
 

 

 
 
 

Motion till Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun    
 
Sverigedemokraterna vill se en samordning där allt budgetarbete i alla nämnder och 
förvaltningar sker på ett likartat sätt vad gäller tidsplaner, utformning i program och 
layout. Alla chefer ska utan undantag presentera en detaljerad budget inom sitt 
ansvarsområde, detta ska sedan följas upp så ofta som krävs av nämnden. 
 
Nämnderna måste få en tidsram för sin interna budgetprocess som möjliggör att 
kostnad och verksamhetsanpassningar kan ske, som samtidigt ger helårseffekt fullt 
ut. 
 
Det behövs en särskild redovisning av vakanser och rekrytering ska göras av samtliga 
chefer med budgetansvar.  
 
En vakans kan innebära tex att en besparing görs i och med att ingen är anställd för 
den aktuella tjänsten, det kan innebära att en person som är timanställd arbetar 
tillfälligt men inte heltid. En vakans kan också innebära en ökad kostnad för inhyrning 
av extern personal via ett privat företag. 
 
Det är viktigt att allt rörande vakanser, rekrytering och personalplanering särskilt 
beaktas redan när budgeten läggs och sedan redovisas korrekt i uppföljningar. 
 
Varje chef med personalansvar måste därför i budgeten tydligt ange vad som är 
grundbemanningen för den enhet man är ansvarig för. Alla chefer ska erbjudas det 
stöd som behövs för att fullgöra sitt ansvar som chef för verksamhet, personal och 
ekonomi. Chefer som trots stöd inte genomför de beslut som tagits ska entledigas. 
 
Vi föreslår: 
 
Att kommunstyrelsen utreder möjligheten att tidigarelägga budgetprocessen så 
att åtgärder i planeringsdirektivet i kommunfullmäktige och nämnderna kan ge 
helårseffekt fullt ut. 
 
Att man ser över samordningen av allt budgetarbete i alla nämnder och 
förvaltningar så att budgetarbetet och uppföljningar kan ske på ett likartat sätt. 
 
Att vakanser löpande ska redovisas för respektive nämnd. 
 
Att grundbemanningen för respektive nämn ska anges i budgeten och sedan 
löpande redovisas under året för nämnden.  
 
 
 



 
 
För Sverigedemokraterna Gislaved 
 
 
 
Mattias Johansson  
Ulf Poulsen 
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Med stöd av gällande arbetsordning remitterar jag denna motion till
kommunstyrelsen för fortsatt beredning
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