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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en
rekryteringsprocess för att anställa en gemensam förvaltningschef för de båda förvaltningarna;
Byggnadsförvaltningen och Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.
Processen startar omgående med mål att vara klar tidigast hösten 2018.

Beslut - förslag till kommunstyrelsen
Kommundirektören får i uppdrag att utreda och komma med förslag till hur man bäst uppnår
synergier mellan de olika förvaltningarna. Målet är att nå en ökad effektivitet, förenkla för
kommunens invånare och företag och att uppnå kommunfullmäktiges mål om Västsveriges bästa
företagsklimat.
Avgränsning: De båda nämnderna byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd blir
kvar som tidigare och förvaltningschefen kommer att rapportera till de två nämnderna.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsfrågorna i Kungsbacka kommun är idag organiserade inom Kommunstyrelsen,
nämnden för Miljö & Hälsoskydd, nämnden för Teknik, nämnden för Service samt
Byggnadsnämnden. Förvaltningarna är samhällsbyggnadskontoret under kommunstyrelsens
förvaltning, förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, byggnadsförvaltningen, förvaltningen för
teknik och förvaltningen för Service.
Från och med 2018 finns samhällsbyggnadskontoret som en samordnande funktion under
kommunstyrelsen. Kontoret innehåller strategisk planering, mark- och exploatering, planadelning
och kommunekologer. Samhällsbyggnadschefen har, förutom ansvar för kontoret, även
processansvar för kommunens hela samhällsbyggnadsprocess.
Kungsbacka kommun har växt kontinuerligt med ca 1000 invånare per år baserat på ett byggande
av 500 bostäder per år. För åren 2016-2020 har kommunfullmäktige beslutat att byggandet ska
vara mellan 700 och 800 bostäder per år. Detta ökar kraven på leverans från nämnder och
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medarbetare. Det kräver en god service och att vi bemöter invånare och företag på ett

enhetligt sätt och med ett bra värdskap.
För att åstadkomma ytterligare ökad effektivitet, öka möjligheterna att nå kommunfullmäktiges
mål om företagsklimat och få ett gemensamt ansikte utåt så finns det ytterligare samordningar att
göra. Kommundirektören bedömer att det finns synergier mellan byggnadsförvaltningen samt
förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Det finns många lyckade exempel i Sveriges kommuner
på sådana samarbeten och sammanslagna verksamheter. Ett steg i denna riktning är att rekrytera
en gemensam chef som får ett större, mer övergripande ledaruppdrag med fokus på
kommunfullmäktiges mål om företagsklimat, effektivisering och verksamhetsutveckling med
hjälp av digitalisering. Det är gynnsamt att göra det nu då båda förvaltningarna saknar
förvaltningschefer och för närvarande leds av tillförordnade förvaltningschefer.
I samband med rekrytering av ny chef ger kommunstyrelsen ett uppdrag till kommundirektören
att utreda och komma med förslag till hur man bäst uppnår synergier mellan de olika
förvaltningarna.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd samt Byggnadsnämnden påverkas inte.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-05, Förslag: Kommunstyrelsens
arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en rekryteringsprocess för att
anställa en gemensam förvaltningschef för de båda förvaltningarna; Byggnadsförvaltningen och
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Processen startar omgående med mål att vara klar tidig
höst 2018.
Förslag till beslut under sammanträdet
Fredrik Hansson (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag
att genomföra en rekryteringsprocess för att anställa två förvaltningschefer, en till
Byggnadsförvaltningen och en till Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Processen startar
omgående med mål att vara klar tidigast hösten 2018.
Fredrik Hansson (C) motiverar sitt yrkande med hänvisning till följande: ”Byggnadsförvaltningen
och förvaltningen för Miljö- och Hälsoskydd är två förvaltningar som är mitt uppe i ett stort
förändringsarbete för att öka tillgängligheten och servicen till våra företag och invånare.
Centerpartiet tycker det är viktigt att all kraft och fokus i de båda förvaltningarna fortsätter att
fokusera på det. För att nå de önskvärda resultaten så ser vi det som avgörande med en chef i
förvaltningen som är närvarande i vardagen och aktivt driver förändringsarbetet. För att få de
rätta förutsättningarna för det uppdraget så bedömer vi att en förvaltningschef på
Byggnadsförvaltningen och en förvaltningschef på Miljö- och Hälsoskydd bör rekryteras”.
Hans Forsberg (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Fredrik
Hanssons (C) yrkande och eget yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
eget yrkande.
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Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
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Tjänsteskrivelse Förvaltningschef och utredningsuppdrag för Byggnadsförvaltningen
och förvaltningen för miljö- och hälsoskydd
Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en
rekryteringsprocess för att anställa en gemensam förvaltningschef för de båda förvaltningarna;
Byggnadsförvaltningen och Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.
Processen startar omgående med mål att vara klar tidig höst 2018.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommundirektören får i uppdrag att utreda och komma med förslag till hur man bäst uppnår synergier
mellan de olika förvaltningarna. Målet är att nå en ökad effektivitet, förenkla för kommunens invånare
och företag och att uppnå kommunfullmäktiges mål om Västsveriges bästa företagsklimat.
Avgränsning: De båda nämnderna byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd blir kvar
som tidigare och förvaltningschefen kommer att rapportera till de två nämnderna.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsfrågorna i Kungsbacka kommun är idag organiserade inom Kommunstyrelsen,
nämnden för Miljö & Hälsoskydd, nämnden för Teknik, nämnden för Service samt
Byggnadsnämnden. Förvaltningarna är samhällsbyggnadskontoret under kommunstyrelsens
förvaltning, förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, byggnadsförvaltningen, förvaltningen för teknik
och förvaltningen för Service.
Från och med 2018 finns samhällsbyggnadskontoret som en samordnande funktion under
kommunstyrelsen. Kontoret innehåller strategisk planering, mark- och exploatering, planadelning och
kommunekologer. Samhällsbyggnadschefen har, förutom ansvar för kontoret, även processansvar för
kommunens hela samhällsbyggnadsprocess.
Kungsbacka kommun har växt kontinuerligt med ca 1000 invånare per år baserat på ett byggande av
500 bostäder per år. För åren 2016-2020 har kommunfullmäktige beslutat att byggandet ska vara
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mellan 700 och 800 bostäder per år. Detta ökar kraven på leverans från nämnder och medarbetare. Det
kräver en god service och att vi bemöter invånare och företag på ett enhetligt sätt och med ett bra värdskap.
För att åstadkomma ytterligare ökad effektivitet, öka möjligheterna att nå kommunfullmäktiges mål
om företagsklimat och få ett gemensamt ansikte utåt så finns det ytterligare samordningar att göra.
Kommundirektören bedömer att det finns synergier mellan byggnadsförvaltningen samt förvaltningen
för Miljö & Hälsoskydd. Det finns många lyckade exempel i Sveriges kommuner på sådana
samarbeten och sammanslagna verksamheter. Ett steg i denna riktning är att rekrytera en gemensam
chef som får ett större, mer övergripande ledaruppdrag med fokus på kommunfullmäktiges mål om
företagsklimat, effektivisering och verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. Det är gynnsamt
att göra det nu då båda förvaltningarna saknar förvaltningschefer och för närvarande leds av
tillförordnade förvaltningschefer.
I samband med rekrytering av ny chef ger kommunstyrelsen ett uppdrag till kommundirektören att
utreda och komma med förslag till hur man bäst uppnår synergier mellan de olika förvaltningarna.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd samt Byggnadsnämnden påverkas inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-06-05
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Ann-Charlotte Järnström
Kommundirektör

