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1 Inledning 

Enligt stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnd/bolagsstyrelse 

årligen upprätta en verksamhets-/affärsplan. Arbetet med att ta fram verksamhets/-

affärsplanen ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för 

nästkommande år och ska därefter fastställas av nämnd/bolagsstyrelse senast i februari 

månad. 

Byggnadsnämndens verksamhetsplan omfattar hur politiska mål och uppdrag ska 

hanteras samt hur förvaltningen hanterat de risker som inte tagits med i nämndens 

internkontrollplan. 

Styrsystemet 

Göteborgs Stads styrsystem består av tre delar: utgångspunkterna för styrningen, 

förutsättningar och systematik. Utgångspunkterna består av lagar och övriga 

författningar, den politiska viljan samt kommuninvånarnas behov och önskemål. För att 

förverkliga utgångspunkterna krävs förutsättningar av olika slag och dessa konkretiseras 

i ett antal styrande dokument. Systematiken bygger på förbättringshjulets fyra delar: 

planering, genomförande, uppföljning och förbättringar. 

Planeringsprocessen 

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för Göteborgs Stads 

nämnder och bolag. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna och gällande 

lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar. Utifrån 

kommunfullmäktiges budget tar förvaltningen fram förslag till budget vilken sen 

fastställs av nämnden. Från och med 2020 ska nämnderna också, utifrån budget, ta fram 

en verksamhetsplan som bland annat ska konkretisera hur politiska mål och uppdrag ska 

omhändertas. 

Uppföljningsprocessen 

Stadsledningskontoret har det övergripande ansvaret för uppföljningen av 

kommunfullmäktiges budget. Uppföljningsrapporteringen genomförs i enlighet med en 

planerad uppföljningsprocess. Uppföljningen utgår från budgeten och genomförs tre 

gånger om året. Det som följs upp är bland annat politiska mål och uppdrag, 

utvecklingen inom grunduppdrag, ekonomi och personal. 



4 

2 Förutsättningar 

Byggnadsnämndens uppdrag och ansvarsområden 

Byggnadsnämnden har, enligt sitt reglemente, ansvar för kommunens reglering av 

bebyggelse, mark och vatten. Nämnden har ansvar för att driva och samordna den 

fysiska planeringen för Göteborg. Detta innebär att byggnadsnämnden ansvarar för att ta 

fram och aktualisera översiktsplan för hela Göteborg och detaljplaner samt 

områdesbestämmelser som beskriver hur mark- och vattenområden får användas. 

Byggnadsnämnden ansvarar också för bygglov, kartor och flygbilder, mätning samt 

arkiv över bygglovritningar, lantmäterihandlingar, tomtkartor och gällande planer. Inom 

byggnadsnämndens uppdrag ryms också Lantmäterimyndigheten i Göteborg. 

Arbetet med de mål och uppdrag som tidigare beslutats av byggnadsnämnden, vars 

strategier framgår av denna verksamhetsplan, bedöms kunna ske inom befintliga 

ekonomiska ramar. 

De politiska målen är av olika karaktär och planeras för och följs upp på olika nivåer i 

organisationen. 

 

Bild: Målstruktur för kommunfullmäktiges mål  
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3 Nämndens mål 

3.1 Övergripande verksamhetsmål 

3.1.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser 

Strategier/åtgärder för att nå måluppfyllelse 

I Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt 

resultatutjämningsreserv anges att "de mål som fullmäktige formulerar i sitt årliga 

budgetbeslut utgör också verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning." 

Byggnadsnämnden förhåller sig till detta genom att sträva efter att ha en ekonomi i 

balans. I detta arbete tillämpas Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget 

och uppföljning. 

Under 2019 har förvaltningen utarbetat ett förslag till ny taxekonstruktion för 

byggnadsnämndens verksamhet. Arbetet med att planera för och förbereda 

implementeringen av denna taxa kommer att genomföras under året under förutsättning 

att förslag till ny taxa godkänns. 

Kommunfullmäktiges indikatorer för målet 

Indikator 2020 2021 2022 2030 

Staden ska ha 
god ekonomisk 
hushållning i 
verksamheterna 

Enligt ärendet Enligt ärendet Enligt ärendet Enligt ärendet 

Byggnadsnämndens indikatorer för målet 

Indikator 2020 2021 2022 2030 

Staden ska ha 
god ekonomisk 
hushållning i 
verksamheterna 

0,0 mkr 0,0 mkr 0,0 mkr 0,0 mkr 

3.1.2 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, 

civilsamhälle och näringsliv 

Under 2019 intervjuades branschorganisationer där många av förvaltningens kunder i 

bygg- och planärenden organiserar sig. Syftet var att öka kunskapen om deras behov när 

det kommer till stadsbyggnadsfrågorna. Under 2020 kommer förvaltningen att använda 

resultaten från dessa intervjuer för att få en större kundnöjdhet genom att se över och 

justera i förvaltningen processer utifrån hur kunden kommer i kontakt med dem. En 

fortsatt dialog kommer föras med olika kundgrupper och dess branschorganisationer. 

Förvaltningen fortsätter att samverka med akademien genom att ta fram avtal för 

samverkan med Chalmers, samverka inom följeforskningen i BoStad2021 och genom 

en styrelseplats i Center för Sustainable Urban Futures. 

Kommunfullmäktiges indikatorer för målet 

Indikator 2020 2021 2022 2030 

Svenskt 
Näringslivs 
mätning om lokalt 
företagsklimat, 

250 200 150 50 
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sammanfattande 
omdöme 

3.1.3 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit 

Strategier/åtgärder för att nå måluppfyllelse 

Under hösten 2019 arbetades det fram en handlingsplan för integrering av programmet 

för Jämlik stad på stadsbyggnadskontoret. Handlingsplanen tydliggör det förvaltningen 

genomför inom kärnverksamheten med bäring på programmet för en jämlik stad och ger 

förutsättningar för att kunna följa och utveckla arbetet framöver. Handlingsplanen har 

fem rubriker: prioritering, social analys, forskning och innovation, kommunikation och 

verksamhet. 

Samordningsgruppen för målområdet Jämlika och hållbara livsmiljöer, som hålls ihop 

av stadsbyggnadskontoret, kommer fortsatt vara ett forum för att undanröja hinder i 

arbetet mot jämlik tillgång till hållbara livsmiljöer. 

Kommunfullmäktiges indikatorer för målet 

Indikator 2020 2021 2022 2030 

Invånare 16–84 år med 
avsaknad av tillit till 
andra, andel% 

28% 27% 26% 20% 

SCB:s 
medborgarundersökning 
Nöjd-Inflytande-Index 
(NII) - totalindex 

35 36 37 50 

3.1.4 Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet 

I Göteborgs översiktsplan antagen 2009 föreslås tio nya naturreservat. Två av dessa är 

under bildande; Lärjeåns dalgång samt Stora Amundö och Billdals skärgård. 11,7% av 

kommunens landareal var skyddad 2018. 

Regeringen beslutar om miljökvalitetsnormer för att varaktigt skydda människors hälsa 

eller miljö. För att tydliggöra hur miljökvalitetsnormerna för vatten, buller och luft bör 

hanteras, och för att förenkla och effektivisera planarbetet, tas vägledningar fram. En 

vägledning för hanteringen av kvävedioxid och partiklar samt buller har tagits fram 

tidigare och arbete pågår med att ta fram en vägledning om ytvatten. 

I översiktsplanen visar kommunen på en övergripande nivå hur användningen av mark 

och vattenområden bör ske på ett långsiktigt hållbart sätt. I den nya översiktsplanen som 

är under framtagande tas förslag till inriktningar för hälsosam livsmiljö fram. Dessa 

omfattar hälsosam luftkvalitet, goda ljudmiljöer, klimatpåverkan och risker i samhället. 

Kommunfullmäktiges indikatorer för målet 

Indikator 2020 2021 2022 2030 

Skyddad natur 
total, andel (%) 

13% 13% 13% 13% 

3.1.5 Göteborg är en trygg och välskött stad 

Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi vistas i byggnader och rör oss på gator 

och torg för att kunna ta oss mellan olika platser. Bebyggelsen har en betydelsefull 

inverkan på oss, på våra upplevelser och på vår hälsa och säkerhet. Den påverkar också 

i hög grad vår upplevelse av trygghet. 
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Vid allt planeringsarbete, både på översiktlig såväl som detaljnivå, ska perspektiven 

kring trygghet och drift finnas med för att vid genomförande möjliggöra för skapande 

av trygga miljöer. Långsiktigt är det också viktigt att ha med driftperspektivet för att 

hålla staden välskött. 

Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Genom att tidigt 

klargöra vad som gäller och hela tiden arbeta med information i dessa frågor är 

målsättningen att fler ska göra rätt från början. 

Kommunfullmäktiges indikatorer för målet 

Indikator 2020 2021 2022 2030 

Nöjd-Medborgar-
Index 
- Renhållning och 
sophämtning 

67 68 70 90 

Andel av 
befolkningen (16–
84 år) som 
upplever att oron 
för att utsättas för 
brott påverkar 
livskvaliteten i stor 
utsträckning 
(NTU) - hela 
Göteborg 

7% 6% 6% 3,5% 

3.1.6 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat 

Strategier/åtgärder för att nå måluppfyllelse 

Inom arbetet med ny översiktsplan planeras för 250 000 nya göteborgare. Planeringen 

omfattar en blandning av bostäder och verksamheter. Strategierna för utveckling av 

staden är nära, sammanhållen och robust. Närhet ska bidra till att göteborgarna får bättre 

tillgång till stadens utbud och skapar samtidigt underlag för handel och verksamheter. 

För att uppnå målet om fritidsaktiviteter planeras bland annat att skapa fler tillgängliga 

grönområden och offentliga platser (och idrottsanläggningar). För att uppnå målet med 

fler småhus ingår det ett uppdrag i den nya översiktsplanen att föreslå en strategi för 

småhus i Göteborg. 

Kommunfullmäktiges indikatorer för målet 

Indikator 2020 2021 2022 2030 

Nettoinflyttning till 
kommunen 

8 000 8 000 8 000 10 000 

Nöjd-Region-
Index 
- Kommersiellt 
utbud 

72 73 73 80 

Nöjd-Region-
Index - 
Fritidsaktiviteter 

75 76 77 80 

Nybyggnation: 
Småhus 

500 500 500 1 000 

Antal färdigställda 
bostäder 

5 000 5 000 5 000 5 000 
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3.2 Nämndspecifika verksamhetsmål 

3.2.1 Göteborg byggs hållbart och funktionsblandat utifrån människors 

och verksamheters skiftande behov. 

Strategier/åtgärder för att nå måluppfyllelse 

Den nya översiktsplanen för Göteborg som är under framtagande ska bibehålla en 

inriktning mot den täta, gröna staden med blandat innehåll genom komplettering av den 

byggda staden i kombination med byggande i strategiska knutpunkter. För en 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stadsutveckling ska Göteborg byggas tätare 

så att fler invånare får möjlighet till ett enkelt vardagsliv, med gångavstånd till 

kollektivtrafik och service. Med utgångspunkt i denna övergripande inriktning, görs i 

arbetet med den nya översiktsplanen en fördjupad avvägning för en ökad helhet. Under 

2020 tar nämnden ställning till preciserade inriktningar för det fortsatta arbetet med 

översiktsplanen. 

Varje år beslutar byggnadsnämnden om en startplan. Startplanen anger vilka 

detaljplaner och program som prioriteras att starta under kommande år. Startplan 2020 

innehåller 71 detaljplaner och 4 planprogram med ett innehåll av bostäder, 

studentbostäder, förskolor, skolor, BmSS lägenheter, verksamheter, handel och kontor.  

Byggnadsnämndens indikatorer för målet 

Indikator 2020 2021 2022 2030 

Lägenheter i 
studentbostäder 
(antal) 

750 1 000 1 000 1 000 

Lägenheter i BMSS 
(antal) 

100 50 50 50 

Grund- och 
gymnasieskolor 
(kvm) 

12 000 12 000 12 000 12 000 

Förskoleavdelningar 
(antal) 

200 35 35 35 

Verksamhetsyta 
(kvm) 

360 000 360 000 360 000 360 000 

3.2.2 20 000 bostäder ska färdigställas under mandatperioden 

Strategier/åtgärder för att nå måluppfyllelse 

Under de senaste åren har staden arbetat intensivt med detaljplaner för bostäder. För 

närvarande finns det cirka 19 000 bostäder i detaljplaner som vunnit lagakraft. Under 

mandatperioden bedöms att detaljplaner för ytterligare cirka 20 000 bostäder kommer 

att bli klara. 

Byggnadsnämndens indikatorer för målet 

Indikator 2020 2021 2022 2030 

Antal bostäder i 
pågående 
detaljplaner 

7 500 7 500 7 500 7 500 

Antal bostäder i 
antagna/godkända 
detaljplaner 

5 000 5 000 5 000 5 000 
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3.2.3 Möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus år 2020. 

Strategier/åtgärder för att nå måluppfyllelse 

Stadsbyggnads- och fastighetskontoret arbetar aktivt med att identifiera och prioritera 

lämpliga projekt som kan innehålla småhus inom ramen för förprövningsarbetet. I 

arbetet med framtagande av ny översiktsplan undersöks möjligheterna för en ny strategi 

för småhusbebyggelse, vilket skulle kunna leda till en mer omfattande utbyggnad i 

lämpliga områden. Från och med 2020 kommer förvaltningen att följa upp antalet 

småhus i pågående respektive antagna detaljplaner. 

  

Byggnadsnämndens indikatorer för målet 

Indikator 2020 2021 2022 2030 

Antal småhus i 
pågående planer 

500 500 500 1 000 

Antal småhus i 
godkända/antagna 
detaljplaner 

250 500 500 1 000 

3.3 Organisationsmål 

3.3.1 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Strategier/åtgärder för att nå måluppfyllelse 

Förvaltningen arbetar med långsiktig kompetensförsörjning. Genom ett strukturerat 

kompetensförsörjningsarbete kan förvaltningen i god tid identifiera och förutse 

verksamhetens behov av rätt kompetens. Redan anställda medarbetares kompetens kan 

tillvaratas och rätt extern kompetens kan attraheras på en konkurrensutsatt marknad. 

Ett ständigt arbete pågår med att utveckla organisationen såväl socialt som 

organisatoriskt. Goda organisatoriska förutsättningar med tydliga roller och mandat 

bidrar till att förvaltningen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Ett tydligt men 

empatiskt ledarskap ger goda förutsättningar för ett bra medarbetarskap men även till att 

skapa goda arbetsvillkor. 

Kommunfullmäktiges indikatorer för målet 

Indikator 2020 2021 2022 2030 

Medarbetar-
engagemang 
(HME) totalt 
kommunen 

79 80 81 85 

Sjukfrånvaro 
kommunalt 
anställda totalt, 
(%) 

8,3% 8,2% 8,1% 7% 

Byggnadsnämndens indikatorer för målet 

Indikator 2020 2021 2022 2030 

Medarbetar-
engagemang 
(HME) totalt 
förvaltningen 

75 77 79 83 
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Sjukfrånvaro 
anställda totalt, 
(%) 

4,2 4,2 4,0 4,0 
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4 Nämndens uppdrag 

4.1 Uppdrag inom KF Budget 

Uppdrag Beskrivning av uppdrag 

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att 
se över möjliga realiseringar av tillgångar i syfte 
stärka stadens finansiering av kommande års 
investeringsprojekt. 

Byggnadsnämnden saknar såväl 
anläggningsregister som realiserbara tillgångar 
och kommer inte att kunna bidra till/arbeta med 
uppdraget. 

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att 
sträva efter hög kostnadstäckning på 
avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt. 

Under 2019 har förvaltningen utarbetat ett förslag 
till ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet. 
Detta taxeförslag ökar kostnadstäckningsgraden 
för den avgiftsfinansierade verksamheten med en 
övergripande målsättning om en full 
kostnadstäckning för denna verksamhet då 
föreslagen taxa skulle vara fullt implementerad. 
Arbetet med att implementera detta taxeförslag 
kommer att pågå under 2020. Taxan föreslås 
träda ikraft 2021-01-01. 

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att 
bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under 
hela planperioden. 

Stadsbyggnadskontoret använder digitalisering 
som ett verktyg (bland andra) för 
verksamhetsutveckling med syfte att möta lagkrav, 
nå politiska och organisatoriska mål och tillgodose 
behoven hos dem vi är till för. Inom ramen för 
detta pågår ett flertal digitaliseringsprojekt inom 
förvaltningens kärnprocesser. Det pågår även en 
översyn av olika kritiska processer, där digitala 
lösningar i vissa fall kan skapa en ökad effektivitet.  
 
Några exempel på pågående digitaliseringsarbete 
är arbetet med Digital översiktsplan, digitalisering 
av detaljplaner, digitalisering av byggprocessen 
samt den digitala tvillingen. 
Stadsbyggnadskontoret deltar aktivt i nationella 
uppdrag som till exempel Digitalt först och stadens 
övergripande digitalisering som till exempel 
Digitala Göteborg. 

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att 
bidra till att minska stadens totala personalvolym, 
enligt arbetad tid, under mandatperioden. 

Förvaltningen har gjort bedömningen att 
organisationen i huvudsak är fullt bemannad 
avseende numerär mot bakgrund av nuvarande 
uppdrag, verksamhetens omfattning och aktuella 
arbetssätt. Under 2020 kommer förvaltningen 
fortsätta vara restriktiva vid tillsättning av tjänster. 
Under året fortsätter förvaltningen också att arbeta 
med att kartlägga kritiska processer i syfte att 
effektivisera verksamhetsprocesser. 

Byggnadsnämnden får i uppdrag att, tillsammans 
med övriga planerande nämnder, sträva mot en 
nollvision avseende underskott i detaljplaner. 
Nämnderna ska även tydligt redovisa, när det 
finns en underskottsplan, hur andra detaljplaner 
som ger överskott väger upp. 

Som ett steg i arbetet mot en nollvision avseende 
underskott i detaljplaner har 
stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret 
under 2019 tagit fram rutiner för hur 
genomförandeekonomin i detaljplanerna tydligare 
ska beskrivas. Det innebär att tydligheten kring 
ekonomin för den enskilda detaljplanen kommer 
att öka inför beslut i byggnadsnämnden. Under 
2020 kommer dessa rutiner att införas i 
detaljplanearbetet. 

Byggnadsnämnden får i uppdrag, tillsammans 
med berörda nämnder och styrelser, att ge högre 
prioritet på att ta fram och detaljplanelägga 
byggbar industrimark med vägledning av det 
näringslivspolitiska programmet. 

Stadsbyggnadskontorets näringslivsutskott 
planerar att intensifiera arbetet under 2020. 
Utskottet samordnar och driver näringslivsfrågor 
inom förvaltningen och arbetar för att skapa 
strategiska ytor för verksamheter i översiktsplanen 
och mer flexibla detaljplaner i 
verksamhetsområdena.  Stadsbyggnadskontoret 
deltar i Etableringsforum som är ett 
samverkansfora mellan staden, BRG (Business 
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Uppdrag Beskrivning av uppdrag 

Region Göteborg) och Älvstranden Utveckling AB. 
Arbetet med att få fram verktyg för uppföljning av 
statistik avseende industrimark fortsätter under 
2020 under ledning av geodata. 

Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta 
exploatörsdriven detaljplaneprocess från 
nuvarande pilotprojekt till att ingå i nämndens 
ordinarie planprocess för de aktörer som vill 
använda arbetsformen, där nämnden finner så 
lämpligt. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering 
av processerna ska ske. 

Pilotprojektet med exploatörsdriven 
detaljplaneprocess utvärderas löpande via enkäter 
och genom dialog med respektive exploatör. 
Under 2020 går de fem ingående planprojekten 
över från förstudieskede till konkret planarbete 
efter formell planstart. I samband med övergången 
från förstudie till formellt planarbete utvärderas 
pilotprojektet mer omfattande och i sin helhet. 
Erfarenheterna från pilotprojektet och resultatet av 
utvärderingen ska leda till ett utvecklat arbetssätt 
för utökad exploatörsmedverkan i ordinarie 
detaljplanearbete. Det handlar bland annat om hur 
processen ska se ut samt att identifiera i vilken typ 
av detaljplaner och under vilka förutsättningar som 
arbetssättet är lämpligt. Stadsbyggnadskontoret 
avser ta fram en tydlig modell för arbetssättet 
inklusive beskrivning av hur löpande utvärderingar 
ska göras. I ett första steg handlar det om att 
utveckla arbetssättet i förstudieskedet. 
Arbetssättet i den formella planprocessen kommer 
som nästa steg. 

Byggnadsnämnden får i uppdrag att, i samverkan 
med berörda nämnder, säkerställa utbyggnaden 
av kommunal service, grönområden och ytor för 
spontanidrott inom ramen för ordinarie planarbete. 

Stadsbyggnadskontoret arbetar sedan tidigare 
tillsammans med berörda förvaltningar med att 
säkerställa planering och utbyggnad av kommunal 
service och som ett resultat av detta innehåller 
årets startplan ett flertal skolor, förskolor, bmss 
och idrottshallar. Detta arbete planeras fortsätta 
under året. Det får under året utredas om även 
grönområden och ytor för spontanidrott kan 
säkerställas genom detta arbetssätt. 

Byggnadsnämnden får i uppdrag att, tillsammans 
med berörda nämnder och styrelser, genomföra 
ett pilotprojekt med stadsplan på en avgränsad del 
av Göteborg. Detta i ett led att öka effektiviteten 
och samordningen i hela byggprocessen. 
Kontinuerlig uppföljning och utvärdering ska ske. 

Planavdelningen ska ta fram ett förslag till 
principer för en modern form av ”stadsplan” samt 
tillämpa principerna för ett lämpligt område. En 
modern stadsplan skulle kunna vara en ny och 
utvecklad form av programarbete. 

Byggnadsnämnden får i uppdrag att, tillsammans 
med berörda nämnder och styrelser, förenkla 
processerna för att omvandla vindsutrymmen 
samt se över liknande lösningar för att få fram fler 
mindre lägenheter. 

Byggnadsnämnden kommer under året ta fram 
riktlinjer för att klargöra processerna och 
underlätta för fastighetsägare som vill omvandla 
vindsutrymmen. 

Byggnadsnämnden får i uppdrag att, tillsammans 
med Fastighetsnämnden, tillvarata erfarenheter 
och lärdomar från projektet bostad 2021. 

Kommunfullmäktiges gav i budget 2018 
byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på 
hur lärdomarna från BoStad2021 kan 
implementeras i ordinarie verksamhet och/eller i 
nya projekt. 2019 gav byggnadsnämnden 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 
implementera kunskaper och erfarenheter från 
BoStad2021 i ordinarie verksamhet. Båda 
uppdragen är förklarade fullgjorda. 
Stadsbyggnadskontoret har i samråd med trafik- 
och fastighetskontoret, park- och 
naturförvaltningen samt kretslopp- och vatten 
utrett framgångs- och riskfaktorer i projektet och 
identifierat områden som kan utvecklas i ordinarie 
planverksamhet. Underlag och utvärdering som 
tagits fram grundar sig i huvudsak på erfarenheter 
som kontoren samlat in, intervjuer med 
medarbetare samt uppgifter från 
följeforskningsarbetet (Chalmers Följeforskning). 
Rapporten beskriver huvudsakligen 
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Uppdrag Beskrivning av uppdrag 

planeringsskedet (detaljplaneskedet, bygglov och 
lantmäteriförrättning). Rapporten ger förslag på 
åtgärder och uppslag till former för bättre 
samarbeten och modeller för ökad effektivitet. 
Förslagen fångas kontinuerligt upp i ordinarie 
arbete med ständiga förbättringar och i pågående 
utvecklingsprojekt. Flera lärdomar från projektet 
har tillvaratagits, såsom t ex parallella processer 
och olika former av teamarbeten. 
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5 Riskhantering 

I byggnadsnämndens budget 2020 ingår en samlad riskbild. I den samlade riskbilden 

beskrivs dels risker som ska övervakas i den interna kontrollen 2020 och dels de risker 

som ska åtgärdas. I detta avsnitt återges riskerna som ingår i internkontrollen samt en 

beskrivning av hur övriga risker är tänkta att hanteras. 

 

 

5.1 Risker till internkontrollplanen 

I byggnadsnämndens internkontrollplan 2020 har tre risker identifierats som ska 

övervakas genom intern kontroll under 2020. Dessa risker är: 

• Bristande framdrift i planeringsuppdraget 

• Brister i projektstyrningen 

• Otillräcklig finansiering 

Utöver dessa risker finns det också med ett antal områden som benämns som risker för 

oegentligheter. Dessa finns alltid med i internkontrollplanen och övervakas löpande i 

den interna kontrollen.  

5.2 Risker att hantera 

De risker som inte nominerades till internkontrollplanen ska hanteras/åtgärdas. Nedan 
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ges en kort beskrivning av hur dessa risker ska hanteras/åtgärdas. 

Bristande tillsyn 

Riskbeskrivning 

Kommunen lever inte upp till rätt nivå på tillsyn. Bristande tillsyn har olika 

konsekvenser beroende på område. 

Hantering av risk 

Byggavdelningen har påbörjat arbetet med en handlingsplan avseende tillsyn. Planen 

kommer att innefatta både hantering av ärenden, med målsättningen att undvika att öka 

kön ytterligare, och hantering av den kö som finns. Avsikten är att planen ska vara 

färdig under våren. Målsättningen är att reducera risken. 

Lagändringar 

Riskbeskrivning 

Ändringar i PBL-lagstiftning med mera påverkar både förvaltningens verksamhet och 

arbetssätt. Detta kommer även ställa krav på kompetensutveckling som är svår att 

överblicka. 

Hantering av risk 

Förvaltningen kommer arbeta för att reducera risken med kommande lagändringar 

genom att kompetensutveckla personalen i relevanta områden. Vidare kommer 

förvaltningen att vid behov anpassa organisation och arbetssätt så att lagstiftningen 

följs. 

Svårigheter att rekrytera och bibehålla nyckelkompetens 

Riskbeskrivning 

Risk att förvaltningen inte kan rekrytera och behålla den nyckelkompetens som behövs 

för att nå målen. Vissa delar av verksamheten är sårbar vid personalomsättning, 

långvarig sjukskrivning med mera. 

Hantering av risk 

Risken hanteras genom att skapa goda organisatoriska förutsättningar och arbeta 

systematiskt med att identifiera kompetensbehov och utveckla redan befintliga 

medarbetare. Förvaltningen strävar också efter att vara en arbetsgivare som attraherar 

och är konkurrenskraftig för extern kompetens. Målsättningen är att reducera risken. 

Brister i den psykosociala arbetsmiljön 

Riskbeskrivning 

Risk för arbetsmiljöproblem på grund av överbelastning, konflikter, ineffektiv framdrift 

samt etisk stress. 

Hantering av risk 

Genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan förvaltningen tidigt identifiera, 

förebygga och hantera såväl fysiska som sociala arbetsmiljöproblem. Målsättningen är 

att reducera risken. 

Brister i den fysiska arbetsmiljön 

Riskbeskrivning 

Brist i fysisk arbetsmiljö. Kan leda till fysisk ohälsa eller att medarbetare slutar. Kan 

också påverka leveransen. 

Hantering av risk 

Genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan förvaltningen tidigt identifiera, 

förebygga och hantera såväl fysiska som sociala arbetsmiljöproblem. Det krävs också 

god dialog med hyresvärden. Målsättningen är att eliminera risken. 


