
Inriktningen på fas två av facknämndsöversynen är fastställd 
Kommunstyrelsen fattade idag beslut om den fortsatta inriktningen på översynen av stadens 

facknämndsorganisation. Delar av beslutet innehåller organisationsalternativ som fanns med i 

stadsledningskontorets förslag till fortsatt inriktning. I andra delar har Kommunstyrelsen lagt till egna 

alternativ som ska ingå i det fortsatta arbetet. Kommunstyrelsen betonar också att den nuvarande 

organisationen alltid ska finnas med som ett alternativ i översynen 

Inom grupperingen Utbildning och arbetsmarknad kommer det fortsatta arbetet bland annat att 

fokusera på möjligheterna att renodla ansvaret för vuxenutbildningen. I området Miljö och klimat 

koncentreras arbetet kring ansvarsfördelningen mellan Nämnden för konsument och 

medborgarservice och Miljö- och klimatnämnden. I arbetet med organiseringen kring lokalförsörjning 

blir bland annat Idrotts- och föreningsnämndens ansvarsområde och Lokalsekretariatets 

organisatoriska placering föremål för prövning.  

För grupperingen Förvaltning och underhåll vill Kommunstyrelsen att översynen omfattar alternativ 

med en renodling av ansvaret för förvaltning av mark respektive av byggnader. Inom området 

stadsutveckling ingår bland annat ett alternativ med en exploateringsfunktion. I området Kultur och 

fritid ligger fokus i den fortsatta översynen på möjligheterna att sammanföra hela eller delar av Park- 

och Naturnämnden och Idrotts- och föreningsnämnden. Kommunstyrelsen gör bedömningen att 

översynen inte ska arbeta vidare med några alternativ till dagens organisation inom grupperingen 

Service. Det samma gäller för Valnämnden, Arkivnämnden samt Överförmyndarnämnden 

Nästa steg i översynen blir en diskussion i början på nästa år med kommunstyrelsens arbetsutskott 

kring arbetsformer, helhetsbedömningar och tidsplan för det fortsatta arbetet.   



 

Utbildning och arbetsmarknad 
Kommunstyrelsens beslut om fortsatt inriktning innebär att arbetet med översynen, utöver den 

nuvarande organisationen, ska fördjupa sig kring följande alternativ: 

1. Hela vuxenutbildningen samlas på Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning exkl. 

externa utförare 

2. Vad gäller delar av Integrationscentrum och hela verksamheten på Krami ska 

ansvarfördelningen mellan Social resursnämnd och Nämnden för arbetsmarknad och 

vuxenutbildning ses över 

Det första alternativet innebär att värdera en flytt av ansvaret för utförandet av den kommunala 

delen av vuxenutbildningen, uppdragsutbildningar samt utbildningar inom Yrkeshögskolan från 

utbildningsnämnden till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. I det andra alternativet 

ingår att värdera ansvarfördelningen mellan Social resursnämnd och Nämnden för arbetsmarknad 

och vuxenutbildning när det gäller verksamheten inom Krami samt de arbetsmarknadsrelaterade 

delarna av verksamheten inom Integrationscentrum. 

  



Miljö och klimat 
Kommunstyrelsens beslut om fortsatt inriktning innebär att arbetet med översynen, utöver den 

nuvarande organisationen, ska fördjupa sig kring följande alternativ: 

1. Ansvarsfördelningen mellan Konsument- och medborgarservice och Miljö- och 

klimatnämnden beträffande den utåtriktade hanteringen av vissa miljörelaterade frågor 

utreds i syfte att optimera verksamheterna. Primärt handlar det sannolikt om att flytta 

begränsad verksamhet till Miljö- och klimatnämnden. 

Av kommunstyrelsens beslut framgår att alternativet i första hand handlar om att undvika 

dubbelarbete och om att dra bättre nytta av den sakkompetens som finns i de båda nämnderna. 

  



Lokalförsörjning  
Kommunstyrelsens beslut om fortsatt inriktning innebär att arbetet med översynen, utöver den 

nuvarande organisationen, ska fördjupa sig kring följande alternativ: 

1. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag som byggande nämnd upphör alternativt att 

nämnden kvarstår med byggansvar för is- och simhallar 

2. Rollen som byggherre skiljs från Idrotts- och föreningsnämnden 

3. Lokalsekretariatet flyttas till en befintlig nämnd alternativt knyts till en exploateringsfunktion 

När det gäller idrotts- och föreningsnämnden innebär ovanstående att översynen ska värdera ett 

alternativ där nämnden istället för att bygga lokaler och anläggningar för sitt eget 

verksamhetsområde tillämpar en liknande process och rollfördelning för dessa byggnationer som 

gäller för exempelvis Kulturnämnden. Som ett alternativ till detta ska översynen även utreda om 

ansvaret för byggande av is- och simhallar ska kvarstå hos nämnden. I alternativet gällande 

Lokalsekretariatet ingår att pröva en annan organisatorisk hemvist för verksamheten.  

  



Förvaltning och underhåll  
Kommunstyrelsens beslut om fortsatt inriktning innebär att arbetet med översynen, utöver den 

nuvarande organisationen, ska fördjupa sig kring följande alternativ: 

1. Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Trafiknämnden, Park- och naturnämnden samt 

förvaltningen av mark inom Fastighetsnämnden sammanförs i en nämnd 

2. Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Trafiknämnden, Park- och naturnämnden samt 

förvaltningen av mark inom Fastighetsnämnden, Lokalnämnden, Idrotts- och 

föreningsnämnden samt Kretslopp och vattennämnden sammanförs i en nämnd 

3. När det gäller alt 1 och 2 ska den geografiska organiseringen av en samlad nämnd – inkl den 

roll och den ansvarsfördelning som en sådan skulle kunna ha i förhållande till 

stadsdelsnämnderna – utredas närmare 

4. Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Lokalnämnden och Idrotts- och 

föreningsnämnden samt förvaltning och underhåll av byggnader inom Fastighetsnämnden 

sammanförs i en nämnd 

Alternativen innebär att översynen fortsatt ska pröva en mer samlad organisering både vad det gäller 

stadens markförvaltande och förvaltningen av stadens byggnader. I anslutning till frågan kring 

markförvaltandet ska också roll- och ansvarsfördelningen i förhållande till stadsdelsnämnderna 

särskilt belysas.  

  



Stadsutveckling  
Inom grupperingen Stadsutveckling beslutade Kommunstyrelsen att utöver den nuvarande 

organisationen, ska översynen riktas mot alternativen: 

1. Två planerande nämnder och två genomförande och förvaltande nämnder 

2. En gemensam exploateringsfunktion i staden utreds 

3. En strategisk samordningsfunktion under kommunstyrelsen för exploateringsfrågor utreds 

Av kommunstyrelsens beslut framgår att det första alternativet ska ses som ett riktmärke för det 

fortsatta arbetet i grupperingen. I stadsledningskontorets förslag är detta alternativet beskrivet som 

att en nämnd ansvarar för planeringen av t ex översiktsplaner och detaljplaner. Den nämnden 

hanterar även bygglovsfrågor. En annan nämnd ansvarar för exploateringsfrågor och 

exploateringsekonomi samt investeringsplanering. Alternativet innebär vidare att en nämnd ansvarar 

för förvaltning av mark samt genomförandet av den planering som i huvudsak berör mark. Ytterligare 

en nämnd ansvarar för förvaltning av byggnader och genomförandet av den planering som 

framförallt har inriktningen mot byggnader.  

Av beslutet framgår vidare att Kommunstyrelsen vill att det fortsatta arbetet med översynen ska 

fokusera på organisationsalternativ som bland annat innebär att hanteringen av planprocessen samt 

genomförande och förvaltning koncentreras till färre aktörer än idag.  



Kultur och fritid 
Kommunstyrelsens beslut om fortsatt inriktning innebär att arbetet med översynen, utöver den 

nuvarande organisationen, ska fördjupa sig kring följande alternativ: 

 Idrotts- och föreningsnämnden och Park- och naturnämnden till en nämnd 

 Idrotts- och föreningsnämnden och Park- och naturnämnden exkl. delar av förvaltar- och 

utförandeverksamheten blir en nämnd 

Alternativen innebär att översynen fortsatt ska pröva en sammanslagning, i lite olika omfattning, 

mellan Idrott och föreningsnämnden och Park och naturnämnden. Av beslutet i kommunstyrelsen 

framgår att verksamheterna i vissa delar bedöms ligga relativt nära varandra och att det därmed 

borde vara möjligt att skapa samordningsvinster och synergier. 


