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 Kommunstyrelsen 

Principer för ny tjänstemannaorganisation 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att godkänna principer för en ny tjänstemannaorganisation enligt föredragningen,  

 

att följande kontor byter namn från och med 1 januari 2015;   

- kulturförvaltningen (KTF), tidigare kulturkontoret  

- miljöförvaltningen (MIF), tidigare miljökontoret  

- stadsbyggnadsförvaltningen (SBF), tidigare kontoret för samhällsutveckling  

- överförmyndarförvaltningen (ÖFV) , tidigare överförmyndarkontoret  

 

att följande förvaltningar inrättas från och med 1 januari 2015; 

 

- en utbildningsförvaltning (UBF)  

- en arbetsmarknadsförvaltning (AMF)   

- en socialförvaltning (SCF)  

- en äldreförvaltning (ÄLF)  

- en omsorgsförvaltning (OMF)  

 

att produktionsförvaltningen Vård & bildning byter namn till Vård & omsorg (V&O),  

 

att förvaltningscheferna för respektive förvaltning tituleras direktör, samt  

 

att uppdra till stadsdirektören att godkänna respektive förvaltnings organisation.   

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 9-10  juni 2014 om en ny nämndorganisation för Uppsala 

kommun, som träder i kraft 1 januari 2015. I samband med detta fick kommunstyrelsen i 

uppdrag att fastställa principer för en ny tjänstemannaorganisation kopplat till den nya 

nämndstrukturen (KSN-2013-1280).  

 

 



 

 

Föredragning 

En huvudprincip för den nya organisationen har varit en nämnd - en chef. Undantag kan göras 

utifrån effektivitetsaspekt. Här föreslås stadsbyggnadsförvaltningen även fortsättningsvis 

biträda fyra nämnder. För övriga förvaltningar föreslås principen en nämnd - en chef gälla.  

 

Vidare föreslås att chefen för respektive förvaltning tituleras direktör. Respektive direktör 

föreslås få i uppdrag att utforma förvaltningens organisation, vilken sedan ska godkännas av 

stadsdirektör.  

 

Nuvarande kontor föreslås byta namn till förvaltning för att skapa en enhetlig benämning för 

hela organisationen. Fem nya förvaltningar föreslås inrättas utifrån den nya nämndstrukturen; 

en utbildningsförvaltning (UBF), en arbetsmarknadsförvaltning (AMF), en socialförvaltning 

(SCF), en äldreförvaltning (ÄLF) och en omsorgsförvaltning (OMF).  Vidare föreslås en 

namnändring av kontoret för samhällsutveckling till stadsbyggnadsförvaltningen, 

miljökontoret till miljöförvaltningen, överförmyndarkontoret till överförmyndarförvaltningen 

(ÖFV) och kulturkontoret till kulturförvaltningen. Kommunledningskontoret föreslås behålla 

sitt nuvarande namn. Produktionsförvaltningen Vård & bildning föreslås byta namn till Vård 

& omsorg (V&O). Produktionsförvaltningen Teknik & service föreslås behålla sitt nuvarande 

namn, detta gäller även brandförsvaret.  

 

I den förra omorganisationen 2003 benämndes tjänstemannaorganisationen på uppdragssidan 

för kontor och produktionens tjänstemannaorganisation förvaltning. Detta för att skapa en 

tydlighet kring de olika rollerna. I den nya nämndstrukturen finns inte länge samma behov av 

uppdelning. En nämnd kan ansvara för både egen produktion och strategisk planering. För att 

skapa tydlighet och enhetlighet föreslås tjänstemannaorganisationen benämnas förvaltning. 

Flera stora kommuner använder både begreppen, kontor och förvaltning, vilket skapar en 

otydlighet. Traditionellt sett används ordet förvaltning som benämning för offentlig 

verksamhet, både inom stat, landsting och kommun.  

 

Kommunledningskontoret föreslås behålla sitt nuvarande namn eftersom kontoret har två 

uppdrag, dels att vara kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation och dels leda och stödja 

kommunens övriga tjänstemannaorganisation.   

 

Förvaltningscheferna för de nya förvaltningarna föreslås tituleras direktör. Syftet är att uppnå 

en likställighet mellan de olika förvaltningarna, men också med andra större kommuner. 

Eventuella övriga direktörstjänster ska godkännas av stadsdirektören. 

 

De nya förvaltningarna förutsätter att en ny organisation bildas då ansvarsområden och 

verksamhet förändras. De nya cheferna bör få i uppdrag att själva utforma förvaltningens 

organisation, vilken sedan ska godkännas av stadsdirektör. 
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