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Sammanfattning 

 
I kommunallagen är det lagstadgat att kommuner och landsting årligen skall upprätta en 
budget som skall vara i balans, det vill säga, intäkterna skall överstiga kostnaderna. Trots 
detta överstiger de löpande kostnaderna för verksamheten de löpande intäkterna i ett 
flertal av landets kommuner vilket leder till konsekventa underskott. I teorin 
framkommer att det måste finnas en målmedveten styrningsprocess som syftar till att 
påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet 
och ekonomisk ställning.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den kommunala organisationen och den 
ekonomiska styrningen i kommunerna fungerar, samt hur detta i sin tur inverkar på 
kommunernas förutsättningar för att uppnå en god ekonomi, det vill säga, att uppnå 
balanskravet. 
 
För att försöka besvara syftet med vår uppsats har intervjuer genomförts med ledande 
personer inom socialtjänsten i två kommuner. Det framgick av undersökningen att 
verksamheterna är lika varandra mellan kommunerna, de har ungefär samma utbud av 
service och tjänster med samma grundförutsättningar. Den största skillnaden ligger i 
organisationernas uppbyggnad vilket medför stora skillnader i kostnader mellan 
kommunerna.  
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Abstract 
 
 
In the legislation about local government, it is laid down by law that local governments 
and county councils every year will have to establish a budget that will be in balance. 
This means that revenues must exceed costs. Despite this law, costs exceed revenues in 
several local governments, which, in turn, leads to consistent deficits. 
 
According to theory, there has to be purposeful management of both organisational and 
economical aspects that can have an impact on the organisation´s conditions to achieve 
the desired results, efficiency and financial position. 
 
The purpose with this essay is to examine how the organisation and economic control 
within local governments are performed and how they affect the conditions to reach a 
good financial result. 
 
For the purpose of our essay, we have interviewed employees in leading positions within 
the social services in two local governments. 
 
The result of the study indicates that the activities are the same in the two local 
governments. They offer about the same amount of services with the same general 
conditions. However, the biggest difference between them is in the organisational 
structure, which leads to differences in costs. 
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1 Inledning 
 
I kommunallagens åttonde kapitel finns lagstadgat att kommuner och landsting årligen 
skall upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Denna budget skall vara i balans, 
det vill säga, intäkterna skall överstiga kostnaderna. Syftet med balanskravet är att 
kommuner och landsting skall uppnå långsiktig stabil finansiell utveckling i 
verksamheten. Balanskravet skapar garantier för att varje generation bär kostnaderna för 
den service som generationen själv har beslutat om och själv konsumerar (Ds 1995:57).  
 
Om kostnaderna för ett räkenskapsår överstiger intäkterna skall enligt kommunallagen 
det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen 
återställas under de närmast följande två åren.  
 

1.1 Problemdiskussion 
 
Den nya kommunallagen som trädde i kraft 1992 ger kommunerna frihet att själva 
bestämma organisationens utformning och nämndsammansättningen. Därmed kan det 
enligt Fundahn & Holmgren (1992) antas att skillnaderna mellan kommunerna blir 
större. En del kommuner får enligt författarna en ny, helt annorlunda nämndorganisation 
och nya styrformer, medan andra behåller den traditionella organisationsformen eller den 
gamla nämnd- och organisationsformen med vissa modifieringar. 
 
Budgeten ingår som en del av den ekonomiska planeringen för kommunerna och har 
flera användningsområden. Den kan användas till att förmedla resurser till olika 
verksamhetsgrenar inom organisationen men kan även ses som ett instrument för att 
integrera ekonomistyrning. Budgeten visar inriktningen och omfattningen av den 
verksamhet som kommunen bedriver. Det kan sägas att den ger uttryck för den planering 
som skett och sker inom de olika kommunala verksamheterna och för kommunen som 
helhet. (Fundahn & Holmgren, 1992) 
 
Budgeten är ett viktigt led i en verksamhets styrning och planering, där medarbetarna 
skall involveras och ta del av framtidsplaneringen. Företagsledningen skall med hjälp av 
budgeten förmedla ut de strategiska huvudtankarna som gäller för verksamheten till de 
anställda (DS 1995:57). Budgeten skall även fungera som ett hjälpmedel för delegering av 
ansvar och uppgifter till de anställda och är därmed det instrument som enligt Fundahn 
och Holmgren visar vad kommunen vill åstadkomma i olika avseenden samt vilka 
planerna är för framtiden. 
 
Enligt Broman (1986) ställs det i dag stora krav på kommunala insatser främst inom de 
redan nu mest kostnadskrävande verksamhetsområdena som till exempel barnomsorg, 
hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Kommunerna tvingas enligt författaren vara 
återhållsamma när det gäller nya utgifter då det finansiella utrymmet för ökade utgifter är 
mycket begränsat.  
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Statens bidrag till kommunerna har minskat och kommer, med hänsyn till det stora 
budgetunderskottet, sannolikt att minska ytterligare. En ökad avgiftsfinansiering är 
tänkbar, men av sociala skäl kan det vara svårt att den vägen få några mer betydande 
finansiella tillskott (Broman, 1986). Även i kommunallagens åttonde kapitel finns 
lagstadgat vad som gäller för medelsförvaltningen. 
 
Om utrymme för standardhöjningar inom prioriterade områden ska ges krävs en 
noggrann omprövning av befintlig verksamhet. Nedskärningar eller avveckling av vissa 
verksamheter kan bli nödvändig enligt Broman. Ett annat alternativ är enligt författaren 
att genom rationalisering av den kommunala verksamheten försöka göra besparingar som 
kan utnyttjas för att tillgodose nya angelägna behov. I det perspektivet är det angeläget att 
utveckla och förbättra kommunernas planering, budgetering och redovisning med syfte 
att effektivt utnyttja de knappa resurser som står till förfogande (Ibid). 
 
I många kommuner överstiger de löpande kostnaderna för verksamheten de löpande 
intäkterna, vilket har lett till konsekventa underskott. Staten har i dessa fall gått in med 
bidrag för att täcka förlusterna och för att förhindra kommunerna från att gå i konkurs 
(Ds 1996:30).  
 
Pajala kommun är en glesbygdskommun i Tornedalen som i dagsläget har ekonomiska 
svårigheter. För åren 2002 och 2003 redovisade kommunen ett sammanslaget underskott 
på cirka 19 miljoner kronor i förhållande till året 2001 då kommunen visade ett positivt 
resultat och även klarade balanskravet enligt kommunallagen. Den största bidragande 
orsaken till det stora underskottet är socialtjänstens ”blödande”. För år 2003 redovisar 
socialtjänsten en avvikelse mot budget på 17,4 mkr eller cirka 15 procent. Avvikelsen 
kan i huvudsak hänföras till handikappomsorgen, hemtjänsten och äldreboendet, medan 
individ och familjeomsorgen samt gemensamma verksamheter visar en kostnadsnivå mer 
i balans med budgetnivån. (Årsredovisning för Pajala kommun, 2003) 
 

1.2 Syfte 
 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur den kommunala organisationen och 
den ekonomiska styrningen i kommunerna fungerar, samt hur detta i sin tur inverkar på 
kommunernas förutsättningar för att uppnå en god ekonomi, det vill säga, att uppnå 
balanskravet enligt kommunallagen, åttonde kapitlet, fjärde paragrafen. 
 
För att illustrera detta har vi valt att spegla Pajala kommun mot Övertorneå kommun. En 
kommun som kan ses som en god förebild då de har uppnått balanskravet.  
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1.3 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka verksamheterna inom socialtjänsten i två 
kommuner. Kommunerna vi valt för att illustrera vårt syfte är Pajala kommun och 
Övertorneå kommun.  
 
Vi har valt att undersöka detta ur ett ledarskapsperspektiv då vi anser att det är ledarna 
som har möjligheten att styra över sina verksamheter.
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Figur 1.4 Disposition (Egen figur) 

 

I sjätte kapitlet presenterar vi våra 
slutsatser och för en slutdiskussion. 

I källförteckningen finns uppgifter om allt 
material som legat till grund för denna studie. 

Studiens bilagor presenteras. 

I andra kapitlet presenterar vi vår teoridel. 

1. Inledning 

2. Teori 

3. Metod 

4. Empiri 

5. Analys 

6. Slutsatser och 
diskussion 

Källförteckning 

Bilagor 

Första kapitlet innehåller en inledning till arbetet samt 
problemdiskussion, syfte, avgränsningar och disposition. 

I det tredje kapitlet redogör vi för vårt metodval samt 
hur vi gått tillväga. 

I det fjärde kapitlet presenterar vi vårt fallstudieobjekt 
samt vårt referensobjekt. Vidare presenterar vi genomförda 
udersökningar. 

I femte kapitlet analyserar vi vårt empiriska material 
och kopplar det till vårt teorikapitel. 
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2 Teori 
 
Kapitlet inleds med att beskriva den kommunala organisationen. Vidare tar vi upp teorier som 
behandlar den kommunala planeringen samt kommunala verksamheter och mål. Kapitlet avslutas 
med teorier som behandlar den ekonomiska styrningen i kommuner. 

2.1 Den kommunala organisationen 
 
De grundläggande bestämmelserna om den kommunala organisationen finns i 
kommunallagen. Kommunallagen talar om beslutande, förvaltande och verkställande 
organ (Broman, 1986). Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige där 
kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder svarar för förvaltning och 
verkställighet (Fundahn & Holmgren, 1992). Kommunstyrelsen och nämnderna har 
också enligt Broman till uppgift att ta fram erforderliga beslutsunderlag eller med 
kommunallagens ord bereda de ärenden som ska avgöras av fullmäktige. Fullmäktige kan 
även överlämna utredningsuppdrag till särskilda organ, beredningar (ibid). 
 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

 
Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen. Fundahn och Holmgren (1992) framför att 
kommunfullmäktiges viktigaste uppgift är att ange riktlinjerna och fastställa målen för 
kommunalpolitiken, både för kommunen som helhet samt för de olika grenarna av 
kommunens verksamhet. Riktlinjer och mål för verksamheten redovisas enligt Broman 
(1986) främst i olika planer som antas eller fastställs av kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ då det gäller att ge innehåll åt den 
kommunala verksamheten, att till exempel besluta om finansiering av den verksamhet 
kommunen bedriver, att fastställa utdebitering, att fastställa avgifter för olika slag av 
service från kommunens sida och att ge bidrag till eller på annat sätt stödja olika slag av 
privat verksamhet som kommunen anser önskvärd och till nytta för invånarna (ibid). Det 
är enligt Fundahn och Holmgren därmed kommunfullmäktige som bestämmer vilka 
verksamheter som kommunen ska bedriva och inom vilka kostnadsramar detta får ske. 
 

2.1.2 Kommunstyrelsen 

 
Enligt Fundahn och Holmgren (1992) är kommunstyrelsen det centrala organet i en 
kommun, det kan uttryckas som att styrelsen är kommunens regering. Styrelsen är enligt 
författarna det centrala finansorganet med ansvar för kommunens ekonomi och den 
ekonomiska förvaltningen, liksom för budget, flerårsplanering, redovisning etc. Styrelsen 
skall vidare enligt författarna leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt se till att 
arbetsinsatserna inom respektive förvaltningar samordnas på ett vettigt sätt och att 
kommunen fungerar som en sammanhållen enhet. För att detta ska fungera krävs en 
ändamålsenlig organisation som underlättar kommunikation och kontakter mellan de 
olika organen (ibid).  
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Broman (1986) påpekar att det kräver en planering som stimulerar till samverkan i syfte 
att nå de mål som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ställt upp. 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen (1991:900) skaffa sig en tillfredställande bild 
av kommunens utveckling och ekonomi på kort och lång sikt. Enligt Broman är en väl 
utvecklad och samordnad planering kommunstyrelsens främsta instrument för att skaffa 
sig en överblick över förvaltningen i dess helhet och för att styra samt samordna 
kommunalpolitiken enligt de riktlinjer som fullmäktige angett.  
 

2.1.3 Övriga förvaltningsorgan 

 
Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas utöver kommunstyrelsen 
och valnämnden som är obligatoriska. Fundahn och Holmgren (1992) beskriver att det är 
nämnderna som beslutar i ärenden som rör förvaltningen i frågor som de enligt lag eller 
annan författning ska handha, de beslutar även i ärenden som fullmäktige delegerat till 
dem. Vidare ska nämnderna enligt författarna bereda ärenden som ska beslutas av 
fullmäktige och ansvara för att fullmäktiges beslut blir verkställda. Beredningen och 
verkställigheten avser främst sådana ärenden som ligger inom respektive nämnds 
kompetensområden (ibid). Exempel på organisationssammansättning se figur 2.1.4 nedan. 
 

 
 
Figur 2.1.4 Organisationsschema (Egen figur) 

 
 

2.1.4 Personalorganisation 

 
Enligt Broman (1986) har de politiskt valda kommunala organen ett stort antal anställda 
befattningshavare till sitt förfogande. Kommunerna har enligt författaren fått karaktären 
av ”storföretag” och de ställer bland annat krav på en ändamålsenlig rollfördelning mellan 
beslutsfattande och anställda. 
 
Ska de förtroendevalda få tillfälle att ägna tillräcklig tid åt planeringsfrågorna krävs i regel 
att beslutanderätten i en lång rad ärenden av mindre principiell vikt delegeras till anställda 
befattningshavare (Broman, 1986).  

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse 

Nämnd 

Nämnd 

Revision 

Valnämnd 

Förvaltning 

Förvaltning 
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En mindre eller medelstor kommuns kontorsorganisation kan bestå av enheter som: 
kommunkansli, ekonomikontor, personalkontor, tekniskt kontor, fritidskontor, skolkontor och 
socialkontor. Kontorsorganisationen i kommunerna utvecklas och förändras snabbt i takt 
med en ökad arbetsvolym och förändrade arbetsmetoder. Organisationen varierar också 
med hänsyn till lokala behov. (Broman, 1986)  
 
 

2.2 Kommunal planering 
 
Det moderna samhället blir enligt Fundahn och Holmgren (1992) alltmer komplicerat 
samtidigt som de problem vi ställs inför blir allt svårare att överblicka och därmed allt 
svårare att lösa. De ser behovet av planering som större i dag än tidigare, detta mycket på 
grund av ett ökat medvetande om bristerna i dagens samhälle. Knappheten på resurser av 
olika slag, till exempel ekonomiska resurser, upplevs starkt och eftersom vi rör oss med 
begränsade resurser måste vi försöka utnyttja dessa på ett vettigt sätt. Planeringens 
viktigaste uppgifter anser Broman (1986) är att ge oss möjlighet att bättre kunna hushålla 
med de resurser som står till förfogande. Vidare beskriver Broman att en ändamålsenlig 
planering är ett nödvändigt instrument för att kunna bemästra de problem vi står inför så 
planeringen ska med andra ord ge underlag för mera ändamålsenliga och rationella beslut. 
Kommunens planering och dess handlingsmöjligheter styrs och begränsas på olika sätt 
samt regleras i ett flertal olika lagar, där kommunallagen ger kommunerna rätt att agera 
inom vissa angivna ramar. Broman förklarar att inom ett flertal områden regleras sedan 
verksamhetens innehåll och utformning mera detaljerat genom speciallagstiftning. 
 
I den kommunala planeringen benämner Broman tre olika tidsperspektiv: 
 

• Kortsiktig planering 
• Långsiktig planering 
• Strategisk planering 

 
De kortsiktiga planerna beskriver Broman (1986) har ett tidsperspektiv på upp till ett år 
medan de långsiktiga planerna sträcker sig upp till högst tio år och i de strategiska 
planerna görs utblickar från fem år och därutöver. De angivna tidsgränserna är enligt 
författaren ungefärliga och bör variera med hänsyn till den verksamhet man planerar för. 
 
Den långsiktiga planeringens syfte är enligt Broman att vara vägledande vid beslut om 
verksamhetens mål och inriktning, samt att ange alternativa möjligheter för att nå de 
uppställda målen. Vidare framför författaren att i ett kortare perspektiv är det oftast fråga 
om vilka verksamheter som ska bedrivas och vilka metoder som ska användas för att nå 
de resultat som eftersträvas. Planeringen har enligt Fundahn och Holmgren (1992) 
emellertid inte till uppgift att förutsäga framtiden men den kan och ska däremot hjälpa 
oss att tidigt uppmärksamma utvecklingstendenser och behov. Det är viktigt, betonar 
författarna att planering är och måste vara en ständigt pågående process. 
 
Enligt kommunallagens andra kapitel får kommunerna själva ha hand om angelägenheter 
av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar 
och som inte ska handhas av någon annan.  
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Traditionellt handlar kommunal verksamhet om skola, sjukvård och äldreomsorg, men i 
dag bedriver kommunerna en omfattande verksamhet som enligt Broman (1986) i 
mycket hög grad rör den enskilde kommuninvånaren. Inom i stort sett alla 
samhällsområden är kommunen enligt honom på ett eller annat sätt engagerad som till 
exempel när det gäller boende, arbete, fritid, utbildning och socialtjänst. I 
kommunallagen går det att utläsa att kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. 
 
Berg (1995) framför att allting i kommunen börjar hos medborgaren. Han menar att det 
är medborgaren som genom skatten står för de medel som används och för dessa medel 
garanteras medborgaren vissa rättigheter som till exempel viss service som denne antas ha 
behov av. För att kunna avgöra vilka behov och vilken efterfrågan som ska prioriteras 
väljs enligt Berg politiker till de kommunala församlingarna och dessa politiker ska för 
medborgaren tala om inom vilka ramar denne kan uppträda som kund hos kommunen. 
Med kund avser Berg någon som har makt och är en person med rättigheter. Att tala om 
inom vilka ramar medborgaren kan uppträda som kund gör politikerna genom att ange 
inriktning och mål, omfattning och kvalitet i verksamheten (Berg, 1995). Politikerna är i 
denna egenskap enligt författaren ombud för medborgaren, och förhoppningsvis känner 
sig medborgaren, som på daghemmet, i skolan eller på sjukhemmet förvandlas till kund, 
nöjd med såväl innehåll som form på de tjänster som den kommunala verksamheten 
erbjuder.  
 
Berg beskriver att den höga förändringstakten som råder i samhället även i hög grad 
berör kommunerna där barnomsorgen, skolan och åldringsvården är några viktiga 
exempel på dem som står inför enorma utmaningar och möjligheter. Att kunna styra den 
enorma förändringsprocess som är på gång måste vara vad politik ska handla om enligt 
honom. Slutligen hävdar han att, för att kunna styra och planera måste vetskap finnas om 
vad som händer, för att veta vad som händer måste fakta kring hur systemet påverkas av 
olika typer av förändringar finnas tillgänglig. För att få fram information upprättas enligt 
Broman (1986) olika planer i kommunerna vilka kan delas in i två huvudgrupper: 
 

• Planer som är avsedda att styra och samordna kommunens egen verksamhet. 
• Planer som tar sikte på att reglera och styra olika intressenters handlande i 

kommunen. 
 
De förstnämnda planerna kan enligt Broman betecknas som kommunernas interna 
produktions- och utvecklingsplaner och har stora likheter med planeringen inom en 
statlig myndighet eller ett enskilt företag. De senare avser enligt honom att reglera och 
styra utvecklingen inom kommunen som geografiskt område och där kommunens 
befogenheter regleras i särskild lagstiftning. 
 
Broman poängterar vidare att varje enskild verksamhet, stor som liten, kräver planering. 
Det krävs en kartläggning av behov av och efterfrågan på de tjänster eller produkter som 
ska tillhandahållas. Det krävs också en analys av vilka resurser som är nödvändiga och 
med utgångspunkt från behov och resurser kan sedan ställning tagas till de mål och 
riktlinjer som ska gälla för verksamheten (ibid). 
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2.3 Verksamheter och mål 
 
Utifrån de av kommunfullmäktige beslutade resursramarna och inriktningen på 
kommunens totala verksamhet skapas förutsättningar för nämnderna att bestämma 
inriktningen på verksamheterna och vilka resultatkrav som ställs på dessa (Sanderberg & 
Sturesson, 1996). För att en nämnd ska kunna styra sin verksamhet utifrån resurser och 
resultatkrav måste den först klargöra vad verksamheten ska göra och det är, enligt 
författarna, utifrån verksamhetsidén som nämnden avgör vilket utbud av tjänster som ska 
produceras. För att ange vilket resultat som ska uppnås med utbudet krävs att nämnden 
anger resultatmål. Sanderberg och Sturesson trycker på att det är först sedan nämnden har 
definierat sin verksamhetsidé som det går att ställa resultatmål.  
 
Sanderberg och Sturesson förklarar att syftet med verksamhetsstyrningen är att politiskt 
bestämma vad som ska åstadkommas med de tilldelade resurserna. Respektive nämnd ska 
lämna förslag på verksamhetsidé och utifrån detta beskriva vad som ska göras och vilket 
resultat som ska uppnås med de tilldelade resurserna. Nämnderna samarbetar enligt 
författarna med partigrupperna i dessa sammanhang för att få en politisk prägel i 
diskussionerna om verksamhetens inriktning. Det är även viktigt poängterar Sanderberg 
och Sturesson, att fånga upp intressentgruppernas uppfattning om vilka faktorer som är 
viktiga för verksamhetens kvalitet i kommunen. Verksamhetsidén ska enligt författarna 
utgå från de ekonomiska resurserna, gällande lagstiftning och reglementen samt mål och 
riktlinjer och det är under arbetet med verksamhetsidén som följande kartläggs: 
 

• Vem/vilka är målgrupper/brukare. 
• Vilka behov har de och vilka situationer ska lösas. 
• Vilka av dessa behov ska vi utifrån tilldelande resurser och kommunfullmäktiges 

inriktning, ha ett utbud av tjänster för. 
• Ska utbudet ske i egen eller annans regi. 

 
Det är följaktligen utifrån verksamhetsidén som nämnden avgör och anger vilket utbud 
av tjänster som föreslås producera. För att ange vilket resultat som ska uppnås med 
utbudet krävs att nämnden föreslår resultatmål som är ett sätt att styra resultatet genom att 
ange krav för verksamheten (Sanderberg och Sturesson, 1996).  
 
Broman (1986) skriver att den kommunala verksamheten kan ses som en 
produktionsprocess som å ena sidan lämnar vissa prestationer och å andra sidan förbrukar 
resurser av olika slag. De olika momenten i produktionsprocessen beskriver Broman, är 
intimt förbundna med varandra och de mål som ställs upp måste anpassas både till 
resursutrymmet och till kapaciteten inom förvaltningsenheten. 
 

2.3.1 Verksamhetsplanering 

 
Enligt Broman (1986) täcker begreppet verksamhetsplanering en mycket omfattande och 
viktig del av kommunernas planeringsinsatser. Från planering av enskilda aktiviteter till 
samordnande verksamhetsplaner för verksamhetsområden och förvaltningsgrenar. 
 
 
 



Teori 
 

 
 
En verksamhetsplan är i första hand respektive förvaltnings eget handlingsprogram. De 
olika verksamhetsplanerna ska emellertid också utgöra underlag för och byggas in i den 
årsbudget och flerårsbudget som fastställs av kommunfullmäktige. (Broman, 1986) 
 
Verksamhetsplaneringen ska enligt författaren utmynna i: 

• Driftplaner 
• Investeringsplaner 

 
Driftplanen, förklarar Broman, klargör den verksamhet som förvaltningen önskar bedriva. 
I driftplanen skall det framgå vilken service som vill ges, hur verksamheten ska inriktas 
och utformas, samt vilka arbetsmetoder som ska användas samt vilka resurser som krävs. 
 
Vidare framför Broman att investeringsplanen redovisar vilka förändringar som behöver 
göras i den produktionsapparat som förvaltningsenheten har till sitt förfogande. Den 
klargör enligt honom vilka nya eller ändrade lokaler, maskiner och annan utrustning som 
fordras för att verksamheten ska få den omfattning och kvalitet som eftersträvas. 
Verksamhetsplaneringen beskriver Broman, är knuten till den organisatoriska 
uppbyggnaden där varje förvaltning normalt svarar för både planering och genomförande 
av de verksamheter som ligger inom dess ansvarsområde. Skolstyrelsen svarar till exempel 
för utbildningsplaneringen, socialnämnden för socialtjänstens planering och 
fritidsnämnden för planeringen inom idrotts- och fritidssektorn. 
 
Broman (1986) beskriver att de ekonomiska planerna intar en central ställning i det 
kommunala planeringssystemet och det är i den ekonomiska planeringen som det avvägs 
samt fastläggs gällande utvecklingen för kommunen som helhet. De ekonomiska planerna 
brukar därför också enligt honom betecknas som totalplaner samt klargöra kommunens 
handlingsprogram för den närmaste framtiden och är därmed kommunens viktigaste 
styrinstrument. 
 
Vad gäller kommunernas ekonomiska flerårsplanering finns inga bestämmelser varken 
från kommunallagen eller andra förvaltningar om dess innehåll. Den ekonomiska 
planeringen har tre huvudsyften enligt Broman och dessa är att: 
 

• Lägga fast servicenivån såväl kvantitativt som kvalitativt och därmed också vilka 
behov som ska tillgodoses. 

• Ange de ekonomiska ramar inom vilka respektive verksamheter ska bedrivas. 
• Klargöra hur kommunernas utgifter ska finansieras och hur de erforderliga 

inkomsterna ska skaffas. 
 
Fördelningen av resurser till respektive förvaltningar och verksamheter sker med 
förvaltningarnas verksamhetsplaner, och de på grundval av dessa gjorda beräkningar av 
nödvändiga resurser som underlag (Broman, 1986). Kommunernas handlingsmöjligheter 
styrs även enligt författaren på annat sätt då en betydande del av den kommunala 
verksamheten finansieras med statliga bidrag. Broman poängterar att statsbidrag som utgår 
till en viss verksamhet ofta är förenade med detaljerade bestämmelser om hur denna 
verksamhet skall bedrivas.  
 
Planeringen inom vissa sektorer av den statliga förvaltningen styr och påverkar också 
kommunernas verksamhet där bostadspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och 
socialpolitiken är några exempel som ges.  
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Även andra krafter påverkar kommunernas utveckling och den kommunala 
verksamheten. Dessa krafter är till exempel näringslivet i kommunen med dess struktur 
och utveckling som har betydelse för sysselsättningen, befolkningsutvecklingen, behovet 
av samhällelig och kommersiell service och därmed kommunernas ekonomi (Berg, 
1995). 
 

2.3.2 Styrning 

 
Enligt Sanderberg och Sturesson (1996) är grunden för en fungerande styrning att veta var 
man varit – var man är samt vart man är på väg. Uppnådd styreffekt beror dock ytterst på 
människorna i organisationen. Det är enligt författarna just dessa som ska både styra och 
bli styrda på ett sätt som gagnar helheten och förhoppningsvis även de enskilda delarna, 
samt ytterst de olika individerna, utan manipulation. Sandberg och Sturesson menar att 
det handlar om sociala processer, relationer, tillit och förtroende samt värderingar och 
motivation hos en grupp människor som i bästa fall arbetar för ett gemensamt mål. 
Områden som skola, barnomsorg och sjukvård är komplexa verksamheter och svåra att 
styra utan gemensam värdegrund. Författarna framför vikten av motiv och motivation för 
att få medarbetarna att utföra sitt yttersta i en verksamhet.  
 
Berg (1995) anser att styra med hjälp av mål helt enkelt är det moderna sättet att leda 
människor i en organisation. Målstyrning innebär rent allmänt att ledningen talar om vad 
den vill genom att ange konkreta mål och de anställda har sedan att under eget ansvar 
och med fulla befogenheter försöka nå upp till dessa mål (ibid). Enligt Sanderberg och 
Sturesson (1996) har kommunerna sedan början av 1980-talet tillämpat målstyrning som 
den styrform som skulle klara decentraliseringssträvanden med en bibehållen politisk 
styrning. Detta ligger också i linje med var kommunallagen lägger tonvikten i det 
politiska arbetet. Enligt kommunallagen ska de politiskt valda prioritera uppgifter såsom 
mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Sanderberg och Sturesson påpekar dock att det 
kan utläsas i ett flertal forskarrapporter att målstyrningen snarare försämrat än förbättrat 
den politiska styrningen.  
 
Vidare framför Sanderberg och Sturesson (1996) att resultatstyrning innebär att resultat 
måste kunna bedömas och därmed kan sägas att målstyrning och resultatstyrning är två 
sidor av samma mynt. Utan mål kan inte resultatet avläsas och utan resultatkrav blir 
målen bara ett slag i luften. En definition som författarna ger på begreppet mål är: mål 
syftar till att fastställa organisationens prestationsnivå genom att tala om vilket resultat som ska 
uppnås. 
 
Begreppet resultatmål överensstämmer enligt författarna med den tidigare definitionen på 
mål, det vill säga mål som syftar till att fastställa verksamhetens prestationsnivå genom att 
tala om vilket resultat som ska uppnås. Resultatmålen ska vidare enligt Sanderberg och 
Sturesson tydliggöra resultatet samt beskriva helheten, det vill säga såväl ekonomi, 
prestationer som kvalitet. Det bör strävas efter att hitta så få mål som möjligt, som 
tillsammans är så heltäckande och styrande som möjligt, det förutsätter att alla tre delarna 
ekonomi, prestationer och kvalitet kan anges, till exempel vad ska en prestation kosta, 
hur mycket ska presteras och till vilken kvalitet (ibid). 
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2.4 Ekonomisk styrning 
 
Sanderberg och Struresson (1996) definierar ekonomistyrning enligt följande: en 
målmedveten styrningsprocess som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i 
riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. De anser att målsättningen är 
att med olika principer och regler lyckas påverka människorna i organisationen på ett 
sådant sätt att de helt enkelt gör det de styrande vill att de ska göra. Relaterat till 
kommunal verksamhet skulle kunna sägas att syftet är att uppnå balans mellan å ena sidan 
en acceptabel finansiell ställning (ekonomisk ställning) och å andra sidan ett bra 
verksamhetsresultat, det vill säga, att faktiskt åstadkomma något för pengarna (ibid).  
 
Organisationsförändringar som innebär decentralisering och konkurrensutsättning antas 
ofta enligt Nilsson (1996) leda till lägre kostnader. Det har dock inte varit möjligt att visa 
att nya organisationsformer har lett till lägre kostnader i alla de kommunala verksamheter 
som har studerats. Det kan även enligt Nilsson finnas andra motiv till att 
organisationsförändringar sker än sänkta kostnader som till exempel ökad kvalitet. Att nå 
nya organisationsformer genom decentralisering och konkurrensutsättning kräver mycket 
av en kommun, och det kan inte uteslutas att kommuner som förnyat sin organisation 
inte lyckats undvika höjda transaktionskostnader när relationerna mellan kommunens 
olika delar fått en ny utformning. En förklaring som Nilsson ger till varför 
kostnadssänkningar uteblir som resultat av organisationsförändringar är att det kan vara så 
att det främst är kommuner med stora förväntade kostnadsökningar som genomför 
förändringarna. Kommuner kan ha ändrat sin organisation just för att de på så sätt hoppas 
bryta en utveckling mot fortsatta kostnadsökningar. Nilsson menar att om 
organisationsförändringar genomgående görs för att minska framtida kostnadsökningar 
borde beräkningsresultaten tolkas utifrån detta faktum. En organisationsförändring 
behöver då inte leda till minskade kostnader för att anses vara lyckad. Oförändrade eller 
till och med höjda kostnader är enligt författarna ett bra resultat om det kan antas att 
kostnaderna skulle ha stigit ännu mer om förändringen inte genomförts. 
 
Sanderberg och Sturesson (1996) poängterar att det som eftersträvas att uppnås genom 
decentralisering, till exempel ökat engagemang och ansvarstagande och därigenom högre 
effektivitet, följer inte självklart med spridningen. Författarna hävdar att decentralisering 
innebär att inte bara aktiviteterna flyttas ut från centrum, utan även befogenheterna. De 
förklarar att istället för att inrikta ledningen på att styra medarbetarna ges de 
förutsättningar att styra sig själva. Därmed innebär decentralisering att det måste fastslås 
vilka uppgifter som är direkt eller indirekt knutna till verksamhetens genomförande och 
vid behov flytta ansvar och befogenheter för dessa uppgifter ut i organisationen (ibid). 
 
Ekonomistyrningen måste leda till ett medvetet val av organisation, styrsystem, kunskap 
och stödsystem för att uppnå maximal service/nytta utifrån tillgängliga resurser (Nilsson, 
1996). Han anser att det kan ses som en balansakt mellan verksamhet och ekonomi, där 
med kallar han det för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Organisation och styrsystem 
utgör enligt Sanderberg och Sturesson (1996) den yttre ramen för ansvars- och 
frihetsgraden och med hjälp av spelregler ska det ge erforderliga incitament för olika 
enheter att fatta ekonomiskt och verksamhetsmässigt rationella beslut, det vill säga, bästa 
resultatet för kommunen som helhet – oavsett förvaltnings- eller organisationsform.  
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Enligt Westerup (2002) måste ekonomisk styrning i kommuner underordnas demokratins 
grundläggande styridé, vilket gör det svårt att likställa kommunal verksamhet med 
näringslivets marknadsberoende företag. Trots denna åtskillnad mellan näringslivet och 
kommuner finns det en grundläggande likhet då de i båda fallen handlar om att hushålla 
med begränsade resurser på ett effektivt sätt (ibid). Sanderberg och Sturesson (1996) 
skriver att ekonomistyrprocessen bygger på en aktiv kommunledning som styr genom en 
praktisk och konkret modell för ekonomistyrning. Modellen innehåller ett antal nivåer 
och begrepp som syftar till att tydliggöra de olika ansvarsnivåerna och de redskap som 
bör användas för en fungerande styrning. Sanderberg och Sturesson menar med det att 
orden i sig inte har någon större betydelse utan det är vad orden står för som är det 
viktiga för att uppnå styrverkan. Det är även av vikt att de ord och begrepp som används 
är välkända, förstås och accepteras av människorna i organisationen (ibid). 
Förutsättningen för att uppnå styrverkan är enligt författarna att det finns ett samband 
mellan den valda ekonomistyrningsprincipen, ekonomistyrningsprocessen och vald 
styrmodell. Vidare påpekar de vikten av att organisationen uppfattar att strukturen bygger 
på den egna organisationens specifika förutsättningar då ingen kommun vinner på att ta 
till sig modeller som någon utifrån introducerat.  
 
Avsikten med ekonomisk styrning i kommunerna är enligt Westerup att uppnå de mål 
som ställs upp för den kommunala verksamheten. Denna styrning kan ske på olika sätt, 
från detaljerad direktstyrning till övergripande målstyrning. Verksamhetsplaner, budgetar, 
kalkyl- och redovisningssystem, uppföljnings- och analyssystem är exempel på medel för 
styrning av den kommunala verksamheten (Sanderberg & Sturesson, 1996). 
 
Enligt Broman (1986) är avsikten med den ekonomiska styrningen att påverka 
handlandet på olika nivåer i organisationen på ett sådant sätt att de mål som ställts upp för 
den kommunala verksamheten nås. Direktstyrning innebär enligt Broman att i detalj 
ange hur den styrda enheten kan bete sig och handlingsfriheten är begränsad, medan 
målstyrning kännetecknas av att mål fastställs mot vilka verksamheten ska inriktas. Hur de 
uppställda målen ska nås överlämnas enligt författaren i princip åt de 
verksamhetsansvariga att ta ställning till. Målstyrningen ger också stor handlingsfrihet.  
 
Den ekonomiska styrningen i kommunerna bygger på principen om målstyrning och de 
medel som enligt Broman (1986) används för den ekonomiska styrningen är följande: 

 
• Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) 
• Verksamhetsplaner 
• Ekonomiska flerårsplaner 
• Budget 
• Kalkylsystem 
• Redovisningssystem 
• Uppföljnings- och analyssystem 
• Förvaltningsrevision 

 
Av dessa ovanstående är budgeten kommunledningens viktigaste styrinstrument i det 
kortare tidsperspektivet, där även mera konkreta mål redovisas för de olika 
verksamheterna. Den ekonomiska styrningen inom förvaltningarna sker genom 
internbudgeten. (Broman, 1986) 
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2.4.1 Omvandlingstryck vid minskade intäkter 

 
Enligt Nilsson (1996) är minskade intäkter en viktig förklaring till höjd effektivitet. 
Kommunerna sänker sina kostnader om intäkterna minskar. Detta förklarar Nilsson 
genomförs oavsett om de har genomförts organisationsförändringar eller ej. Minskade 
intäkter tycks alltså enligt författaren innebära ett omvandlingstryck. När budgetramarna 
minskar ökar kostnadsmedvetandet och olika åtgärder viktas som leder till sänkta 
kostnader utan att organisationen formellt har ändrats. Det finns således enligt Nilsson 
andra sätt att framkalla högre kostnadsmedvetande i kommunala verksamheter än att 
införa nya organisationsformer som decentralisering och konkurrens. Det förekommer 
beskriver han att regelrätta organisationsförändringar genomförs delvis som en reaktion 
på förväntat minskade intäkter. 
 

2.4.2 Budget 

 
Den kommunala budgeten visar enligt Fundahn och Holmgren (1992) inriktningen och 
omfattningen av den verksamhet som kommunen bedriver och har flera delsyften. 
Budgeten visar enligt författarna dels kommunens avsikter inom olika 
verksamhetsområden och dels kostnadsramen för de olika verksamheterna. Den kan även 
enligt dem ses som en informationsförmedlare och bör utformas så att den ger både 
externa och interna intressenter information om kommunens verksamheter och planer 
för framtiden menar de. Budgeten är även det viktigaste instrumentet för styrning av 
kommunens olika verksamheter (Ericson, 1995). Budgeten bör enligt Broman (1986) 
utformas så att den riktar intresset mot en förbättrad effektivitet och kan sedan användas 
för effektivitetskontroll, till exempel genom jämförelser mellan budgeterade och verkliga 
kostnader. 
 
Kontinuerligt under budgetåret stäms de olika anslagen i budgeten av mot de verkliga 
kostnaderna/intäkterna och rapporteras till de olika verksamhetsnivåerna (Broman, 
1986). Denna avstämning är enligt författaren en kontroll på att de olika verksamheterna 
efterlever budgetanslagen samt att eventuella avvikelser kan upptäckas på ett tidigt 
stadium i verksamhetsprocessen. 
 
Genom att alla berörda parter och intressenter i den kommunala verksamheten ges 
tillfälle till, och verkligen deltar i budgetarbetet ger ökat engagemanget i den kommunala 
verksamheten (Fundahn & Holmgren, 1992). Kunskaper från olika nivåer tas tillvara och 
så många som möjligt stimuleras till känsla för förändringar, som i sin tur enligt 
författarna leder till innovationer och nya idéer. 
 
Bestämmelser som rör kommunens budget och dess utformning är intagna i 
kommunallagen. Lagens föreskrifter om kommunens budget är mycket kortfattade och 
schematiska samt ger kommunerna stor frihet att själva utforma sin budget. Det finns 
dock vissa grundprinciper i lagen som gäller för alla kommuner. Dessa är att kommunen 
årligen ska upprätta en budget för nästa kalenderår, vilken även ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret och de två följande kalenderåren. 
Budgeten ska visa vilka anslag som har beviljats, vilken skattesats som ska gälla, hur 
utgifterna ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid 
budgetårets slut (balansbudget). 
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I kommunallagen finns också en allmän tidsplan för budgetplaneringen som i stort 
innebär att kommunernas nämnder ska lämna in budgetförslag för sina respektive 
verksamheter vid den tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer. Styrelsen upprättar 
budgetförslag för hela kommunen och budgeten ska sedan fastställas av fullmäktige. 
Styrelsens förslag till budget ska hållas tillgänglig för allmänheten från och med 
kungörandet av budgetsammanträdet med fullmäktige (Svenska Kommunförbundet, mars 
1997). 
 
Budgetmodellen i kommuner motsvaras av redovisningsmodellen enligt figur 2.4.2, som 
består av driftsredovisning, investeringsredovisning, resultaträkning, finansieringsanalys 
och balansräkning. 
 

 
 
Figur 2.4.2 Budgetmodell (Källa: Hansson och Särenfors 1993, s 37, omarbetad version) 

 
 
Budgeten används enligt Rombach (1986) som ett förändringsinstrument. Detta innebär 
att när kommunen har ekonomiska problem blir budgeten ett instrument för anpassning 
till den stagnerande ekonomin. Budgeten används som ett medel till att spara och dra ner 
på utgifterna för att uppnå balans i ekonomin (ibid). Med budgeten kan resurser styras 
från ett område till ett annat men vad har man för underlag för sina prioriteringar, samt 
hur vet man att pengarna då de styrts om, verkligen används på effektivast möjliga sätt är 
en fundering som Berg (1995) lyfter fram. 
 
Sanderberg och Sturesson (1996) beskriver att den traditionella budgetprocessen bygger 
på förutsättningen att kommunledningen kan detaljstyra resursfördelning och 
resultatkrav. Den bygger på diffusa ansvarsgränser vilket lätt ställer kommunfullmäktige 
inför omöjliga uppgifter, en decentraliserad resultatstyrd organisation förutsätter en 
annorlunda budgetprocess. Författarna anger att den traditionella budgetprocessen 
byggdes upp underifrån genom att ute i organisationen, redan under våren, budgetera för 
nästa års resursförbrukning. Under hösten summerades de olika yrkandena och 
finansieringen löstes (Sanderberg & Sturesson, 1996). Vidare förklarar de att när 
ekonomin blev kärvare och möjligheterna till att finansiera volymökningarna med 
skattehöjningar avtog, kompletterades budgetprocessen med en rambudget. 

Budgetmodell 

 

Driftsbudget 
Investerings-

budget 

 
Resultatbudget 

Finansierings- 
Budget 

 

Balansbudget 
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Modellen fungerade enligt författarna bra när den ekonomiska tillväxten var hög och det 
fanns acceptans för skattehöjningar. Prioriteringar, omfördelningar och besparingar var 
begrepp som knappast användes alls. Men när den ekonomiska tillväxten avtog och 
acceptansen för skattehöjningar minskade, minskade också den här modellens 
förutsättningar som en fungerade budgetprocess (Sanderberg & Sturesson, 1996). 
Ramstyrning innebär enligt Berg (1995) att nämnden får ”en påse pengar” i anslag att 
förbruka under året och med påsen är det tänkt att målen för verksamheten ska följa.  
 
Vad som i dag är nödvändigt att göra är att fastställa vilket resursutrymme som är 
tillgängligt och att anpassa verksamhetsvolymen till detta, således en övergång från 
behovsstyrning till resursstyrning (Sanderberg & Sturesson, 1996). 
 

2.4.3 Balanskravet 

 
Året 1997 godkände riksdagen förslaget om att kommunallagen skall innehålla krav på 
ekonomisk balans (Häggroth & Peterson, 1998). Balanskravet innebär att budgeten skall 
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och i de fall det inte är i balans skall 
eventuellt underskott regleras inom de närmaste två åren (Brorström, Orrebäck & 
Petersson, 1999). Kommuner uppnår en tillfredsställande ekonomisk utveckling om 
intäkterna överstiger kostnaderna sett över tiden. Detta leder i sin tur till ett resultat som 
täcker reinvesteringar utan nya lån (Ds 1995:57). I kommunallagen anges vilka sanktioner 
som blir aktuella om balanskravet inte uppfylls. 
 
Lagen syftar till att kommuner och landsting i allt större utsträckning blir självförsörjande 
och att de ska uppnå långsiktig stabil finansiell utveckling i verksamheten. Staten kommer 
i begränsad utsträckning att ge bidrag till kommuner med svårigheter.  
 
Syftet med balanskravet är att skapa förutsättningar för en långsiktig finansiell utveckling 
där varje generation bär kostnaderna för den service som de konsumerar (Ds 1995:57).  
 

2.4.4 Besparingar 

 
Målet med kommunal verksamhet är enligt Sanderberg och Sturesson (1996) att för en 
given summa pengar få ut så mycket verksamhet som möjligt, som överensstämmer med 
kommuninvånarnas önskningar. För att kommunerna inte ska hamna i ekonomiska 
svårigheter gäller det enligt författarna att verksamheten inte kostar för mycket. 
 
Kommunal verksamhet finansieras genom statsbidrag, skatter från kommunmedlemmarna 
och olika avgifter till exempel för äldreomsorg. Dessa avgifter står dock för en liten del av 
kommunernas inkomster enligt Svenska Kommunförbundet (mars 1997). När 
kommunernas inkomster inte kan höjas måste kommunerna göra stora besparingar för att 
klara balanskravet. Kommunerna ställs då inför ett stort problem eftersom besparingar 
innebär att kommunerna måste minska på verksamhetsnivån samtidigt som 
kommuninvånarnas behov ökar. Det uppstår alltså ett gap mellan behov och resurser. 
Det är ett uttryck för effektiviseringskravet på kommunerna om nuvarande nivå på 
service och kvalitet skall upprätthållas. (Svenska Kommunförbundet, mars 1997) 
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Eftersom den kommunala ekonomin har blivit kärvare måste intresset riktas mot att 
effektivisera och att bli produktivare samtidigt som kommunerna behåller eller förbättrar 
kvaliteten på servicen (Ericson, 1995).  Effektivitet i en kommun är förmågan att nå de 
mål som är uppsatta av politikerna samtidigt som de tillfredsställer medborgarnas behov. 
Utvärdering och uppföljning krävs för att veta om kommunerna gör ”rätt saker” och om 
de gör det på ”rätt sätt” (Ds 1991:25). Eftersom verksamheterna styrs av politiska beslut 
och inte av en marknad är metoderna för utvärdering och uppföljning ofta dåligt 
utvecklade inom offentliga sektorn (Lago 1992).  
 
Det är enligt Ericson (1995) svårt att finna någon entydig definition på kvalitet, 
framförallt inom den offentliga sektorn. Kvalitet i kommunal verksamhet handlar om att 
göra både medlemmarna och de politiska uppdragsgivarna nöjda.  
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3 Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi hur vi gått till väga vid denna studie. Vi redogör för vårt 
ställningstagande när det gäller metodsynsätt, forskningsansats och undersökningsansats. Kapitlet 
fortsätter med en redogörelse av hur vi har gått tillväga för att besvara vårt syfte samt vilka problem 
som kan ha påverkat, och hur vi har gjort för att  reducera effekterna av problemen.  
 
 

3.1 Metodsynsätt 
 
Med utgångsläge från den typ av undersökning som valts görs skillnad mellan kvantitativa 
och kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder innebär en ringa grad av formalisering, 
metoden har primärt ett förstående syfte och är inte inriktad på att pröva om 
informationen har generell giltighet (Holme & Solvang, 1991). Holme och Solvang 
förklarar kvantitativa metoder som mer formaliserade och strukturerade och metoden är i 
långt större utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida. En kvantitativ metod 
definierar vilka förhållanden som är av särskilt intresse utifrån den frågeställning som valts. 
Metoden avgör också enligt författarna vilka svar som är tänkbara, uppläggning och 
planering kännetecknas av selektivitet och avstånd i förhållande till informationskällan. 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod i vår uppsats för att få en djupare förståelse av 
det problemområde som vi undersökt. Vi ville skapa oss en helhetsbild, och få förståelse 
för hur socialtjänstens verksamheter är uppbyggda samt hur de styrs. Denna metod 
kännetecknas av ett nära förhållande till den källa informationen hämtats från vilket vi 
också har haft då vi utfört personliga interjuver med personal vid socialtjänsten vid 
Pajala- samt Övertorneå kommun som kan sägas ha en ledande position med möjligheter 
att påverka och styra över sina verksamheter. 
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) kan slutsatser dras på tre olika sätt, 
induktion, deduktion och en kombination av de två först nämnda sätten, 
hypotetisktdeduktiva metoden. Induktion innebär enligt författarna att dra slutsatser som 
grundar sig på empirisk data och sedan utifrån den empiriska undersökningen jämföra 
med teorierna. Deduktion förklaras som en vetenskaplig metod som innebär att från 
allmänna teorier analysera vad dessa säger om en specifik händelse, det vill säga empirin. 
Vid tillämpning av den hypotetisktdeduktiva metoden formuleras premisser som 
hypoteser, sedan görs en deduktiv slutsats om verkligheten och slutsatsen som 
framkommit utsätts sedan för empirisk prövning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001).  
 
Vi har i denna studie utgått från en deduktiv forskningsansats. Vi har således använt oss av 
existerande teorier rörande den kommunala organisationen och den ekonomiska 
styrningen i kommunerna och testat dessa i verkligheten, det vill säga genom de 
empiriska undersökningarna som vi utfört vid Pajala- samt Övertorneå kommun. 
Undersökningarna har inneburit att vi tagit del av material från våra studieobjekt samt 
utfört intervjuer för att på så sätt se hur de arbetar och styrs för att vidare kunna koppla 
denna information mot de existerande teorierna och komma fram till en slutsats. 
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3.2 Undersökningsansats  

 
Det finns olika typer av undersökningsansatser: experiment, surveyundersökningar och 
fallstudier. Denscombe (2000) beskriver att när forskare väljer att använda sig av 
fallstudier så tar de till sig en rad besläktade idéer och preferenser som i kombination ger 
tillvägagångssättet dess speciella karaktär. Många av de kännetecken som associeras med 
fallstudier framhåller författaren att de kan återfinnas på andra ställen och är således inte 
nödvändigtvis unika för denna strategi, men tillsammans utgör de emellertid ett brett 
tillvägagångssätt för samhällsforskning, med en underliggande motivering för 
undersökningens inriktning och planering som skiljer sig från surveyundersökningen eller 
den experimentella undersökningen. Enligt Denscombe är fallstudien en strategi som 
lämpar sig om forskaren vill få en djupare förståelse av det som undersöks. Vidare lämpar 
sig fallstudier då forskarna koncentrerar sig på en eller ett fåtal undersökningsenheter. 
 
Vi har valt att i vår studie använda oss av fallstudie som undersökningsstrategi då vi söker 
en djupare förståelse för de kommunala verksamheterna och organisationen inom 
kommunerna. Vårt val av fallstudieobjekt föll på Pajala- samt Övertorneå kommun på 
grund av att en av kommunerna har en kärvekonomi och inte har lyckats uppnå 
balanskravet medan den andra kan ses som en god förebild då de uppnått balanskravet. 
Av denna anledning ansåg vi det lämpligt att undersöka dessa kommuner och se på 
likheter och skillnader i kommunernas organisation och ekonomiska styrning. Även det 
faktum att vi valde att inrikta oss på ett fåtal specifika undersökningsobjekt gjorde att vi 
ansåg fallstudien som den mest lämpade strategin. 
 
 
3.3 Val av fallstudieföretag 
 
Vi visste redan innan vi påbörjade vår studie att vi ville göra en uppsats som hade någon 
anknytning till Pajala kommun då vi båda själva har anknytningar till orten. 
 
Vi har valt att göra två fallstudier, en på socialtjänsten i Övertorneå kommun samt en på 
socialtjänsten i Pajala kommun som vi sedan jämför med varandra. Pajala kommun är 
vårt huvudsakliga fallstudieobjekt och Övertorneå kan mera ses som ett 
referensstudieobjekt då vi endast avser att spegla resultaten från undersökningen i Pajala 
med denna kommun. Utifrån resultatet av dessa fallstudier har vi undersökt om, samt 
hur, organisation, verksamheter och arbetssätt skiljer sig åt mellan dessa kommuner.  
 
Valet av socialtjänsten grundar sig på att vi blev rekommenderade att undersöka enheten 
vid första kontakten med den dåvarande socialchefen i Pajala kommun. 
Rekommendationen grundade sig dels på kommunens ekonomiska bekymmer som till 
stor del orsakas av socialtjänsten ”blödande”, men också den anledningen att de inom 
socialtjänsten hade påbörjat ett benchmarkingprojekt med Övertorneå kommun. Att 
valet av jämförelsekommun föll på Övertorneå är med anledning av det påbörjade 
benchmarkingprojektet samt att det är en kommun i Tornedalen med ungefär samma 
förutsättningar som Pajala kommun. 
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3.4 Datainsamlingsmetod 

 
När data samlas in kan den enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) ses som 
antingen primär eller sekundär. Primärdata är data som forskaren inhämtar för ett bestämt 
ändamål medan sekundärdata är data som redan finns och som tidigare har samlats in av 
någon annan för något annat ändamål. En undersökning kan enligt författarna baseras på 
såväl primär- som sekundärdata. 
 
Vi har i vår studie använt oss av både primär- och sekundärdata. Sekundärdata använde vi 
då vi gjorde vår litteraturstudie rörande den kommunala organisationen samt den 
ekonomiska styrningen och använde oss av relevant redan insamlad data. Den empiriska 
delen av studien grundar sig däremot på primärdata som samlats in genom personliga 
intervjuer. Vårt problemområde identifierades med hjälp av litteraturstudier och i 
samspråk med personal från socialtjänsten i Pajala kommun.  
 
Denscombe (2000) beskriver att det avgörande valet när det gäller huruvida intervjuer 
skall användas eller inte, står mellan att samla in mer ytlig information från ett stort antal 
människor, eller att samla mer detaljerad information från ett mindre antal människor. 
Om intervju väljs som metod är det enligt författaren på grund av att undersökningen 
tjänar på att erhålla materiell som ger mer djupgående insikter i ämnet. 
 
Vi ansåg att vårt ämne rörande socialtjänstens verksamheter, organisation samt 
verksamhetskostnader krävde djupgående insikter från människor för att kunna 
behandlas, dessutom krävdes en metod som tillät komplexa frågor rörande socialtjänsten 
och vi valde därför intervjuer som datainsamlingsmetod.  
 

3.4.1 Litteraturstudie och intervju 

 
Vår studie började med en litteraturstudie där vi undersökte olika teorier rörande 
kommuner och deras ekonomi samt vad som gäller för kommunal verksamhet. 
Litteraturen vi använt oss av har vi främst inhämtat från biblioteket vid Luleå tekniska 
universitet, vi har även sett på vad som är stadgat i lagen, läst olika vetenskapliga artiklar 
samt utredningar och förslag från regeringen som berör kommunal verksamhet.  
 
För att hitta litteratur och övrigt material som innehöll teori rörande kommunal 
verksamhet har vi använt oss av bibliotekets databaser Emerald samt Libris. De använda 
sökorden är: kommuner, kommunal ekonomi, besparingar, budget, balanskrav, 
kommunal organisation. 
 
Vi har även använt oss av material som vi tilldelats av Pajala samt Övertorneå kommuner 
i form av rapporter, verksamhetsberättelser, årsredovisningar samt personalekonomiska 
redovisningar. Slutligen har vi tagit del av information från Kommunalförbundets, Pajala- 
samt Övertorneå kommuns hemsidor.  
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När vi konstruerade den intervjuguide som vi senare skulle använda oss av utgick vi från 
vårt syfte med uppsatsen och de teorier som vi läst. Själva intervjuerna genomfördes på så 
sätt att vi båda var med, en av oss antecknade medan den andre ställde frågorna för att 
kunna göra en så bra uppföljning av intervjuerna som möjligt.  
 
 

3.5 Metodproblem 
 
Ett problem med uppsatsskrivande är att arbetet skall vara relevant. Relevans innebär att 
det utvalda ämnet som skall studeras även är av betydelse för andra än utredaren (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 2001). Vi anser att vårt arbete har uppnått en viss grad av relevans 
eftersom de berörda på Pajala kommun fann arbetet av intresse. De var intresserade av att 
få veta hur Övertorneå kommuns verksamheter och organisation samt kostnaderna för de 
olika verksamheterna skiljer sig från Pajala kommuns med anledning av att Övertorneå 
kan ses som en god förebild då de har bra ekonomi samt har lyckats uppnå det 
lagstadgade balanskravet år 2003 vilket inte Pajala har. 
 
Dahmström (2000) beskriver att en bra undersökning karakteriseras av hög validitet, och 
med det menas att forskaren idealt med sina frågor eller observationer mäter det denne 
faktiskt vill mäta. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) innebär validitet att data 
och metoder är giltiga. De definierar validitet som ett mätinstruments förmåga att mäta 
det som avses mätas. Thuren (2000) beskriver att reliabilitet är det samma som 
tillförlitlighet och innebär att mätningarna är korrekt gjorda. Hög reliabilitet är ett 
nödvändigt villkor för att vi skall ha hög validitet hos en mätning (Dahmström, 2000). 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) menar att reliabilitet innebär att ett 
mätinstrument skall ge stabila och tillförlitliga utslag. De anser vidare att ett 
mätinstrument har hög tillförlitlighet om det är konsekvent och pålitligt och leder till att 
oberoende forskare kommer fram till i princip samma resultat. 
 
Problemet med validiteten och reliabiliteten har vi försökt ta itu med genom att använda 
oss av personliga intervjuer som gett oss möjlighet att förklara eventuella oklarheter för 
intervjupersonerna. När vi konstruerade vår intervjuguide utgick vi ifrån vårt syfte med 
uppsatsen samt de teorier som vi hade läst. Innan vi genomförde intervjuerna skickade vi 
ut intervjuguiden till dem som vi avsåg att intervjua för att de skulle hinna förbereda sig 
och ta fram eventuellt material som de ansåg sig behöva. Detta gjorde att intervjuerna 
gick smidigt och vi anser även att förberedelserna ledde till ett bättre resultat. Vi lät 
intervjupersonerna tala fritt mellan frågorna under intervjun för att undvika att styra 
samtalet. Vi lät även ett antal utomstående personer läsa intervjuguiden i förväg för att se 
om den uppfattades som lättförståelig samt om den hade koppling till syftet med vår 
studie. Vårt val av intervjupersoner föll på personal som arbetar inom socialtjänsten och 
som på ett eller annat sätt kan påverka organisationens uppbyggnad samt ekonomi. 
Intervjuade personer är således socialchefen samt enhetscheferna för individomsorgen 
samt äldreboendet i Pajala kommun. Vår tanke var att även intervjua enhetschefen för 
hemtjänsten, men på grund av byte av enhetschef så fanns ingen som tillträtt tjänsten då 
vi utförde intervjuerna. I Övertorneå kommun har vi intervjuat socialchefen. 
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Efter avslutade intervjuer sammanställdes materialet och skickades ut till 
intervjupersonerna för godkännande och eventuella justeringar. 
 
Eftersom vi använt oss av fallstudie i vår undersökning är vi medvetna om att vi inte kan 
dra några generella slutsatser rörande alla företag utan bara de vi valt att studera. 
 
 

3.6 Tillvägagångssätt vid analysen 
 
Vi valde att analysera vårt insamlade material efter att ha genomfört samtliga intervjuer 
för att underlätta sammanställningen av det hela. Analysen valde vi att göra manuellt, det 
vill säga, vi har ej använt oss av några hjälpmedel såsom till exempel dataprogram då vi ej 
ansåg det nödvändigt.  
 
I vår analys har vi speglat resultatet från intervjuerna i Pajala kommun mot resultaten från 
Övertorneå kommun. Det som framkom från intervjuerna jämförde vi sedan med det 
teoretiska materialet som vi tagit del av. Vi valde att göra på detta sätt för att på så vis 
hitta grundläggande drag som vi har kunnat generalisera och dra slutsatser av. Slutligen 
har vi försökt skapa en helhetsbild av situationen för att få svar på vårt syfte med vår 
uppsats.  
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3.6.1 Analysmodell 

 
Slutligen har vi har valt att analysera materialet i vår uppsats utifrån nedanstående 
analysmodell. Detta underlättar möjligheterna för oss att sortera insamlad data och koppla 
till vårt teorikapitel. 
 
Teorierna rörande den kommunala organisationen samt den ekonomiska styrningen 
enligt vår analysmodell nedan skall leda oss fram till syftet med vår uppsats som är att 
undersöka hur den kommunala organisationen och den ekonomiska styrningen i 
kommunerna fungerar, samt hur detta i sin tur inverkar på kommunernas förutsättningar 
för att uppnå en god ekonomi, det vill säga, att uppnå balanskravet enligt 
kommunallagen, åttonde kapitlet, fjärde paragrafen. 
 
Med figur 3.6.1 nedan vill vi illustrera landets kommuner. Inne i den stora svarta rutan 
befinner sig kommunerna, och vi vill visa på det faktum att om ej den kommunala 
organisationen samt den ekonomiska styrningen inom kommunerna fungerar ihop så ger 
det ekonomiska konsekvenser – kommunen klarar ej det lagstadgade balanskravet. I de 
kommuner där den kommunala organisationen och den ekonomiska styrningen fungerar 
ihop finns förutsättningarna för en god ekonomi – ett uppnått balanskrav. Kommunernas 
planering samt verksamheter och mål måste överensstämma med den ekonomiska 
styrningen, det vill säga budgetarbetet, för att balanskravet skall kunna uppnås. I dagsläget 
när de flesta kommuner lever med en ansträngd ekonomi kan besparingsåtgärder vara 
nödvändiga i den mån som det är möjligt. 
 
 

 
 

 
Figur 3.6.1 Analysmodell (Egen figur)
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Ej uppnått balanskrav – Den kommunala organisationen och den 
ekonomiska styrningen är i obalans. 

Uppnått balanskrav – Den kommunala organisationen och den 
ekonomiska styrningen är i balans. 
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4 Empiri 

 
I följande kapitel sker inledningsvis en kortfattad presentation av de valda fallstudieobjekten. 
Därefter följer en beskrivning av hur organisationen är uppbyggd. Slutligen presenteras resultaten av 
de empiriska undersökningarna, det vill säga det material som vi tagit del av från berörda kommuner 
samt de personliga intervjuer som vi utfört med fyra personer, varav tre är anställda inom Pajala 
kommun samt en inom Övertorneå kommun.  

 

4.1 Presentation av Pajala kommun 
 
I hjärtat av Tornedalen mitt på Nordkalotten präglad av sin mångkulturella historia där 
den tornedalska identiteten formats i mötet mellan finska, samiska och svenska 
kulturtraditioner – där finns Pajala kommun, en gränskommun i Norrbotten och 
Lappland med cirka 7 200 invånare, varav cirka 2 100 finns i centralorten. Pajala 
kommun har en landareal på 7 917 km2 fördelad över ett 80- tal byar. 
(http://www.pajala.se) 
 
Pajala kommun består av förvaltningarna; socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och plan- och miljönämnden. 
Socialnämnden ansvarar för kommunal äldre- och handikappomsorg, individ- och 
familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, färdtjänst, prövning och kontroll av 
tillstånd till utskänkning av alkohol samt samordning av insatser för att förebygga sociala 
problem. Nämndens verksamheter utgör det yttersta skyddsnätet för kommuninvånarna 
och skall därför hålla sig väl underrättad om befolkningens livsförhållanden, delta i 
samhällsplaneringen för en god samhällsmiljö samt främja den enskildes rätt till arbete, 
bostad och utbildning. (Årsredovisning för socialnämnden, 2003) 

 
 

4.2 Intervju med socialchefen i Pajala kommun 

 
Den nuvarande socialchefen Bengt Hageback har en mycket bred bakgrund med en 
socionom utbildning i grunden. Hageback har arbetat inom landstinget som ekonom och 
även varit tidigare socialchef i Pajala 1979. Efter tiden som socialchef arbetade Hageback 
som personalsekreterare där han var med och byggde upp ett centralt personalorgan. 
Hageback har även arbetat politiskt som socialnämndsordförande för att sedan övergå till 
skolväsendet där han arbetat som lärare på gymnasie- och vuxenutbildningen i Pajala 
under 10 år. I slutet på 1980- talet valde Hageback att fortsätta utbilda sig inom ekonomi 
och ta en filosofie kandidat examen. Valet grundar sig på att han tidigare hade inriktat sig 
på kommunal förvaltning/ekonomi.  

 

Den 1 april 2004 tillträdde Bengt Hageback återigen posten som socialchef. Tjänsten 
sträcker sig fram till och med 2007 eftersom cheferna inom Pajala kommun arbetar på 
visstidsförordnande som innebär ett tre års kontrakt.  
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4.2.1 Organisation 

 
Hageback berättar att de inom Pajala kommun delar upp nämnderna inom olika 
programområden där socialnämnden är det största programområdet. Områdena blir färre 
och färre men större och större då områden har slagits ihop. 

 
Besluten som tas inom socialnämnden fattas genom en formell gång. Det finns en 
delegationsordning där det utförligt står vem som har befogenheter att fatta olika beslut 
samt vilka lagar som finns att ta stöd av. Flertalet ärenden kan beslutas direkt av 
tjänsteman medan andra, större beslut skall tas upp i nämnden. Beslut som tas av 
delegat skall anmälas upp till nämnden men kan aldrig överklagas, vilket enligt 
Hageback kan vara ett dilemma vid missnöje. Viktigt med tanke på 
delegationsordningen är att delegaten har relevant utbildning och kompetens så att 
besluten som tas blir bra. Vad gäller ansvarsfördelningen är det nämnden som tar alla 
övergripande beslut på grundval av underlag som skapats av tjänstemännen. Inom 
kommunal verksamhet sker det kontinuerliga organisationsförändringar med 
förhoppningar om förbättringar vilket inte alltid stämmer. Hageback: ”Socialtjänsten är 
en verksamhet som kan vara svår att styra då mycket ej är förutsägbart. Man måste 
försöka förutspå framtiden för att ha underlag för en verksamhetsplan samt vilka 
resurser som krävs”. Vad gäller mål och behov är det ärenden som förs av 
kommunfullmäktige. Det kan handla om omfördelningar, miljö, prioriteringar med 
mera. Fullmäktigeledamöterna ska ha medborgarnas syn med sig, och i en till ytan stor 
kommun som Pajala gäller det enligt Hageback att täcka in medborgarna geografiskt, 
men även åldersmässigt och könsmässigt. Han påtalar att ett dilemma är att ledamöterna i 
fullmäktige många gånger inte täcker in medborgarna, varken geografiskt, åldersmässigt 
eller könsmässigt.  

 
Det finns enligt Hageback i Pajala ett gap mellan behov och mål, mycket till följd av 
befolkningsminskningen vilket medför minskade inkomster och ökade kostnader 
eftersom behoven hos de som valt att stanna i kommunen fortfarande är de samma. 
Priserna på de kommunala tjänsterna såsom till exempel äldreomsorg, kan inte höjas då 
staten infört maxtaxa. Fortfarande stiger kostnaderna för dessa verksamheter på grund av 
till exempel löneökningar på ett par procent per år. Detta bildar ett gap mellan inkomster 
och utgifter som inte kan täckas. I Pajala har för första gången på tio år skatten höjts för 
att försöka komma till rätta med de ekonomiska problemen och få in mer inkomster trots 
minskad befolkning. 
 

4.2.2 Ekonomi 

 
Hageback berättar att det är budget, mål och planer som styr verksamheten. Ett problem 
är dock enligt honom att de inte alltid överensstämmer. Han berättar att det är 
medborgarnas behov som ska styra planens innehåll, och fastställandet av planen ligger 
sedan på nämnden. Fullmäktige i sin tur ska slutligen dela ut resurserna till de olika 
programområdena. Budgeten skall sammanfalla med den av nämnden fattade planen, 
men de saknar ofta samstämmighet vilket ställer till problem då resurserna är knappa. 
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Hageback berättar att budgeten huvudsakligen fastställs av politikerna och tjänstemännen 
i kommunen. Eftersom öviga anställda är lite involverade i budgetprocessen kan det 
enligt honom vara svårt för politikerna att vinna gehör hos de anställda när avvikelser 
uppstår. Det blir en form av motstånd. När det är synligt att planen inte håller 
ekonomiskt görs det ändå inga förändringar, vilket leder till årliga avvikelser.  

 
Målen som ställs upp består av inriktningsmål och effektmål, varav politikerna fastställer 
inriktningsmålen och tjänstemännen effektmålen. Socialnämnden arbetar med 
målstyrning som stäms av genom att mäta effekter. Effektmålen handlar om att kunna se 
vad som åstadkommits, se vilka mål som uppnåtts och vilka som ej uppnåtts. Det handlar 
om att få en koppling mellan styrning och ekonomi. Viktigt är att inte ha för många mål 
samt mål som är svåra att mäta. Hageback: ”Det är bättre att ha färre men mätbara mål istället 
för att lägga ned sin energi på att formulera mål”. 

 

4.2.3 Balanskravet 

 
Det gäller enligt Hageback att platta ut organisationen för att balanskravet ska få 
genomslag. Alla ska involveras och känna sig delaktiga för att inte fastna i byråkratin som 
han påpekar lever kvar. Staten har lagt över stort ansvar – fler uppgifter på kommunerna 
men tilldelar ändå inte de resurser som krävs för att klara verksamheternas behov. Ett 
stort bekymmer är enligt Hageback att det finns en stark misstro mellan parterna, 
kommun – stat. I dag är det även en aktuell diskussion som pågår mellan landsting och 
kommun där det bråkas om vem som ska göra vad/ansvara för vad. Misstron mellan 
parterna gör att de inte alls litar på varandra, vilket leder till att till exempel staten 
öronmärker alla pengar som ges till kommunerna i form av bidrag. 

 
I samband med balanskravet bildades en så kallad kommun akut dit kommunerna kunde 
vända sig för att komma till rätta med ekonomin. Hageback berättar att Pajala var en av 
de kommuner som vände sig hit för att få hjälp. Ett avtal skrevs med staten där Pajala 
kommun skulle göra förändringar på 14 punkter. Det handlade om att uppnå olika 
ekonomiska mål på egen hand för att få bidrag från staten. 

 
Hageback ser den strukturella omvandlingen i kommunen som ett stort hot: ” Detta är 
inget som kommunen själva kan göra något åt utan det har pågått sedan 1950- talet och pågår än i 
dag. Förr i tiden sysselsatte sig, och livnärde sig medborgarna på skog och jordbruk som i dag har 
urholkats nästan helt. Det finns dock inget nytt som dykt upp och ersatt detta utan i stället 
urholkas näringslivet”. 

 

På grund av den stora utflyttningen ur Pajala kommun så finns en enorm överkapacitet i 
kommunen som kostar mycket pengar. I dag har kommunen till exempel på gång avtal 
om att avveckla lägenheter, stänga och sälja skolor för en krona, vilket Hageback 
poängterar att det känns märkligt att dessa kan skänkas bort. Kommunen måste acceptera 
befolkningsminskningen och förändras med den för att nå jämlikhet. Trots mindre 
befolkning i kommunen så finns fortfarande behoven kvar hos de som valt att stanna. 

 

 



Empiri 
 

 
 
Det finns, berättar Hageback enorma trätor i kommunen så som till exempel fyra badhus 
i en liten kommun. Han menar på att frågan måste ställas, om det är vettigt med fyra 
badhus på endast drygt 7 000 invånare. Vad som är mycket svårt är att en sådan gång så 
måste hänsyn tas till alla medborgarnas särintressen. Det går inte att bara bestämma sig för 
att stänga något av badhusen. 

 
Hageback: ”Ska kommunen få ned verksamhetskostnaderna måste de hushålla med 
befintliga resurser, det fungerar inte att spara sig ur den ekonomiska krisen”. Inom en 
verksamhet som socialtjänsten är smärtgränsen ganska låg då det handlar om 
människor. Trots detta så gäller det hela tiden att hitta billigare alternativ så länge 
kommunerna inte kan ta betalt för sina tjänster. Hänsyn måste tas till bland annat 
regeringens maxtaxereform som stryper kommunerna. För Pajalas del så finns det 
mycket gamla människor i kommunen och efterfrågan på socialtjänstens verksamheter 
ökar hela tiden. Detta leder till att personal måste anställas och de i sin tur kräver sin 
årliga löneökning trots att ekonomin är kämpig. Kommunen i sin tur får ett glapp mellan 
kostnaderna för sina verksamheter och intäkterna eftersom de inte kan ta betalt för sina 
tjänster. Kommunernas beroende av staten gör detta förhållande väldigt knepigt 
eftersom staten då kan gå in och styra så mycket. Kommunerna kan själva endast fullt ut 
bestämma över kultur och fritid, i alla övriga verksamheter finns statens involvering samt 
lagar och förordningar. 

 
 

4.3 Intervju med enhetschefen för Individomsorgen 
 
Bengt-Ola Mörtlund är enhetschef för Individomsorgen på Pajala kommun. Han har det 
övergripande ansvaret över hela Individomsorgens verksamheter samt över arbetsledare 
och personal.  
 

4.3.1 Organisation 

 
Individomsorgen är en sammanslagning av det som tidigare var Individ- och 
familjeomsorgen samt handikappomsorgen. Den totala personalstyrkan på 
Individomsorgen var år 2003 90,27 årsarbetare, motsvarande 123 personer. På IFO-delen 
(Individ- och familjeomsorg) har samtliga anställda heltidstjänster. På HK-delen 
(Handikapp) är den genomsnittliga anställningen 75 procent av en heltid, totalt för IO 
(individomsorgen) således 78 procent. IFO har lika många anställda som tidigare, medan 
HK-omsorgen har ökat antalet med drygt 9,0 årsarbetare.  
 
Mörtlund berättar att enheten har tagit över handläggningen av färdtjänsten från 
hemtjänsten, samt påbörjat övertagandet av merparten av handläggningen av 
bostadsanpassningsbidraget från administrativa enheten. Dessa uppgifter, samt arbetet med 
handikapprogrammet, och verksamheten med den kommunala handikapp- och 
pensionärsrådet har sammanförts i handikappkonsulenttjänsten.  
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Vidare berättar Mörtlund att IFO arbetar med individers och familjers sociala 
välbefinnande. Verksamheten kan betraktas som ett av samhällets viktigaste 
trygghetssystem. Beslut tas utifrån olika utredningar som härleds till olika paragrafer i 
Socialtjänstlagen, Föräldrabalken, LVU (Lagen om vård av unga) eller LVM (Lagen om 
vård av missbrukare).  
 
HK-omsorgen tillhandahåller individanpassat stöd enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och 
service). Till handikappverksamheten hör också anpassning av den egna bostaden till den 
funktionshindrades behov samt färdtjänsttillstånd. 
 
När det gäller att fatta beslut inom organisationen så finns en delegationsordning som 
reglerar var besluten skall fattas. Beslut gentemot kunderna fattas av handläggare, medan 
beslut som berör organisationen fattas av Mörtlund tillsammans med de arbetsledare som 
han har till sitt förfogande. Bengt-Ola Mörtlund träffar sina arbetsledare varje vecka för 
genomgång av olika ärenden och besluten sker i samverkan med de anställda. Större 
beslut som skall fattas går dock vidare upp till Socialnämnden. Inom Individomsorgens 
verksamheter handlar det mycket om myndighetsutövning då de är hårt styrda av lagar 
och förordningar.  
 
Individomsorgen arbetar utifrån målstyrning med uppsatta inriktningsmål som fastställts 
av politikerna på nämndsnivå. Fullmäktige fastställer de strategiska målen och enheten 
arbetar själva med effektmål som skrivs ned. De nedskrivna målen ska vara korta och 
mätbara vilket Mörtlund anser att flertalet av de uppsatta målen inte är. Han anser inte att 
det är något större glapp mellan mål och behov utan anser att de mål som finns möter 
behoven eftersom det är kunderna/anhöriga som vänder sig till enheten och talar om att 
ett behov finns. Han berättar att en bedömning görs av berörd handläggare för att 
undersöka om behovet anses tillräckligt för att åtgärd skall sättas in. Mörtlund: ”Det är i 
princip färdigspikat vad som gäller och vad kunderna är berättigade till att få i form av pengar och 
annat stöd eftersom verksamheten är så lagreglerad”.  
 

4.3.2 Ekonomi 

 
Bengt-Ola Mörtlund berättar att det är budgeten som sätter ramarna för verksamheten 
och de arbetar sedan efter budgetens inriktning. Han ser budgeten som en kvalificerad 
gissning, en hjälp till att förutspå framtiden som dock kan utvecklas till något annat än 
vad som förutspåtts. Budgeten läggs av enhetscheferna som arbetar fram ett förslag som 
sedan ”bollas” med nämnden tills det slutligen fastslås. Det är Mörtlund som enhetschef 
som bedömer vilka resurser som finns, samt vilka som krävs för att verksamheten ska 
fungera. Om behovet under året, efter fastställt beslut, kraftigt ökar någonstans i enheten 
kan Mörtlund begära mer pengar eller i annat fall, om det inte godtas, tvingas till att skära 
ned i sin egen verksamhet. Han anser att enhetscheferna alltid bör ifrågasätta kostnaderna 
för att bli så kostnadseffektiva som möjligt. Budgetens syfte är till stor del enligt Mörtlund 
att hålla koll på verksamhetens kostnader så att de inte skenar iväg. 
 
Mörtlund berättar vidare att de inom Individomsorgen arbetar mycket med 
kvalitetsfrågor eftersom han anser att bra kvalitet ger lägre kostnader då människor som 
mår bra kostar mindre för alla.  
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Han berättar att det inte bara är chefer och ledare som involveras i budgetprocessen utan 
även övriga anställda till stor del, då de erbjuds möjligheten att få se vart verksamheten 
ankrar genom en ständig uppföljning på hur det ser ut ekonomiskt samt vad som finns till 
förfogande. Skälet till det förklarar han är för att de vill öka medvetenheten om de höga 
kostnaderna hos de anställda för att uppnå en delaktighet hos dem som i slutänden kan 
leda till att kostnaderna sjunker. Delaktigheten förenklar även arbetet vid 
förändringsprocesser, då medarbetarna lättare kan se hur verkligheten ser ut samt vilka 
åtgärder som måste genomföras. Inför budgetprocess går Mörtlund igenom och 
undersöker vad som kommer att krävas. Denna bedömning gör han tillsammans med 
arbetsledarna men besluten fastställs slutligen politiskt.  
 
Eftersom det är personalkostnaderna som utgör de högsta kostnaderna inom 
verksamheten, cirka 80 procent, anser Mörtlund att de anställda helt klart påverkar och 
påverkas av budgeten.  
 

4.3.3 Balanskravet  

 
Mörtlund tror att omorganiseringen som har skett inom enheten kan ha ett samband 
med införandet av balanskravet år 2000. Det blev ett större tryck på kommunen och det 
minskades på personal bland annat drogs det ned på antalet handläggare bland personalen.  
Han anser dock att åtstramningar inte alltid leder till det sämre utan tvärt om kan 
omorganiseringar för att uppnå kostnadseffektivitet i vissa fall leda till bättre kvalitet. Han 
anser att press är bra då de tvingar människor att förändra sina tankesätt samt handlanden. 
Mörtlundr: ”Varenda krona ska användas på bästa sätt då det är skattebetalarnas pengar”.  
 
Bengt-Ola Mörtlund anser att den nya organisationen fungerar bra och att det i dag är 
ordning och reda inom enheten vilket är tillfredställande för alla parter. Han tror att 
personalen trivs bra då bland annat personlomsättningen har minskat. Vidare berättar han 
att eftersom de är lagstyrda för hur verksamheten ska fungera och det finns en laglig rätt, 
bland annat gällande vad handikappade är berättigade till så väger lagen tyngre än vad 
balanskravet gör vid vissa beslut. Han säger: ”Balanskravet har påverkat men inte enbart det 
utan balanskravet tillsammans med annat, som exempelvis lagen”.  
 
Mörtlund poängterar att de i många år har levt med en oerhörd ansträngd ekonomi, 
vilket medfört en hård press på hela kommunen. Vidare säger han att socialenheten är en 
dyr verksamhet men att det finns en förståelse för den kostnadsnivå som enheten ligger 
på vilket de är tacksamma för.  
 
Det största hotet som Mörtlund ser i kommunen är läget som råder på arbetsmarknaden 
och hur det kommer utvecklas på grund av den snabba befolkningsminskningen. Han 
säger: ”Det är inget större hot i sig om vår befolkning minskar till hälften bara det inte sker för 
snabbt.” Han menar att det inte får bli en negativ spiral som inte går att hantera. Sker det 
i lagom takt är det hanterbart och inget hot då näringslivet hinner med i förändringen.  
Bengt-Ola Mörtlund ser mycket positivt i kommunen och anser att det är en bra 
kommun att leva i. Han önskar dock att kommunen satsade mer på kultur och fritid, 
sådant som gör livet glatt! Detta skulle kunna generera större möjligheter till utveckling 
för kommunen på sikt och göra den attraktiv.  
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4.4 Intervju med enhetschefen för Äldreboendet 
 
Berit Öström arbetar som enhetschef för Äldreboendet vid socialtjänsten i Pajala 
kommun. Äldreboendet omfattas av hemtjänst, ålderdomshem samt sjukhemsboenden. 
Öström har naturvetenskaplig utbildning i bakgrunden och har arbetat med ledarskap. 
När hon klev in i sin yrkesroll som enhetschef för Äldreboendet i Pajala kommun kunde 
hon inte vårdarbetet i detalj, men hade däremot stor erfarenhet av att delegera samt leda 
människor, vilket också är vad hennes arbete till stor del består av. 
 

4.4.1 Organisation 

 
Genom Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen lagstadgas om kommunens 
ansvar att anordna särskilt boende för äldre för att kunna erbjuda ett boende med 
trygghet, service och omvårdnad dygnet runt för dem som är i behov av detta och där 
individens behov tillgodoses genom individuell planering. 
 
Pajala kommun har åtta särskilda boenden inom äldreomsorgen med sammanlagt 152 
platser fördelade på 34 för gruppboende, 108 för övrigt permanent äldreboende samt 10 
för korttidsboende. Antalet årsarbetare är cirka 140 personer. Öström berättar att det är 
en stor enhet organisatoriskt. Hon har 10 arbetsledare under sig som vardera ansvarar för 
en eller två mindre personalgrupper. De driver den boendeenhet som de ansvarar för, har 
personalansvar, arbetsmiljöansvar samt upprättar sin egen budget. Arbetsledarna arbetar 
ute på sina ansvarsområden, 20 procent som arbetsledare och resterande tid som under- 
eller sjuksköterskor. Arbetsledarnas ansvar kan dock se lite olika ut mellan de olika 
boendeenheterna. Berit Öström tycker att arbetsledarna gör ett fantastiskt arbete ute på 
sina boenden och påtalar: ”Det skulle aldrig gå att manövrera utan arbetsledarna på plats”. 
 
Vad gäller befogenheten att ta beslut berättar Berit Öström att vem som får ta olika beslut 
varierar beroende på vad det gäller för typ av frågor. När det gäller beslut som berör 
personalbemanning, semester, tjänstledighet och liknande tas besluten av respektive 
arbetsledare. Det vill säga arbetsledaren tar hand om personalfrågor för sina underordnade 
på sitt område - det strävas efter att delegera ut ansvaret i enheterna. Öström; ”Det kan 
tolkas som att det är många ombud i verksamheten när man har en som ansvarar för larm, en 
annan för matförråd och så vidare, men det hela går ut på att den som är bäst på något får också ta 
ansvaret för den uppgiften. På så sätt involveras alla medarbetare i verksamheten och ges chansen till 
att känna sig behövda”.  
 
Större beslut måste först utredas innan de får fattas och en sådan gång är de flera 
inblandade där även Öström går in och är beslutsfattare. Det kan röra beslut angående 
frågor som exempelvis om en åldring är berättigad till omsorg/hjälp. Handlar det om 
beslut som rör organisationsförändringar, nedskärningar och liknande sker diskussioner i 
samverkansgrupp där socialchefen och nämnden alltid är involverade. Det är nämnden 
som tar det slutliga beslutet vid sådana frågor. Alla besluten som tas bygger på vad 
socialtjänstlagen förespråkar berättar Öström. 
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När det gäller målen för verksamheten är det politikerna som utser inriktningsmålen men 
Öström träffar dem regelbundet och framför vilka behov som finns i verksamheten samt 
hur de vill arbeta. Innan möten med politikerna samlar Berit Öström på förhand in 
information angående situationens läge från sina underordnade. Denna information 
framför hon till politikerna vid deras träff och informationen får agera som en del av det 
underlag som behövs vid beslutsfattandet. Tanken är sen att de beslut som fattas och går 
tillbaka ut i verksamheterna ska innehålla lätthanterliga samt mätbara effektmål. Hon 
förklarar att det till stor del är behovet av vård som bestämmer enheternas verksamheter 
och mål. Biståndshandläggarna inom kommunen tar i första skedet kontakt med åldring 
eller anhörig när behov uppstår och gör sedan ett hembesök hos åldringen för att komma 
underfund med vad denne har för behov. När utredning är gjord kan det leda till 
exempelvis hemtjänst eller till anhörigvård om åldringen anses relativt frisk. I annat fall 
kan det bli tal om att åldringen får flytta in i ett av de boenden som finns runt om i 
kommunen. Innan detta kan ske måste biståndshandläggaren ta med sig utredningen som 
denne utfört i åldringens hem som ett förslag till de boråd som äger rum en gång per 
vecka. Under borådet medverkar biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och ansvarig sjuksköterska för korttidsboende. 
På borådsträffen presenteras det behov som finns i kommunen, och de åldringar som är i 
störst behov tilldelas lediga platser. Öström förklarar att det inte finns något kösystem i 
kommunen utan lediga platser går till de bäst behövande: ”Behovet i kommunen varierar 
mycket och besluten bygger på socialtjänstlagen”.  
 

4.4.2 Ekonomi 

 
Det första som styr Äldreboendets verksamheter är Socialtjänstlagen som är en ramlag 
och därmed töjbar. Efter lagen är det ekonomin som styr med en knapp budget och höga 
kostnader.  
 
Berit Öström berättar att budgeten syftar dels till att hålla koll på kostnaderna men även 
behovet. Vid resursfördelningen beaktas efterfrågan, det kan sägas att efterfrågan styr. 
Öström: ”När hänsyn till efterfrågan tas kan vi inte alltid låta budgeten styra vilket ibland kan 
medföra att även dyrare förslag går igenom.” När budgeten planeras ser de mycket tillbaka till 
föregående år, dels för att se på var de kan försöka spara in pengar men även för att få en 
fingervisning till vad som komma skall. Öström berättar att de försöker att sia - förutspå 
om hur framtiden kommer att utvecklas ur ett ekonomiskt perspektiv för att vara så 
beredda som möjligt inför vad som komma skall. Detta är dock svårt, dels på grund av att 
beslutsgången är trög men även för att det svänger snabbt i efterfrågan. I dagsläget är det 
till exempel fullt på alla utom ett gruppboende i kommunen men ingen vet hur det ser 
ut om någon månad, då kan det finnas tomma platser som kostar kommunen pengar. 
 
Enligt Öström är de flesta mycket insatta i budgeten – såväl politikerna som de anställda 
ute på de olika enheterna vet vad det handlar om. Sparåtgärderna är i dag väldigt tuffa 
och därmed anser hon att det är viktigt att samtliga är medvetna om detta och kan hjälps 
åt för att klara sparkraven. De anställda kan enligt Öström påverka budgeten genom att 
tillsammans försöka hålla kostnaderna nere och självklart påverkas även de av budgeten på 
olika sätt.  
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Som enhetschef tilldelas Berit Öström en säck med pengar som hon sedan ska dela upp i 
påsar för att dela ut till varje enhet som i sin tur själva ansvarar för att de används sparsamt 
och på bästa sätt. Det hålls under året en ständig uppföljning av budgeten ute i de olika 
verksamheterna. Dels för att hålla koll på kostnaderna dels för att se på var det kan tänkas 
sparas några kronor.  
 

4.4.3 Balanskravet 

 
Det har skett en omorganisering efter år 2000 och införandet av balanskravet, vilket 
gjordes för att få bättre kontroll över verksamhetens kostnader och därigenom lättare 
kunna uppnå balanskravet. Omorganiseringen innebar sammanslagningar av enheter med 
färre chefstjänster. Öström tror att balanskravet som regeringen ställer bidrar till att 
kommunen nu tvingas vända på slantarna minst två gånger.  
 
Öström poängterar vikten av att låta medarbetarna vara med, och känna sig delaktiga i 
verksamheten och dess budgetering för att uppnå bästa möjliga resultat med så små 
kostnader som möjligt. Med detta hoppas hon att de inom en snar framtid ska uppnå 
balans i budgeten men hon påtalar att det kommer att innebära att många besparings 
åtgärder kommer att bli nödvändiga. Det har bland annat införts så kallat 
”tvättstugeschema” som innebär att medarbetarna får frihet att lägga sitt eget schema 
vilket ska medföra att mindre vikarier och inhoppare ska behövs tas in vid personalbrist 
då det orsakar höga kostnader för verksamheten. Ett annat sätt för få ned verksamhetens 
kostnader är att de ska minskas på utbildningskostnader. 
 
Öström anser att balanskravet som i dag ställs på kommunerna kan komma att ge vissa 
effekter och påtalar: ”Vi måste fortfarande kunna ge god och säker vård samt ha en godtagbar 
arbetsmiljö. Det går inte längre att arbeta med ”osthyveln” för att minska utgifterna bland 
personalen”. Det enda som kan göras är enligt Öström att minska på antalet personal eller 
stänga hela enheter vilket medför att åldringarna tvingas flytta in på andra boenden, vilket 
också är svårt enligt henne. 
 
Berit Öström: ”Vi strävar efter att ligga steget före hela tiden och är måna om att verkligen försöka 
se på hur våra gamlingar vill ha det, alltså vi försöker bemöta deras behov och önskemål genom att 
ta reda på vilken vård de vill ha”. Hon ser en annan typ av boende i framtiden då hon anser 
att behovet förändras i takt med att ”de yngre blir åldringar”. Hon tar bland annat upp 
att datorer bör finnas tillgängliga när den nu yngre generationen blir åldringar eftersom 
de är vana vid det. Livet ska kunna vara så likt det liv som levts tidigare trots att det blir 
tal om flytt till äldreboende. 
 
De hot som Berit Öström ser framledes är att det kommer att vara svårt att få pengarna 
att räcka till men även kompetensförsörjningen ser hon som ett hot. Hon säger: ”Det går 
ganska bra att få sjuksköterskor till centralorten men det är svårare att få någon som vill arbeta i 
byarna”. En möjlighet skulle enligt henne kunna vara att personalgrupperna samverkade 
mer sinsemellan för att försöka spara in på personal och inte behöva ta in några nya när 
någon slutar på grund av naturliga skäl. En tjänst kostar kommunen cirka 300 – 400 
tKr/år, vilket är ganska mycket pengar, och hon anser inte att kvalitén behöver försämras 
vid samverkan.  
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En sak till som Berit Öström tar upp som i dagsläget är kostsamt är att det finns många 
deltidstjänster. Genom att införa fler heltidstjänster skulle det enligt henne behövas färre 
anställda vilket skulle gynna kommunen ekonomiskt. Samtidigt är Öström lite tveksam 
till detta med tanke på att vårdyrket är tungt och att det genom heltidstjänster kanske 
skulle leda till för stor arbetsbelastning för de anställda. 
 
Hon säger: ”Med pågående benchmarking arbete som genomförs med Övertorneå kommun kan vi 
undersöka i fall det finns en möjlighet att arbeta annorlunda framledes.”  
 
 

4.5 Hemtjänsten 

 
I socialtjänstlagens portalparagraf står att samhällets socialtjänst skall på demokratins och 
solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under 
hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 
respekt för människors självbestämmande och integritet. (Verksamhetsplan för 
hemtjänsten, 2004) Hemtjänsten i Pajala bygger sin verksamhet på dessa intentioner. 
 
Det finns i Pajala kommun 9 hemtjänstgrupper som är fördelade på 6 arbetsledare. Dessa 
arbetsledare har personal, budget samt miljöansvar och arbetar utöver det inne i sin 
personalgrupp. Detta system leder till att arbetsledarna har bra kontakt med personalen 
och omsorgstagarna, god insyn och förståelse för arbetet, vilket i sin tur leder till att 
planering och organisering sker smidigt.  
 
Pajala kommun har valt att införa en nattpatrull på försök under ett år som ska utvärderas 
under året som går. Införandet av patrullen förväntas medföra att arbetsmiljön blir bättre 
då nattberedskapen för hemtjänstpersonalen tas bort. Kvällspersonalen får möjlighet att 
överlåta sysslor som de ej hunnit med under arbetspassen till nattpatrullen, vilket minskar 
stresskänslan. 
 
Inom hemtjänstgrupperna tillämpas individuella arbetsscheman. Verksamheten styrs efter 
biståndshandläggarnas beslut samt efter delegation (tjänsteköp) från landstinget 
(distriktsköterskan). 
 
Produktionen har under 2003 ökat inom hemtjänsten vilket har inneburit en utökning 
av personalen. Antalet personer med hemtjänst inklusive anhörigvård uppgår till 248 och 
antalet anställda är 65,89 årsarbetare. 
 
 

4.6 Presentation av Övertorneå kommun 
 
Övertorneå kommun, en kommun i Tornedalen som ligger alldeles vid gränsen till 
Finland vilket inverkar på samhällslivet i kommunen. Övertorneå kommun är indelad i 
församlingarna Svanstein, Övertorneå och Hietaniemi, med en yta på 2 374 km2  och 
5 378 invånare fördelade över ett 50- tal byar. Produkter från Övertorneå kommun 
marknadsförs ofta under begreppet ”Polcirkelland”. 
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Socialnämndens verksamheter i Övertorneå kommun omfattar gemensam administration, 
individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade där även 
psykiatrin ingår. Socialförvaltningen i Övertorneå kommun handlägger ärenden som 
gäller ekonomisk hjälp, vård och behandling av barn och ungdomar, vård och 
behandling av alkohol- eller narkotikamissbrukare, handläggning av familjerättsliga frågor 
samt familjerådgivning. Enheterna för äldre- och handikappomsorg svarar för omvårdnad 
och service till människor i alla åldrar i ordinärt och särskilt boende. I äldreboenden har 
kommunen ansvar även för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå. Bland de 
många serviceformerna finns även dagverksamheter och träffpunkter. Andra viktiga delar 
i verksamheten är personlig assistans, färdtjänst, avlösarservice och ledsagarservice. 
 
 

4.7 Intervju med socialchefen i Övertorneå kommun 
 
4.7.1 Organisation 
 
Socialnämnden hade år 2003 257 anställda fördelade på 215 månadsanställda och 42 
timanställda. Marja-Leena Komulainen är socialchef med ansvar för individ- och 
familjeomsorgen samt för äldre- och handikappomsorgen i Övertorneå kommun. Hon 
berättar att de är 7 som arbetar på förvaltningen inklusive hon själv. Komulainen ansvarar 
för personalen inom individ och familjeomsorgen, och vad gäller äldre- och 
handikappomsorgen så finns det 6 områdeschefer som är direkt underställda under henne. 
Inom handikappsomsorgen är antalet anställda 31, i psykiatrin 8 samt ungefär 30 som 
personliga assistenter inom LSS/LASS-verksamhet. Resterande anställda arbetar inom 
äldreomsorgen. 
 
Komulainen berättar att frågor som berör verksamheten tas upp inom 
förvaltningsledningen av enskilda områdeschefer eller gemensamt i ledningsgruppen. 
Områdescheferna ansvarar för de beslut som fattas angående ekonomi samt personal i 
deras enhet. Komulainen beslutar om tillfälliga förändringar som påverkar 
ansvarsfördelningen i organisationen, men det är sen nämnden som beslutar om de 
permanenta organisationsbesluten. De övergripande frågorna, frågor av politisk karaktär 
samt riktlinjer och mål, beslutas av nämnden. Hon berättar att de vid planering tar det 
existerande samt förväntade behoven i beaktning. Det är sedan lagstiftningen som 
reglerar vad de enskilda personerna är berättigade till.  
 
Målet förklarar Komulainen, bestäms utifrån vad politikerna anser är god vård och 
omsorg i Övertorneå kommun. De utgår från att det lagstiftade är golvet för vad som ska 
erbjudas, hur hög ribban sen sätts bestäms utifrån vad budgetramarna tillåter, det vill säga 
hur mycket resurser som finns att tillgå. Komulainen anser inte att det är något större gap 
mellan behov och mål då de i största mån försöker uppfylla behoven.  
 
4.7.2 Ekonomi 
 
Komulainen berättar att det är budgeten tillsammans med verksamhetens behov som är 
deras styrmedel. Hon säger: ”Vi försöker göra prognoser inför framtiden och förbereda oss för 
förändringar så att vi kan genomföra förändringar som effektiviserar verksamheten utan att 
kostnaderna skjuter i höjden”.  
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Komulainen berättar vidare att de följer upp budgeten regelbundet, kollar avvikelser och 
analyserar eventuella avvikelser samt lämnar redovisning till politikerna.  
 
Under de senaste åren har även de anställda involverats i ekonomin och det har kommit 
flera goda förslag från deras sida angående var, samt hur vi kan tänkas spara pengar utan 
att behöva minska på personal säger Komulainen. De anställda informeras regelbundet 
om budgetläget och det tas alltid upp till diskussion på deras personalmöten. Komulainen 
berättar att om budgetramen som de tilldelats inte räcker så tvingas de se över hur 
verksamheten kan effektiviseras utan att behöva försämra kvalitén. Hur resurserna i 
verksamheten ska fördelas bestäms utifrån budget och efterfrågan där även lagstiftningen 
har stor inverkan enligt Komulainen.  
 
Nedskärningar sker i första hand i de frivilliga verksamheterna men även där görs först 
besparingar i lokaler, samordning av verksamheter och liknande. Hon poängterar att 
vårdtagarna ska beröras i minsta möjliga mån. Det som påverkar prioriteringsordningen är 
lagen och behoven, där lagen sätter gränsen för vad som är genomförbart. Hon ser 
budgeten som ett viktigt verktyg hos dem för att kontrollera och följa upp deras 
verksamheter. 
 
4.7.3 Balanskravet 
 
Komulainen anser inte att organisationen har förändrats i takt med att balanskravet 
genomfördes utan menar att de ändå alltid måste fundera över möjligheter till 
effektivisering för att uppnå utsatta mål. Hon poängterar att flertalet förändringar dock är 
mycket tidskrävande och kräver en framförhållning på ett till tre år. Komulainen kan i 
dag inte svara på vilka effekter det skulle kunna generera av att inte uppnå balanskravet, 
men hon svarar att det möjligen skulle medföra att de blir tvingade till att säga upp 
personal. 
 
Komulainen framhåller att det för varje år blir svårare att få ekonomin och verksamhetens 
krav att balansera. Hon anser att det krävs en mer övergripande förändring i synen om 
hur fördelningen av medel till kommunens verksamheter sker. Vidare anser hon att det 
måste beaktas om det inte vore lämpligare att staten tog över finansieringen av vissa 
verksamheter, till exempel LSS och LASS. 
 



Analys 
 

 
 

5 Analys 
 
I det här kapitlet kommer vi att analysera resultaten från vår empiriska undersökning och se om de 
överensstämmer med de teorier som vi tagit del av och framställt i kapitel två. Vi har valt att 
analysera materialet utifrån vår analysmodell nedan i figur, för att underlätta möjligheterna att 
sortera insamlad data och koppla mot vårt teorikapitel. 
 

5.1 Analysmodell 
 
Teorierna rörande den kommunala organisationen samt den ekonomiska styrningen 
enligt vår analysmodell nedan skall leda oss fram till syftet med vår uppsats som är att 
undersöka hur den kommunala organisationen och den ekonomiska styrningen i 
kommunerna hänger ihop, samt hur detta i sin tur inverkar på förutsättningar för att 
uppnå en god ekonomi, det vill säga, att uppnå balanskravet enligt kommunallagen, 
åttonde kapitlet, fjärde paragrafen. 
 
Med figur 5.1 vill vi illustrera landets kommuner. Inne i den stora svarta rutan befinner 
sig kommunerna, och vi vill visa på det faktum att om ej den kommunala organisationen 
och den ekonomiska styrningen fungerar ihop så ger det ekonomiska konsekvenser – 
kommunen klarar ej det lagstadgade balanskravet. I de kommuner där den kommunala 
organisationen och den ekonomiska styrningen fungerar ihop finns förutsättningarna för 
en god ekonomi – ett uppnått balanskrav. 
 
 

 

 
 
Figur 5.1 Analysmodell (Egen figur) 

Ej uppnått balanskrav – Den kommunala organisationen och den 
ekonomiska styrningen är i obalans. 

Uppnått balanskrav – Den kommunala organisationen och den 
ekonomiska styrningen är i balans. 
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5.2 Den kommunala organisationen 

 

De grundläggande bestämmelserna om den kommunala organisationen finns i 
kommunallagen. Kommunallagen talar om beslutande, förvaltande och verkställande 
organ (Broman, 1986). Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige där 
kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder svarar för förvaltning och 
verkställighet (Fundahn & Homlgren, 1992). Kommunstyrelsen och nämnderna har 
också enligt Broman till uppgift att ta fram erforderliga beslutsunderlag eller med 
kommunallagens ord bereda de ärenden som ska avgöras av fullmäktige. 

 

Resultatet från underökningen visar att organisationen inom de valda kommunerna 
överensstämmer med teorin. Alla beslut som tas hos de berörda kommunerna sker 
genom en formell gång och vad gäller socialnämnderna så finns det en 
delegationsordning där det utförligt står vem som har befogenheten att fatta olika beslut 
samt vilka lagar som finns att ta stöd av. Ärenden av mer principiell karaktär eller av 
annars större vikt för kommunen förs av kommunfullmäktige medan andra större beslut 
skall tas upp i nämnden. 

 

Enligt Broman (1986) blir det moderna samhället alltmer komplicerat samtidigt som de 
problem som vi ställs inför blir allt svårare att överblicka och därmed allt svårare att lösa. 
Knappheten på resurser av olika slag, till exempel ekonomiska resurser, upplevs starkt 
och då vi rör oss med begränsade resurser måste vi försöka utnyttja dessa på ett vettigt 
sätt. Planeringens viktigaste uppgift anser Broman är att ge möjlighet att bättre kunna 
hushålla med de resurser som står till förfogande. En ändamålsenlig planering är ett 
nödvändigt instrument för att kunna bemästra de problem som vi står inför. Planeringen 
ska med andra ord enligt Broman ge underlag för mera ändamålsenliga och rationella 
beslut. Kommunens planering och dess handlingsmöjligheter styrs och begränsas på olika 
sätt och regleras i ett flertal olika lagar där kommunallagen ger kommunerna rätt att agera 
inom vissa angivna ramar (ibid). 

 
Av resultatet framkommer det att de begränsade resurserna sätter gränser för 
kommunernas olika verksamheter med en knapp budget och höga kostnader. I första 
hand är det lagar och förordningar som styr och reglerar verksamheterna inom 
socialtjänsten. Det framkommer också att det inte är någon lätt uppgift att förutspå 
framtiden då behoven ständigt förändras. Ett annat problem som intervjupersonerna 
upplever är att beslutsgången som råder inom kommunerna är trög.  

 
Berg (1995) framför att allting i kommunen börjar hos medborgarna. Han menar att det 
är medborgaren som genom skatten står för de medel som används och för dessa medel 
garanteras medborgaren vissa rättigheter som till exempel viss service som denne antas ha 
behov av. För att kunna avgöra vilka behov och vilken efterfrågan som ska prioriteras 
väljs politiker till de kommunala församlingarna och dessa politiker ska enligt författaren 
för medborgaren tala om inom vilka ramar denne kan uppträda som kund hos 
kommunen. Med kund avser Berg någon som har makt och är en person som har 
rättigheter.  
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Att tala om inom vilka ramar medborgaren kan uppträda som kund gör politikerna 
genom att ange inriktning och mål, omfattning och kvalité i verksamheten (Berg, 1995). 
Enligt Broman (1986) kräver varje enskild verksamhet planering och det krävs en 
kartläggning av behov och av efterfrågan på de tjänster eller produkter som ska 
tillhandahållas. Slutligen krävs också en analys av vilka resurser som är nödvändiga (ibid). 
Med utgångspunkt från behov och resurser kan det sedan tas ställning till de mål och 
riktlinjer som ska gälla för verksamheten (Broman, 1986).  

 
Resultatet påvisar att det finns ett gap mellan behov och mål, exempelvis till följd av 
befolkningsminskningen i Tornedalen. Följden av detta blir minskade intäkter och ökade 
kostnader eftersom behoven kvarstår. Priserna på de kommunala tjänsterna kan inte höjas 
eftersom staten infört maxtaxa på bland annat äldreomsorgen och intervjupersonerna 
upplever att denna maxtaxereform stryper kommunerna. I Pajala kommun har man för 
första gången på tio år höjt skatten för att försöka komma tillrätta med de ekonomiska 
problem som finns, och genom denna skattehöjning få in mer inkomster trots den 
minskande befolkningen. Det är medborgarnas behov som ska bestämma 
verksamheternas innehåll och därför är det viktigt att politikerna har medborgarnas syn 
med sig och täcker in medborgarna såväl geografiskt, åldersmässigt som könsmässigt. Ett 
dilemma är att detta ej uppnås vilket leder till att medborgarnas behov inte alltid uppfylls. 
Till stor del stödjer teorierna det som påvisats i den empiriska undersökningen.  

 
Fundahn och Holmgren (1992) framhåller att kommunfullmäktiges viktigaste uppgift är 
att ange riktlinjerna och fastställa målen för kommunalpolitiken både för kommunen som 
helhet samt för de olika grenarna av kommunens verksamhet. Riktlinjer och mål för 
verksamheten redovisas främst i olika planer som antas eller fastställs av 
kommunfullmäktige (Broman, 1986). Berg (1995) framför att målstyrning rent allmänt 
innebär att ledningen (politisk) talar om vad den vill genom att ange konkreta mål och de 
anställda ska sedan under eget ansvar med fulla befogenheter försöka nå upp till dess mål. 
Enligt kommunallagen ska de politiskt valda prioritera uppgifter såsom mål, inriktning, 
omfattning och kvalitet. Sanderberg och Sturesson (1996) menar på att det bör strävas 
efter att hitta så få mål som möjligt, som tillsammans är heltäckande och styrande. Detta 
förutsätter att alla tre delarna – ekonomi, prestationer och kvalitet – kan anges.  

 

Resultatet från undersökningen påvisar att kommunerna arbetar utifrån målstyrning med 
uppsatta inriktningsmål som fastställs av politikerna på nämndsnivå. Fullmäktige fastställer 
de strategiska målen och enheterna (förvaltningarna) arbetar sedan själva med 
effektmålen. Även när större beslut skall fattas görs det i samråd med de olika 
enhetscheferna. Det slutgiltiga beslutet fattas dock av nämnden. Alla respondenterna 
trycker dock på lagens inverkan då de är hårt styrda av de olika gällande lagarna. 
Socialnämnderna i de bägge kommunerna arbetar med målstyrning som stäms av genom 
att mäta effekter. Effektmålen som ställs upp skall leda till att de ska kunna bedöma vad 
som åstadkommits, vilka mål som uppnåtts samt vilka som ej uppnåtts. Det handlar om 
att få en koppling mellan styrning och ekonomi. Viktigt är enligt intervjupersonerna att 
inte ha för många mål samt mål som är för svåra att mäta. Det är enligt dem bättre att ha 
färre och mätbara mål istället för att lägga ner sin energi på att formulera mål. Resultaten 
från den empiriska undersökningen överensstämmer helt och hållet med teorierna. 
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5.3 Ekonomisk styrning  

 
Sanderberg och Sturesson (1996) menar att ekonomistyrningen måste leda till ett 
medvetet val av organisation, styrsystem, kunskap och stödsystem för att uppnå maximal 
service/nytta utifrån tillgängliga resurser. Organisation och styrsystem utgör enligt 
Sanderberg och Sturesson den yttre ramen för ansvars- och frihetsgraden och med hjälp 
av spelregler ska de ge erforderliga incitament för olika enheter att fatta ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt rationella beslut, det vill säga, bästa resultatet för kommunen som 
helhet oavsett förvaltnings- eller organisationsform. Författarna anser att målsättningen är 
att med olika principer och regler lyckas påverka människorna i organisationen på ett 
sådant sätt att de helt enkelt gör det som de styrande vill att de ska göra. Relaterat till 
kommunalverksamhet skulle kunna sägas att syftet är att uppnå balans mellan å ena sida 
acceptabel finansiell ställning och å andra sidan ett bra verksamhetsresultat, det vill säga, 
att något åstadkommits för pengarna (ibid).  

 
Resultatet visar att kommunerna inte själva varken kan styra över eller ta betalt för sina 
tjänster, vilket leder till återkommande underskott som är svåra att balansera. 
Kommunerna kan själva endast fullt ut bestämma över kultur- och fritidsförvaltningen, i 
alla övriga verksamheter finns statens involvering samt lagar och förordningar. 
Enhetscheferna har dock rättigheter att själva ta beslut som rör den egna verksamheten 
samt delegera ut vissa beslut. Här ligger delegationsordningen till grund för vem som får 
ta ett visst beslut. Kommunerna kan dock ha svårigheter med att uppnå balans mellan en 
acceptabel finansiell ställning och ett bra verksamhetsresultat eftersom de är så styrda. 

 
De ekonomiska planerna brukar enligt Broman (1986) betecknas som totalplaner då de 
klargör kommunens handlingsprogram för den närmaste framtiden och är därmed 
kommunens viktigaste styrinstrument. Fördelningen av resurser till respektive 
förvaltningar och verksamheter sker med förvaltningarnas verksamhetsplaner, och de på 
grundval av dessa gjorda beräkningar av nödvändiga resurser som underlag (ibid). 
Kommunernas handlingsmöjligheter styrs också enligt Broman på annat sätt då en 
betydande del av den kommunala verksamheten finansieras av statliga bidrag. Författaren 
framför att stadsbidrag som utgår till en viss verksamhet oftast är förenade med detaljerade 
bestämmelser om hur denna verksamhet skall finansieras. Även andra krafter påverkar 
kommunernas utveckling och den kommunala verksamheten. Dessa krafter är till 
exempel näringslivet i kommunen med dess struktur och utveckling som har betydelse 
för sysselsättningen, befolkningsutvecklingen, behovet av samhällelig och kommersiell 
service och därmed kommunernas ekonomi (ibid). Enligt Westerup (2002) är avsikten 
med ekonomisk styrning i kommunerna att uppnå de mål som ställs upp för den 
kommunala verksamheten och denna styrning kan ske på olika sätt, från detaljerad 
direktstyrning till övergripande målstyrning. Verksamhetsplaner, budgetar, kalkyl- och 
redovisningssystem, uppföljning- och analyssystem är exempel på medel för styrning av 
den kommunala verksamheten (Sanderberg & Sturesson, 1996). Enligt Broman är dock 
budgeten kommunledningens viktigaste styrinstrument i det kortare tidsperspektivet, där 
även mer konkreta mål redovisas för de olika verksamheterna.  

 

 

 



Analys 
 

 
 
Resultatet från den empiriska undersökningen visar att förvaltningarna tilldelas resurser på 
grundval av deras verksamhetsplaner samt tidigare års utfall. Budgetens syfte i de berörda 
kommunerna är till stor del att hålla koll på verksamhetens kostnader så att de inte skenar 
iväg. Det är enhetscheferna för de olika verksamheterna som bedömer vilka resurser som 
finns, samt vilka som krävs för att verksamheten skall fungera. Om behovet under året, 
efter fastställt beslut, kraftigt ökar någonstans i enheten kan enhetscheferna begära mer 
pengar eller i annat fall, om det inte godtas, tvingas till att skära ner i sin egen 
verksamhet. Respondenterna framför att vid resursfördelning beaktas efterfrågan vilket 
gör att budgeten inte alltid kan styra, det vill säga att ibland är det efterfrågan som styr. 
Staten har lagt över stort ansvar – uppgifter på kommunerna men tilldelar ändå inte de 
resurser som krävs för att klara verksamheternas behov. På grund av den misstro som 
råder mellan parterna, kommun – stat har de ingen tillit till varandra och alla pengarna 
som ges till kommunerna i form av bidrag öronmärks. Allt detta överensstämmer med 
teorin. 

 
Enligt Fundahn och Holmgren (1992) ska den kommunala budgeten visa inriktning och 
omfattning av den verksamhet som kommunen bedriver. Budgeten visar enligt 
författarna kommunens avsikter inom olika verksamhetsområden samt kostnadsramen för 
de olika verksamheterna. Budgeten är även det viktigaste instrumentet för styrning av 
kommunens olika verksamheter (Eriksson, 1995). Enligt Broman (1986) bör budgeten 
utformas så att den riktar intresset mot en förbättrad effektivitet och kan sedan användas 
för effektivitetskontroll, till exempel genom jämförelser mellan budgeterade och verkliga 
kostnader. Genom att alla berörda parter och intressenter inom den kommunala 
verksamheten ges tillfälle till och att verkligen deltar i budgetarbetet så ökar 
engagemanget (Fundahn & Holmgren, 1992). Kunskaper från olika nivåer tas tillvara och 
så många som möjligt stimuleras till känsla för förändringar, som i sin tur leder till 
innovationer och nya idéer (ibid).  

 

Våra resultat visar att budgeten används för att styra de olika verksamheterna men inte 
budgeten ensam utan tillsammans med mål och planer. Ett av budgetens syften är enligt 
intervjupersonerna att hålla koll på verksamhetens kostnader så att de inte skenar iväg 
genom att ge möjlighet till uppföljning. Inom de berörda kommunerna är det inte bara 
chefer och ledare som involveras i budgetprocessen utan även övriga anställda då de 
erbjuds möjligheten att få se vart verksamheten ankrar genom en ständig uppföljning på 
hur det ser ut ekonomiskt, detta för att öka medvetenhet samt uppnå delaktighet hos de 
anställda. Det överensstämmer med teorin. 

 

Året 1997 godkände riksdagen förslaget om att kommunallagen ska innehålla krav på 
ekonomisk balans (Häggroth & Peterson, 1998). Balanskravet innebär att budgeten ska 
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och i de fall då de inte är i balans ska 
eventuellt underskott regleras inom de närmaste två åren (Broström, Orrebäck & 
Petersson, 1999). Syftet med balanskravet är att skapa förutsättningar för en långsiktig 
finansiell utvecklig där varje generation bär kostnaderna för den service som de 
konsumerar (Ds 1995:57).  
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Resultatet påvisar att införandet av balanskravet skapade ett tryck på kommunerna att 
försöka få ner sina kostnader. Omorganiseringar har skett vilket kan ha ett samband med 
införandet av balanskravet men det behöver ändå inte vara så eftersom kommunerna 
alltid enligt intervjupersonerna måste fundera över möjligheter för att uppnå uppsatta 
mål. För varje år som går får kommunerna svårare att få ekonomin och verksamheternas 
krav att balansera. Eftersom många av kommunernas verksamheter är hårt lagstyrda så 
väger lagen tyngre än vad balanskravet gör vid vissa beslut även om det inte är det 
ekonomiskt bästa berättar intervjupersonerna. De anser att det krävs en mer övergripande 
förändring i synen om hur fördelningen av medel till kommunens verksamheter sker. 
Vidare bör tas i beaktning om det inte vore lämpligare om staten tog över finansieringen 
av vissa verksamheter. Intervjupersonerna anser att det i kommunerna kan vara svårt att 
spara pengar genom nedskärningar då verksamheterna rör människor som kräver en viss 
omsorg och service. Det handlar för kommunernas del om att hushålla med befintliga 
resurser för att få ned verksamhetskostnaderna, det fungerar inte att spara sig ur den 
ekonomiska krisen. Dessa resultat får stöd i teorin men har inte än i dagsläget fått fullt 
genomslag då balanskravet är relativt nytt. 

 

Inför framtiden ser intervjupersonerna ett hot i att det kommer att vara svårare att få 
pengarna att räcka till då kraven på kommunerna har blivit hårdare och ekonomin blivit 
kärvare. På grund av den stora utflyttningen som pågår i Tornedalen så får kommunerna 
och näringslivet lägre inkomster och högre utgifter eftersom behoven hos dem som valt 
att stanna fortfarande är desamma. Det går inte att bara stänga ner verksamheter utan de 
måste försöka följa den förändring som råder och anpassa sig.  

 
 
5.4 Spegling av Pajala kommun mot referenskommun 

 
5.4.1Verksamheter  

 
I Pajala kommun omfattar socialnämndens verksamheter äldre- och handikappomsorg, 
individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, färdtjänst, prövning och 
kontroll av tillstånd för utskänkning av alkohol samt samordning av insatser för att 
förebygga sociala problem. Nämndens verksamheter utgör det yttre skyddsnätet för 
kommuninvånarna och skall därför hålla sig väl underrättade om befolkningens 
livsförhållanden, delta i samhällsplaneringen för en god samhällsmiljö samt främja den 
enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Totalt har Pajala kommun 669,8 
årsarbetare varav 319,3 tillhör socialnämnden. De anställda redovisas som årsarbetare, det 
vill säga, omräknade till heltid för att underlätta vid jämförelse med andra kommuner. 
(Årsredovisning för Pajala kommun, 2003) 

 

I Övertorneå som är vår referenskommun omfattar socialnämndens verksamheter 
gemensam administration, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorgen om 
funktionshindrade där även psykiatrin ingår. Nämndens huvuduppgift är att tillgodose 
behovet av vård och omsorg, hälso- och sjukvård inom särskilda boenden samt 
sysselsättning för grupper inom omsorgen om funktionshindrade.  
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En annan viktig uppgift är att genom råd och stöd eller via förebyggande arbete bland 
barn och ungdomar, ekonomiskt bistånd och rådgivning ge möjlighet att leva ett 
självständigt liv. Totalt har Övertorneå kommun 559 årsarbetare varav 229,19 tillhör 
socialnämnden. (Årsredovisning för Övertorneå kommun, 2003) 

 
5.4.2 Organisation 

 
Pajala kommun 

Den totala personalstyrkan inom individomsorgen var år 2003 90,27 årsarbetare, varav 5 
arbetsledare. Enheten ansvarar för individ- och familjeomsorg, individomsorg - LSS, 
handikappomsorg - boende och dagcenter. 

 
Den totala personalstyrkan inom äldreboende var år 2003 140 årsarbetare, varav 11 
arbetsledare. Pajala kommun har åtta särskilda boenden inom äldreomsorgen. 
Sammanlagt 152 platser fördelade på 34 för gruppboende, 108 för övrigt permanenta 
äldreboenden samt 10 för korttidsboende. Inom äldreboendet är boendechefen ansvarig. 
Ansvaret för boendeenheterna är uppdelat på de 11 arbetsledarna vilka har 20 procent tid 
vardera avsatt för administrativt arbete.  

 
Den totala personalstyrkan inom hemtjänsten var år 2003 65,89 årsarbetare, varav 6 
arbetsledare, 5 på 20 procent och 1 på 25 procent. Antalet kunder med insatser är i 
kommunen cirka 248 varav 36 anhörigvård. Verksamheten styrs efter 
biståndshandläggarnas beslut samt efter delegation (tjänsteköp) från landstinget 
(distriktsköterska). Produktionen har under 2003 ökat inom enheten vilket inneburit en 
utökning av personalen med 7,27 årsarbetare. 

 
 
Referenskommun- Övertorneå 

Inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) finns 3 social sekreterare. Utöver dessa finns 3 
personal till, så tillsammans med socialchefen är de 7 personer sammanlagt på 
förvaltningen. 
 
Inom hemtjänsten finns cirka 200 kunder varav 20 anhörigvård. Behovet av 
omvårdnadsinsatser har ökat kraftigt jämfört med år 2002 trots att antalet vårdtagare har 
minskat lite (8 vårdtagare mindre). Det är antalet timmar per månad och vårdtagare som 
har ökat. 

 
Socialnämnden har 122 boendeplatser inom äldreomsorgen fördelat på 7 olika särskilda 
boenden. Äldreomsorgen har 4 chefer som vardera ansvarar för 1 – 3 olika boenden, 
handläggning av biståndsärenden samt ekonomin och personalen inom sitt område. 

 
Handikappomsorgen består av 4 gruppboenden med totalt 24 platser samt dagcenter och 
industriella verksamheten. Psykiatrin innefattar 1 boende med 6 platser, tvätteri och 
second hand, aktivitetshus och träffpunkt, LSS handläggning samt biståndshandläggning. 
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Organisation - se vidare Bilaga 2 samt 3.  

 
 
 
5.4.3 Verksamhetskostnader 

 

Årets resultat 2003 för hela kommunen: 

 

Pajala kommun  -9,9 Mkr 

Övertorneå kommun   6,6 Mkr 

 
Dessa resultat innefattar hela kommunernas verksamheter där Pajala kommun visar ett 
negativt resultat med -9,9 miljoner kronor medan Övertorneå kommun uppvisar ett 
positivt resultat med ett överskott på 6,6 miljoner kronor. 

 

 

Socialtjänsten 2003  Pajala  Övertorneå 

(Mkr) 

Intäkter   21,0  16,0 

Kostnader   -153,5  -101,6 

Nettokostnad  -132,5  -85,6 

 
Dessa resultat gäller för socialtjänstens verksamheter inom Pajala- samt Övertorneå 
kommun. Pajala kommun har intäkter motsvarande 21 miljoner kronor och kostnader 
motsvarande 153,5 miljoner kronor – kostnaderna överstiger intäkterna med 132,5 
miljoner kronor. Övertorneå kommun har i sin tur intäkter motsvarande 16 miljoner 
kronor och kostnader motsvarande 101,6 miljoner kronor – kostnaderna överstiger 
intäkterna med 85,6 miljoner kronor. Ovanstående visar på det faktumet att 
kommunerna inte kan ta betalt för sina tjänster vilket leder till låga intäkter och höga 
kostnader. De låga intäkterna är följden av bland annat maxtaxereformen som staten 
infört, samt det som finns lagreglerat angående kommunernas möjligheter att ta betalt 
för sina tjänster. 
 



Slutsatser och diskussion 
 

 
 

6 Slutsatser och diskussion 

 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som vi kommit fram till under arbetets gång, samt för en 
diskussion rörande dessa. Vi kommer även att lämna förslag till fortsatta undersökningar som vi 
anser skulle vara av intresse. 
 
 
Vår undersökning grundar sig på en fallstudie av socialtjänsten i Pajala kommun där vi 
sett över verksamheter, organisation samt verksamhetskostnader. Resultatet av denna 
undersökning har vi sedan speglat mot Övertorneå kommun som vi använt som 
referensstudieobjekt då de har uppvisat positiva ekonomiska resultat, det vill säga, de har 
klarat det lagstadgade balanskravet. 

 
Resultatet visar att utbudet av service och tjänster inom socialtjänsten inte skiljer sig 
mycket åt mellan kommunerna, medan man ser stora skillnader organisatoriskt. 

 
 
Slutsats 1 – Verksamheter 
 
Verksamheterna inom socialtjänsten i de berörda kommunerna skiljer sig inte mycket åt.  
 
I vår analys har vi kommit fram till att orsaken till att skillnaderna mellan kommunernas 
verksamheter är små till stor del har med lagstiftningen att göra. I lagen framkommer 
vilka verksamheter som ska innefattas inom socialtjänsten och utrymmet för 
kommunerna att själva styra och bestämma är begränsat. Även det faktumet att de har 
samma syfte, att främja och stödja kommunmedborgarna intressen samt utgöra ett 
skyddsnät för kommuninvånarna, gör att verksamheterna är lika mellan kommunerna. 
Kommunerna i vår undersökning har mycket lika grundförutsättningar då de är små 
kommuner som är hårt drabbade av en negativ befolkningsutveckling med ett avtagande 
näringsliv som följd vilket ger lägre inkomster till kommunerna. 
 
Enligt teorin styrs och påverkas kommunernas verksamheter av planering inom vissa 
sektorer av den statliga förvaltningen. Bostadspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och 
socialpolitiken är några exempel som ges. Även andra krafter påverkar enligt teorin den 
kommunala verksamheten. Dessa krafter är till exempel näringslivet, 
befolkningsutvecklingen, behovet av samhällelig och kommersiell service vilka i sin tur 
påverkar kommunernas ekonomi. 
 
 
Slutsats 2 – Organisation 
 
De stora skillnaderna mellan kommunerna rör organisationen och dess uppbyggnad. 
 
Analysen har visat att Pajala kommun har valt att ha en decentraliserad och specialiserad 
organisation med enhetschefer för de olika enheterna som i sin tur förfogar över 
arbetsledare som ansvarar över ett mindre område inom enheten. Arbetsledarnas 
ansvarsområde kan vara exempelvis en hemtjänstgrupp eller en boendeenhet. Totalt 
inom socialtjänsten i Pajala finns 22 arbetsledare.  
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Övertorneå kommun har valt att ha en betydligt mindre organisation med gemensam 
administration och 6 områdeschefer som vardera ansvarar för större områden där såväl 
särskilda boenden som hemtjänst ingår.  

Enligt teorin ökar engagemanget i den kommunala verksamheten om alla berörda parter 
ges tillfälle att få ta mer ansvar. Det som enligt teorin eftersträvas att uppnås genom en 
decentraliserad organisation är ökat engagemang och ansvarstagande och därigenom 
högre effektivitet. Inte enbart aktiviteterna flyttas ut från centrum utan även 
befogenheterna. I stället för att inrikta ledningen på att styra medarbetarna ges de 
förutsättningarna att styra sig själva. 

 
 
Slutsats 3 - Kostnader 
 
De stora skillnaderna i organisationen mellan kommunerna leder till att Pajala kommun på grund 
av sin organisationsuppbyggnad har högre kostnader. 
 
Av analysen framkommer att av kommunernas netto kostnader så utgör 
lönekostnaderna den största delen. För socialtjänsten vid Pajala kommun utgör 
lönekostnaden 97,9 procent och för Övertorneå kommun 89 procent av 
nettokostnaderna. Undersökningen har påvisat att Pajala kommun har högre 
ingångslöner och genomsnittslöner än Övertorneå kommun. Även det faktum att Pajala 
kommun har valt att ha en större mer decentraliserad och specialiserad organisation leder 
till högre lönekostnader.  

 
Det har varit svårt att rakt av jämföra kostnaderna mellan kommunerna då de skiljer sig 
ganska mycket åt till ytan (geografiskt sett). Pajala kommun är geografiskt sett större än 
Övertorneå kommun och utspridd men bebodd på varje kvadrat meter. Detta leder till 
att mycket av de anställdas tid, främst inom hemtjänsten, går åt till att färdas mellan 
vårdtagarna. De långa avstånden orsakar kostnader eftersom det krävs mer personal då 
varje vårdtagare kräver fler timmar i veckan, leasingbilar, och utöver detta tar det enormt 
mycket av de anställdas tid. Med detta kan vi konstatera att restiden kostar kommunen 
enormt mycket pengar och detta är tjänster som kommunen ej kan ta betalt för men inte 
heller dra in på. 

 
 
Kritisk distans 

 
Vi har sett över och jämfört nyckeltal och övriga ekonomiska beräkningar hos bägge 
kommunerna i vår undersökning. Det är dock mycket svårt att redovisa några rättvisande 
resultat av dessa då beräkningssätten och de nyckeltal som kommunerna valt att redovisa 
skiljer sig åt. Eftersom vi valt att se på verksamheterna inom socialtjänsten och inte hela 
kommunen så finns inte heller några noter till beräkningarna att ta stöd av.  

 
För att kunna utvärdera kommunernas verksamheter, organisation och 
verksamhetskostnader på ett riktigt sätt måste hänsyn tas även till andra viktiga faktorer 
bortsett från kostnader. 
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Exempel på sådana faktorer är upplevd kvalitet i verksamheterna, alternativ till det som 
orsakar höga kostnader, kommunens grundförutsättningar med mera. I många fall finns 
det naturliga orsaker till att kostnaderna skiljer sig åt mellan kommunerna. Vi har i vår 
undersökning valt att istället för att redovisa siffror, sätta oss in i vad som gäller för 
respektive kommun samt se över hur helheten ser ut. Detta val gjorde vi för att bilda oss 
en uppfattning och på ett bra sätt kunna redovisa likheter och skillnader.  

 
Genom resultatet av vår undersökning samt analys kan vi slutligen konstatera att 
Övertorneå kommun har en organisation och ekonomistyrning som samspelar. 
Kommunen arbetar efter, och har en organisation som stämmer överens med de 
ekonomiska förutsättningarna som kommunen har. Detta samspel bidrar till att 
Övertorneå kommun har en ekonomi i balans, det vill säga, intäkterna överstiger 
kostnaderna. Med detta konstaterande har vi stöd för vår analysmodell med vilken vi vill 
visa på att det krävs ett samspel mellan den kommunala organisationen och den 
ekonomiska styrningen för att ekonomisk balans ska kunna uppnås i kommunen. 

 
Vi anser att det absolut största problemet som kommunerna har är att de ej kan ta betalt 
för sina tjänster och det arbete som de utför. Lagar och förordningar såsom till exempel 
maxtaxereformen stryper kommunerna, ger dem litet handlingsutrymme, men kräver 
ändå att de ska ha god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans. 

 
 
Vidare forskning 

 
Under de veckor vi arbetat med denna undersökning har vi kommit fram till att det finns 
faktorer som är av vikt att undersöka djupare för att kunna dra riktiga och rättvisande 
slutsatser angående en kommuns verksamheter, organisation samt verksamhetskostnader. 
Vi anser att det ej blir rättvisande om man speglar en kommun mot en annan utan att ta 
hänsyn till andra faktorer än kostnader för verksamheterna. Några faktorer som vi anser 
är av vikt att se mer på är: 

 

• Kommunens grundförutsättningar. 

• Kvaliteten i verksamheterna. 

• Arbetsmiljön – hur mår de anställda? 
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  Bilaga 1 
 
 
INTERVJUGUIDE 
 

 

Den kommunala organisationen: 
- Presentera Dig själv och det område som Du ansvarar för. 
- Berätta om Er förvaltning/enhet och dess verksamheter. 
- Hur uppfattar Ni styrningen i Er enhet/ förvaltning?  

-  är Ni hårt styrda (direktstyrning) eller löst styrda (målstyrning)? 
- Vad bestämmer förvaltningarnas/enheternas verksamheter samt mål? 

-  gap mellan behov och mål? 
 
 
Den ekonomiska styrningen: 
- Styr Ni efter budget, eller använder Ni Er av andra styrmedel? 
- Vilka är budgetens syften, enligt Dig? 

-  hur använder Ni dessa i Er verksamhet? 
- Hur delaktiga är De anställda i budgeten? 

-  kan De anställda påverka budgeten eller påverkas De av den? 
- Använder Ni budgeten som ett verktyg till att planera Er verksamhet?  

-  på vilket sätt använder Ni budgeten som ett verktyg till att planera och 
varför? 

- Hur går Ni till väga för att kontrollera och följa upp Er verksamhet, är det budgeten 
som används till detta? Om inte, varför? 

 
 
Balanskravet: 
- Är organisationens uppbyggnad annorlunda i dag? 
- Nedskärningar? 

-  i vilka verksamheter sker nedskärningar/besparingar? 
- Effektivisering? 
- Kvalitet? 
- Produktivitet? 
- Effekter av att inte uppnå balanskravet? 
 
 
- Vad ser Ni för möjligheter samt hot för kommunens verksamheter och ekonomi 

framledes? 
- Vad anser Du om kommunens verksamheter och organisation? 
- Finns det något man skulle kunna förändra för att få ned verksamhetskostnaderna 

enligt Dig? 



  Bilaga 2 
 

 

Organisationsschema 

Övertorneå kommun 

 

 

 

 

 

Figur Bilaga 2 (Källa: www.overtornea.se, omarbetad version).

Socialnämnden 

 
Assistent 

 

Verksamhetsut-

vecklare/ Utredare 
 

Individ- och 

Familjeomsorg, 
Socialsekreterare 

 
MAS 

Områdeschef 

Norra 
Älvgården 
Polgården 
Hemtjänst 

Områdeschef 

Södra 
Björkebygården 
Hemtjänst 
LSS 

Områdeschef 

 
Särkivaara- 
gården 

Områdeschef 

 
Särskilda- 
omsorgen 

Socialchef/ 

Verksamhetschef 

Områdeschef 

Central ort 
Länsmansgården 
Hemtjänst 

Områdeschef 

 
Kommun-
psykiatri 
LSS 



  Bilaga 3 
 

 

Organisationsschema 

Pajala kommun 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Respektive enhetschef ansvarar för sin verksamhet samt de arbetsledare som han/hon har 
till sitt förfogande. Individomsorgen 5 arbetsledare, Hemtjänsten 6 arbetsledare och 
Äldreboendet 11 arbetsledare. 
 
Respektive arbetsledare driver den enhet som de ansvarar för och tar beslut gällande 
personal, arbetsmiljö samt ekonomi. Vid större beslut som exempelvis berör 
omorganisering skall beslut tas i samråd med enhetschef. 
 

 

Figur Bilaga 3 (Källa: www.pajala.se, omarbetad version). 
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