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Tekniska nämndens yttrande över fullmäktigeberedningens förslag till ny
politisk organisation med anledning av bildandet av
samhällsbyggnadsförvaltningen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 9 mars 2020 (KF § 33) beslutat om en organisationsförändring
som innebär att bygg- och miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen slås samman till en
samhällsbyggnadsförvaltning. I samband med beslutet att bilda en
samhällsbyggnadsförvaltning tillsattes en fullmäktigeberedning. Fullmäktigeberedningens
förslag till ny politisk organisation samt utredningen som ligger till grund för förslaget,
skickades bland annat till tekniska nämnden för yttrande (FB § 6).
Beslutsunderlag
Fullmäktigeberedning § 6/2020-07-02
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-08-25
Förslag till beslut
• Tekniska nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till fullmäktigeberedning.
Yttrande

Tekniska nämnden tycker det vore bra att den nya samhällsbyggnadsnämnden börjar vid den nya
mandatperioden 2023-01-01 vilket ger tid att gå igenom hur reglementen, delegeringar,
förvaltningsuppdragen, nämndens mål, om följduppdrag som tillhör ordföringarna idag skall ändras,
diskutera vilka verksamheter som skall ingå, mm.
Det bör analyseras om hur och vad som ska vara med i den nya nämnden då det idag finns en bland
annat plankommitté som är under kommunstyrelsen och trygghetsråd som också från början tillhörde
kommunstyrelsen men är under tekniska nämnden idag. Dessa har ingen formell beslutsrätt utan skall
vara kontakt och planeringsforum men viktiga som informations organ för politiken, tjänstemän samt
allmänheten genom olika företrädare.
Idag arbetar tekniska förvaltningen med övriga förvaltningarna i kommunhuset. Detta sker över
förvaltningsgränserna och nämndernas ansvarsområden. Om chefen för det som ska bli den nya
samhällsbyggnadsenheten i framtiden får arbeta för två nämnder och förvaltningar under ytterligare ett
år så är det inget hinder under tiden tills ny mandatperiod inträder. Detta ger mer stabilitet i politiken
och i verksamheterna än att förändra under perioden och välja för ett år.
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Det är rimligt att öka antalet ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden då ärendemängden kan öka och
det blir en ännu bredare verksamhet än idag att överblicka och det kan eventuellt bli behov av utskott
för t ex fritidsverksamheten.
Ett alternativ är att se vad som är lämpligt att överföras till kommunstyrelsen så besluts och
ansvarsskyldigheten kommer på samma linje. Då bör kanske kommunstyrelsen utökas till femton
ledamöter. Viktigt att politiken känner den demokratiska påverkansmöjligheten även efter
förändringen.

Börje Aronsson (KV)

Jarl Barkenfelt (S)

Ordförande tekniska nämnden

Vice ordförande tekniska nämnden
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