
Gatuchef 

 
 

 
Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats. Öppenhet, 
respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull 
fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt 
oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag 
för våra medborgare.  

Arbetsplatsen 
I kommunen arbetar vi med visionen att Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög 
livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. Vår verksamhet vilar på en tydlig värdegrund: 
Öppenhet, Respekt och Ansvar, vilket avspeglar sig i våra mål och vårt förhållningssätt. 

Tekniska förvaltningens uppdrag är att fullfölja tekniska nämndens uppgifter och ansvar för 
frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, 
småbåtshamnarna, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering, 
kommunens elnät, park- och naturområden, markreserv och exploatering. Trelleborgs 
kommun står inför en större förvandling under de nästkommande åren. I enlighet med 
kommunens fördjupade översiktsplan arbetar vi efter befolkningsmålet om 50 000 invånare år 
2028. Vi arbetar även med projekt Kuststad 2025 som är ett omfattande 
stadsomvandlingsprojekt med en ringväg, ny infart till hamnen samt bostads- och 
verksamhetsutveckling inom befintligt hamnområde. Till gatuavdelningen söker vi nu en 
gatuchef. 

Arbetsuppgifter 
I rollen som gatuchef ansvar du för: 

• Förvalta gator avseende drift- och underhåll, trafik, parkeringsövervakning, 
gatubelysning och småbåtshamnar. 

• Vara drivande i utveckling och förverkliga avdelningens mål. 
• Ansvara för budget, kvalitetssäkring och uppföljning. 



• Personalansvar för avdelningens sexton medarbetare därav två enhetschefer. 
• Deltagande i olika investeringsprojekt och handlägger egna planerings- och 

utredningsuppdrag. 
• Agera som beställare mot entreprenörer samt genomför olika typer av upphandlingar 

med stöd av kommunens upphandlare. 
• Att göra framställningar till teknisk nämnd inom verksamhetsområdet. 
• Att representera förvaltningen i rollen som markägare av allmän platsmark. 
• Som gatuchef ingår du i tekniska förvaltningens ledningsgrupp. 

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har teknisk högskoleutbildning med inriktning väg- och vatten, likvärdig 
akademisk utbildning eller arbetserfarenhet från liknande verksamheter. Du bör ha erfarenhet 
av att leda en driftorganisation. Du har även erfarenhet av offentliga upphandlingar. 
Yrkeserfarenhet från politisk styrd organisation är meriterande. 

Du har god samarbetsförmåga och vana att arbeta mot uppsatta mål definierade i tid, ekonomi 
och kvalitet. Du är drivande och känner ett ansvar för att hitta de bästa lösningarna 
tillsammans med andra personer. Ditt arbetssätt präglas av struktur och tydlighet och du har 
god förmåga till helhetssyn. 

Som ledare och chef värdesätter vi en god förmåga att tillvarata olikheter, skapa delaktighet 
och samsyn kring verksamheten. Dina kontakter med medarbetare, allmänhet och 
entreprenörer ställer krav på en tydlig och bra kommunikationsförmåga i både tal och skrift. 

Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. 

Körkort B krävs. 

Arbetstid/varaktighet 
Heltid/tillsvidare 

Tillträde 
Snarast eller enligt överenskommelse. 

Kontakt 
För frågor kontakta Anders Stegersjö på Management Partners, telefon 0704-280265 
alternativt anders.stegersjo@mpmalmo.com Din ansökan sänder du till 
anders.stegersjo@mpmalmo.com  

	


