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Plan- och genomförandeprocessen 
Dnr TFN-2013-1016 Dpl 8 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
1. Ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att börja tillämpa den 

reviderade plan- och genomförandeprocessen i enlighet med bilaga 1 till 
kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 

2. Ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att bemanna initierings-
gruppen i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteyttrande den            
13 augusti 2013. 

3. Ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att förändra arbetsordningen 
för etableringsgruppen i enlighet med kommunledningskontorets tjänste-
yttrande den 13 augusti 2013. 

4. Ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att upprätta tidsplaner för 
plan- och genomförandeprojektet, i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 

5. Ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att, för tillämpning av den 
reviderade plan- och genomförandeprocessen, utarbeta nödvändiga interna och 
förvaltningsövergripande rutiner, checklistor och dokumentmallar m.m. 

6. Föreslå kommunstyrelsen att trafiksäkerhetsfrågorna överförs från 
stadsbyggnadsnämnden till teknik- och fastighetsnämnden och uppdra till 
teknik- och fastighetsförvaltningen att till kommunledningskontoret lämna 
förslag om eventuella budgetjustering samt ändringar i reglementet med 
anledning av detta. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsutskottet gav den 10 maj 2012 kommunledningskontoret i 
uppdrag att ansvara för en organisationsöversyn för att förändra och förtydliga 
ansvars- och arbetsfördelning utifrån givna rekommendationer i Arne Svenssons 
rapport ”Uppföljning av organisationsöversyn i Karlstads kommun”. Slutrapport 
2010-06-14. En annan del av uppdraget gällde en eventuell gemensam stab för 
miljö-, stadsbyggnads- och teknik- och fastighetsförvaltningen. Det deluppdraget är 
avslutat, i och med att en gemensam stabsfunktion formellt bildades 1 april 2013 
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efter kommunstyrelsens beslut den 13 mars 2013. Den del av kommunledningsut-
skottets uppdrag från den 10 maj 2012, som behandlas i föreliggande ärende, gäller 
plan- och genomförandeprocessen. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 27 augusti 2013 § 10 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 augusti 2013. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 13 augusti 2013. 
 
Ärende 
Kommunledningskontoret har i ett tjänsteyttrande behandlat förslag på reviderad 
plan- och genomförandeprocess. Syftet med revideringen var att skapa en snabb 
och kvalitetssäkrad process. Arbetsgruppen, som arbetat fram förslaget, har bestått 
av medarbetare från kommunledningskontoret, miljöförvaltningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen.  
 
Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen den 27 augusti 2013, § 10. 
Kommunstyrelsen rekommenderar teknik- och fastighetsnämnden, miljönämnden 
och stadsbyggnadsnämnden att fatta beslut om samtliga beslutspunkter, 
förutom beslutspunkt 1, 2, 4, 6 och 10, vid ordinarie nämndssammanträde i 
september 2013. Besluten ska därefter översändas till kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning och bör vara kommunstyrelsen tillhanda den 30 september 2013. 
 
 
 
 

Hans Wennerholm 
teknik- och fastighetsdirektör 
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