifter i enlighet med
lagen (1998:8 14) om gaturenhållning och skyltning i enlighet med 5-16
i lagen.
Nämnden fullgör också kommunens uppgifter inom miljö och hälsoskyddsområdet, som
regleras i miljöbalken, livsmedelslagen samt övriga tillhörande författningar, direktiv
och förordningar.

Sociala frågor
Hur har andra kommuner organiserat sig?
Ett antal kommuner har egen nämnd för arbetsmarknadsfrågor och till denna även i
olika utsträckning lagt ansvar för vuxenutbildning, integration, SF1, näringslivsfrågor
och i viss mn försörjningsstöd.
Nedan följer en sammanställning av synpunkter och erfarenheter från ansvariga
tjänstemän i kommunerna Nacka, Solna, och Sundbyberg.
Nacka
Nacka har sedan 2011 organiserat sig i en Arbets- och företagarnämnd med ansvar för
vuxenutbildning, integration, SF1, företagssamverkan, aktivitetsuppfölj ning och
uppföljningsansvar för ungdomar i åldern 16-20 år. Ett antal leverantörer av
vuxenutbildning och olika former av arbetsmarknadsstöd, t ex arbetsplatsfo•rlagd
utbildning, coachning och rehabilitering, finns organiserade i en kundvalsmodell. 1 egen
regi driver kommunen en verksamhet för arbetsmarknadsstöd. Processen är starkt
kundcentrerad. Om en klient som söker försörjningsstöd bedöms ha förutsättningar för
arbetsmarknadsinsatser ska denne träffa en handläggare för bedömning och information
av arbetsstöd inom två dagar, och därefter ha valt utförare inom ytterligare ett antal
dagar. Ett nära samarbete med det lokala företagandet är en förutsättning för att hitta
praktik- och arbetsplatser.
De olika leverantörerna av stödinsatser har olika inriktningar och är specialiserade på
delvis olika moment i kedjan. Dessa har sedan inrättandet 2011 utvecklat
samverkansformer som gör att klienterna slussas mellan dem för optimal effekt.
Ersättningssystemet innebär att 30 procent av ersättningen är villkorad av att insatserna
fullföljs och leder till resultat, det vill säga hel eller delvis egen försörjning.
Riskerna med verksamheten är att kommunen kan komma att ta över ansvaret från
arbetsförmedlingen och finansierar insatser som åligger staten, då även individer utanför
de prioriterade målgrupperna tas emot. Det kan också vara så att kommunen sponsrar
företagen i situationer där de har ett faktiskt behov av att anställa.
Sundbyberg
Sundbyberg har erfarenheter av att låta ansvaret för försörjningsstöd vara en del av
nämnden med ansvar för arbetsmarknad, SF1 och flyktingmottagande. Under åren 20082011 låg ansvar för försörjningsstöd i en egen nämnd med ansvar även för
arbetsmarknad, SF1, flyktingmottagande. 2012 återfördes försörjningsstöd till
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socialnämnden/WO och funktionshinder, då man inom kommunen konstaterat att
kostnaderna eskalerade.

Solna
Solna har sedan 2003 en Kompetensnämnd med egen förvaltning som svarar för
vuxenutbildning, integration, arbetsmarknadsstöd samt näringslivsfrågor. All
vuxenutbildning är upphandlad, ingen verksamhet bedrivs i egen regi. Däremot utförs
allt arbetsmarknadsstöd av kommunen. Till kompetensförvaltningen hänvisas personer
med försörjningsstöd som bedöms arbetsföra. Stöd och råd ges utifrån behov av arbete
matchat mot arbetsmarknaden snarare än behov och intresse för bildning. Arbets- och
praktikplatser söks hos det lokala näringslivet. Tidigare har förts diskussioner om att
även överföra ansvaret för försörjningsstöd, det har dock inte blivit aktuellt.
Bedömning och förslag till nämnder inom det sociala området
Ansvaret för försörjningsstöd inom kommunen kan placeras under flera olika nämnder
så som beskrivits ovan.
Ett alternativ kan vara att ansvaret för försörjningsstöd skulle ligga inom
arbetsmarknadsnämnden. Det är dock endast en mindre andel av personerna som är i
behov av försörjningsstöd som är aktuella för arbetsmarknadsinsatser. Att lägga ansvaret
för försörjningsstöd på arbetsmarknadsnämnden skulle i så fall innebära att klienterna
hänvisas till två olika instanser. Det är också troligt att kostnaderna skulle öka, något
som har erfarits i bland annat Sundbyberg.
Många klienter hos socialtjänsten har en sammansatt problemsituation, där det är viktigt
att inte missa andra behov. Att arbeta med WO, respektive stöd i samband med
arbetslöshet/utbildning kräver olika kompetenser. Att göra en helhetsbedömning av en
individ/familj som söker för försörjningsstöd är ett mycket kvalificerat arbete. Om man
särskiljer funktionerna så att frågan om försörjningsstöd särkopplas från lEO finns en
stor/uppenbar risk att förbise annan allvarlig problematik som kan röra till exempel
barnperspektivet, missbruk och psykisk sjukdom. Det finns en risk att missa allvarliga
missförhållanden och grundproblematik om frågan om försörjningsstöd behandlas
separat och skilt från socialnämnden om försörjningsstödet lyfts bort från
socialnämndens ansvarsområde. En viktig framgångsfaktor för klienter med behov av
försörjningsstöd är dock ett nära samarbete mellan olika funktioner inom socialtjänsten
och även med övriga samhällsaktörer.
En nämnd med ansvar för individ- och familjeomsorg och en nämnd för vård och
omsorg innebär möjligheter för nämnderna att specialisera sig inom respektive område.
Ett samlat ansvar för såväl äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta bör
kunna medföra effektivisering och förbättrad samordning inom förvaltningen.
Utifrån insamlade data och synpunkter ovan föreslås följande ansvarsfördelning.

Socialnämnd
Nämnden är finansieringsnämnd och ansvarar för kundval. Nämnden ansvarar för
individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, familjerätt etc.
Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen, privat-, förenings
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och kommunalt drivna verksamheter. Nämnden fullgör uppgifter inom ramen för
kommunens ansvar inom
• socialtjänstlagen
• lagen om bestämmelser för vård av unga,
• lagen om vård av missbrukare,
• brottsbalken,
• lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
• föräldrabalken,
• namnlagen,
• äktenskapsbalken,
• ärvdabalken,
• alkohollagen,
• lagen om allmän försäkring,
• lagen om underhållsstöd,
• lagen om allmänna barnbidrag,
• körkortslagen,
• lagen om anordnande av visst automatspel,
• passförordningen,
• smittskyddslagen ( 31),
• rättshjälpslagen ( 43),
• skuldsaneringslagen.
Vård och omsorgsnämnd
Nämnden är finansieringsnämnd och ansvarar för kundval. Nämnden ansvarar för
området vård och omsorg, specifikt frågor som rör personer med funktionshinder och
äldreomsorgsfrågor.
Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen, privat-, förenings
och kommunalt drivna verksamheter.

Utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor
Att fokusera särskilt på frågor om arbetsmarknad inklusive samverkan med det lokala
näringslivet, vuxenutbildning och integration kan innebära fördelar när det gäller att
samla och utveckla kompetens, i samverkan med externa parter och övriga instanser i
samhället. Att inrätta en särskild nämnd kan vara ett sätt att markera vikten av dessa
frågor, och även skapa specialistkompetens hos de förtroendevalda.
En risk med en stor arbetsmarknadsfunktion i kommunen är att man övertar statens
ansvar och erbjuder insatser och därmed påtar sig kostnader som hör hemma hos
Arbetsförmedlingen. Det är därför av vikt att nämnden arbetar aktivt med att utreda och
definiera kommunens uppdrag i förhållande till andra myndigheter. Det kan även
innebära att kommunen tar över ansvar och kostnader som hör hemma hos arbetsgivare
och företagare.
1 det nu föreliggande förslaget presenteras två alternativa lösningar på ansvarsfördelning
avseende utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor.
Alternativ A
Utbildningsnämnd
1 detta förslag samlas kommunens alla utbildningsfrågor, från förskola till gymnasiet
och annat pedagogisk verksamhet, i en politisk nämnd. Nämnden har sålunda ansvar för
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fullgörande, uppföljning och utvärdering av kommunens uppgifter som huvudman enligt
skollagen och annan utbildningsrelaterad lagstiftning. 1 ansvaret ligger också att
nämnden har ansvar för finansiering, mål och uppföljning av verksamheten samt för att
de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur
den fullgörs. Nämnden ska också bevaka att de inom nämnden förekommande
kundvalssystemen är konkurrensneutrala mellan kommunala och fristående anordnare
och andra därtill relaterade frågeställningar.
Utbildningsnämnden ansvarar även för vissa särskilda utbildningsformer och annan
pedagogisk verksamhet enligt skollagen. 1 detta ansvar ingår att verka för ett varierat
och allsidigt utbud med hög kvalitet som tillgodoser föräldrars och elevers och
studerandes önskemål.
Då nämnden har ett relativt stort ansvarsområde förutsätts den inrätta åtminstone två
utskott för att hantera nämndens ärenden. Nämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare.
Arbetsmarknadsnämnd
Nämnden är finansieringsnämnd, myndighetsnämnd och ansvarar för kundval och
utförande av verksamhet inom områdena SF1, integration, arbetsmarknad, näringsliv och
vuxenutbildning.
Speciellt fokus på frågor om arbetsmarknad inklusive samverkan med det lokala
näringslivet, vuxenutbildning och integration. Aven fokus på kvalitet, kundvalsmodeller
och upphandlingar inom området samt uppföljning och allmänna ärenden inom området.
Nämnden ansvarar också för frågor som rör Värmsam. Nämnden har 9 ledamöter och 9
ersättare.
Alternativ B
Utbildningsnärnnd
1 detta förslag samlas kommunens utbildningsfrågor, från förskola till grundskola och
annat pedagogisk verksamhet, i en politisk nämnd. Undantagen från nämndens
ansvarsområde är gymnasiet. Nämnden har sålunda ansvar för fullgörande, uppföljning
och utvärdering av kommunens uppgifter som huvudman enligt skollagen och annan
utbildningsrelaterad lagstiftning inom det ovan uppräknade. 1 ansvaret ligger också att
nämnden har ansvar för finansiering, mål och uppföljning av verksamheten samt för att
de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur
den fullgörs. Nämnden ska också bevaka att de inom nämnden förekommande
kundvalssystemen är konkurrensneutrala mellan kommunala och fristående anordnare
och andra därtill relaterade frågeställningar.
Utbildningsnämnden ansvarar även för vissa särskilda utbildningsformer och annan
pedagogisk verksamhet enligt skollagen. 1 detta ansvar ingår att verka för ett varierat
och allsidigt utbud med hög kvalitet som tillgodoser föräldrars och elevers och
studerandes önskemål. Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.
Arbetsmarknadsnämnd
Nänmden är finansieringsnämnd, myndighetsnämnd och ansvarar för kundval och
utförande av verksamhet inom områdena SF1, integration, arbetsmarknad, näringsliv,
vuxenutbildning och gymnasientbildning.
Speciellt fokus på frågor om arbetsmarknad inklusive samverkan med det lokala
näringslivet, vuxenutbildning och integration. Aven fokus på kvalitet, kundvalsmodeller
och upphandlingar inom området samt uppföljning och allmänna ärenden inom området.
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Nämnden ansvarar också för frågor som rör Värmsam. Nämnden har 11 ledamöter och
11 ersättare.

Kultur och fritidsområdet
Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde utökas till att omfatta även driften av de
verksamheter som nämnden tidigare endast finansierade. Detta innebär att ansvaret
inkluderar sålunda fritids-, idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet, motionsspår,
kulturskola samt leder och anläggningar.
Nytt är också att nämndens verksamhet utökas med övertagandet av driften av
Gustavsbergs porslinsmuseum. Verksamhet överlåts till kommunen genom en
inkrmsaffär per den 1/1 -2015. Gustavsbergs porslinsmuseum AB förklaras vara ett
vilande bolag.
Överförmyndarfrågor

Kommunfullmäktige i Vaxholms stad och Värmdö kommun har tidigare under 2014
fattat beslut om ett nytt samverkansavtal avseende överförmyndarnämnden. 1 detta
anges bland annat en förändring av nämndens storlek. Nämnden fullgör sålunda
kommunens skyldighet i enlighet med föräldrabalken avseende överförmyndarskap,
godmanskap och förvaltarskap.

Va lnä m nd
Inga förändringar sedan föregående mandatperiod. Valnämnden har sålunda ansvar för
val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen samt lagen om
kommunal folkomröstning. Antal ledamöter är beroende av valutgången i valet 2014, då
det är en representant från varje parti som delta i nämnden samt lika många ersättare.

Bedömning
Ekonomiska konsekvenser
Med den nu föreslagna modellen blir kostnaderna för de förtroendevalda ungefär de
samma som under föregående mandatperiod. Inga tydliga kostnadsskillnader kan därför
utskiljas på grund av den nu föreslagna organisationen.
Förtroendemannaplatser

Mandatperioden

Förslag 2015-2018

2011-2014

Kommunstyrelsen
Utbildningsstyrelsen
Utbildningsnämnden
Krisledningsnämnden
Finanseringnämnden för utbildning
Socialnämnden
Arbetsmarknadsnämnd
Finansieringsnämnden för äldreomsorg
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd
Samhällsteknisk nämnd
Teknisk nämnd
Vård och omsorgsstyrelsen
Vård och omsorgsnämnd

11+9
9+9
--

3+3
9+9
9+9
--

9+9
9+9
9+9
--

9+9
--

13+13
13+13 alt 11+11
--

--

11+9
9+9 alt 11 + 11
--

11+9
11+9
--

11+9

g
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Kultur och fritidsnämnd
Överförmyndarnämnd
Valnämnd

Kommunfullmäktige
Totalt

9+9
5+5 (3+3 utses av
Värmdö)
Antalet
representanter beror
på valutgången, en
representant från
varje parti (nu
10+10)
51+ 30
277
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11+9
3+3 (2+2 utses av
Värmdö)
Antalet
representanter beror
på valutgången, en
representant från
varje parti (nu
10+10)
51+30
275

Effektiviseringar och kostnadsbesparingar kan dock komma att göras i
förvaltningsorganisationen med anledning av den nya nämndstrukturen. Exempelvis kan
planprocessen kortas ner med flera steg, då ärendena nu behandlas direkt i
kommunstyrelsen. På samma vis kan förändringen i nämndsorganisationen troligen leda
till att förvaltningsorganisationen påverkas. Bättre samordning av resurser kan troligen
påvisas på exempelvis plan- och exploateringsonirådet samt inom området utbildning.
Flyttandet av Gustavsbergs porslinsmuseum AB till kommunal förvaltningen kan
troligen leda till mindre kostnader, eftersom kommunen har möjlighet att lyfta all
ingående moms, vilket ett kommunalt helägt bolag ej har möjlighet till. Detta kan
troligen leda till en besparing om cirka 200 000 kronor per år. Dessutom minskar
utgifter för bolagets styrelse.

Konsekvenser för miljön
En ny nämndsorganisation i Värmdö kommun har troligen ingen mätbar milj öpåverkan.
Konsekvenser för medborgarna
Den nya nämndsorganisationen leder troligen till att medborgarna tydligare vet till
vilken instans de kan vända sig med frågor, funderingar avseende kommunens
verksamheter. Det underlättar i kommunikationen med medborgarna.
Då planprocessen med största sannolikt kortas ner kan kommunens medborgare räkna
med ett mer effektivt arbete kring planering och exploatering av kommunen, vilket kan
påskynda samhällsutvecklingen och infrastrukturuppbyggnaden i kommunen. Detta kan
i sin tur öka bostadsbyggnadstakten vilket gynnar medborgarna.
Organisationen av de sociala frågorna i tre nämnder där en nämnd specifikt fokuserar på
arbetsfrågor kan få positiva effekter för de medborgare som behöver hjälp och stöd att ta
sig in på arbetsmarknaden.
Konsekvenser för barn
Den mer sammanhållna utbildningsnämnden som nu kan ta ett helhetsansvar över
utbildningsfrågor i kommunen gynnar troligen barn i kommunen. Det blir enklare för
vårdnadshavare att vända sig till rätt instans i alla frågor som rör utbildning för barn.
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Sändlista för beslutsexpediering
KLG
Författningssamling
Webbmas ter
Politiska sekreterare
Samtliga partier

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Kanslichef
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