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Tjänsteskrivelse

Förslag till omorganisation av 
samhällsbyggnadsförvaltningen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att dela samhällsbyggnadsförvaltningen i två delar: en 
samhällsbyggnadsförvaltning och en teknik- och fastighetsförvaltning.

Ärendet i korthet
Kommunen har ett stort och ökande regionalt fokus; Sverigeförhandlingen såväl som 
samarbetet kring Arlandaregionen. Detta samtidigt som kommunen behöver hålla en 
hög kvalitet i arbetet med att förvalta allmänna ytor, offentliga rum, gator, parker och 
natur i ett växande Vallentuna.
Kommundirektören fick i oktober i uppdrag att se över organisation och 
förvaltningsstruktur inom samhällsbyggnadsförvaltningen, i syfte att säkerställa 
struktur och tydlig styrning.  Efter återrapportering till KSAU 2019-12-12 fick 
kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare med att bedöma om och hur det är 
möjligt att dela samhällsbyggnadsförvaltningen i två förvaltningar.
Syftet med förändringsförslaget är att renodla de olika verksamheterna inom två olika 
förvaltningar:
- En samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för de stora övergripande 
penseldragen i samhällsplanering – sammanhållen process för samhällsplaneringen
- En teknik- och fastighetsförvaltning, som säkerställer kommunaltekniken och 
integrerar fastighetsverksamheten med övrig verksamhet i högre grad samtidigt som 
man förvaltar allmänna ytor, offentliga rum, gator, parker och natur m.m. i ett 
växande Vallentuna.
I samband med förändringen eftersträvas jämnstora förvaltningar, utifrån att det kan 
ge bättre förutsättningar för ett nära ledarskap och verksamhetsutveckling. En delad 
organisation bedöms bättre kunna svara mot kommunstyrelsens utskott och möta 
förväntningar från förtroendevalda och invånare/företag.

Bakgrund
Ett förslag till omorganisation presenterades för medarbetarna på 
samhällsbyggnadsförvaltningen under vecka 2. Dialogen kring risk- och 
konsekvensbeskrivning har därefter pågått. De olika avdelningarna och enheterna har 
sammanställt input till arbetet med risk- och konsekvensbeskrivningen.

Samhällsbyggnadschef, förvaltningschef, HR-konsult samt 
kommunledningskontorets stabschef har även träffat avdelningschefer för en fortsatt 
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analys och konsekvensbedömning. Avdelnings/enhetschef har haft till uppgift att 
samla respektive personal för att bidra med input.

Medarbetarna har haft möjlighet att lämna synpunkter till närmaste chef, men kan 
om man önskar välja att istället lämna input till skyddsombud.

Dialog kring förslaget utifrån risk- och konsekvensbedömningsperspektiv har förts 
tillsammans med skyddsombud och fackliga representanter.

Konsekvensbeskrivning
Förslaget bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn. Befintliga 
verksamheter bedrivs i vanlig ordning, organisationsförändringen syftar främst till att 
skapa bättre förutsättningar för att leverera resultat.

Tjänsten som förvaltningschef för teknik- och fastighetsförvaltningen finansieras 
genom förändrade roller på teknik- och fastighetsförvaltningen, exempelvis 
chefsstruktur. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Organisationskarta, förslag till ändrad organisation
3. MBL-protokoll

Victor Kilén Björn Stafbom
Kommundirektör Samhällsbyggnadschef

______________________

Ska expedieras till
Akt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Nämnderna
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Personalutskott
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Uppd rag gä llande sam hä I lsbyg gnadsförvaltn ingens orga nisation

Beslut
Personalutskottet uppdrar åt kommundirektören att se över organisation och förvaltningsstruktur
inom samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att få en bättre struktur och en mer rimlig arbetsbörda för
förvaltningschef.
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