
Fråga till KSO Carina Johansson angående den nya arbetsmarknadsorganisationen. 
 
17e juni beslutade KF att en ny arbetsmarknadsorganisation skall skapas. 
Verksamhet som nu ligger under socialnämnden respektive barn och utbildningsnämnden skall 
flyttas till denna nya enhet, som skall styras genom KS under en övergångsperiod om minst ett år. 
Den nya arbetsmarknadsorganisationen skall vara en egen enhet från och med 1a januari 2020. 
 
Det beslutades att ett utskott bestående av fem ledamöter skall bereda ärenden som skall behandlas 
i KS. 
Detta utskott skulle vara inrättat och ansvarigt från och med 1a augusti 2019. 
Inget utskott är valt, det har inte varit uppe något som helst ärende rörande den nya 
arbetsmarknadsorganisationen i vare sig socialnämnd, ksau, eller KS. 
 
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande: 
 
Kommer den nya organisationen vara på plats och fullt ut fungerande från och med 1a januari 2020? 
 
Kommer det att bli extra kostnader för införandet av den nya arbetsmarknadsorganisationen i och 
med att tidsplanen inte har följts vad avser 
Den politiska styrningen? 
 
Mattias Johansson gruppledare Sverigedemokraterna. 
 



Gislaved 20190828

Svar på frågor från Matthias Johansson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C)

Kommunfullmäktiga fattade beslut om att inrätta den nya avdelningen för arbete och utbildning vid
sitt sammanträde 17 juni.
Beslutet innebar ett fortsatt uppdrag till kommundirektören att gå vidare med arbetet med en
detaljorganisation. Det arbetet pågår just nu. Att ta beslut kring detaljorganisation är ett mandat som
kommundirektören har och Ingenting som föranleder politiska beslut.

Frågor:
1. Kommer den nya organisationen vara på plats och fullt ut fungerande från och med la januari
2020? JA
1 enighet med beslutet från Kommunfullmäktige är uppdraget att avdelningen ska vara på plats 1
januari 2020, vilket också ansvariga tjänstepersoner arbetar för.

2. Kommer det att bli extra kostnader för införandet av den nya arbetsmarknadsorganisationen i och
med att tidsplanen inte har följts vad avser Den politiska styrningen?
Nej
Det finns inget samband mellan extra kostnader och en fördröjd politisk hantering av att tillsätta ett
arbetsutskott. Förutsättningarna med att ändringen ska vara kostnadsneutral har varit en av
premisserna även under utredningstiden. Det är en teknisk justering av budget som kommer att
genomföras.
Det nya utskottet kommer att beslutas av Kommunstyrelsen under September 2019

Carina Johansson Kommunstyrelsens ordförande
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