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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 och beslut om planbesked, samt 

• vatten- och miljönämndens ansvar för strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor. 
 

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 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 lag om tobak och liknande produkter vad gäller rökfria 

miljöer 
• 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.  



 

2020-12-17  3 

Samhällsbyggnadsnämndens organisation och verksamheter 

Samhällsbyggnadsnämnden består av elva ledamöter samt sju ersättare och samhällsbyggnadsnämndens 
förvaltning är samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontorets verksamhet är organiserad i fyra 
olika verksamheter: miljö, stadsarkitekt, stadsingenjör samt stab, som sammanlagt innefattar 8 olika 
enheter. Organisationen ser ut enligt följande: 
 

 

 
Verksamhetsområde Miljö 

Verksamhetsområde miljö består av två enheter, miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Verksamheten 
arbetar med tillsyn och rådgivning enligt miljöbalken. Miljöskydd arbetar med verksamheter som kan 
påverka miljön såsom industrier och lantbruk. Frågor som rör dagvattenutsläpp, förorenad mark och 
enskilda avlopp hanteras också. Hälsoskydd arbetar för att ingen ska bli sjuk av sin bostad eller av att 
besöka till exempel förskolor, bad eller hygienverksamheter.  På enheten finns två kommunekologer som 
arbetar med bevarande av biologisk mångfald. Livsmedelskontrollen omfattar smittspårning, 
uppföljning av klagomål och varningar samt information. Målet med kontrollen är att ingen ska bli sjuk 
av maten eller lurad. Med anledning av Coronapandemin har ett utökat kontrollområde för smittskydd 
på serveringsställen tillkommit. Direkt under verksamhetschefen finns också energi- och 
klimatrådgivning som ger kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning till allmänheten, 
föreningar, mindre företag och organisationer.  

Verksamhetsområde Stadsarkitekt 

Verksamhetsområde Stadsarkitekt består av bygglovsenheten, planeringsenheten samt 
mobilitetsenheten. Från och med 1 januari 2021 flyttas skyltverkstaden från mobilitetsenheten till 
produktion på serviceförvaltningen på grund av att skyltverstadens arbetsuppgifter tydligare hänger 
samman med de på serviceförvaltningen.  
 
Verksamhetsområde stadsarkitekt har ansvaret för allt ifrån den översiktliga planeringen i kommunen 
till samordning vid evenemang. Verksamheten skall se till att nämndens mål vad gäller den bebyggda 
miljön ska uppfyllas. Detta görs genom att all planläggning av mark och vatten sker med hänsyn till den 
enskilda människans frihet och med hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Allt arbete skall 
genomsyras av att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och 
en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. Alla beslut skall syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål 
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
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Verksamhetsområde Stadsingenjör 

Verksamhetsområde Stadsingenjör består av enheterna kart-och GIS, lantmäteri- och mätningsenheten.  
Verksamheten producerar och förvaltar geografisk information och fastighetsinformation. Informationen 
används i hela samhällsbyggnadsprocessen som planering, projektering, byggnation och GIS-analyser. 
Verksamheten arbetar också med kartframställning, t.ex. nybyggnadskartor till bygglov eller 
grundkartor för detaljplaner, och utför mätningsuppdrag i form av t.ex. utsättning av byggnader eller 
anläggningar, inmätning för projekteringsunderlag, ledningsmätning och vägutsättning. Verksamheten 
utvecklar, underhåller och samordnar även hela kommunens behov av GIS-system. På verksamheten 
finns kommunens lantmäterimyndighet som ansvarar för fastighetsbildning och ajourhållning av det 
nationella fastighetsregistret och digital registerkarta. Myndigheten är också samrådsinstans i 
detaljplaner. Andra arbetsuppgifter är att svara på frågor från allmänheten, fastighetsutredningar, 
medverka i detaljplanearbetet och rådgivning i fastighetsrättsliga frågor inom kommunen. 
Stadsingenjören föreslår kvartersnamn, namn, på gator, vägar, större parker med mera. Verksamheten 
ansvarar också för adressättning och ajourhållning av lägenhetsregistret. 

Verksamhetsområde Stab 

På staben arbetar nämndssekreterare, ekonomer, samordnare administration, administratörer, utredare 
med juristkompetens, verksamhetsutvecklare med inriktningarna social hållbarhet, kvalitetsledning och 
digitalisering, samt systemförvaltare och projektledare för externfinansierade projekt.  
 
Stabens huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja förvaltningschefen, de förtroendevalda och 
förvaltningens övriga verksamheter med olika typer av analyser och beslutsunderlag som bidrar till 
såväl måluppfyllelse som kvalitetssäkring och utveckling inom samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområden. Staben synkroniserar exempelvis förvaltningens arbete med olika styrande dokument 
som Verksamhetsplan med internbudget och dokumenthanteringsplan, samt bistår med juridisk 
rådgivning och tekniskt stöd i bla digitaliseringsarbetet. Gällande projektledning så leds nationella och 
internationella externfinansierade projekt från stabens sida, just nu främst inom mobilitet och 
digitalisering med exempel som Hållbara resval och Streamsam. 
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Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om verksamhetsplan med budget 2021 och ekonomisk planering 
för 2022-2023. 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 Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare.  
 
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.  
 

Fokusområde och mål 

Samhällsbyggnadsnämnden har totalt 14 mål och 17 aktiviteter som finns presenterade i sin helhet i 
Bilaga 1, Verksamhetsplan 2021.  

Fokusområde Ordning och reda i ekonomin 

Under fokusområdet Ordning och reda i ekonomin har samhällsbyggnadsnämnden formulerat ett mål. 
Det stakar ut en riktning för de sätt förvaltningen ska arbeta på. Att bedriva en verksamhet 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt handlar till stor del om att utgå ifrån de vi finns till för. 
Verksamheterna planeras utifrån de behov som ska tillgodoses och arbetar tillsammans enligt 
överenskomna arbetssätt och riktlinjer. Därefter följs arbetet upp utifrån hur väl behoven hos de vi finns 
till för tillgodoses. De lärdomar verksamheten får av utvärderingen, av avvikelser och inkomna 
synpunkter ligger sedan till grund för ett arbete som bidrar till ständiga förbättringar.  
 
Under målet om ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet ryms mycket av den 
verksamhetsutveckling som ständigt pågår. Strävan efter att öka samarbete och tillsammans utveckla 
verksamheten på ett tillitsfullt sätt är stark. Flera olika uppdrag är igång och tillsammans med de 
möjligheter en ökad digitaliseringen ger, bidrar dessa till en ökad ändamålsenlighet och 
kostnadseffektivitet. 

Fokusområde Ett grönare Kalmar 

Arbetet mot Ett grönare Kalmar är en viktig del av samhällsbyggnadsnämnden verksamhet. Expertis 
finns inom flera områden knutet till miljö och klimat och i verksamhetsplanen för år 2021 har nämnden 
formulerat tre mål, varav två är långsiktiga och ett för 2021. 
 
I arbetet för att Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2027 kommer 
förvaltningen bland annat fokusera på att genomföra den handlingsplan för God vattenstatus som 
beräknas antas under början av 2021. Handlingsplanen innehåller exempelvis åtgärder i form av ett 
tillsynsprojekt avseende bekämpningsmedel och båtvattenfärg i detaljhandeln. Samtidigt är en strategi 
kring förorenade områden framtagen och under 2021 kommer arbetet utifrån den påbörjas. Under 2021 
kommer egeninitierad tillsyn att påbörjas på minst två av de 60 prioriterade förorenade områdena i 
kommunen. Samtliga 60 områden beräknas vara åtgärdade innan år 2050. 
 
En annan viktig aktivitet för att nå målet om God vattenstatus handlar om enskilda avlopp inom 
kommunen. Mellan 2008 och 2015 gjordes en inventering av dessa och i nuläget är drygt 76 % av de 
dryga 3 000 inventerade avloppen godkända, vilket bland annat innebär att de lever upp till de krav som 
ställs gällande reduktion av fosfor. Målsättningen är att vid utgången av 2021 ha ökat andelen godkända 
avlopp till minst 80 %. 
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År 2030 ska Kalmar kommun som geografiskt område vara helt fossilbränslefritt samt ha netto-noll-
utsläpp av växthusgaser 2045. Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar med möjliggörandet 
av detta genom att bedriva energi- och klimatrådgivning samt genom övriga aktiviteter i 
handlingsplanen för fossilbränslefri kommun. Förvaltningen ska också genomföra ett tillsynsprojekt, 
Fossilbränslefri verksamhet, vars syfte är att minska fossilbränsleanvändning hos verksamheter inom 
Kalmar kommun som geografiskt område. 
 
Under 2021 har samhällsbyggnadsnämnden också ett mål om att det totala antalet resor med gång, cykel 
och kollektivtrafik ska öka. Arbetet görs till stor del inom förvaltningens mobilitetsstrategi som tas fram 
bland annat med syftet att balansera de olika transportslagen. Strategin kommer att tas fram under 2021. 

Fokusområde Ett växande attraktivt Kalmar 

Samhällsbyggnadskontoret är en viktig kugge i arbetet med Ett växande attraktivt Kalmar och under 
fokusområdet har nämnden formulerat fem långsiktiga mål samt ett kortsiktigt mål för 2021.  
 
Förvaltningen arbetar inom en rad områden för att bidra till målet om att Kalmar ska vara landets 
tryggaste residenskommun för alla flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett etnicitet, könsidentitet, 
könsuttryck eller sexuell läggning. Detta sker bland annat inom BoTryggt 2030, ett nationellt 
brottsförebyggande och trygghetsskapande projekt med starka kopplingar till en rad mål i Agenda 2030. 
Inom arbetet med mobilitet läggs också grunden för att människor ska kunna färdas på ett tryggt och 
säkert sätt.  
 
För att Kalmar ska fortsätta vara en växande och attraktiv kommun är företagsklimatet viktigt. Genom 
att säkerställa kundnöjdheten inom nämndens verksamheter (för bygglov, livsmedel samt miljö- och 
hälsoskydd mäts dessa genom nöjd-kund-index (NKI)) bidrar förvaltningen till målet att Kalmar ska 
vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat. Samtidigt är det viktigt att nyetableringar 
möjliggörs. Genom att säkerställa en god planberedskap för verksamhetsområden möjliggör nämnden 
att företag kan etablera sig i kommunen. 
 
Samtidigt som företagandet växer krävs också bostäder. Samhällsbyggnadsnämnden kommer därmed 
säkerställa att planberedskapen är på en god nivå för att klara bostadsförsörjningen långsiktigt för att på 
så sätt bidra till målet om att kommunkoncernen möjliggör minst 500 bostäder kan färdigställas varav 
hälften är hyresbostäder under 2021. Förvaltningen ska också, i sitt planarbete, se till att planera för minst 
50 villor.  
 
En blandad bebyggelse samt att få fram hyresbostäder med rimliga hyror är också en viktig del i att 
Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna att besöka, att växa upp, bo och åldras i. För att nå detta 
mål arbetar förvaltningen brett och med flera hållbarhetsperspektiv. Grundläggande är att planera och 
skapa ett hållbart samhälle för alla. Inom målet kommer förvaltningen bland annat att arbeta för 
bibehållen biologisk mångfald och en attraktiv natur, att utveckla Kvarnholmens kulturmiljö och ökad 
tillgänglighet av det fysiska samhället.  
 
För att Kalmar ska kunna bibehålla nuvarande tillväxt och fungera som en tillväxtmotor för sydöstra 
Småland krävs det en tillförlitlig och hållbar mobilitet av människor och tjänster. Då kommunen står 
inför utmaningen av ökande platsbrist samtidigt som befolkningen växer arbetar förvaltningen utifrån 
ett ”HYR” perspektiv, d.v.s. mobilitetsinsatserna ska vara hälsofrämjande, yteffektiva och resurssnåla. 
Mobilitet är inte enbart viktigt för att möjliggöra tillväxt, utan även för att skapa ett socialt hållbart 
samhälle för flickor, pojkar, kvinnor och män. Första januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, 
sedan dess har nyckelpersoner inom mobilitetsenheten genomgått utbildningar i barnkonventionen och 
under 2021 kommer samtliga delta i utbildningar kring jämställdhet direkt kopplat till mobilitet. Det 
kommer även genomföras utbildningsinsatser kring tillgänglighet.  
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Fokusområde Hög kvalitet i välfärden 

Under fokusområdet Hög kvalitet i välfärden har nämnden formulerat ett långsiktigt mål; 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är jämställdhetssäkrad år 2022. Detta innebär att nämnden 
2022 kan säkerställa likvärdig service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig 
resursfördelning och jämställd fördelning av makt och inflytande. För att uppnå detta kommer 
förvaltningen att under 2021 lägga stort fokus på att höja kompetensen hos medarbetarna, för att de 
själva ska kunna göra analyser och utifrån vad vi ser, förbättra verksamheten. Det innebär att i 
förlängningen kommer majoriteten av arbetet ske som en integrerad del utav verksamheten och ligga 
under andra mål. Detta är gällande för alla sociala hållbarhetsperspektiv; jämställdhet, integration, 
tillgänglighet, hbtq och barns rättigheter. 
 

Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare  

För fokusområdet Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare är fyra mål för 2021 formulerade av 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har under flera år bedrivit ett arbete för att skapa en arbetsplats där 
medarbetare trivs, utvecklas och känner sig delaktiga. Att skapa en attraktiv arbetsplats är en av 
förvaltningens fyra prioriteringar och för 2021 så har det även sitt eget mål. Inom målet kommer 
förvaltningen bland annat att arbeta med kollegialt lärande, systematisk kompetensutveckling och att 
skapa möjligheter för medarbetare att aktivt komma med och genomföra idéer som bidrar till en attraktiv 
arbetsplats.  
 
Under 2021 kommer samhällsbyggnadsnämnden att arbeta för att antal långtidssjukskrivna medarbetare 
ska minska. Förvaltningen har redan låga sjuktal överlag och arbetar systematiskt med att kontinuerligt 
följa upp antal sjuktillfällen, vilket görs från och med det fjärde sjuktillfället. Samhällsbyggnadsnämnden 
har även som mål att andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.  
 
I Verksamhetsplan med internbudget 2020 låg nämndens mål, kopplat till prioriteringen digitalisering, 
under fokusområde Ordning och reda i ekonomin, men är nu flyttat till Kalmar kommunkoncern som 
arbetsgivare. Målformulering är fortsatt samhällsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar enligt en 
digital samhällsbyggnadsprocess. Inom ramen för detta mål kommer en stor del av förvaltningens 
utvecklingsarbete genomföras. Utifrån förvaltningens strategiska utvecklingsplan för digitalisering ska, 
med stöd av innovativa digitala lösningar, verksamheterna effektiviseras och kvalitén höjas. Samtidigt är 
det viktigt att standardisera den information som skapas och hanteras inom förvaltningen för att på så 
sätt ytterligare kunna utnyttja de möjligheter digitalisering ger. 

  



 

2020-12-17  8 

Utmaningar och risker 
Sannolikheten är hög att coronapandemin i varierande grad kommer att fortsätta påverka 
förutsättningarna för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet, liksom för hela kommunkoncernen, 
under hela 2021. Under 2020 tog förvaltningen stora steg för att anpassa sig till de nya omständigheterna, 
vilket möjliggjorts utav flera viktiga digitaliseringsinitiativ, såsom införandet av signeringslösa beslut 
och verktyg för att hålla digitala möten då majoriteten av medarbetarna arbetade hemifrån.  
 
Det är troligt att medarbetare i perioder även under 2021 kommer att arbeta i större utsträckning 
hemifrån, vilket ställer krav på arbetet med att bibehålla och fortsatt utveckla den goda gemenskapen 
samt tillsammanstänket. En annan utmaning för förvaltningen som arbetsgivare kan vara att säkerställa 
en god arbetsmiljö i medarbetarens hem, vilket kan medföra ökade kostnader. Det är nämndens 
tillsynsverksamhet som har påverkats mest utav coronapandemin, där exempelvis livsmedelstillsynen 
har fått ske parallellt med tillkommande coronatillsyn. Ärendeflödet har minskat något vad gäller 
mätningsuppdrag, men utöver det är bedömningen att det är en liten påverkan på möjligheten att utföra 
arbetsuppgifterna på samhällsbyggnadskontoret och att verksamheten fungerar.   
Coronapandemin kan även under 2021 förväntas påverka förvaltningens ekonomi, bland annat avseende 
intäktsbortfall vad gäller parkeringsavgifter.  
 
I Bilaga 2, Intern kontrollplan 2021 finns nämndens betydande risker. Då merparten av 
samhällsbyggnadskontorets verksamhetsrisker hanteras i den dagliga verksamheten är dessa inte 
upplyfta i den interna kontrollplanen.  
 
De risker som återfinns i Bilaga 2 hänför främst till förvaltningens arbete kring stödprocesserna för 
ekonomi, kommunikation, informationssäkerhet samt upphandling. Även en risk gällande att 
organisera, leda och följa upp verksamheten är identifierad. Risken innebär att de synpunkter och 
klagomål som inkommer till förvaltningen via Tyck Till riskerar att ta lång tid fram till dess att 
handläggning av ärendet påbörjas. Risken gäller framförallt de ärenden som berör allmänplatsmark där 
ansvaret inte alltid är glasklart. 
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Ekonomiska förutsättningar  
Ekonomi 

Eftersom samhällsbyggnadsnämndens verksamheter är intäktsberoende, i och med att 64 procent (2020; 
62%) av kostnadsbudgeten täcks av intäkter, kräver det att debiteringsgraden fortsatt måste vara hög 
under kommande år. I arbetet med budget 2021 har de större kostnadsposterna setts över och vissa 
nedjusteringar har gjorts för att komma i nivå med tilldelad ram. Detta innebär att det under kommande 
år fortsättningsvis finns mindre utrymme för att kunna finansiera eventuella oförutsedda kostnader.  

 
Under hösten 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta 
fram en ny översiktsplan för Kalmar kommun. Arbetet med framtagandet av översiktsplanen leds av 
planeringsenheten, av planarkitekter och en projektledare som arbetar med detta under en treårsperiod. 
Det innebär att förvaltningen har mindre resurser för framtagande av detaljplaner, vilket i sin tur innebär 
minskade intäkter. ÖP-arbetet genererar också ökade kostnader för bland annat medborgarkommunika-
tion, utredningar, material, annonsering med mera. Arbetet med översiktsplanen har fördröjts något på 
grund av covid-19.  
  
Kalmar kommun tog under hösten 2018 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 valde samhällsbyggnadsnämnden att från och med 2019 avsätta ekonomiska resurser för 
inrättandet av en ny tjänst som verksamhetsutvecklare digitalisering inom stabsverksamheten. Initialt 
har och kommer förvaltningens arbete med digitalisering att innebära ökade kostnader som längre fram 
ger en mer kostnadseffektiv verksamhet och som troligtvis även kommer medföra resursbesparingar.  
  
Stadsingenjörsverksamheten har 2020, liksom föregående år, trots covid-19 haft en hög aktivitet och 
utfört många mätningsuppdrag, fastighetsbildningar, kart- och GIS-uppdrag med mera. Även 2021 
kommer att bli ett år med hög aktivitet inom dessa områden. Verksamheten har dock de senaste åren 
märkt av en viss minskning av beställningar av grundkartor, projekteringsmätningar och utsättningar. 
Däremot märks en ökad efterfrågan på GIS-tjänster internt i kommunen de senaste åren. 
  
Det stora antalet ärendena på bygglovenheten har inneburit att intäkterna fortsatt har varit höga de 
senaste åren och för att nå upp till den höga intäktsbudgeten måste ärendemängden fortsätta att vara hög 
annars kan det innebära att enheten får svårt att nå upp till intäktsbudgeten. Under 2019 var kostnaderna 
för bostadsanpassningsbidrag höga, med ett överskridande av budget på ca 40 % men under 2020 har 
kostnaderna varit lika med budget, vilket kan bero på covid-19. Beroende på hur pandemin kommer att 
påverka våra verksamheter under 2021 är det svårt att veta om kostnaderna för 
bostadsanpassningsbidrag kommer att ligga på den lägre eller högre nivån.  
  
Mobilitetsenhetens skyltverkstad flyttas från och med 2021 över till produktion på serviceförvaltningen, 
vilket bland annat innebär att fyra tjänster flyttas över. Mobilitet är den enhet på 
samhällsbyggnadskontoret som har påverkats mest av covid-19 under 2020 vilket enligt prognos 
kommer att hålla i sig även under 2021. Det är framförallt parkerings- och evenemangsverksamheterna 
som påverkas och vad gäller ekonomin så ser vi både lägre intäkter och kostnader.  
  
Inom miljöverksamheten så är det främst livsmedelsenheten som har påverkats av covid-19 och då 
framförallt på grund av tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringstillställen, vilka kommer 
att fortgå fram till sista maj 2021. Med anledning av detta har en ny visstidsanställning behövt göras på 
enheten. Under 2020 tillförde staten bidrag till kommunerna för detta arbete och beroende på om så sker 
under 2021 också kan det bli svårt att hålla budgeten.  
 
I december 2020 beslutade Kalmar kommun att avsätta medel för åtgärder som ytterligare ska stärka 
Kalmars näringsliv, på grund av påverkan av covid-19. Ett flertal utav dessa åtgärder kommer att beröra 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och dess budget. 
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Budget 2021 per verksamhetsområde 

I nedanstående diagram visas hur samhällsbyggnadsnämndens nettobudget för 2021 fördelats (siffrorna 
inom parentes anger föregående års fördelning) mellan nämnd 4% (4%), ansvar förvaltningschef 13% 
(14%) och stab 20% (19%) samt verksamhetsområdena stadsingenjör 38% (36%), stadsarkitekt 3% (8%) 
och miljö 22% (19%). Skillnaden mellan åren beskrivs närmare under rubriken Driftsbudget. 
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Prioriteringar 

Attraktiv arbetsplats 

Att göra samhällsbyggnadskontoret till en allt mer attraktiv arbetsplats har varit en av nämndens 
prioriteringar under flera år. Detta har bland annat skett inom ramarna för SBK 2.0 och planen för en 
attraktiv arbetsplats som togs fram 2019 och började implementeras under 2020.  
 
Under 2020 inledde även förvaltningen ett arbete med dialogbaserad uppföljning. Detta gav samtliga 
medarbetare på samhällsbyggnadskontoret en möjlighet att föra fram vad och hur de tror att 
förvaltningen kan förbättras. Från dessa samtal utkristalliserades ett antal förbättringsområden med 
koppling till en attraktiv arbetsplats, främst fokuserade på; samarbete, kompetensutveckling och trivsel. 
 
Inom fokusområde Ordning och reda i ekonomin kommer förvaltningen under 2021 initiera ett 
processorienteringsarbete för att öka samarbete och tillsammans utveckla verksamheten på ett tillitsfullt 
sätt. Flera insatser inom kompetensutveckling och trivsel kommer att ske under fokusområde Kalmar 
kommunkoncern som arbetsgivare. 
 

Digitalisering 

Inom samhällsbyggnadsnämndens verksamheter är möjligheterna med ny teknik stora. Inte minst inom 
samhällsbyggnadsprocessen. Att möjliggöra, för exempelvis sökanden av ett bygglov, att direkt via en e-
tjänst kunna lämna in och sedan följa sitt ärende men också få kunskap om de krav som ställs utifrån 
lagstiftning och gällande detaljplan bidrar till en hög kvalitet. Samtidigt strävar förvaltningen mot att 
säkerställa ett obrutet digitalt flöde av information mellan olika delar av kommunens verksamheter, allt 
för att på så sätt öka ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten och bidra till att nämnden 
tillgodoser behoven hos de vi finns till för. 
 
Under fokusområde Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare har nämnden formulerat ett mål kring 
digitalisering; Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar enligt en digital 
samhällsbyggnadsprocess, vilket beskrivs närmare under avsnittet Verksamhetsmål ovan. 
 

Mobilitet 

En hållbar och tillförlitlig mobilitet av människor och tjänster kommer vara avgörande för Kalmars 
framtid att kunna fungera som tillväxtmotor i sydöstra Småland, men framförallt för att bidra till en god 
livskvalité. För att möta den ökade förtätningen och växande befolkningen i Kalmar kommun kommer 
förvaltningen att under 2021 utveckla ett systematiskt arbetssätt för mobilitet.  
 
Under fokusområdena Ett grönare Kalmar samt Ett växande attraktivt Kalmar har nämnden formulerat 
två mål kring mobilitet; Totala antalet resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka. Säkra en 
tillförlitlig och hållbar mobilitet av människor och tjänster i ett växande Kalmar. 
 

Översiktsplan 

Under 2021 kommer samhällsbyggnadsnämndens verksamhet fortsätta 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 hållbar utveckling. Under 2021 fokuseras arbetet på att färdigställa och godkänna det första 
översiktsplaneförslaget för samråd. Inriktningsmålen är utgångspunkt för att forma innehåll, göra 
avvägningar och ställningstaganden.  
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Samrådstiden planeras pågå mellan 26 april och 30 juni 2021 och då kommer synpunkter att hämtas in 
från allmänheten, myndigheter och organisationer över förslaget med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. Under sensommaren/ hösten 2021 kommer alla synpunkterna att tas om 
hand och översiktsplaneförslaget bearbetas vidare för att ställas ut på nytt under våren 2022 och antas av 
KF i december 2022. 
 
Arbetet med översiktsplanen sker främst inom fokusområde Ett växande attraktivt Kalmar. 
 

Likvärdig resursfördelning  
Samhällsbyggnadskontoret arbetar för att hela verksamheten ska vara jämställdhetssäkrad år 2022. I 
detta ingår även en likvärdig resursfördelning.  

Då förvaltningens budget inte synliggör individer, anses det inte vara ett lämpligt verktyg för att mäta en 
likvärdig resursfördelning. Styrning för detta kommer istället att ske inom ordinarie verksamhet i arbetet 
med mål och aktiviteter.   
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Kvalitet i verksamheten 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är till för alla 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 

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 tillgängliga 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. 
 

Samhällsbyggnadsnämndens 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. Boytan får vara högst 500 
kvadratmeter, eller lokalyta högst 1 500 kvadratmeter. 

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 levererar beslut i enlighet med servicegarantierna ovan, görs 
nedsättning av avgiften med 25 %. Servicegarantierna gäller inte för ärenden som måste behandlas av 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Bygglov 

Ingen bygglovsavgift tas ut för en- och tvåbostadshus med en byggnadsarea på högst 300m² 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 
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som redovisas i FEBY18 Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY). 

 

Samhällsbyggnadsnämndens handläggningstider 

• Handläggningstiden för fastighetsbildningsärenden ska behållas vid 35 veckor 
(medianvärde).  

• Utsättning av hus ska ske så snart som möjligt efter beställning. 
• Nybyggnadskartor (A och B) levereras inom två veckor (medianvärde). 
• Leverans 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. 

Beslut om markupplåtelse för uteservering lämnas inom åtta veckor efter att komplett ansökan 

lämnats in.   
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Personal 
Personalstruktur 

Samhällsbyggnadskontoret har 117 medarbetare varav tre är visstidsanställda.   
 
I december 2017 var personalomsättningen 12,9 % för anställda som slutat på egen begäran (15,7 % 
inklusive pensionsavgångar). Sedan 2018 har personalomsättningen sjunkit och nu närmar vi oss samma 
nivåer som oktober 2016. Mycket tyder på att omsättningen kommer att bli lägre för 2020. Det är viktigt 
att fortsatt prioritera satsningar gällande attraktiv arbetsplats, både för att kunna behålla erfarna 
medarbetare men även rekrytera nya. 
 
Medelåldern på förvaltningen ligger fortsatt runt 44 år och därmed på samma nivå som tidigare. 
 

Personalstruktur              

  Oktober 
2020  

    Oktober 
2019  

  

 

Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Antal 55 58 113 57 58 115 

Årsarbetare 55 58 113 57 58 115 

Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 100 100 100 100 100 100 

Medelålder 47,2 42,2 44,6 44,8 43,1 43,9 

Personalomsättning i % inkl. 
pensioner 

8,99 5,38 7,18 10,96 5,32 8,10 

Tabellen avser tillsvidareanställd personal. 
 
Könsfördelningen på hela förvaltningen är relativt jämn med 55 kvinnor och 58 män. Chefsgruppen 
består utav sju män och sex kvinnor, medan ledningsgruppen består av 2 män och 3 kvinnor. Sedan 2019 
syns dock en trend av att andelen män ökar, vilket kan förstärkas utav kommande års pensionsavgångar. 
Detta är något som bör hållas i åtanke vid kommande rekryteringar.  
 

Pensionsavgångar 

Från den 1 januari 2020 ändrades lagen om anställningsskydd, LAS. Ändringen innebär bland annat att 
anställda har rätt att ha kvar sin anställning till 68 år jämfört med tidigare 67 år. Från den 1 januari 2023 
kommer åldersgränsen höjas på nytt till 69 år. Denna förändring kan innebära att fler medarbetare väljer 
att arbeta längre. Skulle fler välja att arbeta längre skjuts avgångar på framtiden.  
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Under 2021 är det tre medarbetare som fyller 65 år, samtliga är kvinnor. Under de följande fem åren är 
det mellan en och fyra medarbetare som fyller 65 år som eventuellt väljer att avsluta sin anställning. 
Pensionsavgångar under 2021 kräver inga särskilda åtgärder eller förberedelser. 
 

Sjukfrånvaro 

Förvaltningen har fortsatt låga sjuktal. Under 2021 kommer fortsatt fokus vara att säkerställa en god 
arbetsmiljö särskilt med tanke på att en stor del av arbetet troligen kommer att utföras från hemmet. Det 
kan bli aktuellt att belysa det faktum att gränser suddas ut och risken för att arbeta hemma trots att man 
är sjuk kan påverka hälsan hos våra medarbetare på lång sikt.  
 

Total sjukfrånvaro i % av 
ordinarie arbetad tid, 

ackumulerad 

            

  September 
2020 

    September 
2019 

    

  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

18-29 år 2,0 0,4 1,6 2,05 0 1,48 

30-49 år 0,83 1,35 1,16 1,31 1,66 1,54 

50-68 år 4,15 2,24 3,45 5,17 1,04 3,61 

Sjukfrånvaro totalt 2,51 1,54 2,02 3,29 1,37 2,30 

Frisknärvaro 57,6 57,6 57,6 53,8 58,1 55,9 
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Driftbudget 
Driftsbudget 2021 

Sammanställningen nedan visar de förändringar som skett från budgetram 2020 till ram 2021. En 
utökning av ram har skett för kostnadsökningar vid köp av verksamhet, för effekten av 
komponentavskrivning och kompensation för löneökning 2020 på helårsbasis. 
Samhällsbyggnadsnämnden har även blivit tilldelad budget för byggnadsvårdsinventering (0,25 mnkr 
per år 2021-2023).  
 
Därutöver har en tjänst flyttats från kommunledningskontoret till miljöverksamheten och ramjustering 
av ekonomi- o lönesystem och IT-budget har också ägt rum från samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunledningskontoret. Totalt innebär dessa justeringar en ökning av samhällsbyggnadsnämndens 
ram med drygt 0,7 mnkr. 
 
Ytterligare ramförändring har skett på grund av överflyttning av skyltverkstaden till servicenämnden 
och budget för linjemålning har flyttats över från servicenämnden. Därutöver har alla nämnder fått en 
generell besparing på kurser o resor samt att budget för hyrmattor och E-portal har överförts från alla 
förvaltningarna till servicenämnden. Totalt innebär de justeringarna en sänkt ram med drygt 3,3 mnkr. 
 
Sammantaget innebär dessa justeringar att samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2021 blir drygt 39,8 
mnkr, det vill säga en minskning med drygt 2,5 mnkr mot budgetram 2020. 
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Den totala intäktsbudgeten på 70,1 mnkr 2021 innebär en ökning av intäkter med 0,5 mnkr mot budget 
2020. Ökningen beror på att fyra nya tjänster har inrättats under 2020 som finansieras av ökade intäkter 
(ekonom, förrättningslantmätare, bygglovsarkitekt och kommunbiolog). Därutöver har intäktsbudgeten 
minskat på grund av flytt av skyltverkstaden till servicenämnden. 
  
Av samhällsbyggnadsnämndens totala kostnadsbudget på 110,0 mnkr avser 75,1 mnkr 
personalkostnader (68%) och 32,9 mnkr övriga verksamhetskostnader (30%). Jämfört med budget 2020 
har personalbudgeten för 2021 ökat med drygt 1,2 mnkr, inklusive löneökning 2020, vilket inkluderar en 
utökning av fem tjänster enligt specifikation ovan samt en tjänst från kommunledningskontoret. 
Därutöver innebär flytten av skyltverkstaden att fyra tjänster flyttas till serviceförvaltningen. 
 
Budgeten för övrig verksamhetskostnad har 2021 jämfört med 2020 minskat med 3,4 mnkr. På 
förvaltningschefens ansvar minskar budgeten med 0,4 mnkr på grund av flytt av budget för ekonomi- o 
lönesystem. Mobilitetsenhetens budget minskar med drygt 3,0 mnkr för övriga kostnader i och med 
överflytten av skyltverkstaden till servicenämnden. På stadsingenjörsverksamheten och 
mobilitetsenheten har kapitaltjänstkostnaderna utökats med totalt 0,125 mnkr. 
 

 

 

Driftsbudget 2021 per verksamhet 

I nedanstående sammanställning redovisas förändringen mellan budget 2020 och budget 2021 per 
ansvar/verksamhetsområde uppdelat på intäkter respektive totala kostnader. 
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Nämndens budget är den samma 2021 som budget 2020.  
 
Budget för förvaltningschef har minskat med drygt 0,3 mnkr, vilket beror på att budget för bland annat 
ekonomi- o lönesystem och e-portal har flyttats över till annan förvaltning. Därutöver har budget för 
Vision flyttats från planerings- o bygglovsenheterna och miljöverksamheten till förvaltningschef.  
  
För stabsverksamheten har nettobudgeten minskat med knappt 0,1 mnkr på grund av att 
servicekostnader för kopiatorer har minskat men 0,16 mnkr. Utöver det har både intäkts- o 
personalbudget utökats med anledning av att en tjänst tillsatts med intäktsfinansiering. 
  
Stadsingenjörsverksamhetens nettobudget har ökat med drygt 0,1 mnkr, vilket inkluderar en utökning av 
både intäkts- o personalbudget på grund av att en tjänst som tillsatts under 2020 finansieras med 
intäkter. 
  
Verksamhet stadsarkitekt har totalt en minskning av nettobudget med knappt 3,0 mnkr jämfört med 
budget 2020. Dels har den övergripande budgeten för verksamhetschefen utökats med ung 0,5 mnkr i 
och med att en administrativ tjänst flyttats dit från bygglovsenheten. Planeringsenhetens nettobudget har 
utökats med 0,25 mnkr för byggnadsvårdsinventering. Bygglovenhetens nettobudget har minskats med 
drygt 0,5 mnkr med anledning av tjänsten som flyttats till verksamhetschefen, därutöver har en ny tjänst 
tillsatts som intäktsfinansieras. Enheten mobilitets nettobudget har till 2021 minskats med 3,2 mnkr på 
grund av att verksamheter har flyttats mellan samhällsbyggnads- och servicenämnderna. Därutöver har 
mobilitets intäkts- o kostnadsbudget för parkering justerats i och med utökning av parkering Snurrom. 
  
Miljöverksamheten har 2021 en utökad nettobudget med drygt 0,6 mnkr jämfört med föregående år  
beroende på att en administrativ tjänst flyttats över från kommunledningskontoret. Därutöver har 
intäktsbudgeten för enskilda avlopp sänkts samt att en tjänst som kommunekolog har tillsatts som 
finansieras av intäkter i externfinansierade projekt. 
 

  



 

2020-12-17  20 

 

 

Investeringsbudget  
Investeringsbudget 2021 

Samhällsbyggnadsnämndens budget för investeringar har sedan 2019 varit 1,1 mnkr per år. Framförallt 
är det till mätenheten på stadsingenjörsverksamheten som budgeten använts för inköp av fordon och 
mätinstrument de senaste åren. Investeringsbudget 2021 ligger i sin helhet budgeterad på 
förvaltningschefens ansvar och kommer under året att fördelas på verksamhetsområdena när behov av 
investering uppstår. 

 

 

 

 

Bilagor 
Verksamhetsmål 

Bilaga 1, Verksamhetsplan 2021 
 

Intern kontrollplan 

Bilaga 2, Intern kontrollplan 2021 


