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Ordförandes inledning 
Växjö växer och till år 2025 beräknas Växjö kommuns invånare öka med ungefär 7 000 personer 
till en befolkning på drygt 101 000 personer. När Växjö växer behövs fler bostäder. För att männi-
skor ska trivas i Växjö och vilja flytta hit krävs det att det finns boende, arbetsplatser och övriga 
samhällsfunktioner som tillgodoser olika önskemål. Med utgångspunkt i processen att utveckla 
och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd så arbetar byggnadsnämnden inom 
områdena detaljplanering, bygglov, tillsyn, lantmäteri samt mät och GIS.  I  kärvare tider är det 
viktigt att fokusera på kärnverksamheten - det som skapar nytta för dem som bor i, verkar i och 
besöker Växjö. Fortsatt kundfokus och ökad digitalisering är två viktiga fokusområden under 
2020. 

Rickard Karlsson (L) 
Byggnadsnämndens ordförande 
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Verksamhetens inriktning 
Växjö kommun har de senaste åren gjort ett stort utvecklingssprång med nya stadsdelar, nya  
skolor, nya byggnader, parker och infrastrukturprojekt. Fram till 2025 kommer befolkningen att 
öka till över 100 000 invånare. Det ställer krav på att stadsbyggnadskontoret med sina olika delar 
är väl rustade för att möjliggöra denna utveckling och då inte enbart i form av nya bostäder utan 
även allt det andra som krävs för att Växjö ska vara en fantastisk stad att bo, verka och leva i. 

Hållbara Växjö 2030 
Hösten 2019 antog kommunfullmäktige Hållbara Växjö 2030. Det är startskottet för att imple-
mentera hållbarhetsprogrammet i form av mätverktyg för att målbilderna ska nås, stöd för imple-
mentering samt framtagning av forum och former för hur samverkan kan ske med andra aktörer. 
Hållbara Växjö 2030 kommer att synas ännu tydligare inför budgeten 2021. 

Effektivare styrning, ledning och arbetssätt  
Det finns stora förväntningar på stadsbyggnadskontorets verksamhet, med höga krav på säker-
ställande av leveranser, flexibilitet och anpassning till omvärldens behov. Förvaltningen ska  
arbeta med arbetssätt, organisation, metoder, riktlinjer med mera hela tiden ses över och stän-
digt förbättras. En viktig del är att tydliggöra ledningsstrukturen och att skapa gemensamma  
inriktningar och prioriteringar. Förvaltningen kommer även under år 2020 att utveckla arbetsfor-
mer inom såväl linje som projekt och genom intern och extern samverkan. Förvaltningen kommer 
fortsatt också att arbeta med både medarbetarskap och ledarskap för att förtydliga roller och  
ansvar. 

Tydligt fokus på dem vi jobbar för 
Under 2020 och framåt ska stadsbyggnadskontoret fortsätta att prioritera och utveckla kundar-
betet på hela förvaltningen och tillsammans med kommunkoncernen i sin helhet. Det innebär att 
hitta roller, rutiner och strukturer för att optimera kundnyttan. Nytt ärendehanteringssystem 
öppnar upp möjligheter för att hitta och inför IT-stöd anpassat till verksamheten. Det handlar om 
att skapa en gemensam utgångspunkt för hur förvaltningen ska arbeta för på bästa sätt möte  
behoven hos dem vi är till för - för dem som bor i, verkar i och besöker Växjö. 

Fokus på kärnverksamheten 
I en tid då den offentliga ekonomin är kärvare är det än viktigare att fokusera på byggnadsnämn-
dens kärnverksamhet. 

Verksamhets- och resursplaner 
Varje avdelning ska sätta verksamhets- och resursplaner som ska synkas med internbudgeten 
och kommunkoncernen i övrigt. 

Mät- och GIS-avdelningen 
Mät och GIS-avdelningen tillgodoser att kommunen, privata exploatörer och byggare har tillgång 
till grundläggande geografisk data och följdprodukter från geodata. En digital samhällsbyggnads-
process ställer höga krav på att vi kan tillhandahålla digitala kartdata och digitala tjänster för att 
flödena helt igenom ska vara digitala. 

Planavdelningen 
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Detaljplaneringen ligger till grund för kommunens och stadens utveckling, för bygglov och byg-
gande. Kommunen ska ha en god planberedskap avseende bostäder och verksamheter. Samver-
kan med såväl kommunkoncernen i stort som privata exploatörer behöver förstärkas för att rätt 
resurser läggs på rätt projekt. Det kan handla om kommunens behov av nyttolokaler och bostads-
utveckling. 

Bygglovsavdelningen 
Bygglovsprocessen är liksom förvaltningens övriga funktioner en oerhört viktig kugge i samhälls-
byggnadsprocessen. Nya krav på bygglov inom 10 veckor och anmälan inom 4 veckor ställer krav 
på en välfungerande hantering. Under 2020 kommer fortsatt fokus ligga på att utveckla och prio-
ritera digitala verktyg och arbetssätt. 

Kommunala lantmäteriet 
Det kommunala lantmäteriet är en grundläggande förutsättning för att klara bebyggelseutveckl-
ingen med förtätningar, högt satta bostadsmål och mer komplexa behovslösningar med bland an-
nat 3D-fastighetsbildning. Spetskunskap, den lokala förankringen och att förrättningsprocessen 
är en integrerad del av stadsbyggnadsprocessen är avgörande för att få en effektiv, samordnad 
och kvalitativ hållbar samhällsutveckling. Inför och under 2020 är lantmäteriets mål att vara fullt 
bemannad för att kunna få ner handläggningstiderna. 



Information från  
Växjö kommun 

Byggnadsnämnden, Internbudget 2020 6(16) 

 

6 
 

Omvärldsanalys 
Megatrender 
Samhället förändras och förändras i allt högre takt. Det handlar om nationella och globala trender 
som påverkar Växjö kommun och stadsbyggnadskontoret med globalisering, individualisering, 
demografiska förändringar, digitaliseringar och klimatförändringar. 

100 000 invånare 
Växjö växer kommer år 2025 vara drygt 100 000 invånare. Med en ökad befolkning finns behov av 
nya bostäder, skolor, förskolor, mötesplatser, arbetsplatser och kultur och fritid. Det gör att även 
om konjunkturen mattas så kommuner Växjö fortsätta att utvecklas och förändras. 

Komplexa projekt 
Samhällsbyggnadsprocessen blir allt mer komplex med många krav och många aktörer. I övervä-
gande fall är det positivt att säkerställa att samhällsplaneringen involverar berörda och frågor 
hanteras för att undvika oönskade eller oanade konsekvenser. Fler involverade aktörer i samhälls-
byggnadsprocessen ger en ökad delaktighet samtidigt som det kan innebära att olika roller i pro-
cessen uppfattas otydliga och processerna kan ta längre tid. Många aktörer med olika ansvar kan 
leda till att problem uppstår avseende styrning och tolkning av mål och strategier samt hur de ska 
omsättas i initiativen i planarbetet. Fler aktörer leder till en ökad samverkan och behov av att ut-
veckla nuvarande rutiner och arbetssätt. Samhället och staten ställer allt fler krav och strängare 
krav som påverkar kommunens planmonopol avseende på strandskydd, buller, artskyddsförord-
ning och miljökvalitetsnormer (luft och buller). I vissa fall har detta lett till en hållbar tätortsut-
veckling avsevärt försvåras, främst avseende strandskydd och artskyddet. 

Konjunktur 
Den svenska ekonomin är inne i en tydlig avmattningsfas och högkonjunkturen ebbar gradvis ut i 
år och förespås bli balanserad nästa år. Förvaltningen märker en förändrad konjunktur i en tydlig 
men inte drastiskt minskad ärendeingång. En avmattad konjunktur kan medföra en ökad stabili-
sering inom personalområdet efter flera år av hög personalomsättning. Däremot kan en negativ 
konjunkturell konsekvens bestå i att en nödvändig hög bostadsproduktion minskar. För förvalt-
ningen som till stora delar är beroende av externa intäkter kan ge minskat utrymme att bedriva 
verksamhet och grunduppdraget. 

Digitalisering  
Digitalisering påverkar hela samhället och dess olika funktioner. Digitalisering som begrepp har 
funnits ett tag och har inneburit teknikutveckling i olika delar.  I offentlig sektor har digitalisering 
inneburit både möjligheter och utmaningar. Utmaningen består framför allt i att hantera omvärl-
dens ökade krav på tillgänglighet samtidigt som hänsyn måste tas till juridiska aspekter och för-
måga att kompetensmässigt och tekniskt kunna tillhandahålla det stöd som krävs för att arbeta 
digitalt. Möjligheterna är samtidigt många och kan i delar bidra med lösningar inom stadsbygg-
nadskontorets verksamhet. 
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Nämndens uppdrag och ansvar 
Byggnadsnämndens uppdrag och ansvar är detaljplanering, bygglovshantering, kommunalt lant-
mäteri samt mät- och GIS-verksamhet. Uppdraget från kommunfullmäktige är att fullgöra kom-
munens uppgifter inom plan- och byggområdet. Utöver det ska byggnadsnämnden: 

• verka för en god byggnadskultur samt en god estetiskt tilltalande stads- och landskaps-
miljö 

• uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste om-
givning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastig-
hetsbildning 

• samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete och intressen  
berör nämndens verksamhet  

• lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet 
• övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och 

beslut  
• ta tillvara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda  
• och bör därvid verka för att lagens föreskrifter om begränsning av bygglovsplikten  

vinner tillämpning. 

Dessutom skall nämnden fullgöra följande uppgifter: · 

• dispens och tillsyn från strandskydd enligt miljöbalken 
• föreläggande om stängselgenombrott mm miljöbalken  
• tillsyn enligt om funktionskontroll av ventilationssystem  
• tillsyn enligt förordningen om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar 

i byggnadsverk  
• tillstånd och tillsyn enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning 
• beslut om kvartersindelning och kvartersnamn enligt förordningen om fastighetsregister 

samt namnsättning av gator, vägar, torg, parker med mera enligt kommunfullmäktiges 
beslut. 

Nämnden får anta, ändra eller upphäva detaljplan och områdesbestämmelse med vissa undantag 
till exempel om planen är av principiell beskaffenhet, strider mot fullmäktiges direktiv eller med-
för ekonomiska åtagande för kommunen. 
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Huvudprocesser - mål och prioriteringar 
Växjö kommun arbetar i processer utifrån vad vi levererar till invånare, företag och besökare.  
Väl definierade arbetsflöden borgar för en hög kvalitet och effektivitet i verksamheten. Varje  
process har riktningsmål som utvärderas i samband med bokslut. Målen utvärderas med de av KF 
definierade nyckeltalen för resultat och kvalitet samt kostnadseffektivitet. 

För att fördjupa och bredda den interna styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet 
kan nämnden komplettera med egna nyckeltal. Dessa nämndspecifika nyckeltal fungerar dock 
inte som indikatorer för måluppfyllelse. 

Symbolförklaring                                         

  Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av kommunfullmäktige 

  Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av nämnd/styrelse 

  Uppdraget är en del av nämnden/styrelsens digitaliseringsplan 

  Uppdraget är en del av nämnden/styrelses hållbarhetsarbete 

  Nyckeltalet mäter resultat/kvalitet 

  Nyckeltalet mäter effektivitet 

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en funge-

rande arbetsmarknad 

 

Strategisk inriktning 

Fler jobb förutsätter växande företag eller nya verksamheter och företag. Fler människor i arbete 
förutsätter också att det finns skolor, förskolor, handel, kultur och fritid. Stadsbyggnadskontoret 
ska fokusera på att det finns tillgänglig mark för företag och verksamheter men även detaljplane-
rad mark för bostäder, skolor med mera. 

Stadsbyggnadskontoret ska i samverkan med kommunkoncernen och näringslivet i övrigt skapar 
goda förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad. Det handlar 
om att identifiera och minimera hindren för goda förutsättningar att bedriva, utveckla och eta-
blera näringsverksamhet i Växjö kommun. För att utveckla det lokala företagsklimatet behöver vi 
förstå företagskunden. Det handlar om ett tydligt ledarskap med företagande i fokus. Stadsbygg-
nadskontorets medarbetare ska få en ökad förståelse för företagens behov och utmaningar. 
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Stadsbyggnadskontorets medarbetare ska tillsammans med kommunkoncernen ta ett gemen-
samt ansvarstagande med verksamhetsutveckling utifrån kundens behov. Det ska inte ske i strid 
utan i samklang med att behandla alla lika och att ha en rättssäker myndighetsutövning. 

En välfungerande arbetsmarknad förutsätter att såväl kommunen i stort som stadsbyggnadskon-
toret har en öppen attityd till att erbjuda människor praktik och extratjänster. Stadsbyggnads-
kontoret har en lång tradition att erbjuda praktikplatser och det är också en viktig rekryterings-
grupp för framtida medarbetskap på förvaltningen eller i kommunkoncernen. 

Växande näringsliv 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

  Öka tillgången till verksamhetsmark genom detaljplanering. Inom ram 

  Prioritera ärenden gällande företagsetablering och företagsexpansion. Inom ram 

   Servicesäkra kontakten med företag om myndighetsutövning. Inom ram 

   Se över avgiftsregelverket för tillstånd och tillsyn. Inom ram 

  
Stadsbyggnadskontoret erbjuder extratjänster eller praktikplatser uti-
från lämplig erfarenhet, intresse och föreliggande behov. 

Inom ram 

 

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad 

 Resultat under-
sökningar 

2019    
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Utveckla och förvalta en växande stad, tätort och landsbygd 

 

Strategisk riktning 

Växjö växer 
Växjö växer och vi ska fortsätta vara en kommun bland Sveriges främsta när det gäller nyprodukt-
ion av bostäder. Den nya utvecklingsstrategin slår fast att hela Växjö kommun ska utvecklas med 
tydliga kommunala kärnor i de större tätorterna, som säkrar landsbygdens tillgång till välfärd och 
service. För att möta bostadsbrist och skapa goda förutsättningar för målet om 100 000 invånare 
behöver vi bygga mer, högre och snabbare i alla olika upplåtelseformer. Förtätning behöver göras 
med hänsyn till grönstruktur, genom att framhäva och tillgängliggöra befintliga och nya park-, 
spontan- och grönytor, för att skapa en trivsam tillvaro i hela kommunen. Stadsbyggnadskontoret 
ska i nya områden och vid förtätning ta hänsyn till tillgången till grönområden. Vid förtätning kan 
det vara svårt att tillgodose närheten till ett större grönområde om det redan i utgångsläget finns 
en brist på grönytor. 

Bostäder ska utformas och byggas så att de håller dagens krav och främjar en god bebyggelse. 
Kommunen ska bidra och verka för en god gestaltning och hög arkitektonisk kvalitet. 

Social hållbarhet 
En socialt hållbar kommun förutsätter att segregationen minskar. En stor grupp växjöbor med 
svag etablering på bostadsmarknaden ställer krav på nya lösningar. Nya områden ska planeras 
med blandade upplåtelseformer och förhållandet mellan olika ägandeformer i befintliga områden 
ska stärka integrationen. En förutsättning för genomförandet är öppna och generella detaljpla-
ner. Likaså ska områden och stadsdelar har en blandad bebyggelse med såväl bostäder, service, 
nyttolokaler samt tillgång till mötesplatser och grönområden. 

I nya detaljplaner med skolor och förskolor ska frågor kring säker skolväg hanteras. 

Digital samhällsbyggnadsprocess 
Det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är att informationsförsörjningen är 
splittrad och i stora delar analog. Detta arbete omfattar alla delar av stadsbyggnadskontoret och 
ska samordnas med kommunkoncernen i övrigt. 
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Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

   Alla förvaltningar och bolag ska bli fossilbränslefria till 2020 Inom ram 

 
 Stadsbyggnadskontoret tillhandahåller aktuell geodata (exv. kartdata 

och flygfoto) samt tjänster med rätt kvalitet för planering. 
Inom ram 

  Hållbar samhällsplanering Inom ram 

  Digitaliseringsplan och digital transformation. Inom ram 

  Digitalisering och ett nytt ärendehanteringssystem Inom ram 

  Digital samhällsbyggnadsprocess Inom ram 

 

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad 

   
 

Andelen invånare 
som har högst 300 
m till ett tillgäng-
ligt park- eller na-
turområde större 
än ett hektar (%) 

2018 89,1*   

Fler bostäder och minskad segregation 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

 
 Genom att skapa god planberedskap som bl a täcker efterfrågan av 

antalet antagna planer för mindre orter och i Växjö. 
Inom ram 

 

 Detaljplaner ska vara flexibelt och generöst utformade för att skapa 
goda förutsättningar för genomförandet. Detaljplanen ska vara utfor-
made för att möjliggöra framtida förändringar och kompletteringar. 

Inom ram 

 

 Detaljplaner ska skapa förutsättningar för varierade områden och 
stadsdelar med blandning av funktioner, bostadstyper, upplåtelsefor-
mer, mötesplatser, service och grönområden. Det ska bidra till ökad 
trygghet och minskad segregation. 

Inom ram 

 

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad 

  
 

Handläggningstid 
för olika ärende-
typer. 

2019    

Ökad trygghet i hela kommunen 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

 
 Genom variation i bebyggelse mellan bostäder, verksamheter, nyttolo-

kaler och handel skapas tryggare områden och stadsdelar. 
Inom ram 

  Säkerställa bilfria skolvägar i nya detaljplaner. Inom ram 
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Personalpolitisk inriktning 
Strategisk inriktning 

 Personalen är nämndes viktigaste resurs 
Stadsbyggnadskontoret behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att dels kunna rekrytera perso-
nal då konkurrensen är hög på arbetsmarknaden vid rekrytering och dels för att behålla kompe-
tenta medarbetare. Detta för att lyckas med uppdragen och för att fortsätta leverera en god ser-
vice till medborgare, företag och andra intressenter. Därför skall Stadsbyggnadskontoret tillgo-
dose att kompetensutveckling upprätthålls och genomförs kontinuerligt för befintliga medarbe-
tare. Diskussion om kompetensutveckling skall ske löpande mellan chef och medarbetare. 

För att kunna behålla medarbetare skall de känna delaktighet i arbetet samt att det skall vara ut-
manade och utvecklande att arbeta i Växjö kommunkoncern. Arbetet på Stadsbyggnadskontoret 
skall präglas av den gemensamma värdegrunden som utgörs av fyra värderingar. Värderingarna 
påverkar vårt förhållningssätt som bidrar till en bättre kommunalservice samt att vara en attrak-
tiv arbetsgivare. 
 
Mål och riktning 
Vikten av att cheferna kan kommunicera nämndens mål och riktning har i analys av temperatur-
mätaren framkommit som ett utvecklingsområde. Detta för att tydliggöra vad som förväntas av 
medarbetarna och samla organisationens kraft, vilket är en förutsättning för att alla ska kunna 
utföra jobbet på bästa sätt. 

Medarbetarenkäten 
Medarbetarupplevelsen mäts kontinuerligt med hjälp av Temperaturmätaren som baserar sig på 
vår värdegrund. Temperaturmätaren följs upp på respektive arbetsplatsträff om hur vi kan för-
stärka, förbättra eller förändra vår verksamhet och arbetsmiljö. Stadsbyggnadskontoret har ett 
medelvärde efter fyra mätningar på 4,7. Att öka frisknärvaron är en förutsättning för att kunna 
skapa ett hållbart arbetsliv. Sjukfrånvaro leder till ohälsa för medarbetare och ett ineffektivt  
resursutnyttjande därför är proaktivt rehabiliteringsarbete ett viktigt arbete. 
 
Stadsbyggnadskontoret skall fortsätta med arbetet med trivselgruppen som är en gemenskaps-
främjande grupp som anordnar sociala och fysiska aktiviteter. Syftet med gruppen är att öka triv-
seln på arbetet. Chefer med arbetsmiljöansvar skall även ha aktuella kunskaper inom arbetsmiljö-
området och resurser för att kunna skapa en god arbetsmiljö samt ha nära till nära till närmsta 
chef. 
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Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperatur-

mätaren ska vara minst 4,5. 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

 
 Tillgodose att kompetensutveckling upprätthålls och genomförs kontinu-

erligt 
Inom ram 

 
 Arbetet i verksamheten skall genomsyras av Växjö kommunkoncerns ge-

mensamma värdegrund. 
Inom ram 

 
 Fortsätta att arbeta med resultatet av Temperaturmätaren på respek-

tive arbetsplatsträff. 
Inom ram 

 
 Tydliggöra, visualisera och kommunicera mål och riktning utifrån verk-

samhet och målgrupp. 
Inom ram 

Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska 

minska och 2022 vara högst 5 procent. 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

 
 Fortsätta arbetet med trivselgruppen som är gemenskapsfrämjande 

grupp med sociala och fysiska friskvårdsaktiviteter. 
Inom ram 

 
 Chefer med arbetsmiljöansvar skall ha aktuella kunskaper inom arbets-

miljöområdet och resurser för att kunna skapa en god arbetsmiljö. 
Inom ram 

  
 Program för frisknärvaro för att minska sjukfrånvaron med en dag per 

snittanställd. 
1 mkr (besparing) 

  Följa upp korttidsfrånvaron.  

 

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad 

  
 

Alla chefer ska gå 
utbildning inom 
arbetsrätt. 

2019    
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Ekonomi 

Driftbudget 

Förutsättningar för driftbudgeten 

Byggnadsnämnden har i flera år haft stora överskott i verksamheten. Budgetramen 2020 för 
Byggnadsnämnden har minskats med 5 000 tkr som en följd av den tidigare volymökningen. Ra-
men har minskats med ytterligare 100 tkr till följd av besparingar i den politiska organisationen. 

Minskningen av ramen sker samtidigt som antal ärenden bedöms att minska under 2020. Bygg-
nadsnämndens är starkt beroende av externa intäkter. Intäkterna styrs till stor del av konjunktu-
ren och då speciellt byggkonjunkturen. 

Flera tjänster såsom personalspecialister, kommunikatörer och ekonomer centraliseras under 
kommande år. Detta leder till att ramen minskas ytterligare. Ramen inför budget 2020 blir därför 
11 104 tkr. 

tkr Intäktsbudget 2020 Kostnadsbudget 2020 Nettobudget 2020 Nettobudget 2019 

Politisk verksamhet  1 420 1 420 1 620 

Plan/bygglov/stab 14 510 19 030 4 520 10 053 

Mät- och GIS avdel-
ning 

4 506 9 670 5 164 5 963 

Lantmäteri 6 614 6 614 0 0 

     

Summa 25 630 36 734 11 104 17 636 

Investeringsbudget 

Förutsättningar för investeringsbudgeten 

Under 2018 har ett nytt ärendehanteringssystem upphandlats. Systemet togs i drift i början  
av 2019. Investeringen är ännu ej helt slutförd. 

Stadsbyggnadskontoret avser att investera i en ny mätutrustning eller ett nytt fordon under 
2020. 

Investeringsbudget, ettåriga projekt 

Beslutad budget 2020, tkr    

Ettåriga projekt Inkomst Utgift Netto 

Investering i mätutrustning el-
ler fordon. 

 500 000 500 000 

    

Summa  500 000 500 000 
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Effektiviseringsåtgärder 

Effektiviseringsåtgärder 2020 tkr 

Centralisering av stödjande funktioner 1 432 

  

  

Summa effektivisering 1 432 

2020 kommer samordning att ske av stödjande funktioner såsom personalspecialist, kommunika-
tör och ekonom. Tjänsterna centraliseras och samordnas. Besparingen kommer att ske i den cen-
trala organisationen. Del av personalspecialistens tjänst har varit verksamhetsutveckling och den 
delen kommer att läggas tillbaks till Byggnadsnämnden. 

En stor del av stadsbyggnadskontorets verksamhet består av myndighetsutövning. 

Besparingen i den politiska organisationen kommer att ske genom effektivare möten. 

Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i 

kommungruppen större städer. 

Beslutad 
av 

Uppdrag Finansiering 

   
 

Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas med ökade samordningsvinster 
och/eller konkurrensutsättning av stödjande funktioner. 

15 mkr (effektivisering) 

   
 

Välfärdens långsiktiga finansiering tryggas med prioritering av kärnuppdraget. 26 mkr (effektivisering) 

   
 

Förstärkning av beställarkompetensen. Inom ram. 

   
 

Besparing i politisk organisation och verksamhet 1 mkr (besparing) 
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Digitaliseringsplan 
Process Uppdrag Beskrivning 

Utveckla och förvalta en växande och 
trygg stad, tätort och landsbygd 

Digitaliseringsplan och digital transform-
ation. 

En förstudie om digital transformation 
har genomförts och i denna har 4 områ-
den pekats ut som vi ska arbeta mer 
med. 

Digitalisering och ett nytt ärendehante-
ringssystem 

Ett nytt ärendehanteringssystem har in-
förts under 2019.  Systemet ska hjälpa 
oss att arbeta mer digitalt och på så 
sätt få en smidigare samhällsbyggnads-
process. 

Digital samhällsbyggnadsprocess En nationell samordning av grundläg-
gande information i samhällsbyggnads-
processen. Det omfattar även behov av 
ett tydligt juridiskt ramverk med en tydlig 
ansvarsfördelning för berörda aktörer. 
Ökad standardisering av information lyfts 
också fram. 

 


