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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund och motiv för översynen

Samhällsbyggnadsavdelningen (SBA) som sorterar under
kommunstyrelseförvaltningen är organiserad i följande enheter:
•
•
•
•
•

Planenheten, arbetar mot kommunstyrelsen
Mark- och exploateringsenheten, arbetar mot kommunstyrelsen
Byggenheten, arbetar mot tekniska nämnden
Gata- och trafikenheten, arbetar mot tekniska nämnden
Bygglovsenheten, arbetar mot bygglovsnämnden

Avdelningens arbete mot tre nämnder/styrelser upplevs inte som helt problemfritt.
Det anges också uppstå frågor i den politiska hanteringen- vilken styrelse/nämnd
har hand om vad?
Mellan de olika verksamhetsområdena inom samhällsbyggnadsavdelningen anges
det även finnas oklara ansvarsgränser.
Det finns således ett behov av att se över organisation, ansvars- och rollfördelning
dels inom samhällsbyggnadsavdelningen i relation till de nämnder som
förvaltningen arbetar mot, dels att se över organisation, ansvar, roller och
arbetsuppgifter mellan i första hand samhällsbyggnadsavdelningen och kultur- och
fritidsförvaltningen men även i relation till Falkenbergs Bostads AB (FaBo). I
översynen ingår även att tydliggöra ansvarsgränser i det praktiska arbetet gällande
skötseln av ”grå” och ”gröna” ytor.
Det finns uppenbara samordningsvinster med en sammanhållen översyn och PwC
har tillfrågats om att medverka i en sådan. När det gäller arbetet med att definiera
gränser och omfattning mellan ”gröna ytor” o ”grå ytor” menar att organisationen
själva har den kunskap som finns för att klara ut de praktiska delarna. I denna
rapport berör vi dock den organisatoriska frågan.

1.2.

Metod och genomförande

Som grund i vår utredning och våra slutsatser har vi tagit del av ett antal styrande
dokument. Det har varit nämndernas och kommunstyrelsens reglementen,
delegationsregler för kommunstyrelsens verksamhet, mål och vision 2016, tidigare
rapporter kring ämnet, verksamhetsberättelser, organisationsutredningar etc.
Vi har också genomfört ett antal intervjuer med berörda förvaltnings- och
enhetschefer samt presidierna för kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Vi har
dessutom genomfört ett antal intervjuer med personal inom de olika
verksamheterna. Sammanlagt har ett 30-tal personer intervjuats. Förutom detta har
också ett antal personer efter eget initiativ hört av sig per telefon samt mail för
kompletterande upplysningar.
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2.

Utgångspunkter

2.1.

Organisationsförändringar

Hur en verksamhet organiseras är i sig av underordnat intresse, det viktiga är vad
som är det mest ändamålsenliga i förhållande till vad som ska uppnås. Då är det bl a
frågor som effektivitet, samverkan, tydlighet man behöver ha som utgångspunkt för
att skapa organisationen. En sådan diskussion behöver alla organisationer ständigt
ha eftersom det man behöver fokusera på växlar, och organisationen kan därför
behöva ifrågasättas med detta i bakgrunden och därigenom också justeras
kontinuerligt.

2.2.

Gränsdragningar

2.2.1.

Internt

Gränsdragningar mellan ansvarsområden har ofta ett internt fokus, dvs man är
oense om vem som ska göra vad eller vems budget som ska belastas. Ofta klaras
sådana diskussioner upp genom ett enkelt resonemang medan det i andra fall blir
en fråga om större diskussioner vilket kan leda till större förändringar, ibland av
organisatorisk karaktär eller att reglementen eller andra styrande dokument
förtydligas.
I två olika avtal från 2011 regleras förhållandet avseende drift och skötsel mellan
kommunen (genom stadsbyggnadsförvaltningen) som fastighetsägare, Falkenbergs
bostads AB och verksamhet. Syftet är att åstadkomma en klar ansvarsfördelning och
gränsdragning, såväl teknisk som ekonomisk, mellan de tre inblandade parterna
SBK (hyresvärd), FaBo (entreprenör) och kommunal verksamhet (internhyresgäst).
Ansvarsfördelningen skall också underlätta för SBK:s internhyresgäster vid
kontakter med de båda parterna.

2.2.2.

Externt

Ur ett medborgarperspektiv är det i allmänhet helt ovidkommande hur den
kommunala organisationen ser ut, utan det väsentliga är att frågorna löses på ett
sätt som man som medborgare känner är tillfredställande eller det förväntade. Här
är de besked som kan ges direkt till medborgarna av stor betydelse samt att
medborgaren inte behöver söka sig fram till rätt person för att föra fram en
synpunkt eller för att ta en diskussion eller i övriga föra fram sitt ärende. Ur
organisatoriska aspekter kan det därför vara viktigt att utgå från
medborgarperspektivet när man formar såväl tjänster som organisation.
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3.

Samhällsbyggnadsavdelningens
verksamhet och organisation

3.1.

Ansvarsstruktur och ansvarsfördelning

3.1.1.

Styrdokument, reglementen

Reglemente för kommunstyrelsen är fastställt av kommunfullmäktige år 2009 och
senast ändrat år 2014. Bygglovsnämndens reglemente fastställdes 1994 och
ändrades senast år 2011. Tekniska nämndens reglemente fastställdes av
kommunfullmäktige år 2006 och ändrades senast 2015.
Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglementet bl a för:








Hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning
Leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamhet
Den översiktliga planeringen
Beslut om planbesked, upprättande av planprogram, översiktsplaner,
delöversiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser i enlighet med
plan- och bygglagen och andra tillämpliga författningar
Mark- och bostadspolitiken och att en tillfredsställande markreserv
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
Att verka för att mark, vatten, och fysisk miljö i övrigt används på ett sätt
som är förenligt med långsiktig ekologisk hushållning och så att den
biologiska mångfalden besvaras.

Kommunstyrelsen svarar även för




Ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning och
gemensamhetsanläggningar
Försäljning av tomter för egnahemsbebyggelsen
Frågor avseende arrenden, nyttjanderätter och andra markupplåtelser för
obebyggd mark.

Bygglovsnämnden har till uppgift att





Meddela tillstånd i form av bygglov, rivningslov och marklov i enlighet med
lagar och förordningar
Pröva och godkänna av byggherren upprättat kontrollprogram för aktuell
byggnad
Handlägga ärenden avseende bidrag för bostadsanpassning
Uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess
närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om
planläggning, byggande och fastighetsbildning.

Av reglementet framgår också att bygglovsnämnden bedriver sin verksamhet med
biträde av stadsbyggnadskontorets personal, som är underställd kommunstyrelsen.
November 2016
Falkenbergs kommun
PwC

3 av 13

Tekniska nämnden ansvarar bl a för






3.2.

Frågor rörande anläggande, drift och underhåll av gator, vägar, parkeringar
och industrispår
Bidrag till enskilda vägar, upplåtelse av allmänna platser, parkeringsfrågor
och gatubelysning
Utredningar, projektering, byggnation, drift och underhåll (inkl
underhållsplaner) av kommunala fastigheter, byggnation av lokaler med
beaktande av gällande principer för investeringsprocessen
Frågor rörande kommunens GIS- och kartverksamhet

Kommentar/analys

Av reglementena framgår en ansvars- och uppgiftsfördelning som kan
sammanfattas med att kommunstyrelsen har ansvar för övergripande planering,
beslut om planer och markanvändning, bygglovsnämnden prövar och beslutar om
bygglov och utövar myndighetsuppgifter i samband med detta och tekniska
nämnden svarar för drift och underhåll av gator och vägar samt utreder,
projekterar, bygger och förvaltar kommunala fastigheter, byggnader och lokaler.
Vi menar att det utifrån de styrande dokumenten är tydligt hur ansvarsfördelningen
avseende olika ärenden är. Med en oförändrad organisation känns inga
kompletteringar eller förtydliganden nödvändiga.

3.2.1.

Organisation och verksamhet

Samhällsbyggnadsavdelningen (SBA, tidigare stadsbyggnadsavdelningen) är en av
sex avdelningar inom kommunstyrelseförvaltningen.
Samhällsbyggnadsavdelningen består av fem enheter; bygglovsenheten,
planenheten, mark- och exploateringsenheten, gatu- och trafikenheten och byggoch projektenheten.
Bygglovsenhetens verksamhet hanterar ansökningar och utövar tillsyn avseende
byggande. Enheten ansvarar för att bevilja eller avslå bygglovsansökningar och
anmälningar samt att utöva tillsyn. En del av verksamheten handlägger
ansökningar om bostadsanpassning. Till den dagliga driften ingår även att
tillhandahålla ritningar från bygglovsarkivet och informera om regelverk.
Bygglovsenheten arbetar mot bygglovsnämnden.
Planenheten arbetar med att förvalta det kommunala planmonopolet och har i
uppgift att vara ett kunskapsstöd för politiken så att det finns strategier och fakta att
ta stöd i vid beslut av markanvändningsfrågor. Planenheten är ansvarig för den
översiktliga planeringen och tar fram både översiktsplaner och detaljplaner.
Planhetenen arbetar också med frågor som rör naturvård och tillämpningen av
miljöbalken.
Planenheten arbetar mot kommunstyrelsen.
Mark- och exploateringsenhetens basverksamhet innebär förvaltning och förädling
av kommunens markinnehav. Enheten ansvarar för kommunens
exploateringsverksamhet innebärande att detaljplaner genomförs på kommunal
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mark för att tillgodose behovet av bostads- och verksamhetstomter. Enheten
upplåter mark för ca 400 badstugor och handhar upplåtelse av kolonilottområden.
Kommunens GIS-verksamhet ingår i Mark- och exploateringsenheten och ansvarar
för produktion och ajourhållning av primärkarta.
Mark- och exploateringsenheten arbetar mot kommunstyrelsen.
Gata- och trafikenhetens verksamhet omfattar ny- och ombyggnad samt drift och
underhåll av vägar där kommunen är väghållare. I enhetens uppdrag ingår
myndighetsutövning inom trafikområdet, parkeringsövervakning,
trafiksäkerhetsarbete och kommunala bidrag till enskilda vägar.
Gatu- och trafikenheten arbetar mot tekniska nämnden.
Bygg- och projektenhetens verksamhet är att äga, förvalta och utveckla kommunens
lokaler och att tillhandahålla lokaler för kommunens förvaltningar.
Bygg- och projektenheten arbetar mot tekniska nämnden.

3.2.2.

Intervjuerna

Flertalet av de intervjuade uppfattar att organisationen i sig i stort sett fungerar bra.
Fördelar upplevs med att enheterna tillhör samma organisation och att det på så
sätt är lätt att vid behov skapa ett överskridande arbete. Alltfler frågor ökar i
komplexitet vilket kräver samarbete. Ett exempel på detta kan vara att ett initiativ
tas från mark- och exploateringsenheten i ett ärende som skrivs fram till
kommunstyrelsen som beslutar om att initiera ärendet. Handläggare utses inom
samhällsbyggnadsförvaltningen (planenheten) och en arbetsgrupp tillsätts med
deltagare från olika enheter.
Av våra intervjuer framgår dock att den politiska organisationen av vissa upplevs
otydlig och svår att sortera i. Svårigheterna består bl a i att det är administrativt
tungt att arbeta mot tre nämnder, att det saknas en strategi för mark och
exploatering, gränsen mellan drift och underhåll är oklar. Andra faktorer som
nämns är att oklarheter kan uppstå angående ansvarsfördelningen mellan
kommunstyrelsen och tekniska nämnden under planering/projektering av större
projekt. Det framkommer även att det ibland kan uppstå oklarheter vilken enhet
inom samhällsbyggnadsavdelningen som ansvarar för den strategiska planeringen.
För bygglovsavdelningen upplevs inget problem ur ansvarssynpunkt, de arbetar
mot bygglovsnämnden.
Enhetschefer och avdelningschef har gemensamma ledningsmöten där frågor som
rör hela kedjan från översiktsplan över detaljplaner, bygglov och byggande till
ägande kan hanteras och eventuella problem och svårigheter lösas ut.
Bygg- och projekteringsenheten är kommunens fastighetsägare och förvaltare men
organisationen är formad för att driva projekt. Förväntningarna från nyttjare och
hyresgäster är att enheten ska vara en professionell hyresvärd. Enheten har
samarbetsavtal med Fabo som ansvarar för driften av kommunens fastigheter. Ett
internhyressystem finns.
Bygg- och projekteringsenheten rapporterar till tekniska nämnden.
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3.3.

Kommentar/Analys

Den tungrodda administrationen som upplevs kring att arbeta mot tre nämnder kan
egentligen bara minska genom ändring i den politiska organisationen alternativt att
reglementet för nämnderna ändras. Frågor kring den politiska organisationen
inryms dock inte i detta uppdrag varpå resonemanget inte utvecklas.
En viktig iakttagelse kring nämndadministrationen är sårbarheten. Vid frånvaro av
administratör finns ingen naturlig back-up vilket är otillfredsställande. Vårt förslag
i detta är att samla administratörerna så att det dels kan bli ett tydligt flöde i
ärendena men också för att sårbarheten ska vara mindre. Hur detta närmare ska
kunna organiseras har heller inte inrymts i detta uppdrag.
Vi uppfattar att det idag finns en viss tveksamhet kring var strategiska frågor kan
väckas eller drivas. Det förs fram att initiativ kan komma från olika håll och
påbörjas, antingen från politiskt håll eller från enskilda tjänstemän i
organisationen. Här måste en klarhet finnas och beslut ligga till grund för sådana
frågor.
För att tydliggöra gränsen mellan vad som är strategiskt och vad som är operativa
frågor menar vi att det bör övervägas att genom en organisatorisk förändring skapa
denna tydlighet. Uppdelningen kan då spegla ansvaret för de strategiska frågorna,
för planering samt för genomförande. Vikten av att skapa en tydlig tillhörighet för
de strategiska frågorna blir allt mer väsentlig i en situation där kommunen har en
tydlig ambition att växa befolknings- och näringslivsmässigt. Att besluta om
detaljplaner är då inte en tydligt strategisk fråga, däremot beslut om
planprioriteringarna.
Ett resonemang enligt ovan och med koppling till nuvarande nämndsorganisation
innebär att det under kommunstyrelsen bildas en strategisk planeringsenhet
innehållande mark- och exploateringsfrågor, GIS-verksamheten, översiktlig
planering ekolog samt infrastruktur. Gestaltningsfrågorna kan ha sin plats i den
strategiska planeringen genom att en stadsbyggnadsvision följer översiktsplanen
med beslut av kommunstyrelsen.
Vid intervjuerna pekas på att samarbetet inom samhällsbyggnadsförvaltningens
olika enheter i det stora hela upplevs fungera bra och vi ser att det idag finns klara
ambitioner kring planprocesserna. Planarbetet anges ha tydliga ägare och det finns
ambitioner från ansvariga att ta med sådana interna kompetenser som behövs för
att all kompetens ska användas. Vi konstaterar dock att planprocessen idag utgår
från de personer som leder processerna vilket innebär en osäkerhet avseende
deltagande och arbetsflöde. Bilden ges att det för det mesta går alldeles utmärkt
men också att det inte alltid är säkerställt. Detta innebär risk för att värdefulla
synpunkter inte tagits tillvara eller att onödig tid får läggas på kompletteringar. Det
ges exempel på återremisser med anledning av att kommunens interna remissvar
pekat på viktiga och nya frågeställningar i ärende.
Processkartläggningar angående planprocessen behöver därför skapas för att
klargöra vilka som ska vara med, i vilken form, i vilket skede samt vem som
ansvarar. Det är dessutom viktigt att driftaspekter redan i ett tidigt skede finns med
i planprocessen. En bra utgångspunkt för detta kan finnas i rekommendationer
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som SKL gett ut och som kan utvecklas utifrån lokala förhållanden och behov. När
det gäller bygglovsprocessen finns på motsvarande sätt rekommendationer från
Boverket.
Vi menar att en viktig faktor för att utveckla samarbetet är tydliga
processbeskrivningar enligt ovan och att detta arbete bör drivas med en bred
förankring men med en tydligt ansvarig samt en fastlagd tidsplan. För att få kraft i
arbetet menar vi att det behövs en projektorganisation med en projektledare som
har ett tydligt ansvar för förändringsprocessen. Inom ramen för projektet bör en
tids- och aktivitetsplan tas fram med tydligt angivna avstämningspunkter som gör
det möjligt att följa förändringsarbetet.
Ett ytterligare förtydligande kring ansvar kan vara att fullfölja resonemanget genom
att även genomföra en ansvarsförändring avseende främst det politiska ansvaret. En
sådan förändring skulle kunna medföra ett förtydliganden avseende hela kedjan
strategisk planering- detaljplaner- bygglov- byggande – förvaltning/drift.
En förändring avseende det politiska ansvaret behöver inte per automatik betyda en
förändring avseende tjänstemannaorganisationen, men respektive enhet skulle
svara i första hand mot en nämnd enligt nedan.
I en ansvarsuppdelning skulle bygglovsnämnden ansvara för hela planprocessen,
dvs planenheten samt bygglovsenheten medan tekniska nämnden skulle svara för
projektering och genomförande medan kommunstyrelsen har ett tydligt ansvar för
de strategiska frågorna.

Strategi

Planering

Bygglovsnämnd

Kommunstyrelse

Strategisk
planering

Översiks
planering

GISarbete

Planenhet

Bygglovsenhet

Projektering/
genomförande

Teknisk nämnd

Bygg- och
projektenhet

Markoch
exploa
tering

Oavsett förändringar eller inte kommer det även fortsättningsvis uppstå frågetecken
i specifika frågor, framförallt sådana som är av principiell natur. Det är dock alltid
underliggande strukturer som har att föra sådana frågor vidare, ex vis frågor om
exploatering i strandnära områden eller omfattande planering av den offentliga
miljön.
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Gatu- och
trafikenhet

4.

Offentlig miljö

4.1.

Utgångspunkter och frågeställningar

Kultur- och fritidsförvaltningen (KoF) har hand om frågor som rör kommunens
utbud av fritidsaktiviteter och kultur. Skötseln av kommunens parker, grönområden
och stränder är några arbetsuppgifter. Likaså sporthallar, bollplaner och
fritidsgårdar. Falkhallen, Ishallen, Falkenbergs IP och Klitterbadet är kommunens
största arenor för sport och kultur.
Förvaltningen handlägger stöd och bidrag till föreningar och organisationer. Den
sköter om bibliotek och museer, parkskötsel, stränder och allmänna toaletter,
kommunala badanläggningar och ungdomsverksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen och Falkenbergs Bostads AB (FaBo) har ansvar för
drift och skötsel av offentlig miljö och anläggningar i egen regi medan SBA har all
drift och skötsel av offentlig miljö utlagd på entreprenad.
Mellan KoF och SBA är ansvar för skötsel uppdelat i vad som populärt kallas grått
och grönt. KoF har ansvaret för grönytor (gräsytor, blomsterplanteringar,
naturområden, finpark, blomsterutsmyckningar) och SBA har ansvaret för gråa ytor
(gator, trottoarer, mark belagd med asfalt, sten och grus).

4.2.

Tidigare utredningar

År 2012 genomfördes en utredning kring ”Samordning av liknande verksamheter
inom tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, Vivab och FaBo”.
Utredningen bedömde att den ekonomiska vinsten med ett verksamhetsmässigt
samgående avseende skötsel av grönytor, kommunens skogar samt stränderna var
förhållandevis blygsam. Utredningen lyfte också fram att den absolut viktigaste
samordningen redan har skett inom kommunen, nämligen "samgåendet" mellan
Fabo och SBA för drift o underhåll.
Utredningen belyste även i viss mån de krav som finns avseende
konkurrensutsättning genom offentlig upphandling som måste beaktas om man
fullföljer ett resonemang att någon annan ska ta över ansvaret för utförande av
skötseluppgifter.
År 2013 presenterades utredningen ”Nya rutiner inom park- och växthus” där ett
antal förslag till en förändrad organisation inom kultur- och fritidsförvaltningen
togs fram. År 2015 togs, med bl a denna utredning som grund, beslut om en ändrad
organisation med såväl tillskott som en minskning av tjänster. Huvudargumenten
för de förändringar som beslutades var att skapa en tydlig och rätt bemannad
ledningsorganisation med tydligt ansvar och befogenheter samt förbättrad ekonomi
genom synergieffekter med ett utvecklat samarbete.
I en intern förstudierapport ”Offentlig miljö” från 2016-04-13, föreslås att
utveckling respektive drift och skötsel av offentlig miljö ska ske i skilda
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organisationer inom kommunkoncernen. Förstudien föreslog att utveckling av
offentlig miljö ska koncentreras inom samhällsbyggnadsavdelningen (SBA) och att
drift och skötsel av offentlig miljö ska koncentreras inom kultur- och
fritidsförvaltningen (KoF) och Falkenbergs Bostadsaktiebolag (FaBo).
Förstudiens förslag har dock inte genomförts.

4.3.

Kultur- och fritidsnämnden

4.3.1.

Reglemente, styrdokument

Enligt reglementet för kultur- och fritidsnämnden ansvarar nämnden för
kommunens








Kultur- och biblioteksverksamhet
Bibliotek och muséer
Namnsättning av gator, vägar, torg och andra offentliga platser
Parkskötsel, skog, växthus, stränder och allmänna toaletter
Ätrans laxfiske
Offentlig konst
Lotteritillstånd

Nämnden ska vidare bl a särskilt handha förvaltning och uthyrning av byggnader
och anläggningar avsedda för kultur- och fritidsverksamhet och som placerats
under nämndens förvaltning samt även ansvara för kulturmiljövården i kommunen
och bevaka kulturminnesvården i samhällsplaneringen.

4.3.2.

Kultur- och fritidsförvaltningens organisation

Inom kultur- och fritidsförvaltningen pågår sedan våren 2015 ett arbete med att
utveckla styrningen och organisationen. I ett första steg har en ny organisation
skapats för avdelningen Park och kust och nu pågår ett arbete med att skapa en ny
organisation för avdelningarna Administration, Ungdom och Falkhall, Anläggning
och bad samt Bibliotek och kulturarv.
Syftet med förändringsarbetet är att skapa en tydlig och rätt bemannad
ledningsorganisation för effektuering av nämndens beslut, effektivisering av
ekonomin genom synergier och samarbete inom och mellan förvaltningens
avdelningar och kommunens övriga förvaltningar och bolag. En
ledningsorganisation ska skapas där ledarna har rätt ansvar och befogenheter och
där varje medarbetares chef är närvarande och aktiv som ledare och beslutsfattare.
Enligt tidsplanen ska den nya organisationen finnas på plats från 2016-06-30.
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4.4.

Intervjuerna

Diskussionen om ansvaret för skötseln av olika områden har funnits under lång tid.
En frustration förs också fram att det ur medborgarperspektivet kan vara svårt att
peka på vem som har skötelansvaret för frågor som förs fram i
synpunktshanteringen.
Det framkommer från flera håll att det upplevs som en ojämnhet i skötselnivåerna, i
vissa fall avseende områden som gränsar till varandra. Som exempel ges
gräsklippning i rondeller och ansamlingar av sand på gång- och cykelvägar där
jämförelser görs med kringliggande skötselområden. Diskussion om olika
ambitionsnivåer framkommer också kring den s.k. Doktorspromenaden med en
frustration att området inte iordningsställs motsvarande förväntan.
På operativ nivå upplevs dock inte att ansvarsgränserna avseende skötsel som så
oklara, utan mer att det inte alltid finns en logik i vem som ansvarar för vad,
framförallt i de fall skötselområdena tydligt gränsar till varandra.
Eftersom det finns en upparbetad skötselorganisation med kompetens samt
personella och maskinella resurser inom Kultur- och fritidsförvaltningen, KoF, förs
fram att det torde vara en effektivisering att utöka ansvarsområdet till sådant
ansvar som idag ligger på gatu- och trafikenheten.
En samlad skötselorganisation skulle vara bra för att kunna göra tydliga
prioriteringar. Idag uppfattas ambitionsnivåerna inte alltid överensstämma mellan
KoF och samhällsbyggnadsavdelningen, SBA.
En sammanslagning av skötseln inom gata – park skulle skapa en stark
organisation. Finns skäl att slå ihop, organisatorisk tillhörighet spelar mindre roll.
Finns ett värde i att ha en organisation med egen personal som snabbt kan rycka in
vid behov och omprioriteringar.
Det pekas på vikten av att KoF kommer in tidigare med i planeringsprocessen så att
drift- och skötselaspekter finns med redan i planeringen. Detta har förbättrats på
senare tid men det finns ingen systematik i detta.
Samarbetet med SBA upplevs ha förbättrats under senare tid. Bra samarbete
uppfattas beträffande lekplatser och anläggningar. Förbättringarna uppfattas delvis
vara personberoende.

4.5.

Kommentar/analys

Frågan om ansvaret för ”det gråa och det gröna” har utretts vid flera tillfällen under
de senaste åren. Senast konstaterades i den förstudie som refererats ovan att
utveckling respektive drift och skötsel av offentlig miljö ska ske i skilda
organisationer inom kommunkoncernen. Förstudien föreslog att utveckling av
offentlig miljö ska koncentreras inom samhällsbyggnadsavdelningen (SBA) och att
drift och skötsel av offentlig miljö ska koncentreras inom kultur- och
fritidsförvaltningen (KoF) och Falkenbergs Bostadsaktiebolag (FaBo).
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En förklaring till den upplevda ojämnheten i skötselnivåerna kan ha en tydlig orsak
till att det också är olika ambitionsnivå med skilda ekonomiska förutsättningar
mellan Gatu- och trafikenheten och skötselverksamheten inom Kultur- och
fritidsförvaltningen.
Vi menar också att en sammanslagning av ansvaret för skötseluppgifterna skulle
skapa en stark organisation där effektivitetsvinster kan hämtas när det gäller högre
utnyttjandegrad av såväl maskinpark som kompetens. Det skulle också innebära en
sammantagen diskussion kring ambitionsnivåer och prioriteringar i
skötselfrågorna. Den organisatoriska tillhörigheten spelar här dock en mindre roll.
Likväl som KoF kan ta över skötselfrågor från gata/trafikenheten skulle en
parkenhet kunna skapas under gata/trafikenheten med effekten av en helhet från
investering till skötsel.
De organisatoriska förändringarna gör att KoF står sig starkare idag än när
förändringsprocessen startade. Uppdragen till respektive avdelning har tydliggjorts
och verksamheten har bättre kostnadskontroll. Detta gör också att man står väl
rustad för att ta ett större ansvar avseende frågor om drift och skötsel.
Om en övergång av skötselansvaret skulle ske från gata/trafik till KoF vill vi dock
peka på att vi inte ser något skäl till att skötselfrågor som direkt har med vägnätet
att göra skulle följa med. Frågor som trafikskyltning, gatusopning,
underhållsasfaltering och snöröjning ligger tydligare som ett ansvar för gata/trafik.
Tidigare utredningar har pekat ut förändringar i skötselansvaret utan att detta
fullföljts. Vi menar att det för att få driv och kraft i förändringsarbetet behöver, efter
beslut om inriktning, en projektorganisation skapas med en projektledare med ett
tydligt ansvar för förändringsprocessen. Inom ramen för projektet bör en tids- och
aktivitetsplan tas fram med tydligt angivna avstämningspunkter som gör det möjligt
att följa förändringsarbetet. Projektet bör även omfatta och klargöra frågan om hur
skötselansvaret ska lösas ur upphandlingssynpunkt i relation till Fabo.
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5.

Samlade kommentarer



Vi menar att det utifrån de styrande dokumenten är tydligt hur
ansvarsfördelningen avseende olika ärenden är. Med en oförändrad
organisation känns inga kompletteringar eller förtydliganden nödvändiga.



Den tungrodda administrationen som upplevs kring att arbeta mot tre nämnder
kan egentligen bara minska genom ändring i den politiska organisationen
alternativt att reglementet för nämnderna ändras.



För att minska sårbarheten avseende nämndadministration förslås att samla
administratörerna så att det dels kan bli ett tydligt flöde i ärendena men också
för att sårbarheten ska vara mindre.



Processkartläggningar angående planprocessen behöver skapas för att klargöra
vilka som ska vara med, i vilken form, i vilket skede samt med ansvariga. Det är
dessutom viktigt att driftaspekter redan i ett tidigt skede finns med i
planprocessen.



Ett ytterligare förtydligande kring ansvar kan vara att fullfölja resonemanget
genom att även genomföra en ansvarsförändring avseende främst det politiska
ansvaret. En sådan förändring skulle kunna medföra ett förtydliganden
avseende hela kedjan strategisk planering- detaljplaner- bygglov- byggande –
förvaltning/drift.



I en ansvarsuppdelning skulle bygglovsnämnden ansvara för hela
planprocessen, dvs planenheten samt bygglovsenheten medan tekniska
nämnden skulle svara för projektering och genomförande medan
kommunstyrelsen har ett tydligt ansvar för de strategiska frågorna.



Frågan om ansvaret för ”det gråa och det gröna” har utretts vid flera tillfällen
under de senaste åren. Senast konstaterades i den förstudie som refererats ovan
att utveckling respektive drift och skötsel av offentlig miljö ska ske i skilda
organisationer inom kommunkoncernen. Förstudien föreslog att utveckling av
offentlig miljö ska koncentreras inom samhällsbyggnadsavdelningen (SBA) och
att drift och skötsel av offentlig miljö ska koncentreras inom kultur- och
fritidsförvaltningen (KoF) och Falkenbergs Bostadsaktiebolag (FaBo).



En förklaring till den upplevda ojämnheten i skötselnivåerna kan ha en tydlig
orsak till att det också är olika ambitionsnivå och skilda ekonomiska
förutsättningar mellan Gatu- och trafikenheten och skötselverksamheten inom
Kultur- och fritidsförvaltningen.



En sammanslagning av ansvaret för skötseluppgifterna skulle skapa en stark
organisation där effektivitetsvinster kan hämtas när det gäller högre
utnyttjandegrad av såväl maskinpark som kompetens. Det skulle också innebära
en sammantagen diskussion kring ambitionsnivåer och prioriteringar i
skötselfrågorna. Den organisatoriska tillhörigheten spelar här dock en mindre
roll.
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De organisatoriska förändringarna gör att KoF står sig starkare idag än när
förändringsprocessen startade. Uppdragen till respektive avdelning har
tydliggjorts och verksamheten har bättre kostnadskontroll. Detta gör också att
man står väl rustad för att ta ett större ansvar avseende frågor om drift och
skötsel.



Om en övergång av skötselansvaret skulle ske från gata/trafik till KoF vill vi
dock peka på att vi inte ser något skäl till att skötselfrågor som direkt har med
vägnätet att göra skulle följa med. Frågor som trafikskyltning, gatusopning,
underhållsasfaltering och snöröjning ligger tydligare som ett ansvar för
gata/trafik.



För att få driv och kraft i förändringsarbetet bör en projektorganisation skapas
med en projektledare med ett tydligt ansvar för förändringsprocessen. Inom
ramen för projektet bör en tids- och aktivitetsplan tas fram med tydligt angivna
avstämningspunkter som gör det möjligt att följa förändringsarbetet. Projektet
bör även omfatta och klargöra frågan om hur skötselansvaret ska lösas ur
upphandlingssynpunkt i relation till Fabo.
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