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Organisationsalternativ som berör 
utbildningsnämnden 

2 

• Gruppering: Utbildning och Arbetsmarknad 

– Nuvarande organisation 

– Ansvarsfördelningen mellan Utbildningsnämnden och Nämnden för 

arbetsmarknad och vuxenutbildning renodlas så att den senare även 

ansvarar för utförandet av den kommunala delen av 

vuxenutbildningen samt uppdragsutbildningar och utbildningar inom 

Yrkeshögskolan. 

 

 



Organisationsalternativ som berör 
nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 
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• Gruppering: Utbildning och Arbetsmarknad 

– Nuvarande organisation 

– Ansvarsfördelningen mellan Utbildningsnämnden och Nämnden för 

arbetsmarknad och vuxenutbildning renodlas så att den senare även 

ansvarar för utförandet av den kommunala delen av 

vuxenutbildningen samt uppdragsutbildningar och utbildningar inom 

Yrkeshögskolan. 

– Vad gäller delar av Integrationscentrum och hela verksamheten på 

Krami ska ansvarfördelningen mellan Social resursnämnd och 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ses över. 

 

 



Organisationsalternativ som berör 
social resursnämnd 
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• Gruppering: Utbildning och Arbetsmarknad 

– Nuvarande organisation 

– Vad gäller delar av Integrationscentrum och hela verksamheten på 

Krami ska ansvarfördelningen mellan Social resursnämnd och 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ses över. 

 

 



Organisationsalternativ som berör 
miljö- och klimatnämnden 
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• Gruppering: Miljö och klimat 

– Nuvarande organisation 

– 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. 

 



Organisationsalternativ som berör 
nämnden för konsument- och 
medborgaservice 
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• Gruppering: Miljö och klimat 

– Nuvarande organisation 

– 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. 

 



Organisationsalternativ som berör 
kommunstyrelsen 
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• Gruppering: Lokalförsörjning 

– Nuvarande organisation 

– Hela eller delar av lokalsekretariatet flyttas till en befintlig nämnd 

alternativt till en exploateringsfunktion. 

• Gruppering: Stadsutveckling 

– Nuvarande organisation 

– En strategisk samordningsfunktion under kommunstyrelsen för 

exploateringsfrågor. 

 

 



Organisationsalternativ som berör  
trafiknämnden 
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• Gruppering: Förvaltning och underhåll 

1. Nuvarande organisation 

2. Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Trafiknämnden, Park- 

och naturnämnden samt förvaltningen av mark inom 

Fastighetsnämnden sammanförs i en nämnd. 

3. 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. 

4. När det gäller alternativ 2 och 3 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. 

 



 
Organisationsalternativ som berör  
trafiknämnden 
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• Gruppering: Stadsutveckling 

– Nuvarande organisation 

– Två planerande nämnder och två genomförande och förvaltande 

nämnder.  

 

 



Organisationsalternativ som berör 
lokalnämnden 
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• Gruppering: Förvaltning och underhåll 

– Nuvarande organisation 

– 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. 

– Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Lokalnämnden och 

Idrotts- och föreningsnämnden samt förvaltning och underhåll av 

byggnader inom Fastighetsnämnden sammanförs i en nämnd. 

 

 



Organisationsalternativ som berör 
lokalnämnden 
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• Gruppering: Lokalförsörjning 

– Nuvarande organisation 

– Hela eller delar av lokalsekretariatet flyttas till en befintlig nämnd 

alternativt till en exploateringsfunktion 

• Gruppering: Stadsutveckling 

– Nuvarande organisation 

– Två planerande nämnder och två genomförande och förvaltande 

nämnder.  



Organisationsalternativ som berör 
kretslopp och vattennämnden 
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• Gruppering: Förvaltning och underhåll 

– Nuvarande organisation 

– 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. 

• Gruppering: Stadsutveckling 

– Nuvarande organisation 

– Två planerande nämnder och två genomförande och förvaltande 

nämnder.  

 

 



Organisationsalternativ som berör 
idrotts- och föreningsnämnden 
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• Gruppering: Förvaltning och underhåll 

– Nuvarande organisation 

– Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Lokalnämnden och Idrotts- och 

föreningsnämnden samt förvaltning och underhåll av byggnader inom 

Fastighetsnämnden sammanförs i en nämnd. 

– 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. 

– När det gäller alternativet närmast ovan 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. 

 

 

 



Organisationsalternativ som berör 
idrotts- och föreningsnämnden 
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• Gruppering: Stadsutveckling 

– Nuvarande organisation 

– Två planerande nämnder och två genomförande och förvaltande nämnder. 

• Gruppering: Kultur och fritid 

– Nuvarande organisation 

– Idrotts- och föreningsnämndens och park- och naturnämndens hela 

ansvarsområden förs samman till en nämnd. 

– Idrotts- och föreningsnämndens och park- och naturnämndens hela 

ansvarsområden förs samman exklusive delar av förvaltar- och 

utförarverksamheten hos park- och naturnämnden. 

 



Organisationsalternativ som berör 
idrotts- och föreningsnämnden 
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• Gruppering: Lokalförsörjning 

– Nuvarande organisation 

– Idrotts- och föreningsnämndens nuvarande uppdrag som byggande nämnd 

upphör och uppdraget hanteras istället av lokalsekretariatet och 

lokalnämnden alternativt kvarstår nämndens byggansvar för is- och 

simhallar. 

 

 

 



Organisationsalternativ som berör 
park- och naturnämnden 
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• Gruppering: Förvaltning och underhåll 

– Nuvarande organisation 

– Förvaltnings- och underhållsuppdraget inom Trafiknämnden, Park- och 

naturnämnden samt förvaltningen av mark inom Fastighetsnämnden 

sammanförs i en nämnd. 

– 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. 

– När det gäller alternativen ovan 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. 

 

 

 



Organisationsalternativ som berör 
park- och naturnämnden 
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• Gruppering: Stadsutveckling 

– Nuvarande organisation 

– Två planerande nämnder och två genomförande och förvaltande nämnder. 

• Gruppering: Kultur och fritid 

– Nuvarande organisation 

– Idrotts- och föreningsnämndens och park- och naturnämndens hela 

ansvarsområden förs samman till en nämnd. 

– Idrotts- och föreningsnämndens och park- och naturnämndens hela 

ansvarsområden förs samman exklusive delar av förvaltar- och 

utförarverksamheten hos park- och naturnämnden. 

 



Organisationsalternativ som berör 
byggnadsnämnden 
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• Gruppering: Stadsutveckling 

– Nuvarande organisation 

– Två planerande nämnder och två genomförande och förvaltande nämnder. 

 



Organisationsalternativ som berör 
fastighetsnämnden 
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• Gruppering: Förvaltning och underhåll 

1. Nuvarande organisation 

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

naturnämnden samt förvaltningen av mark inom Fastighetsnämnden 

sammanförs i en nämnd. 

3. 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. 

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

föreningsnämnden samt förvaltning och underhåll av byggnader inom 

Fastighetsnämnden sammanförs i en nämnd. 

 

 

 



Organisationsalternativ som berör 
fastighetsnämnden 
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• Gruppering: Förvaltning och underhåll (fortsättning) 

5. När det gäller alternativ 2 och 3 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. 

• Gruppering: Stadsutveckling 

– Nuvarande organisation 

– Två planerande nämnder och två genomförande och förvaltande nämnder. 

 

 

 



Oförändrade nämnder 
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Utifrån kommunstyrelsens beslut berörs följande nämnder inte av  den fortsatta 

facknämndsöversynen 

• nämnden för Intraservice 

• arkivnämnden 

• överförmyndarnämnden 

• kulturnämnden 

• valnämnden 
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