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Inledning 

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde 

 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden fullgör också de uppgifter som 
kommunen har enligt lag eller annan författning inom dessa områden.  
 
Undantag är kommunstyrelsens ansvar för:  
- beslut om prioritering i vilken ordning arbete med planer ska påbörjas 
- beslut om planbesked  
 
Nämnden får starta planarbete enbart efter beslut om prioritering av kommunstyrelsens planutskott.  
 
Nämnden har rätt att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  
 
I nämndens uppgifter ingår att  

 ansvara för hur gator, vägar, parker och övriga allmänna platser ska planeras och utformas 
 

 ansvara, tillhandahålla och utveckla tjänster inom projektering och projektledning vid ny-, om- o 
tillbyggnad av frilufts-, motions- o idrottsanläggningar, gator, vägar, parker och övriga allmänna 
platser 
 

 ansvara för kommunens trafikplanering samt frågor om parkering och trafiksäkerhet 
 

 fullgöra de trafikuppgifter som avses i § 1 lagen om nämnder för vissa trafikfrågor 
 

 ansvara för kommunens uppgifter enligt lagen om flyttning av fordon 
 

 upplåta samt meddela kommunens villkor för tillstånd att ta i anspråk allmän plats 
 

 ansvara för den kommunala lantmäterimyndighetens organisation, personal och ekonomi 
 

 ansvara för kommunens tillsyn enligt tobakslagen, utom vad gäller socialnämndens ansvar för:  
- tillsyn av handel enligt §§ 12 – 12 c i tobakslagen och  
- anmälan av försäljning av tobaksvaror enligt § 12 c i samma lag 
 

 ansvar för ärenden om bostadsanpassningsbidrag 
 

 ansvar för kommunens uppgifter enligt lag om lägenhetsregister 
 

 ansvar för namnsättning av kvartersmark  
 

 ansvara för drift, underhåll och administration avseende områdena vägmärken, trafikanordningar 
och trafiksignaler.  

 
Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att ansvara för dessa uppgifter. 
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Samhällsbyggnadsnämndens inriktning för 2019 

 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ska förstärka den positiva utvecklingen som Kalmar kommun 
befinner sig i och vara en katalysator för att främja investeringar och byggnation. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska inom ramen för ovanstående ansvarsområde bidra till att hela kommunen 
växer och utvecklas, samt till att Kalmar är en motor för regional utveckling. 
 
Nämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare, besökare samt övriga aktörer och ska 
därför präglas av god service, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Kalmar kommuns värdegrund ska 
genomsyra all verksamhet. Utifrån den värdegrunden är samhällsbyggnadsnämndens inriktning att all 
verksamhet ska vara målstyrd, effektiv, utvecklingsbenägen och fokusera på arbetsglädje hos personalen. 
Det fortsatta arbetet med SBK 2.0 kommer att prioriteras under året.  
 
Under 2019 inriktar samhällsbyggnadsnämnden verksamheten på arbetet med en ny och 
jämställdhetssäkrad översiktsplan. Översiktsplanen ska utgå både från kort och lång planeringshorisont 
samt präglas av digitalisering, dialog och delaktighet. Centrala utgångspunkter i arbetet är livskvalitet och 
klimat. 
 
Efter att redan i februari 2018 ha nått upp till målet gällande antalet bostäder i antagna detaljplaner ökar 
nu vikten av att tydligare planera för bostäder utifrån behovet idag, om fem respektive tio år. En 
bostadsstrategi ska tas fram tillsammans med övriga berörda förvaltningar utifrån riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Riktlinjerna säkerställer att förvaltningen arbetar för att motverka bostadssegregation 
genom att stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande i alla områden vad gäller upplåtelseformer, 
lägenhetsstorlekar och hustyper, som motsvarar invånarnas behov. Nu och på sikt.  
 
För att uppnå målet om ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet samt upprätthålla god service krävs 
ytterligare digitalisering av förvaltningens verksamheter. En strategisk utvecklingsplan för digitalisering på 
två till fyra års sikt behöver tas fram och implementeras. Samhällsbyggnadskontoret behöver planera och 
prioriteria förvaltningens behov gällande digitalisering i en behovsanalys.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden inriktar verksamheten på att sätta medborgaren i centrum för allt arbete. Mot 
bakgrund av det prioriterar samhällsbyggnadsnämnden att utveckla informations- och 
kommunikationsarbetet gentemot invånare, besökare och övriga samhällsaktörer, men även internt. Ett 
nöjd dialogindex (NDI) kommer att tas fram för att visa på hur väl kommunikationen med ovanstående 
fungerar utifrån olika aspekter som till exempel kön och ålder. Verksamheten inriktas även på att utveckla 
den systematiska uppföljningen, dels för att visa på om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt men också som en grund till en framtida digitalisering. 
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Samhällsbyggnadsnämndens organisation 

 
Samhällsbyggnadsnämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. Samhällsbyggnadsnämndens 
förvaltning är samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontorets verksamhet är organiserad i tre olika 
verksamheter: miljö, planering och bygg samt stadsingenjör, som sammanlagt innefattar 10 olika enheter. 
Utöver det finns en förvaltningsövergripande stab och stadsarkitekten som är direkt underställt 
förvaltningschefen. Organisationen ser ut enligt följande:  
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Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter 

 
 

Verksamhet Miljö  
 
Hälsoskyddenheten 
Hälsoskyddsenhetens huvudarbetsuppgift är tillsyn och rådgivning enligt Miljöbalken. Vi besöker varje år 
samtliga förskolor, grundskolor, gymnasier, bassänger samt tatuerare och piercare; totalt cirka 140 objekt. 
Utöver det hanterar vi klagomålärenden från främst privatpersoner. Målet med vår tillsyn är att människor 
inte ska utsättas för hälsorisker t.ex. där de bor, när de går i skolan, badar eller tatuerar sig. Dessutom har 
vi tillsyn enligt Strålskyddslagen, Tobakslagen och Lag om skydd mot internationella hot mot människors 
hälsa. Enheten deltar aktivt i kontorets arbete med bygglov, förhandsbesked och fysisk planering med 
expertkunskap inom t.ex. buller, radon och andra störningar från omgivningen. Enhetens energi-, klimat- 
o transportrådgivare ger kostnadsfri och opartisk energi- o klimatrådgivning, riktad till allmänheten, 
föreningar, mindre företag och organisationer. Syftet är att visa möjligheter att effektivisera och minska 
energianvändningen. 
 
Livsmedelsenheten  
Livsmedelsenhetens huvudarbetsuppgifter är kontroll, smittspårning, uppföljning av klagomål och 
varningar samt information inom livsmedelsområdet.  Livsmedelsenheten kommer 2019 att kontrollera 
registrerade verksamheter enligt planlagd tillsynsplan för att säkerställa att livsmedelslagstiftningen följs. 
Planeringen av tillsynen bygger på riskklassning och erfarenhetsbedömningar och målet är att reducera 
eventuella hälsorisker, samt granskande kontroller ur redlighetssynpunkt. Livsmedelsverket har fastställt 
nationella myndighetsmål och operativa mål för 2017-2020. Vi kontrollerar de operativa mål som är 
aktuella fördelat mellan säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska risker samt information. 
Enheten kommer också att delta i Miljösamverkan sydosts projekt för länet. 
 
Miljöskyddsenheten 
Miljöskyddsenhetens huvudarbetsuppgift är information, rådgivning och tillsyn av verksamheter som kan 
påverka miljön. Det gäller till exempel industrier, biltvättar, lantbruk, dagvattenutsläpp, förorenad mark 
och enskilda avlopp. På enheten finns dessutom en naturvårdshandläggare som arbetar med 
naturvårdsfrågor och strandskyddsdispenser. Enheten deltar i det fysiska planeringsarbetet och kommer 
under 2019 att ta aktiv del i översiktsplaneringen med expertis inom till exempel förorenad mark, 
dagvatten, naturvårdsfrågor och påverkan från industrier. Enheten representerar Kalmar kommun i 
vattenråden och är också med i Kalmarsundskommissionen. När det finns möjlighet deltar vi i olika 
externfinansierade projekt. Under 2019 ska enheten fortsätta det strategiska arbetet med enskilda avlopp, 
arbeta med den återkommande tillsynen av miljöfarliga verksamheter och förorenad mark samt delta i 
projekt med anknytning till god vattenstatus. 
 

 
Verksamhet Planering och Bygg 
 
Planeringsenheten  
Planeringsenhetens huvudsakliga arbetsuppgifter består i att ta fram detaljplaner och övergripande 
strategiska planer såsom Översiktsplan och Grönstrukturplan, liksom program och fördjupade 
översiktsplaner. I detaljplanen beslutas hur marken ska användas och om den får bebyggas eller ej, var 
vägar får dras och var naturen ska sparas. Här sätts också begränsningar i form av hur byggnader får 
användas, hur höga byggnader får vara, liksom krav på byggnaders utformning. Det är utifrån detaljplanen 
som ett bygglov fattas. I de strategiska planerna beslutas hur större områden ska utvecklas, var 
förtätningar kan ske och nya områden växa fram. Planeringsenheten svarar också på planbesked där 
markägare kommer med förslag om hur deras mark ska användas.  
 
Under 2019 kommer planeringsenheten att fortsätta arbeta med bostadsmålet. Dessutom inleds arbetet 
med en ny översiktsplan som ska fokusera på invånarnas livskvalitet. Flera andra strategiska dokument är 
också under framtagande såsom klimatanpassningsplan, plan för vattenhållande områden och en 
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uppdaterad vindkraftsplan. 
 
Bygglovsenheten 
Bygglovsenhetens verksamhet går ut på att handlägga, avgöra och förbereda yttranden till 
samhällsbyggnadsnämnden i ärenden som avser bygglov, startbesked och tillsyn. Bygglovsenheten ger 
också information, service och vägledning till medborgarna i frågor som rör samhällsbyggnadsnämndens 
tillsynsarbete. Huvudsyftet för verksamheten är att verka för en bättre samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 
samhälle och för kommande generationer. 
 
Projektenheten 
Projektenhetens huvuduppdrag är att driva investerings- o exploateringsprojekt inriktade mot byggnation 
av bland annat gator, vägar, parkeringar, broar, kajer, parker, lekplatser och övriga allmänna platser. 
Projekten är antingen kopplade till genomförandet av nya bostads- och verksamhetsområden eller 
investeringar i befintliga allmänna platser som exempelvis bullervallar, grönområden, utegym, motionstråk, 
busshållplatser eller gång- och cykelvägar. Enheten bistår även, vid behov, med förprojektering och 
kostnadskalkyler i arbetet med nya detaljplaner och utredningar inför framtida genomförandeprojekt. 
 
TME 
Enheten TME (trafik, markupplåtelse och evenemang) arbetar med tre huvudområden; trafik, 
markupplåtelse och evenemang. TME har för avsikt att under 2019 stärka och förtydliga enhetens och 
medarbetarnas roller, fortsätta utveckla enhetens mål att ha bästa trivsel, glädje och arbetsmotivation men 
också att medarbetarna ska känna en stolthet för vårt dagliga arbete. Vi ska verka ihop tillsammans med 
andra enheter och medarbetarna ska erbjudas kompetenshöjande åtgärder. Enheten ska fokusera på våra 
huvudområden, lyfta fram de olika trafikantslagen; gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. Tillsammans ska 
vi göra Kalmar trafiksäkert, framkomligt och tillgängligt. Vi ska medverka till att ge förutsättningar för att 
fler på ett trafiksäkert sätt ska nyttja cykel, öka åkandet med kollektivtrafiken och ge den växande bilismen 
rätt förutsättningar samt att bygga ut och förbättra gång- o cykelvägnätet, säkra passager och 
övergångställen. Vi ska fortsätta arbeta för tätare avgångar med kollektivtrafiken och till kraftigt reducerad 
prisbild, samt ge trafiksäkra förutsättningar för användande av bil och förbättra parkeringsmöjligheter i vår 
växande kommun.  
 
Inom markupplåtelse arbetar enheten för att ge tydlig och korrekt information och skapa bra 
förutsättningar vid upplåtelse på allmän plats. Enheten kommer under 2019 fortsätta med sitt arbete för 
att kunna vara den kommun som arrangörer av evenemang verkligen vill komma till, genom att ha en bra, 
välkomnande och tydlig mottagningsstrategi. Enhetens roll i det praktiska, samordnande och 
förvaltningsövergripande arbetet ska fortsätta, liksom vårt aktiva deltagande i de olika 
evenemangsgrupperna. 
 

Verksamhet Stadsingenjör 
Verksamhetsområde Stadsingenjör består av enheterna Kart-och GIS, Lantmäteri- och Mätningsenheten. 
Verksamheten arbetar med lantmäterifrågor samt producerar och förvaltar geografisk information. 
Informationen används i hela samhällsbyggnadsprocessen som planering, projektering, byggnation och 
GIS-analyser. Stadsingenjören föreslår kvartersnamn, namn på gator, vägar, större parker m.m. 
Verksamheten ansvarar också för adressättning och ajourhållning av lägenhetsregistret.  
 
Kart- och GIS-enheten 
Kart- och GIS-enheten arbetar med ajourhållning av primärkartan, tillsammans med Mätningsenheten. 
Primärkartans kvalitet är viktig i de beslutsunderlag som enheten också tar fram som en del i 
samhällsbyggnadsprocessen. Det kan till exempel vara nybyggnadskartor till bygglov eller grundkartor för 
detaljplaner. Enheten svarar också för en stor mängd analysuppdrag med hjälp av våra geografiska 
informationssystem (GIS), som t.ex. solstudier eller översvämningsanalyser. De geografiska 
informationssystemens styrkor är att förenkla och förtydliga information som har ett geografiskt 
sammanhang. Det gör att efterfrågan på enkla digitala tjänster ökar både internt och externt. Kart- och 
GIS-enheten utvecklar, underhåller och samordnar hela kommunens behov av kartstöd, analoga som 
digitala.  
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Lantmäterienheten 
Kalmar kommun är en av 39 kommuner som har en egen lantmäterimyndighet. Huvuddelen av 
verksamheten är handläggning av och beslut i lantmäteriförrättningar. Det som görs i en förrättning kan 
till exempel vara att bilda nya fastigheter och ändra fastigheter som redan finns. Myndigheten är 
samrådsinstans i detaljplaner, gör fastighetsförteckningar till planer och medverkar även aktivt i 
planarbetet när det gäller frågor om bl.a. fastighetsrättsligt genomförande. Enheten ansvarar för 
ajourhållning av det nationella fastighetsregistret och digital registerkarta som visar fastighetsindelning, 
rättigheter, planer och bestämmelser. Andra arbetsuppgifter är att svara på fastighetsanknutna frågor från 
allmänheten, fastighetsutredningar och rådgivning i fastighetsrättsliga frågor inom kommunen. 
 
Mätningsenheten 
Mätningsenheten utför bland annat utsättning och lägeskontroll av byggnader eller anläggningar, 
gränsutvisning, mätning för kartproduktframställning (exempelvis grundkartor och nybyggnadskartor), 
inmätning för projekteringsunderlag, vägutsättning, ledningsmätning, höjdavvägning och andra 
mätuppdrag enligt överenskommelse.  
 

 
Verksamhet Stab 
 
Stabens huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja förvaltningschefen, de förtroendevalda och 
förvaltningens övriga verksamheter med olika typer av beslutsunderlag, som bidrar till såväl måluppfyllelse 
som kvalitetssäkring och utveckling inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Det gäller 
exempelvis beslutsunderlag i form av budget, ekonomisk uppföljning och prognos samt delårs- och 
årsbokslut. Annan typ av uppföljning som hanteras är NKI, verksamhetsmått och servicegarantier, samt 
bostadsstatistik och prognos för bostadsbyggande. Bostadstatistiken är ett centralt underlag i arbetet med 
att prioritera detaljplaner så att bostadsmålen kan uppfyllas, samt för andra förvaltningar och kommunala 
bolags möjlighet att planera sin verksamhet. En del av uppföljningen sker via uppgifter inrapporterade i 
projektverktyget Antura, där staben bidrar med stöd och support till verksamheterna samt är drivande i 
utvecklingen av hur projektverktyget ska användas på kommunövergripande nivå i 
samhällsbyggnadsprocessen.  
 
Staben svarar på förvaltningsövergripande undersökningar såsom Boverkets Bostadsmarknadsenkät och 
tillhandahåller representanter för samhällsbyggnadskontoret i olika kommunövergripande nätverk som rör 
exempelvis jämställdhets-, tillgänglighets- och integrationsarbete. Staben synkroniserar även förvaltningens 
arbete med olika typer av styrande dokument som Verksamhetsplan med internbudget samt tillhörande 
intern kontrollplan, delegationsordning, dokumenthanteringsplan med mera, samt arbetet med olika typer 
av utredningar som riktlinjer för boendeplanering. Förvaltningens deltagande i såväl extern- som 
internrevision synkroniseras också av staben. Arbetet med SBK 2.0 fortsätter enligt tidplan och 
projektleds av en projektledare på staben. 
 
All nämndadministration samt administrationen kring övriga presidiemöten hanteras av 
nämndsekreteraren på staben och utredaren med juristkompetens tillhandahåller bland annat strategiskt 
och juridiskt stöd vid upphandlingar och är förvaltningens kontaktperson för dataskyddsförordningen 
GDPR. Administrativt stöd till förvaltningschefen och stadsarkitekten, olika typer av 
förvaltningsövergripande administration som exempelvis rör personal eller det hälsofrämjande arbetet, 
liksom förvaltningsövergripande beställningar, sköts också av staben.  
 
Förvaltningens verksamhetsutvecklare digitalisering och IT-samordnare är båda placerade på staben. 
Under 2019 kommer dem, i nära samarbete med såväl chefer som medarbetare och förtroendevalda, 
främst fokusera på att utarbeta och implementera en strategisk utvecklingsplan för digitalisering av 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet och samordna arbetet med planering och prioritering av 
förvaltningens behov gällande digitalisering i form av en behovsanalys. Vidare kommer de att 
implementera den centralt uppdaterade systemförvaltningsmodellen på samhällsbyggnadskontoret. Två 
digitaliseringsåtgärder som är beslutade att genomföras under 2019 är implementeringen av Public 360 för 
nämndsadministrationen, samt arbetet med att implementera ett digitalt mellanarkiv.  
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Under 2019 kommer staben i än ökad utsträckning att fokusera på arbete med Mobility Management, det 
vill säga arbete med långsiktigt informations- och kampanjarbete för att ändra på beteenden och attityder 
hos invånarna i syfte att fler ska välja yteffektiva och hållbara transportslag. Från och med 2019 kommer 
främst infrastrukturstrategen och de två projektledarna på staben arbeta med frågorna, dels i ordinarie 
verksamhet som exempelvis översiktsplanen men även i projektform. Det är för närvarande tre aktuella 
projekt inom området: CMM, På Egna Ben (PEB) samt HÅllbara REsval KAlmar Linnéuniversitetet 
(HÅREKA). De två sistnämnda är nyligen beviljade och startar upp från och med årsskiftet 2018/2019.  
 
I CMM fortsätter arbetet med att ta fram en mobilitetsstrategi för Kalmar kommun (SUMP) där cykel och 
andra yteffektiva transportslagspelar en framträdande roll. PEB finansieras i sin helhet av 
Energimyndigheten och utvecklar tillsammans med utbildningsförvaltningen metoder och tävlingar för att 
minska andelen föräldrar som skjutsar sina barn till skolan till förmån för hållbara transportslag. 
HÅREKA medfinansieras till 50 % av Regionalfonden och fokuserar på arbetspendling, främst i de 
centrala delarna och på LNU. Vidare pågår utredningen om det framtida stationsläget i Kalmar som leds 
av staben, vilket kommer intensifieras under 2019. 
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Verksamhetsmål 
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk planering för 
2020-2021. I verksamhetsplanen med budget har kommunfullmäktige definierat fem fokusområden med 
inriktningstexter; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög 
kvalitet i välfärden samt Personal och arbetsmiljö.  
 
Respektive fokusområden har brutits ner till fullmäktigemål som sedan berörda nämnder har blivit 
tilldelade och sedan brutit ned till nämndmål och aktiviteter. Fokusområdena har också genererat uppdrag 
till kommundirektören, som har ansvar för att de genomförs och eventuellt delegeras till berörda 
förvaltningar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har brutit ned de fullmäktigemål som nämnden är berörd av till nämndmål. De 
har sedan kompletterats med aktiviteter och i vissa fall indikatorer för att underlätta arbetet med 
uppföljning och utvärdering. De fullmäktigeuppdrag som av kommundirektören har riktats till 
samhällsbyggnadsnämnden har en ansvarig person utsetts för.  
 
 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål 

 
Samhällsbyggnadsnämnden har totalt 19 mål och 61 aktiviteter som finns presenterade i sin helhet i bilaga 
1, Verksamhetsplan 2019.  
 
Under ovanstående rubrik ”Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter” finns en beskrivning av vad varje 
enhet på samhällsbyggnadskontoret arbetar med som förutom mål och aktiviteter bidrar till att nämndens 
antagna verksamhetsplan uppfylls. 
 

Ordning och reda i ekonomin 

Inom fokusområdet Ordning och reda i ekonomin har samhällsbyggnadsnämnden formulerat tre mål som 
berör systematisk uppföljning och digitalisering och under dessa mål finns det totalt 12 aktiviteter. 
Aktiviteterna berör bland annat arbetet med NDI (Nöjd dialog index), implementering av projektverktyg, 
dokumenthanteringsplan, utvecklingsplan för digitalisering och Public 360 för nämndadministration.  

 

Ett grönare Kalmar 

Inom fokusområdet Ett grönare Kalmar har samhällsbyggnadsnämnden formulerat fyra mål som rör 
fossilbränslefri kommun, cykeltrafik, kollektivtrafik och god vattenstatus. Det är 18 aktiviteter kopplade till 
målen. Aktiviteterna berör huvudsakligen verksamhetsområdena miljö samt planering och bygg. Under 
detta fokusområde finns även två uppdrag från verksamhetsplan 2018 angående Kalmar cykelstad och 
klimatanpassningsplan. Kommunfullmäktige har i Verksamhetsplan med budget 2019-2021, genom 
kommundirektören, tilldelat nämnden två mål angående Utreda ökat naturbete, ängsmarker mm samt 
Utveckla naturvårsarbetet.  

 

Ett växande attraktivt Kalmar 

Inom fokusområdet Ett växande attraktivt Kalmar finns sju mål och här återfinns förvaltningens högst 
prioriterade mål att inom kommunkoncernen möjliggöra färdigställandet av minst 500 bostäder samt att 
under 2019 planera för minst 350 bostäder. Målen genomsyrar hela förvaltningen och har 19 aktiviteter 
kopplade till sig. Under detta fokusområde finns även två uppdrag från verksamhetsplan 2018 angående 
huvudvägnät för samtliga transportmedel och tillgänglighet till stadskärnan. 
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Hög kvalitet i välfärden 

Inom fokusområdet Hög kvalitet i välfärden har inte kommunfullmäktige tilldelat några mål till 
samhällsbyggnadsnämnden men nämnden har ändå valt att anta två mål som berör fullmäktigemålen bästa 
skolkommun och bästa äldreomsorgskommun. Här under finns fem aktiviteter som framförallt berör 
samarbetet mellan samhällsbyggnadskontoret och utbildningsförvaltningen respektive 
omsorgsförvaltningen.  
 

Personal och arbetsmiljö 

Inom fokusområdet Personal och arbetsmiljö har samhällsbyggnadsnämnden formulerat tre mål där 
samhällsbyggnadskontoret ska fortsätta arbetet med medarbetarengagemang och att jämställdhetssäkra 
verksamheten samt behålla sina låga sjukfrånvarotal. Det finns sju aktiviteter kopplade till målen som 
berör arbetet med SBK 2.0, introduktionsutbildning och den fortsatta satsningen på hälsofrämjande 
arbete. 
 
 

Uppdrag 

 
I verksamhetsplan 2019 har kommunfullmäktige tilldelat kommundirektören ett antal uppdrag som 
kommundirektören sedan kan tilldela nämnder och bolag. Samhällsbyggnadsnämnden har 2019 blivit 
tilldelade två nya uppdrag. Från samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2018 finns det fyra uppdrag 
som inte var genomförda under året och som därmed är aktuella även 2019. 

Uppdrag från kommunfullmäktige 

Uppdrag – Utreda ökat naturbete, ängsmarker m.m. 
Utreda hur vi ökar naturbete, ängsmarker och andra miljöer som gynnar pollinerare och biologisk 
mångfald i kommunen som geografiskt område.   
 
Uppdrag – Utveckla naturvårdsarbetet 
Utveckla naturvårsarbetet med syfte att förbättra förutsättningarna för rekreation, friluftsliv och biologisk 
mångfald på kommunal mark. Inom ramen för uppdraget kommer samhällsbyggnadsnämnden bland 
annat arbeta med cykelslingor och exempelvis utreda lämpliga platser för mountainbikeslingor och 
landsvägscykling. 
 
Uppdrag – Klimatanpassningsplan  
Majoritetens inriktning är att under 2018 ta fram en klimatanpassningsplan. Uppdraget ej genomfört 2018 
och kvarstår därmed 2019. 
 
Uppdrag – Kalmar cykelstad 
Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. 
Uppdraget ej genomfört 2018 och kvarstår därmed 2019. 
 
Uppdrag – Tillgänglighet till stadskärnan. 
Majoritetens inriktning är att gemensamt med näringsidkare och fastighetsägare ta fram en handlingsplan 
på kort och lång sikt förbättra tillgängligheten för alla trafikslag till stadskärnan. Uppdraget ej genomfört 
2018 och kvarstår därmed 2019. 
 

Uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden 

Uppdrag – Huvudvägnät för samtliga transportslag  
TME får i uppdrag att planera för kommande investeringar för huvudvägnät för samtliga transportslag. 
Uppdraget ej genomfört 2018 och kvarstår därmed 2019.  
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Ekonomiska förutsättningar 

Ekonomi 

 
Av kommunfullmäktiges fem fokusområden är det framförallt ”Ett växande attraktivt Kalmar” som 
samhällsbyggnadsnämnden arbetar mest med och då framförallt målet om färdigställandet av bostäder, 
vilket mycket av förvaltningens ekonomiska och personella resurser går åt till.  
 
Under hösten 2018 har kommunfullmäktige beslutat om och gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
ta fram en ny översiktsplan för Kalmar kommun. Arbetet med framtagandet av översiktsplanen kommer 
att ledas av planeringsenheten där cirka fyra planarkitekter kommer att arbeta med detta under en 
tvåårsperiod. Det innebär att förvaltningen kommer att ha mindre resurser för framtagande av 
detaljplaner, vilket i sin tur innebär minskade intäkter. ÖP-arbetet genererar också ökade kostnader för 
bland annat medborgarkommunikation, utredningar, material, annonsering med mera. 
 
Kalmar kommun har under hösten 2018 tagit fram en digitaliseringsstrategi vars syfte är att samtliga 
verksamheter inom kommunen ska använda digitalisering som ett strategiskt verktyg föra att utveckla, 
effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten, samt erbjuda bättre samhällsservice. För att leva upp till 
detta syfte har samhällsbyggnadsnämnden valt att i budget 2019 avsätta ekonomiska resurser för en ny 
tjänst som verksamhetsutvecklare digitalisering inom stabsverksamheten. Initialt kommer förvaltningens 
arbete med digitalisering att innebära ökade kostnader som förhoppningsvis längre fram kommer att 
medföra resursbesparingar.  
 
Stadsingenjörsverksamheten har 2018, liksom föregående år, haft en hög aktivitet och utfört många 
mätningsuppdrag, fastighetsbildningar, GIS- och kartuppdrag med mera. Även 2019 kommer att bli ett år 
med hög aktivitet inom dessa områden. Verksamheten har dock märkt av en viss minskning av 
beställningar av grundkartor, projekteringsmätningar och utsättningar. Däremot märks en ökad efterfrågan 
på GIS-tjänster internt i kommunen.  
 
Även bygglovenheten har fortsatt varit hårt belastad under 2018 då antalet bygglovsärenden varit många. 
Det stora antalet ärenden har i sin tur inneburit att intäkterna fortsatt har varit höga men ändå något lägre 
jämfört med året innan. För 2019 ser däremot ärendemängden ut att minska något vilket kan innebära att 
enheten får svårt att nå upp till intäktsbudgeten.  
 
På grund av ett flertal vakanta tjänster på både planerings- och projektenheten under 2018 har de inte 
lyckats att uppnå sina intäktskrav. Inför 2019 är däremot de flesta vakanserna återbesatta, men för 
planeringsenheten har nämnden ändå beslutat att sänka intäktsbudgeten med 1,0 mnkr 2019. 
Planeringsenhetens nettobudget hade behövt höjas ytterligare för att täcka hela intäktsbortfallet och de 
ökade kostnaderna för ÖP-arbetet, men kommunfullmäktige har inte avsatt några ekonomiska resurser i 
budget 2019 i och med beslutet om framtagande av ny översiktsplan. 
  
TME-enheten har i budget 2019 fått en utökning med en tjänst som trafikhandläggare eftersom behovet 
av ytterligare personella resurser har uppkommit under 2018. Inom trafikområdet är det framförallt 
trafiksäkerhet såsom parkeringslösningar och cykel- och gångvägar som det läggs mycket resurser på.  
 
Även miljöverksamheten kommer att vara hårt belastade eftersom den ökade bostadsplaneringen innebär 
fler ärenden att arbeta med. Ändringar inom lagstiftningsområdena livsmedelstillsyn och miljöbalken är 
omfattande och kräver utbildningsinsatser och tid. Under 2019 införs den nya vatten-, klimat och 
miljönämnden, vilket miljöverksamheten kommer att påverkas av. Arbetet med den nya översiktsplanen 
kommer även den att kräva personella resurser. Under 2019 går även det strategiska arbetet med enskilda 
avlopp in i en ny fas med uppföljning som kommer att vara tidskrävande men även innebära minskade 
intäkter. 
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Budget 2019 per verksamhetsområde 

I nedanstående diagram visas hur samhällsbyggnadsnämndens nettobudget för 2019 fördelats (siffrorna 
inom parantes anger föregående års fördelning) mellan nämnd 4% (4%), ansvar förvaltningschef 16% 
(24%) och stab 21% (13%) samt verksamhetsområdena stadsingenjör 30% (28%), planering o bygg 13% 
(16%) och miljö 17% (16%). Skillnaden mellan åren beskrivs närmare under rubriken Driftsbudget. 
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Utmaningar och prioriteringar 

Utmaningar 

 
Inför 2019 står samhällsbyggnadskontoret inför en rad utmaningar, bland annat kopplat till ekonomi. 
Samhällsbyggnadsnämndens budget är känslig för svängningar i konjunkturen. Detta med anledning av att 
ca 60 % av verksamheten finansieras av intäkter i form av bland annat detaljplaneintäkter, bygglov och 
parkeringsintäkter, förrättningsärenden, kart- o mätningsuppdrag samt intäkter för miljö-, hälsoskydd- och 
livsmedelstillsyn. Det kan innebära att nämndens budgeterade intäkter kan minska av skäl som nämnden 
inte kan påverka.  
 
De senaste 5 åren har antalet ärenden och uppdrag som ålagts samhällsbyggnadskontoret markant ökat. 
Detta har satt en press på förvaltningen att arbeta mer effektivt och trots det ökade trycket har arbetet 
hållit hög standard och nöjd kundindexet (NKI) bibehållits. Under 2019 kommer stort fokus läggas på 
medarbetarengagemang. Projektet SBK 2.0, som syftar till att förvaltningen ska vara en attraktiv 
arbetsplats där vi arbetar tillsammans med rätt saker på ett effektivt sätt och där alla medarbetare trivs och 
känner att de kan utvecklas, ska fortsätta.  
 
En annan typ av utmaning för samhällsbyggnadskontoret är kopplat till digitalisering och en föränderlig 
omvärld. Ökade krav på tillgänglighet, extern kommunikation och delaktighet gör att 
samhällsbyggnadskontoret, som bedriver en teknikbaserad verksamhet, måste utveckla verksamheten för 
att öka antalet digitala lösningar för allmänheten och övriga aktörer. För att svara upp mot detta krävs 
skapandet av resurser samt förmågan att kunna omprioritera verksamheten. Två exempel är 
implementeringen av Public 360 för nämndens administration samt arbetet med att implementera ett 
digitalt mellanarkiv. I den strategiska utvecklingsplan för digitalisering som under 2019 ska tas fram avses 
mål att utvecklas för de olika verksamhetsområdena.  
 
Under 2019 kommer samhällsbyggnadskontoret påbörja arbetet med kommunens nya översiktsplan. Det 
är ett omfattande arbete som kräver stora resurser, framförallt på planeringsenheten men också på 
förvaltningen i stort. Detta bidrar också till en omfördelning av resurser från detaljplaneringen vilket gör 
att intäkterna från dessa inte blir lika stora som tidigare år. 
 
Att bedriva en stark omvärldsbevakning är centralt i förvaltningens arbete för att snabbt kunna ställa om 
en komplex verksamhet. Då förvaltningens verksamhet täcker ett väldigt brett område; från att planera 
nya trafikleder till olika former av myndighetsutövning, är det mycket som händer i vår omvärld som kan 
påverka verksamheten, exempelvis lagförändringar. Förvaltningens arbete har också en stor påverkan på 
andra förvaltningars förmåga att utföra sina uppdrag och det är därför av yttersta vikt att det finns en klar 
prioritering av uppdrag med en tydlig ledning och styrning. För att samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
kunna uppnå beslutade mål och prioriteringar krävs en bra och effektivt samverkan med övriga 
förvaltningar och kommunala bolag. 
 

Prioriteringar 

 
I och med Verksamhetsplan med internbudget 2019 har samhällsbyggnadsnämnden, genom beslutade mål 
och aktiviteter, angivit vad förvaltningen ska prioritera inom kommunfullmäktiges fem fokusområden. 
Målen och aktiviteterna har brutits ned på verksamhetsnivå och de kommer även att brytas ned till 
enhetsnivå så att all kontorets personal blir medvetna om verksamhetsplanen och arbetet med den under 
året. 
 
Utöver arbetet med ovannämnda mål, aktiviteter och uppdrag kommer samhällsbyggnadskontoret 
prioritera arbetet med medarbetarengagemang. Detta bygger på de tre delarna motivation, ledarskap och 
styrning och ska tillsammans bidra till en attraktiv arbetsplats. Projektet SBK 2.0 är en stor del av detta 
arbete och leder till många bra diskussioner och en ökad medvetenhet.  
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Under 2019 kommer arbetet med Mobility Managment också prioriteras. Det ska bland annat ske genom 
ett sammarbete med utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för att öka andelen barn 
som färdas till skola med hållbara transporter.  
 
En annan väldigt tydlig prioritering för 2019, och kommande år, är digitalisering av verksamheten. En 
strategisk utvecklingsplan för digitalisering ska under året tas fram och implementeras. 
Samhällsbyggnadskontoret behöver också planera och prioritera förvaltningens behov gällande 
digitalisering i en behovsanalys. Två projekt, som redan är påbörjade, är implementeringen av Public 360 
för nämndsadministrationen samt arbetet med att implementera ett digitalt mellanarkiv. Dessa, 
tillsammans med en ökad systematisk uppföljning och utveckling av informations- och 
kommunikationsarbetet gentemot invånare, besökare och övriga samhällsaktörer, samt internt, är viktiga 
delar för att samhällsbyggnadskontoret ska lyckas med en ökad digitalisering av verksamheten. 
 
Under 2019 kommer samhällsbyggnadsnämnden också prioritera arbetet med en ny, jämnställdhetssäkrad 
översiktsplan. Den har fyra stycken inriktningar; Livskvalitet i Kalmar kommun, klimat och vatten, 
bostadsplanering och offentlig service utifrån behov nu och på sikt samt dialog och delaktighet. Även i 
arbetet med översiktsplanen kommer digitaliseringen bli en stor del, inte minst i dialoger och ökad 
delaktighet.  
 
Under 2019 kommer Stadsingenjörsverksamheten bl.a. att fortsätta förvalta och utveckla stomnäten, för 
att framöver bättre kunna tillgodogöra de fördelar som modern mätteknik ger samt undersöka hur snabbt 
växande tekniker som drönarteknik och markbunden laserskanning skulle kunna effektivisera och utveckla 
verksamheten. Verksamheten kommer också under 2019 att utveckla digitala tjänster som gör det enklare 
för medborgare och medarbetare, t.ex. en vidareutveckling av planmosaiken, arbeta med den nationella 
standardiseringen som påbörjats gällande geografisk information, samt delta i arbete med utveckling av 
nytt handläggningsstöd för lantmäteriförrättningar. Lantmäterienheten behöver under året arbeta för att 
handläggningstiderna för lantmäteriförrättningar inte ska öka ytterligare, utan att rättssäkerheten för den 
skull blir eftersatt. Jämsides med detta ska enheten fortsätta medverka i planarbetet för att underlätta 
genomförandet av kommande detaljplaner. Verksamheten kommer också delta i arbetet för en digital 
sammanhållen samhällsbyggnadsprocess. 
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Kvalitet i verksamheten 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare, besökare samt övriga 
aktörer och ska därför präglas av god service, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. För att tydliggöra 
vad de kan förvänta sig av verksamheterna har nämnden formulerat ett antal servicegarantier som 
presenteras nedan.  

Tillgänglighet och bemötande 

 Samhällsbyggnadskontorets kunder och besökare får inom två arbetsdagar svar på brev, e-post, 
sms eller dylikt. Svaret innebär antingen ett direkt svar på frågan/synpunkten eller ett besked om 
när kunden kan förvänta sig ett svar. 
 

 Samhällsbyggnadskontoret besvarar 95 % av alla inkommande samtal av en person alternativt 
genom ett besked om när personen som söks är anträffbar. Det finns också möjlighet att lämna 
ett meddelande till personen. 
 

 Samhällsbyggnadskontoret publicerar protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträden 
på Kalmar kommuns hemsida senast två arbetsdagar efter det att protokollet är justerat. 
 

 Samhällsbyggnadskontoret tar till sig alla synpunkter, såväl beröm som klagomål, som inkommer 
via Tyck till på Kalmar kommuns hemsida. Synpunkterna används sedan i arbetet med att 
förbättra förvaltningens service och bemötande. 

Samhällsbyggnadskontorets servicegarantier  

Bygglov - Beslut om bygglov lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in. Ansökan ska 
följa gällande detaljplan och överensstämma med plan- och bygglagens krav.  
 
Värmepumpar - Beslut om värmepumpsansökan lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan 
lämnats in.  
 
Enskilda avlopp – Beslut om enskilt avlopp lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in. 
 
Planbesked – Beslut om planbesked ska lämnas inom 4 månader efter att komplett ansökan lämnats in. 
 
Om samhällsbyggnadskontoret inte leverarar beslut i enlighet med servicegarantierna ovan, görs 
nedsättning av avgiften med 25 %. Servicegarantierna gäller inte för ärenden som måste behandlas av 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Bygglov - Bygglovsavgift för en- och tvåbostadshus med en byggnadsarea på högst 300m2 utgår vid 
uppförande av huvudbyggnad med eluppvärmning och ett primärenergital som inte överstiger 26 kwh/m2 
och år. För gränsvärden för huvudbyggnader med annat uppvärmningssätt används värdarna som 
redovisas i FEBY18 Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY). 

Samhällsbyggnadskontorets handläggningstider 

 

 Handläggningstiden för fastighetsbildningsärenden ska behållas vid 30 veckor (medianvärde).  

 Utsättning av hus ska ske så snart som möjligt efter beställning. 

 Nybyggnadskartor (A och B) levereras inom två veckor (medianvärde). 

 Levereras av GIS-uppdrag ska ske inom två veckor (medianvärde).  

 Beslut om bostadsanpassning skall lämnas senast två veckor efter komplett ansökan 
(medianvärde). 

 Beslut om bygglov som följer gällande detaljplan och överensstämmer med plan- och bygglagen 
lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in.  

 Beslut om värmepumpsansökan lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in. 

 Beslut om enskilt avlopp lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in. 
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Personal 

Personalstruktur 

 
Under 2018 har organisationen påverkats av en fortsatt relativt hög personalomsättning på förvaltningen. I 
kombination med den arbetskraftsbrist som råder har förvaltningen haft stora svårigheter att fylla de 
vakanta tjänsterna. En kompetensförsörjningsstrategi för att hantera detta har varit att vidareutveckla 
befintlig personal genom kompetensinsatser, förändrade arbetsuppgifter och utökade ansvarsområden. I 
flera fall har även nyutexaminerad eller relativt oerfaren personal anställts som innebär en ökad belastning 
på befintlig personal för att säkerställa bra introduktioner och stöd i arbetet.  
  
 

Personalstruktur  

  Oktober 2018  Oktober 2017 

Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Antal 61 55 116 55 52 107 

Årsarbetare 61 55 116 54,6 52 106,6 

Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 100 100 100 99,2 100 99,6 

Medelålder 44,4 43,8 44,1 45 45,5 45,2 

Personalomsättning i % inkl. pensioner 11,96 7,20 9,64 12,36 13,54 12,92 

 
Utöver ovanstående har förvaltningen även tre vikarier och fyra visstidsanställda. 
 

Pensionsavgångar 

De stora pensionsavgångar som var för några år sedan har nu mattas av. 2019 är det endast en 
medarbetare (man) som fyller 65 år och vi ser att fler väljer att jobba kvar efter 65 år. 
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Kompetensförsörjning 

 
En av de största utmaningar som förvaltningen har är att förse organisationen med rätt kompetens. Stor 
konkurrens om arbetskraften i Sverige innebär inte bara att det är svårt att rekrytera nya medarbetare utan 
även att arbetet med att behålla personalen blir än viktigare. Kompetensutveckling, nya utmaningar i 
arbetet och ledarutveckling tillsammans med marknadsmässiga löner och riktat arbete med att vara en 
attraktiv arbetsgivare blir därför mycket viktiga delar för att kunna möjliggöra att nämnden når sina mål. 
 
Förvaltningen har arbetat fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för 2017-2019 som fokuserar på 
att attrahera, behålla och utveckla personal för att kunna möta upp de kompetensbehov som 
verksamheten har på sina medarbetare. Den har reviderats något under 2018 för att säkerställa att den 
möter upp de behov som finns på förvaltningen.  
 

Sjukfrånvaro och förebyggande arbete 

 
Under 2019 kommer vi fortsätta arbeta med vårt förebyggande strategiska arbete med hälsofrämjande 
insatser för att minska riskerna för att sjukfrånvaron ökar. Insatserna kommer ha fokus på psykosocial 
arbetsmiljö och stillasittande arbete, två av de största arbetsmiljöriskerna på förvaltningen.  
 
Från att under 2017 minskat, har sjukfrånvaron återigen ökat något. Den är dock fortsatt mycket låg 
jämfört med kommunen i övrigt. Frisknärvaron har sjunkit hela 11,3 procentenheter jämfört med 2017, 
d.v.s. andelen medarbetare som sedan årsskiftet inte haft någon sjukfrånvaro alls har minskat. 
 
 

Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid 

  September 2018 September 2017 

  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

18-29 år 4,5 2,0 3,9 1,3 2,5 1,6 

30-49 år 3,0 2,4 2,6 4,2 2,2 3,1 

50-67 år 5,6 1,8 3,9 3,4 1 2,4 

Sjukfrånvaro totalt 4,4 2,2 3,3 3,5 1,8 2,68 

Frisknärvaro 35,9 48,2 41,7 46,7 59,6 53 

 
 
 

Ackumulerad sjuklönekostnad t o m oktober 

  2018 2017 2016 

Sjuklönekostnad 579 506 397 820 309 615 

 
I och med att den totala sjukfrånvaron har ökat, ökar också sjuklönekostnaden under samma period. 
Förvaltningen kommer därför att arbeta aktivt med att förebygga sjukfrånvaro under 2019. 
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Driftsbudget 

Driftsbudget 2019 

 
Sammanställningen nedan visar de förändringar som skett från budgetram 2018 till ram 2019. En utökning 
av ram har skett för kostnadsökningar vid köp av verksamhet och för effekten av komponentavskrivning 
samt kompensation för löneökning 2018 på helårsbasis, vilket ger en ökning av ram med drygt 0,6 mnkr.  
 
Ytterligare ramförändring har skett på grund av överflyttning av IT-budget från förvaltningarna till 
kommunledningskontorets IT-enhet, vilket innebär en minskning av ram med drygt -2,3 mnkr. 
Kommunens IT-enhet övergår därmed från intäktsfinansiering till rambudgetfinansiering från och med 
2019. Framöver görs årlig ramjustering av IT-budget grundat på volymförändringar på förvaltningarna, 
vilket får beslutas av kommundirektören. 
 

 
 
I budget 2019, jämfört med föregående år, har några organisatoriska förändringar gjorts där bland annat 
budget för infrastruktur (personal- och övrig kostnad) och en administrativ tjänst har flyttats över från 
förvaltningschefens ansvar till staben. Därutöver har en tjänst flyttats från planeringsenheten till staben 
(verksamhetsutvecklare digitalisering) och en tjänst från bygglovenheten till TME (trafikhandläggare). 
 
Den totala intäktsbudgeten på -70,6 mnkr 2019 innebär en ökning med -0,2 mnkr mot budget 2018. 
Ökningen inkluderar en minskning av intäkter med 1,0 mnkr på planeringsenheten på grund av ÖP-
arbetet samt en ökning med -1,2 mnkr på staben på grund av projektintäkter.  
 
Av samhällsbyggnadsnämndens totala kostnadsbudget på 116,2 mnkr avser 80,8 mnkr personalkostnader 
(70 %) och 34,1 mnkr övriga verksamhetskostnader (30 %). Jämfört med budget 2018 har 
personalbudgeten för 2019 ökat med 0,7 mnkr, vilket inkluderar en utökning med två projektledartjänster 
samt justering av ett par enheters budget enligt faktisk lönekostnad. Budgeten för övriga 
verksamhetskostnader har 2019 jämfört med 2018 minskat med -2,2 mnkr på grund av flytt av IT-budget 
till kommunledningskontoret. 
 

 

Förändringar 2019 jämfört med 2018

tkr tkr

Budgetram 2018 47 369

Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet 33

Effekt av komponentavskrivning 149

Löneökning 2018, helårseffekt 440

Överflyttning IT-budget till KLK -2 358

Summa förändringar mellan 2018 och 2019 -1 736

Budgetram 2019 45 633

Driftsbudget Budget 2019 Budget 2018 Skillnad

Intäkter -70 598 -70 390 -208

Kapitaltjänstkostnader 1 333 1 277 56

Personalkostnader 80 844 80 181 663

Övriga verksamhetskostnader 34 057 36 301 -2 245

Summa 45 633 47 369 -1 736
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Driftsbudget 2019 per verksamhet 

I nedanstående sammanställning redovisas förändringen mellan budget 2018 och budget 2019 per 
ansvar/verksamhetsområde uppdelat på intäkter respektive totala kostnader. 
 

 
 
 
Minskningen av nämndens budget beror på överföringen av IT-budget till kommunledningskontoret. 
 
Budget för förvaltningschef har minskat med knappt -4,1 mnkr, vilket dels beror på att budget för IT har 
överflyttats till kommunledningskontoret samt att budget för infrastruktur och en administratör har 
flyttats över till staben.  
 
För stabsverksamheten har budgeten ökat med 3,6 mnkr på grund av flytt av infrastrukturbudget 
(personal- och övrig kostnad) samt att två tjänster, administratör och verksamhetsutvecklare digitalisering, 
har tillförts verksamheten. Därutöver har stabens budget utökats med två tillsvidaretjänster som 
projektledare som till största delen är finansierade med projektintäkter. 
 
Stadsingenjörsverksamhetens nettobudget har minskat med -0,1 mnkr, vilket inkluderar en liten minskning 
av intäkter och en minskning av budget för övriga kostnader, såsom serviceavtal och flytt av IT-budget. 
 
Verksamhet planering och bygg har totalt en minskning av budget med -1,0 mnkr jämfört med budget 
2018, varav -0,3 mnkr beror på flytt av IT-budget. Planeringsenhetens nettobudget har minskat med drygt 
-1,5 mnkr, varav intäktsbudgeten har sänkts med 1,0 mnkr på grund av arbetet med ÖP:n. En tjänst har 
flyttats till staben (verksamhetsutvecklare digitalisering) och från och med 1 september 2018 flyttades två 
landskapstjänster från planering till projektenheten vilket nu har justerats på helårsbasis. 
Bygglovenhetens nettobudget har minskats med -1,1 mnkr framför allt på grund av flytt av en tjänst till 
TME.  
 
Projektenheten har en ökad nettobudget med 0,8 mnkr jämfört med 2018 på grund av flytt av två 
landskapstjänster under hösten 2018, nu på helårsbasis. TME-enhetens nettobudget har till 2019 ökats 
med 0,6 mnkr på grund av flytt av en tjänst från bygglovenheten. 
 
Miljöverksamheten har 2019 en minskad nettobudget med -0,1 mnkr jämfört med föregående år, vilket 
beror på flytt av IT-budget.  

Driftsbudget Skillnad

tkr

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto

Nämnd 0 1 658 1 658 0 1 665 1 665 -7

Förvaltningschef 0 7 165 7 165 0 11 237 11 237 -4 072

Stab -1 365 11 154 9 789 -165 6 364 6 199 3 590

Stadsingenjör -10 283 23 881 13 598 -10 375 24 081 13 706 -108

Planering o bygg -52 540 58 332 5 792 -53 440 60 268 6 828 -1 036

Miljö -6 410 14 043 7 633 -6 410 14 144 7 734 -101

Summa -70 598 116 232 45 633 -70 390 117 759 47 369 -1 736

Budget 2019 Budget 2018
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Investeringsbudget 

Investeringsbudget 2019 

 
Samhällsbyggnadsnämndens budget för investeringar har de senaste åren legat på 1,0 mnkr men från och 
med 2019 har den utökats till 1,1 mnkr. Framförallt är det till mätenheten på stadsingenjörsverksamheten 
som budgeten använts för inköp av fordon och mätinstrument. Investeringsbudget 2019 ligger i sin helhet 
budgeterad på förvaltningschefens ansvar och kommer under året att fördelas på verksamhetsområdena 
när behov av investering uppstår. 
 
 

 
 

 

  

Investeringsbudget 2019 2018

tkr Budget Budget Skillnad

Verksamhet

Förvaltningschef 1 100 400 700

Stadsingenjör 0 500 -500

Miljö 0 100 -100

Summa 1 100 1 000 100
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Bilagor 

Verksamhetsmål i Hypergene 

Bilaga 1, Verksamhetsplan 2019 

Intern kontrollplan i Hypergene 

Bilaga 2, Intern kontrollplan 2019 
 
 


