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Inledning 

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde 

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

  



Samhällsbyggnadsnämndens inriktning för 2018 

 

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. 
Under 2018 kommer det fortsatta arbetet med hälsofrämjande insatser att prioriteras och en arbetsgrupp 
inriktad på gemenskapshöjande aktiviteter kommer att inrättas.  
 
Under 2018 inriktar samhällsbyggnadsnämnden verksamheten på att möjliggöra för en hög 
bostadsbyggnation i kommunen, både genom planering och genomförande. Uppföljningen av antalet 
bostäder i antagna detaljplaner under 2017 visar att målet 833 bostäder kommer att uppfyllas till i princip 
det dubbla, vilket innebär att samhällsbyggnadsnämnden fortsatt kommer ha ett ökat fokus på 
genomförande av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt under 2018. 
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att tillsammans med övriga förvaltningar och bolag arbeta för att 
färdigställa minst 700 bostäder per år fram till 2020. 
 
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. 
Verksamheten inriktas även på att ta fram relevanta nyckeltal för utvärdering och uppföljning som visar 
om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. 
 

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:  
 
 

 
 

  



Beskrivning av verksamheten  

 

Verksamhet Stab 
 
Stabens huvudsakliga funktion är att stödja förvaltningschefen, nämnden och de olika verksamheterna 
med beslutsunderlag och övrigt utredningsarbete vad gäller främst ekonomi och uppföljning, 
nämndadministration, IT, projektledning och verksamhetsutveckling samt genom förvaltningens 
reception. Enheten arbetar förvaltningsövergripande för att samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ska 
vara målstyrd, effektiv, utvecklingsbenägen och att det finns arbetsglädje hos alla medarbetare. 

 
Verksamhet Stadsingenjör 
 
Under 2018 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 2018 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 utveckla arbetssättet i 
lantmäteriförrättningar, bl. a med hjälp av ett mer integrerat kartstöd som tagits i bruk i slutet av 2017. 
Under 2018 planerar Stadsingenjörsverksamheten även att beställa nya flygfoton för att kunna 
tillhandahålla ett uppdaterat kartmaterial.  
 
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.  
 
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 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 2018 kommer planeringsenheten 
att arbeta för att färdigställa målet om 2500 planerade bostäder på tre år. Enheten kommer dessutom att 
arbeta med flera strategiska dokument såsom Klimatanpassningsplan och Vattenförsörjningsplan.  
 
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. 
Under 2018 kommer Projektenheten fortsätta arbeta med att göra verklighet av de planer och visioner 
som tas fram för kommunens mark och dess offentliga platser.    
 
TME   
Enheten TME arbetar med tre huvudområden; trafik, markupplåtelse och evenemang (TME). TME har 
för avsikt att 2018 ska bli en nystart för Kalmar kommun i allt som rör trafikfrågor och lyfta fram de olika 
trafikantslagen; gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. 2017 var ett år där vi fick förmånen att göra en 
gemensam kommunal trafikenhet, att bygga ett TME-team som ska verka ihop tillsammans med andra 
verksamheter. Tillsammans ska vi göra Kalmar trafiksäkert, vi ska 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 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 för upplåtelse på allmän plats. Enheten kommer under 2018 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. 

 
  



 
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 störningen 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  
Livsmedelsenheten kommer 2018 att kontrollera registrerade verksamheter enligt planlagd tillsynsplan för 
att säkerställa att verksamheterna följer livsmedelslagstiftningen. Planeringen 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. De operativa målen är 17 stycken fördelat mellan säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, 
kemiska risker samt information. Vi har för avsikt att delta i de nationella projekten som planeras 2018 
som berör våra typer av verksamheter. Enheten kommer också att delta i Miljösamverkan sydosts projekt 
för länet. 
 
Miljöskyddsenheten 
Miljöskyddsenheten 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 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 2018 ska enheten fortsätta det strategiska 
arbetet med enskilda avlopp. Enheten kommer också att arbeta med den återkommande tillsynen av 
miljöfarliga verksamheter och förorenad mark och kommer även att delta i projekt med anknytning till 
god vattenstatus.  
 



Verksamhetsmål 

 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om en verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering 
för 2019-2020. 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 i sin tur har brutit 
ned till nämndmål och aktiviteter. Fokusområdena har också genererat uppdrag till kommundirektören 
som har ansvar för att de genomförs. 
 
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. Undantaget är sex fullmäktigemål där samhällsbyggnadsnämnden har antagit 
fullmäktiges mål även som nämndsmål. De fullmäktigeuppdrag som av kommundirektören har riktats till 
nämnden har en ansvarig person utsetts för.  
 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål 

 
Samhällsbyggnadsnämnden har totalt 25 mål och 53 aktiviteter som finns presenterade i sin helhet i bilaga 
1, Verksamhetsplan 2018.  
 

Ordning och reda i ekonomin 

Inom fokusområdet Ordning och reda i ekonomin har samhällsbyggnadsnämnden formulerat målet att 
samhällsbyggnadskontorets verksamheter bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt och 
kopplat till det finns tre aktiviteter. Förvaltningen har under 2017 vidtagit flertalet verksamhetsutvecklande 
åtgärder, bland annat har arbetet med att prioritera och upprätta detaljplaner effektiviserats. Under 2018 
ska förvaltningen säkerhetsställa att tidsredovisning görs på alla enheter och vi ska vara drivande i att få 
fram en kommunövergripande uppföljning i projektverktyget Antura samt att ta fram standardiseringar 
inom projektering. 

 

Ett grönare Kalmar 

Inom fokusområdet Ett grönare Kalmar har samhällsbyggnadsnämnden formulerat åtta mål som rör 
fossilbränslefri kommun, cykeltrafik, kollektivtrafik, klimatneutrala resor, hållbarhetsåtgärder och vatten. 
Det är 18 aktiviteter kopplade till målen. Aktiviteterna berör huvudsakligen verksamhetsområdena miljö 
samt planering och bygg.  

 

Ett växande attraktivt Kalmar 

Inom fokusområdet Ett växande attraktivt Kalmar återfinns förvaltningens högst prioriterade mål, att 
under åren 2016 till och med 2018 ska Kalmar planera för 2 500 bostäder, varav 300 småhus samt målet 
att möjliggöra genomförandet av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt. Prognosen för 
måluppföljningen visar att förvaltningen levererar i princip det dubbla mot kommunfullmäktiges mål för 
år 2017 och med god mariginal kommer att uppfylla målet till och med 2018. Ett nytt övergripande mål i 
budget 2018 är, samlat för kommunkoncernen ska vi arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år  
fram till år 2020. Samhällsbyggnadsnämnden har antagit elva mål under detta fokusområde. Målen 
genomsyrar hela förvaltningen och har tjugotvå aktiviteter kopplade till sig.  



 

Hög kvalitet i välfärden 

Inom fokusområdet hög kvalitet i välfärden har inte samhällsbyggnadsnämnden antagit några nämndmål 
eller aktiviteter. 
 

Personal och arbetsmiljö 

Inom fokusområdet personal och arbetsmiljö har samhällsbyggnadsnämnden formulerat fem mål där 
samhällsbyggnadskontoret ska fortsätta arbetet med medarbetarengagemang och att jämställdhetssäkra 
verksamheten samt behålla sina låga sjukfrånvarotal. Det finns sex aktiviteter kopplade till målen. 
 

Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter 

Utöver ovannämnda mål och aktiviteter har samhällsbyggnadsnämnden valt att formulera ytterligare ett 
mål inriktat på att medborgaren ska stå i centrum för samhällsbyggnadskontorets arbete. Till målet finns 
fyra aktiviteter som handlar om medborgadialog, E-tjänster, strategisk kommunikation och digitalisering.  
 

Kommunstyrelsens uppdrag 

 

I verksamhetsplan 2018 har kommunstyrelsen tilldelat kommundirektören ett antal uppdrag som 

kommundirektören sedan kan tilldela nämnder och bolag. Samhällsbyggnadsnämnden har fått tre uppdrag 

tilldelade som under året kommer att avrapporteras direkt till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förvaltningschefen är ansvarig för dessa uppdrag. 

 

Uppdrag – Komplettera vattenförsörjningsplanen 

Komplettera vattenförsörjningsplanen med en plan för att återskapa och bevara 

vattenförhållandeområden. 

 

Uppdrag – Klimatanpassningsplan  

Majoritetens inriktning är att under 2018 ta fram en klimatanpassningsplan. 

 

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.  
 
Uppdrag – Plan för trädersättning  
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att göra en plan för trädersättning i kommunen. Planen ska 
omfatta planterade träd, inte träd i naturmark. Arbetet med planen ska påbörjas under mandatperioden. 
 

Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag 

 

Uppdrag – Huvudvägnät för samtliga transportslag  

TME får i uppdrag att planera för kommande investeringar för huvudvägnät för samtliga transportslag. 

 

  



Ekonomiska förutsättningar 

Ekonomi 

 
Samhällsbyggnadsnämndens mål för bostadsplanering, att till och med 2018 planera för 2 500 bostäder, 
varav 300 småhus, genomsyrar alla förvaltningens verksamheter. Inför verksamhetsplan och budget 2018 
har nämnden tagit höjd för detta mål bland annat genom att bryta ned målet till ett antal aktiviteter för 
verksamheterna. I och med kommunfullmäktiges krav på bostadsplanering har nämnden även tagit höjd 
för detta i budget 2018 genom en utökning av personalbudgeten med en ytterligare projektledartjänst och 
en ytterligare förrättningsassistent, vilka finansieras genom en utökad intäktsbudget inom förvaltningen, 
jämfört med budget 2017.  
 
Stadsingenjörsverksamheten har 2017, liksom föregående år, haft en hög aktivitet och utfört många 
mätningsuppdrag, fastighetsbildningar, GIS- och kartuppdrag mm. Även 2018 kommer att bli ett år med 
hög aktivitet inom dessa områden. Fr.o.m. 2018 övertar statliga Lantmäteriet, enligt en lagändring, 
registerkartan vilket innebär att lantmäterimyndigheten inte längre kommer erhålla den årliga ersättningen.   
 
Även bygglovenheten har fortsatt varit hårt belastad under 2017 då antalet bygglovsärenden ökat och även 
dess insatser per ärende. Det stora antalet ärenden har i sin tur inneburit att intäkterna ökat jämfört med 
2016 och nämnden har därför beslutat att intäktsbudgeten för bygglov ökats till nivå med 2017 års utfall, 
eftersom den stora ärendemängden ser ut att kvarstå även 2018. Detta innebär att verksamheterna även 
2018 måste hålla samma höga servicenivå för att klara det ökade trycket och intäktskravet. 
 
Planerings- och projektenheterna fick i budget 2017 ett ökat intäktskrav för att täcka upp för de ökade 
personella resurserna som tagits höjd för, för att klara av det ökade kravet på planering och genomförande 
av detaljplaner. På grund av ett flertal vakanta tjänster på enheterna har de inte lyckats att uppnå det ökade 
intäktskravet men då de i slutet av året har rekryterat ett antal nya medarbetare kvarstår samma intäktskrav 
även i budget 2018. Den kommunövergripande översiktsplanen ska aktualitetsprövas en gång per 
mandatperiod och förvaltningen startade redan under hösten 2016 upp detta arbete som kommer att 
avslutas under 2018.  
 
TME-enheten har under 2017 tillsatt ett antal vakanta tjänster vilket för 2018 kommer att innebära att 
enheten än mer kan fokusera på planering och utförande av exempelvis trafikärenden och evenemang. 
Inom trafikområdet är det framförallt trafiksäkerhet såsom parkeringslösningar och cykel- o gångvägar 
som det läggs mycket resurser på. Det ökade intäktskravet (7,5 mnkr) fr.o.m. 2017 avseende nya 
parkeringsområden har inte kunnat uppnås 2017 men för 2018 kommer intäkterna att öka med anledning 
av helårseffekten.  
 
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. Det nya ärendehanteringssystemet som införs i början 
av 2018 kommer att kräva omfattande arbetsinsatser. Dessutom flyttas en tjänst, IT-samordnare, från 
miljöverksamheten till staben.   
 
  



Budget 2018 per verksamhetsområde 

I nedanstående diagram visas hur samhällsbyggnadsnämndens nettobudget för 2018 fördelats (siffrorna 
inom parantes anger föregående års fördelning) mellan nämnd 4% (3%), ansvar samhällsbyggnadschef 
24% (15%) och stab 13% (9%) samt verksamhetsområdena stadsingenjör 28% (21%), planering o bygg 
16% (39%) och miljö 16% (13%). Skillnaden beskrivs närmare under rubriken Driftsbudget. 
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Utmaningar och prioriteringar 

Utmaningar 

Inför 2018 står samhällsbyggnadsförvaltningen inför en rad utmaningar, bland annat kopplat till ekonomi. 
Samhällsbyggnadsnämndens budget är känslig för svängningar i konjunkturen. Detta med anledning av att 
60 % av verksamheten finansieras av intäkter i form av bland annat detaljplaneintäkter, intäkter för 
planbesked, förrättningsärenden, kart- o mätningsuppdrag, bygglov och parkeringsintäkter samt intäkter 
för miljö-, hälsoskydd- och livsmedelstillsyn. Det kan innebära att nämndens budgeterade intäkter kan 
minska av skäl som nämnden inte kan påverka.  
 
Utöver en känslighet för svängningar i konjunkturen, kommer samhällsbyggnadsförvaltningen under 2018 
även behöva hantera ett inkomstbortfall på Stadsingenjörsverksamheten på minst 0,3 mnkr, eventuellt 
mer. Lantmäterimyndigheten har under ca 10 års tid haft ett avtal med statliga Lantmäteriet om leverans 
till Nationell digital registerkarta, NDRK. NDRK-avtalet är uppsagt, och statliga Lantmäteriet övertar 
enligt lagändring fr.o.m. 2018 registerkartan. Det innebär att Lantmäterimyndigheten inte längre kommer 
att erhålla den årliga ersättningen som år 2017 var ca 0,3 mkr. Arbetsuppgifterna med registerkartan är 
dock kvar. 
 
Utöver att ersättningen för NDRK upphör, finns det även en risk för ytterligare intäktsbortfall i och med 
att motsvarande avtal för leverans av adress-, byggnads- och topografidata (ABT) med statliga 
Lantmäteriet också är uppsagt. Detta p.g.a. att statliga Lantmäteriet vill öppna upp delar av sin geodata. 
Förhandlingar mellan statliga Lantmäteriet och SKL pågår. Den årliga ersättningen för ABT var år 2017 ca 
0,2 mnkr.  
 
De senaste fem åren har antalet ärenden och uppdrag som ålagts samhällsbyggnadsförvaltningen markant 
ökat, medan resurserna ökat endast marginellt. Detta har satt en press på förvaltningen att arbeta mer 
effektivt och trots det ökade trycket har arbetet hållit hög standard och nöjd kund indexet (NKI) 
bibehållits. Idag närmar sig dock kontoret gränsen för hur mycket man kan effektivisera och vi behöver 
skapa en bättre balans i arbetsbelastningen för våra anställda.  
 
Flera medarbetare har under 2017 valt att lämna samhällbyggnadsförvaltningen, samtidigt som vi står inför 
ett tufft rekryteringsläge. I Sverige råder det för närvarande arbetskraftsbrist och stor konkurrens om 
arbetskraften inom flera av de yrkesområden som berör förvaltningen, se kapitlet Personal under 
kompetensförsörjning. Om förvaltningen inte klarar utmaningen att rekrytera innebär det inte bara en risk 
för att nämndens mål för verksamheterna inte kan uppfyllas, utan även att arbetstrycket blir för hårt på 
befintlig personal. Kontoret står också inför en stor utmaning i begränsade resurser för att vidareutveckla 
nuvarande personal. Kompetenshöjning är viktigt både för att kunna höja kvalitén på förvaltningens 
arbete, men även för att skapa arbetsglädje.     
 
En annan typ av utmaning för samhällsbyggnadsförvaltningen är kopplat till digitalisering och en 
föränderlig omvärld. Då samhällsbyggnadskontoret bedriver en väldigt teknikbaserad verksamhet, ställer 
det krav på att hänga med i utvecklingen och att anpassa verksamheten för att öka den digitala nyttan för 
allmänheten och övriga aktörer. För detta krävs ökade resurser, särskilt då kontorets GIS-enhet ofta 
fungerar som ett stöd för andra förvaltningar i kommunen och det är något vi vill fortsätta med.  
 
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, t.ex. 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 verksamheter. 
 



Prioriteringar 

 

I och med Verksamhetsplan med budget 2018 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 samhällsbyggnadsnämnden under 
2018 prioritera rekrytering av ny personal. Det är en central framgångsfaktor för att kunna uppfylla de 
högt uppsatta målen, vilket genomsyrar hela förvaltningen, med fokus på tydlighet och process. 
Förvaltningen kommer även att arbeta hårt med att samhällsbyggnadskontoret ska ses som en attraktiv 
arbetsplats, där medarbetare trivs och känner att de kan utvecklas. Detta kommer ske genom fortsatt 
arbete med hälsofrämjande insatser, genom att tillsätta en arbetsgrupp inriktade på gemenskapshöjande 
aktiviteter.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under 2018 att fortsätta prioritera implementeringen av det 
kommunövergripande projektledningsverktyget som infördes under 2016. För att implementeringen och 
det fortsatta arbetet i verktyget ska fungera på ett bra sätt är det viktigt med en kommunövergripande 
prioritering hos berörda förvaltningar och bolag. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att avsätta 
resurser, bland annat en nyinrättad tjänst som projektkoordinator, för att det fortsatta arbetet i verktyget 
ska kunna ge cheferna och verksamheterna ett bra projektstöd.  

  



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, 
fax, sms eller dylikt. Svaret innebär antingen ett direkt svar på frågan/synpunkten eller ett besked 
om när kunden kan förvänta sig ett svar. 

 Målsättningen för Kalmar kommun är att 95 % av alla inkommande samtal ska besvaras av en 
person alternativt genom ett besked om när personen som söks är anträffbar. Det finns också 
möjlighet att lämna ett meddelande till personen. 

 Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträden finns att läsa på Kalmar kommuns 
hemsida. Protokollen läggs ut senast två arbetsdagar efter det att protokollet är justerat. 

 På Kalmar kommuns hemsida finns Tyck till, där det finns möjlighet att lämna synpunkter, beröm 
och klagomål. Samhällsbyggnadskontoret tar till sig alla synpunkter, beröm och klagomål och 
använder detta i arbetet med att förbättra 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. 

Samhällsbyggnadskontorets handläggningstider 

 

 Handläggningstiden för fastighetsbildningsärenden ska behållas vid 122 dagar (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 14 dagar (medianvärde).  

 Beslut om bostadsanpassning skall lämnas senast 14 dagar 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. 

  



Personal 

Personalstruktur 

 
Förvaltningen har vuxit under 2017 då enheten TME flyttades över med sina 10 medarbetare från 
Serviceförvaltningen.  
 
Under första delen av 2017 har organisationen påverkats av 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 2017 Oktober 2016 

Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Antal 55 52 107 49 46 95 

Årsarbetare 54,6 52 106,6 48,7 46 94,7 

Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 99,2 100 99,6 99,4 100 99,7 

Medelålder 45 45,5 45,2 43,7 44,3 44 

Personalomsättning i % inkl. pensioner 12,36 13,54 12,92 9,42 4,54 7,21 

 
 
Utöver ovanstående har förvaltningen även 4 vikarier, 2 provanställda samt 2 visstidsanställda.  

 

Pensionsavgångar 

De stora pensionsavgångar som var för ett par år sedan har börjat mattas av. 2018 är det tre medarbetare 
(kvinnor) som fyller 65 år och vi ser att fler väljer att jobba kvar efter 65 år. 
 
 

 
 
 
  



Kompetensförsörjning 

 
En av de absolut 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 förvaltningen 
når sina verksamhetsmål. 
 
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 ska revideras något under 2018 för att säkerställa att den 
möter upp de behov som finns på förvaltningen.  
 

Sjukfrånvaro och förebyggande arbete 

 
Under 2018 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.  
 
Det är främst den minskade långtidssjukfrånvaron och ökade frisknärvaron som ligger bakom att den 
totala sjukfrånvaron minskat fram till september 2017 och är fortsatt mycket låg jämfört med kommunen i 
övrigt. Frisknärvaron på förvaltningen har ökat med hela 4,5 procentenheter jämfört med 2016 d.v.s. 
andelen medarbetare som sedan årsskiftet inte haft någon sjukfrånvaro alls har ökat och det är främst 
bland kvinnor i åldrarna 50 år och uppåt som ökningen finns.  
 

Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid 

  September 2017 September 2016 

  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

18-29 år 1,3 2,5 1,6 1,47 1,84 1,6 

30-49 år 4,2 2,2 3,1 4,29 4,12 4,2 

50-67 år 3,4 1 2,4 1,98 0,54 1,48 

Sjukfrånvaro totalt 3,5 1,8 2,68 2,88 2,88 2,88 

Frisknärvaro 46,7 59,6 53 40,7 57,48 48,5 

 
 

Ackumulerad sjuklönekostnad t o m september 

  2017 2016 2015 

Sjuklönekostnad 369 175 274 905 249 134 

 
Även om den totala sjukfrånvaron har minskat kan vi se att sjuklönekostnaden har ökat under samma 
period, d.v.s. den korta sjukfrånvaron har ökat. Vi kommer därför att arbeta aktivt för att förebygga 
korttidssjukfrånvaro under 2018. 
 
 
  



Driftsbudget 

Driftsbudget 2017 

 
Sammanställningen nedan visar de förändringar som skett från budgetram 2017 till ram 2018. En utökning 
av ram har skett för kostnadsökningar vid köp av verksamhet samt kompensation för löneökning 2017 på 
helårsbasis, vilket ger en ökning av ram med 0,483 mnkr.  
 
I och med överflyttningen av TME-verksamheten från serviceförvaltningen 2017 har 50 % av en 
administrativ tjänst överförts och i ram 2018 har helårseffekten på 0,169 mnkr överförts. Knappt 0,1 mnkr 
har överförts från kommunledningskontoret p.g.a. att samhällsbyggnadskontoret har övertagit lokaler från 
personalenheten i fastigheten Magistern. 
 
 

 
 
 
I budget 2018, jämfört med föregående år, har några organisatoriska förändringar gjorts där bl.a. budget 
för infrastruktur flyttats över från TME till förvaltningschefen och tjänsten som IT-samordnare har 
flyttats från miljöverksamheten till staben. Med hänsyn till utökning av kontorslokaler har en ökning av 
budget för lokaler gjorts.  
 
Den totala intäktsbudgeten på -69,4 mnkr 2018 innebär en ökning med -5,1 mnkr mot budget 2017. 
Ökningen beror framförallt på att bygglovsenhetens intäktsbudget utökats i nivå med utfall 2017 samt att 
justering av TME-enhetens nettobudget har gjorts för att mer överensstämma med faktiskt utfall. Av 
samhällsbyggnadsnämndens totala kostnadsbudget på 116,8 mnkr avser 78,5 mnkr personalkostnader 
(2/3) och 38,3 mnkr övriga verksamhetskostnader (1/3). Jämfört med budget 2017 har personalbudgeten 
för 2018 ökat med 4,1 mnkr, vilket inkluderar en utökning med två tjänster samt att TME-enhetens 
nettobudget har justerats från övrig kostnad till personal.  
 

Förändringar 2018 jämfört med 2017

tkr tkr

Budgetram 2017 46 677

Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet 32

Löneökning 2017, helårseffekt 451

Summa förändringar, KF budget nov 2017 483

Överföring administrativ tjänst från SF, helårseffekt 169

Överföring hyra Magistern från KLK 93

Summa förändringar mellan förvaltningar 262

Summa förändringar mellan 2017 och 2018 745

Budgetram 2018 47 422



 

 

Driftsbudget 2017 per verksamhet 

 

 
 
 
Budget för samhällsbyggnadschef har ökat med drygt 2,7 mnkr, vilket framförallt beror på att 
infrastrukturfrågorna har flyttats över från TME. För stabsverksamheten har budgeten minskat med drygt 
0,7 mnkr på grund av att tjänsten som IT-samordnare har flyttats över från miljöverksamheten.  
 
Stadsingenjörsverksamhetens nettobudget har ökat med 0,9 mnkr, vilket inkluderar en utökning av 
intäkter och en ny assistenttjänst samt en utökning av budget för övriga kostnader, såsom serviceavtal och 
kostnader för system. 
 
Verksamheten planering och bygg har totalt en minskning av budget med -3,3 mnkr jämfört med budget 
2017. Planeringsenhetens nettobudget 2018 är oförändrad gentemot 2017. Bygglovsenhetens nettobudget 
har däremot minskats med -2,0 mnkr p.g.a. ökning av intäktsbudget i nivå med utfall 2017. Projektenheten 
har en ökad nettobudget med 0,7 mnkr jämfört med 2017 beroende på utökning av en projektledartjänst.  
TME-enhetens nettobudget har till 2018 minskats med -2,0 mnkr, vilket inkluderar att budget för 
infrastrukturfrågor har flyttats över till förvaltningschefen samt att en administrativ tjänst har flyttats över 
hit från serviceförvaltningen. 
 
Miljöverksamheten har 2018 en minskad nettobudget med knappt -0,4 mnkr jämfört med föregående år, 
vilket beror på att en tjänst som IT-samordnare har flyttats över till staben.  

Driftsbudget Skillnad

tkr

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto

Nämnd 0 1 665 1 665 0 1 649 1 649 16

Samhällsbyggnadschef 0 11 154 11 154 0 8 377 8 377 2 777

Stab -165 6 206 6 041 -165 5 485 5 320 721

Stadsingenjör -10 375 23 668 13 293 -9 825 22 215 12 390 903

Planering o bygg -52 440 60 252 7 812 -47 890 59 000 11 110 -3 298

Miljö -6 410 13 867 7 457 -6 410 14 241 7 831 -375

Summa -69 390 116 812 47 422 -64 290 110 967 46 677 745

Budget 2018 Budget 2017



Investeringsbudget 

 

Investeringsbudget 2018 

 
Samhällsbyggnadsnämndens budget för investeringar har de senaste åren legat på 1,0 mnkr, så även 2018. 
Framförallt är det till mätenheten på stadsingenjörsverksamheten som budgeten använts för inköp av 
fordon och mätinstrument. I investeringsbudget 2018 är planeringen att budgeten ska användas för inköp 
av digitala system/verktyg, mätbuss och flygfotografering på stadsingenjörsverksamheten samt instrument 
för miljöverksamheten. 
 
 

 

  

Investeringsbudget 2018 2017

tkr Budget Budget Skillnad

Verksamhet

Stab 200 400 -200

Stadsingenjör 700 500 200

Miljö 100 100 0

Summa 1 000 1 000 0



Bilagor 

Verksamhetsmål i Hypergene 

1. Verksamhetsplan 2018 
 
 


