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Svar på interpellation från Marietta de Pourbaix-Lundin (M) om
kostnader för delning av kultur- och fritidsnämnden
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) har vid kommunfullmäktige 2020-03-09 lämnat en
interpellation om kostnader för delning av kultur- och fritidsnämnden.
Jag vill lämna följande svar.
1. Vad kostar delningen av kultur- och fritidsnämnden i ökade kostnader för
förvaltningen, dvs. personalkostnader per år?
Utöver nämndens kostnader, som redovisas nedan, finns det inte några ökade
personalkostnader att redovisa på förvaltningen. Däremot är det självklart så att den
personal som arbetar med framtagande av underlag för beslut till de båda nämnderna
fått lägga ner lite mer tid då nu vissa ärenden nu ska tas upp i två nämnder. Det kan
exempelvis vara strategi- och budget eller nämndens årsredovisning som numera skall
skriva fram i två versioner mot tidigare en. Två nämnder har förmodligen inledningsvis
också lett till merarbete i nämndadministration med fler nämndmöten totalt.
2. Vad kostar delningen av kultur- och fritidsnämnden i ökade kostnader i
arvoden för politiker?
Den direkta kostnaden för delningen är främst nämndens kostnader. Nedan redovisas
kostnaderna för kultur- och fritidsnämnden 2018 och idrotts och fritidsnämnden samt
kultur- och demokratinämnden 2019. Skillnaden i kostnader är drygt 1 mnkr om man
räknar om det till fasta priser.
2018
KoFN
174

Övrigt nämnd
Fasta arvoden

Arvoden nämnd

IFN
190

2019
KDN
171

Totalt
361

135

49

83

132

1 000

1 000

900

1 900

1 309

2 393
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3. Anser du att de totala merkostnaderna är försvarbara för skattebetalarna?
Låt mig börja med att sätta frågan i ett lite större sammanhang. Kommunernas
grundläggande beslutanderätt utövas av en folkvald församling - kommunfullmäktige.
Vid sidan av fullmäktige har nämnderna och bolagsstyrelserna en central roll i den
kommunala beslutsprocessen. Kommunfullmäktige beslutar om vilka nämnder och
bolagsstyrelser som ska finnas. Enligt kommunallagen har kommunen stor frihet att
bestämma sin organisation. Vissa funktioner måste dock finnas i alla kommuner, bland
annat kommunstyrelse och valnämnd.
I vår kommun har den nuvarande majoriteten fått mandat av kommunmedlemmarna att
genomföra den politik som våra respektive partier har beslutat om och som utmynnade
vår gemensamma politiska plattform. Med dessa som grund lades ett
organisationsförslag fram till kommunfullmäktige och majoritetens förslag vann gehör.
Vår tradition av styre i kommunerna bygger på ett lekmannastyre – att det är många
förtroendevalda som är med. Så är inte fallet längre, det har i stället blivit allt färre
förtroendeuppdrag att tillsätta med förtroendevalda.
1952 fanns det ca 200 000 personer i våra kommuner som uppbar ett
förtroendeuppdrag, 1971 innan den sista stora kommunsammanslagningen fanns det
fortfarande 2 532 kommuner i landet, alla dessa kommuner hade förtroendeuppdrag
som skulle tillsättas. I slutet på 80- talet var det ca 75 000 personer som uppbar ett
förtroendeuppdrag i kommunerna. Idag är det ca 36 000 personer kommuner och
regioner som har ett eller flera förtroendeuppdrag. Detta är i grunden ett problem. Färre
och färre invånare känner personer som är politiskt aktiva och därmed är det färre och
färre invånare som har en mer direkt insyn i hur det funkar vilket kanske bidrar det till
att ännu färre engagerar sig i politiken. Politiken blir bättre när fler engagerar sig, alla
får inte alltid som de vill, men förslagen blir ändå bättre.
Tittar vi runt om i kommuner och regioner så har det under de senaste 30 åren
försvunnit många uppdrag, mer än var fjärde nämnd och mer än vart femte
förtroendeuppdrag försvunnit. Det har genom åren funnits ambitioner från regering och
riksdag att öka antalet förtroendeuppdrag/förtroendevalda med ca 10 000 (detta under
interpellantens tid i riksdagen). Denna ambition har inte infriats, minskningen har
istället fortsatt. Haninge är inget undantag om vi tittar på hur nämndstrukturen ändrats
under de senaste 20-30 åren.
Att överge tanken kring att vi många som är med och påverkar samt utövar ett
lekmannastyre kan få djupa konsekvenser för demokratin på lång sikt, tror jag.
Att dela dessa nämnder gav alltså utrymme för fler förtroendevalda samt att frågor inom
de respektive område fick möjlighet att synas i ett eget ljus och jag tror att många
organisationer/föreningar ser fördelar med detta.
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4. Är du beredd att så snart som möjligt, dvs. redan under denna mandatperiod
återinrätta kultur- och fritidsnämnden?
Jag är alltid beredd att se över vår organisation, men jag kan inte säga att det självklart
skulle innebära att det vore lämpligt att återinrätta en tidigare nämndstruktur.
Morgondagens utmaningar löses inte alltid bäst genom gårdagens lösningar. Vi måste
hela tiden fundera på vad som är bäst framåt och inte sällan finns det flera perspektiv på
frågan om vad som är bäst.
Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar att anse
interpellationen besvarad.
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