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1 Sammanfattning 
Effekter av Covid-19 

Verksamhetens utveckling fortgår enligt plan och inga större väsentliga avvikelser 

har inträffat under perioden. Vid utgången av mars månad noteras ingen nedgång 

avseende inkommande ärenden. Beroende på pandemins utveckling under året kan 

framdriften inom samtliga delar av byggnadsnämndens uppdrag påverkas vilket i 

sin tur kan få påverkan på utbyggnadstakten i staden. Detta kan även komma att 

påverka byggnadsnämndens ekonomiska utveckling. 

Förvaltningen har tillsammans med andra aktörer i staden mobiliserat för att stötta 

näringslivet med åtgärder för att minska den negativa påverkan som Covid-19 

orsakar. Åtgärder som vidtagits har bland annat bestått av anstånd med betalning 

av bygglov- och tillsynsavgifter samt tidigarelagda tillstånd för uteserveringar. 

Verksamhetens utveckling 

Verksamhetens utveckling fortgår enligt plan inom samtliga av nämndens 

verksamheter och inga större väsentliga avvikelser har inträffat under perioden. 

Hur utvecklingen kommer se ut under resten av året med anledning av pandemin är 

för tidigt att uttala sig om. Arbetet med ny översiktsplan och dess fördjupningar 

fortgår enligt beslutat process. Inom detaljplanering bedöms merparten av planerna 

i Startplan 2020 kunna startas. Ärendeinströmningen inom bygglov, lantmäteri och 

geodata ligger på liknande eller högre nivåer i jämförelse med samma period 

föregående år. 

Kommunfullmäktiges budgetmål 

Arbete pågår för att nå måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål och för att 

möta behov av bostäder, studentbostäder, förskola/skola och verksamhetsyta. 

Under perioden har ett stort antal bostäder tillstyrkts och bedömningen är att planer 

med ett innehåll av 4 000 bostäder kommer tillstyrkas/antas under året. Endast ett 

fåtal detaljplaner innehållande småhus bedöms kunna tillstyrkas/antas under året 

medan planer med större antal småhus får genomslag först under kommande år. 

Utveckling inom personalområdet 

Stadsbyggnadskontoret har en låg sjukfrånvaro och det bedrivs löpande ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att hålla nere sjukfrånvaron. Flera insatser 

görs också för att stadsbyggnadskontoret ska uppfattas som en attraktiv arbets-

givare, bland annat genom att systematiskt arbeta med organisatoriskt förbättrings-

arbete där medarbetare och chefer ska kunna ges förutsättningar att delta i 

verksamhetens utveckling. HME (hållbart medarbetarengagemang) sjönk något 

2019 jämfört med föregående år och anledningen till detta analyseras inom 

ramarna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Ekonomiskt resultat  

Det ekonomiska resultatet till och med mars månad uppgick till 3,7 mkr vilket var 

ett bättre resultat än budgeterat resultat för perioden på -4,1 mkr. Helårsprognosen 

är oförändrad jämfört med föregående prognos och överensstämmer med budge-

terat nollresultat. 
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2 Väsentlig styrinformation till 
kommunledningen 

2.1 Verksamhetens utveckling 

Verksamhetens utveckling fortgår enligt plan och inga större väsentliga avvikelser 

har inträffat under perioden. Pandemin och Covid-19 har till och med perioden inte 

påverkat byggnadsnämndens verksamhet i större omfattning, men kommer med 

stor sannolikhet framgent att påverka framdriften i strategisk planering, 

detaljplanering och ärendeinströmningen inom framför allt bygglov och lantmäteri. 

Vid utgången av mars månad noteras dock ingen nedgång avseende inkommande 

ärenden. En eventuell nedgång i verksamheten kan också få påverkan på 

utbyggnadstakten i staden, något som i sin tur även kommer att påverka 

byggnadsnämndens ekonomiska utveckling. 

Förvaltningen har tillsammans med andra aktörer i staden mobiliserat för att stötta 

näringslivet med åtgärder för att minska den negativa påverkan som Covid-19 

orsakar. Åtgärder som vidtagits har bland annat bestått av anstånd med betalning 

av bygglov- och tillsynsavgifter samt tidigarelagda tillstånd för uteserveringar. 

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling 

Tabell: Effektmått och övriga mått/nyckeltal 

Mått/nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 
Utfall perioden 

2020 
Prognos helår 

2020 

Handläggningstid planbesked 
(median, veckor) 

26 32 28 25 

Handläggningstid detaljplaner, 
utökat förfarande (månader, 
mediantid) 

56 59 52 50 

Handläggningstid detaljplaner 
- standardförfarande (månader, 
mediantid) 

24 25 26 25 

Handläggningstid bygglov (veckor, 
från fullständig ansökan) 

2 2 3 2 

Handläggningstid 
lantmäteriförrättning (median, 
månader från inkommen ansökan 
till beslut) 

3,75 3,76 4 4 

Resultat Insikt (år) 51 59 i.u - 

Tabell: Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling 

Mått 
Utfall perioden jämfört med 

samma period föregående år 
Prognos helår jämfört med 

helår föregående år 

Resultat (mkr) +10,1 mkr -8,4 mkr 

Antal årsarbetare (arbetad tid) -0,5 -5,3 
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Kommentar till nyckeltal  

Den långa handläggningstiden för detaljplaner beror främst på att enstaka planer 

tagit längre tid än beräknat, till exempel Backaplan detaljplan 1 (61 månader, 

utökat förfarande) och detaljplan Pärt-Antons gata, BmSS (61 månader, 

standardförfarande). 

Handläggningstiden för bygglov är i princip densamma som tidigare. Det finns 

dock viss osäkerhet kring detta nyckeltal. Sammanställningen av nyckeltalet ses 

över för att framöver ha kvalitetssäkrade uppgifter. 

Handläggningstiden för lantmäteriförrättningar är i princip som förväntat. 

Eventuellt kommer en ökning att ske under året men det är just nu svårt att bedöma 

och prognosen ligger därför kvar på nuvarande nivå. 

Det finns ännu inget preliminärt resultat för Insikt 2020. Mätningen har pausats 

från och med mars månad på grund av Covid-19. 

Det ekonomiska resultatet för perioden är högre än för motsvarande period 

föregående år. I huvudsak beror detta på förhållandevis höga planintäkter och 

relativt låg upparbetning av konsultkostnader under inledningen av året till följd av 

naturlig variation avseende framdrift. Årets prognostiserade nollresultat medför en 

negativ avvikelse jämfört med utfallet för 2019. Denna avvikelse är dock naturlig 

då nämnden hade som uppgift att återställa nyttjat eget kapital från 2018. 

Arbetad tid uttryckt som antal årsarbetare förhåller sig stabil i jämförelse med 

motsvarande period föregående år och i jämförelse mellan årets prognos och 

årsutfallet förra året. Anledningen bedöms vara låg personalrörlighet samt 

jämförbar verksamhetsvolym mellan åren. 

 

Mått/nyckeltal 
Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Utfall  
perioden  

2020 

Prognos  
helår  
2020 

Antal startade detaljplaner 30 45 9 70 

Antal bostäder i pågående detaljplaner 27 505 22 990 23 166 20 000 

Antal inkomna bygglov 4003 4076 1251 4030 

Antal beslut i bygglov 4577 4413 1096 4200 

Antal inkomna ansökningar lantmäteri 408 388 99 400 

Antal avslutade lantmäteriärenden 450 396 100 400 

 

Kommentar till nyckeltal  

Av de 71 namngivna och ospecificerade detaljplanerna i Startplan 2020 bedöms 

merparten starta under året. 

Under perioden var antalet inkomna ansökningar inom bygglov cirka 7 procent 

högre än under samma period 2019, vilket motsvarar cirka 55 ansökningar. Antalet 

beslut är för perioden cirka 8 procent lägre än motsvarande period 2019 men på 

ungefär samma nivå som 2018. Under den aktuella perioden ser förvaltningen ännu 

ingen påverkan med anledning av Covid-19 och det är därmed för tidigt att se vilka 

effekter det kan få för bygglovsverksamheten. Prognosen för helåret kvarstår. 

Antal inkomna ansökningar i lantmäteriärenden var under första kvartalet som 

förväntat och ligger på motsvarande siffror som tidigare år. 
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2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 

Påverkan på verksamheten till följd av Coronavirus/Covid-19 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

Omfattande sjukdomsutbrott på grund av virussmitta och allmän smittspridning. 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

Viss minskad tillgänglighet/servicenivå. 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Ingen större påverkan på leveranser har noterats, oro för att bli smittad hos personal, resurskrävande 
hantering för chefer. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ingen större påverkan på förvaltningens ekonomiska utveckling har noterats under perioden. Sannolikt 
kommer viss negativ ekonomisk påverkan att uppstå till följd av en minskad verksamhetsvolym. 

Vidtagna åtgärder 

I syfte att bidra till att begränsa smittspridning och att minska oro hos personalen har förvaltningen 
uppmanat till flexibelt arbetssätt vilket möjliggör arbete på annan plats. 

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 

2.2.1 Organisationsmål 

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex 

 Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2030 

Utfall/mål för 
staden 

77 76 79 80 81 85 

Utfall/mål för 
nämnden 

75 72 75 77 79 83 

Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda 

 Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2030 

Utfall/mål för 
staden 

8,6% 8,1% 8,3% 8,2% 8,1% 7% 

Utfall/mål för 
nämnden 

4,5 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,0 % 4,0 % 

2.2.2 Nämndspecifika mål från KF 

2.2.2.1 Göteborg byggs hållbart och funktionsblandat utifrån människors och 

verksamheters skiftande behov. 

Genomförd verksamhet och bedömning av måluppfyllelse 

Målvärdet för antal studentbostäder avser ett årligt behov av lägenheter fram till 

2026 enligt projekt Gbg7000+. För närvarande finns det cirka 1 500 studentlägen-

heter i pågående detaljplaner. Under 2020 beräknas detaljplaner innehållande cirka 

350 studentlägenheter tillstyrkas/antas av byggnadsnämnden. 



 

Delårsrapport mars 2020 byggnadsnämnden 7 (17) 

 2020-04-16 

Målvärdet för boenden med särskild service (BmSS) avser stadens långsiktiga 

årliga behov av lägenheter. I pågående detaljplaner finns cirka 100 BmSS och 

under 2020 beräknas detaljplaner med cirka 30 BmSS tillstyrkas/antas av nämnden. 

Målvärdet för antalet förskoleavdelningar visar det befintliga underskott som finns 

i pågående planering. I pågående detaljplaner finns cirka 230 avdelningar, varav 

drygt 40 avdelningar planeras att tillstyrkas/antas under 2020. 

 

Indikator 
Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Utfall t.o.m.  
perioden 

Målvärde  
2020 

Lägenheter i studentbostäder (antal) 100 158 0 750 

Lägenheter i BMSS (antal) 16 14 6 100 

Grund- och gymnasieskolor (kvm) 20 300 0 10 400 12 000 

Förskoleavdelningar (antal) 43 0 36 200 

Verksamhetsyta (kvm) 470 197 784 260 220 930 360 000 

2.2.2.2 20 000 bostäder ska färdigställas under mandatperioden 

Genomförd verksamhet och bedömning av måluppfyllelse 

Under perioden har detaljplaner med ett innehåll av 2 336 bostäder 

tillstyrkts/antagits av byggnadsnämnden. Under året beräknas för närvarande totalt 

cirka 4 000 bostäder i detaljplaner tillstyrkas/godkännas. 

 

Indikator 
Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Utfall t.o.m.  
perioden 

Målvärde  
2020 

Antal bostäder i pågående detaljplaner 27 505 22 990 23 166 7 500 

Antal bostäder i antagna/godkända 
detaljplaner 

6 389 1 282 2 336 5 000 

2.2.2.3 Möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus år 2020. 

Genomförd verksamhet och bedömning av måluppfyllelse 

De detaljplaner som planeras att tillstyrkas/antas under året innehåller cirka 15 

småhus. Dessa detaljplaner påbörjades för flera år sedan. Målet om 250 småhus i 

godkända eller antagna planer får genomslag under kommande år. 

 

Indikator 
Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Utfall t.o.m.  
perioden 

Målvärde  
2020 

Antal småhus i pågående detaljplaner - - 326 500 

Antal småhus i godkända/antagna 
detaljplaner 

- - 0 250 
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3 Övrig uppföljning till 
kommunledningen 

3.1 Utveckling inom personalområdet 

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-

perspektiv 

  
Aktuell period 

(ack sedan 
årets början) 

Motsvarande 
period föregående 

år 
Prognos 2020 Utfall 2019 

Total sjukfrånvaro (%) 

 

4,1 5,1 4,2 4,2 

Antal förvaltningsexterna 
avgångar, tillsvidareanställda 

7 3   

Antal förvaltningsexterna 
rekryteringar, 
tillsvidareanställda 

4 5   

Förvaltningsextern 
personalomsättning (%) 

  7 7 

 

Det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på förvaltningen. I arbetet planeras 

för förebyggande åtgärder på både individnivå och organisatorisk nivå. Det har 

formulerats tre gemensamma övergripande arbetsmiljömål vilka bryts ner på varje 

avdelning. Detta bidrar till ett fortsatt fokus på att bibehålla en låg sjukfrånvaro. 

Ett fortsatt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare pågår. Det omfattar såväl 

individuell kompetensutveckling som organisatoriska förutsättningar. Detta 

förväntas bidra till att förvaltningen bibehåller en låg personalomsättning. 

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 

Stadsbyggnadskontoret arbetar med att rusta verksamhet och medarbetare inför 

såväl kommande som nuvarande utmaningar. Genom att fokusera på tre organisa-

toriska långsiktiga mål samlas förvaltningen i en gemensam riktning vilken ligger i 

linje med Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare. De tre övergripande 

organisatoriska mål som formulerats är: 

• Genom en ledning baserad på tillit ska medarbetarnas möjlighet till 

delaktighet i utvecklingen av verksamheten öka 

• Leveransen av grunduppdraget utifrån kvalitet, tid och ekonomi ska öka 

• Behoven av dem vi är till för ska tillgodoses bättre.  

Första målet handlar om att utgå från att använda den kompetens och kraft som 

finns hos organisationens viktigaste resurs: medarbetarna. Genom att utgå från 

medarbetarnas kompetens och engagemang och minska upplevelsen av hierarkiska 

strukturer, skapas förutsättningar för högre leverans, attraktiv arbetsplats och en 

jämnare arbetsfördelning mellan chefer och medarbetare. 
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Andra målet handlar om att utveckla grunduppdraget inom kvalitet, tid och 

ekonomi. Kvaliteten säkras genom professionen och ska genomsyra samtliga 

processer. Genom ökat fokus på tid arbetar förvaltningen med att minska ledtider 

och uppfylla satta lagkrav avseende tid. Ett fokus på ekonomi handlar både om 

förståelse för ekonomins betydelse för finansieringen av verksamheten och att 

bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. 

Att bättre tillgodose behoven hos dem vi är till för handlar både om en kultur, där 

arbetet utgår från att det finns en beställare/mottagare av det som produceras samt 

skapa förutsättningar för att bättre förstå vad mottagaren vill ha/behöver. En viktig 

faktor i allt utvecklingsarbete är en gemensam kultur. Med utgångspunkt i stadens 

förhållningssätt, har förvaltningen utarbetat vilka beteenden stadsbyggnadskontoret 

tycker är viktiga för en gynnsam kultur ur såväl ett internt som externt perspektiv. 

Samarbete i staden  

Förvaltningen har identifierat brister i samarbetet mellan förvaltningar och bolag 

inom stadsutveckling. I en enkät som gick ut till "konkurrensutsatt teknisk 

kompetens" på 12 förvaltningar och bolag svarar endast 37 procent att samarbetet 

fungerar bra. Medarbetare anger målkonflikter, otydliga mandat, ineffektiva möten 

och bristande möjligheter att samarbeta digitalt som de stora hindren för ett väl 

fungerande samarbete (enkäten gick ut hösten 2019 och 588 personer svarade). 

Utifrån resultatet i enkäten arbetar förvaltningarna och bolagen gemensamt med att 

ta itu med det som upplevs som utmaningar i samarbetet. 

3.2 Ekonomisk uppföljning 

Tabell: Resultatredovisning i sammandrag 

(tkr) Period Helår 

 Utfall Budget Avvikelse 
Utfall  
fg år 

Prognos 
Fg 

prognos 
Budget 

Bokslut 
fg år 

Intäkter 45 307 46 150 -843 39 153 209 437 209 274 209 274 192 891 

Kostnader -78 483 -87 034 8 550 -81 600 -356 737 -356 574 -356 574 -328 654 

Kommunbidrag 36 825 36 825 0 36 028 147 300 147 300 147 300 144 100 

Finansnetto 10 0 10 19 0 0 0 52 

Resultat 3 659 -4 059 7 718 -6 400 0 0 0 8 388 

I resultatredovisningen i sammandrag ovan kan avrundningsdifferenser förekomma. 

3.2.1 Utfall till och med perioden 

Resultat 

Resultatet till och med perioden uppgick till 3,7 mkr vilket var ett högre resultat 

jämfört med budgeterat resultat för perioden på -4,1 mkr. Årets budgeterade resul-

tat uppgår till 0,0 mkr. Förvaltningen kan konstatera att de negativa ekonomiska 

konsekvenserna till följd av Covid-19 hittills varit små. 

Intäkter 

Förvaltningens totala intäkter till och med mars månad uppgick till 45,3 mkr vilket 

var marginellt lägre än budgeterade intäkter för perioden på 46,2 mkr. Intäkterna 

från planverksamheten har varit något lägre än budget medan intäkterna från bygg- 

och lantmäteriverksamheten varit något högre. 
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Kostnader 

De totala kostnaderna för årets första kvartal uppgick till -78,5 mkr vilket var be-

tydligt lägre kostnader än budgeterat på -87,0 mkr. Personalkostnaderna för 

perioden överensstämde väl med budgeterade kostnader. Kostnaderna för köpta 

tjänster var betydligt lägre än budgeterat och cirka två tredjedelar av den samman-

lagda kostnadsavvikelsen hänförs till denna typ av kostnader. Även kostnader för 

kurs och konferenser har varit lägre än planerat t o m mars månad. Båda dessa 

kostnader har i viss utsträckning påverkats av utbrottet av Covid-19 och upp-

arbetningen hade av allt att döma annars varit något högre än vad som nu är fallet. 

Kommunbidrag 

Periodens kommunbidrag uppgick till 36,8 mkr vilket överensstämde med 

budgeterat kommunbidrag för perioden. 

3.2.2 Prognos 

Resultat 

Årets helårsprognos per mars månad uppgår till 0,0 mkr vilket överensstämmer 

med såväl föregående prognos per februari månad som budgeterat resultat för 

helåret. 

Förvaltningen har, vid utgången av mars månad, ännu inte kunnat göra någon 

tillförlitlig ekonomisk bedömning av de ekonomiska effekterna till följd av på-

gående utbrott av Covid-19. Inom bygg-och lantmäteriverksamheten noteras svaga 

tendenser till minskade ärendevolymer i anslutning till det senaste månadsskiftet. 

Det är dock i nuläget svårt att avgöra om det är en tillfällig eller mer långsiktig 

volymförändring i ärendeinströmningen varför de ekonomiska effekterna därför är 

svårbedömda. Sannolikt kommer viss intäktsminskning att noteras under året och 

ny bedömning av intäktsnivån sker i anslutning till årsprognosen per maj månad. 

Intäkter 

Årets intäktsprognos uppgår till 209,4 mkr vilket överensstämmer väl med årets 

budgeterade intäkter på 209,3 mkr. Samtliga verksamheters intäkter lämnas 

oförändrade i aktuell helårsprognos för verksamhetsåret. 

Kostnader 

De totala kostnaderna för året prognostiseras uppgå till -356,7 mkr vilket överens-

stämmer väl med tidigare prognostiserade och budgeterade kostnader 

på -356,6 mkr. Förvaltningens personalkostnader bedöms minska något samtidigt 

som kostnaderna för köpta tjänster bedöms öka i motsvarande grad. 

Kommunbidrag 

Årets prognostiserade kommunbidrag uppgår till 147,3 mkr. Denna prognos 

överensstämmer med årets budgeterade kommunbidrag. 

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag 

Under denna rubrik redovisas särskilda beslut och/eller uppdrag som 

byggnadsnämnden har att hantera i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 

och/eller i kommunfullmäktige. 
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3.3.1.1 Älvstaden 

Genomförd verksamhet 

Organisationsförändringen i Älvstaden håller på att implementeras successivt. 

Hittills har styrgrupper för tre av huvudprogrammen (Frihamnen, Centralen-

området, Södra Älvstranden) startat arbetet. Det pågår en successiv utfasning av 

det dubbla huvudprogramledarskapet. Fastighetskontoret och Älvstranden 

Utveckling AB kommer fortsättningsvis att bemanna rollen som huvudprogram-

ledare. Det gemensamma portföljkontoret är bemannat av berörda förvaltningar. 

I Lindholmen pågår programarbete inklusive ekonomisk förstudie. Parallellt har 

detaljplanearbetet för centrala Lindholmen startat. Byggandet av 

Lindholmshamnen (Götaverksgatan), Karlavagnsplatsen och Geelys etablering vid 

Pumpgatan pågår. 

I Backaplan finns ett godkänt program och den första detaljplanen har tillstyrkts av 

byggnadsnämnden, detaljplan för handel med mera vid Backavägen. Den inne-

håller cirka 400 bostäder samt handel och annan centrumverksamhet. Detaljplane-

arbete pågår för den centrala delen av Backaplan. 

I Frihamnen har arbetet med att uppdatera det tidigare programmet startat. 

Parallellt pågår detaljplanearbete för delar av Frihamnen bland annat för att möj-

liggöra utbyggnad av spårväg. Planering och genomförande av Jubileumsparken 

och temporära staden i Frihamnen pågår. 

Inom Centralenområdet pågår ett antal detaljplaner och byggen med stor komp-

lexitet. Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen 

har varit på granskning i början av året. 

I delområdet Södra Älvstranden har genomförandet inletts av detaljplanen för 

Masthuggskajen/Järnvågen och i delområdet Gullbergsvass pågår arbete med att ta 

fram planeringsförutsättningar. 

Risker 

Förtydligande av riskerna inom Älvstaden har gjorts i anslutning till färdplanens 

uppdatering. Varje delområde inom Älvstaden bedömer risker i samband med 

halvårsrapportering. 

Tidplan/ekonomi 

Färdplan för successiv utbyggnad med övergripande tidplaner för Älvstadens 

delområden och beskrivning av stadens ekonomiska åtaganden har tagits fram och 

kommer att behandlas i kommunfullmäktige. 

Förvaltningen har inte erhållit några särskilda medel för arbetet, vilket medför att 

en stor del av arbetet finansierats med ordinarie kommunbidrag genom priori-

teringar av verksamheten. Arbetet bedrivs som ett samverkansprojekt där det 

saknas specifik projektbudget. Detaljplaner finansieras av plantaxan. Exploa-

teringsekonomin i Vision Älvstaden följs upp och redovisas årligen inom ramen för 

Färdplanen för Älvstaden. 

3.3.1.2 Sverigeförhandlingen 

Genomförd verksamhet 

Under 2019 påbörjades detaljplaner för Sverigeförhandlingens projekt för spårväg 

mellan Brunnsbo och Linnéplatsen, detaljplan spår i Frihamnen och detaljplan spår 

i Lindholmsallén. Arbete pågår med att få fram samrådsförslag till tidig höst. Fram-

driften av planerna är beroende av att underlag tas fram inom den genomförande-
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studie som trafikkontoret tar fram för spårvägen. Detaljplanerna för linbanan har 

pausats i avvaktan på beslut i kommunfullmäktige om eventuellt avslut av projekt 

linbanan. En utredning av Lindholmsförbindelsen gällande alternativen bro eller 

tunnel ur ett stadsbyggnadsperspektiv har påbörjats inom arbetet med fördjup-

ningen av översiktsplanen för centrala Göteborg. 

Risker 

Tidplanen för detaljplaner och förstudie inom fördjupningen av översiktsplanen för 

centrala Göteborg är tajt och förutsätter att trafiktekniska utredningar och andra 

utredningar och underlag tas fram i takt med planarbetet. 

Tidplan/ekonomi 

Detaljplanerna är taxefinansierade. Förvaltningens arbete med Lindholmsför-

bindelsen inryms i projektbudgeten för fördjupning av översiktsplanen för centrala 

Göteborg. 
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4 Styrinformation till nämnden 

4.1 Övergripande 

Genomförd verksamhet 

Årets första månader har präglats, och präglas fortfarande, av den pågående 

pandemin med Covid-19. I syfte att stödja och underlätta för i första hand små och 

medelstora företag i de branscher som drabbats hårt av pandemins effekter har 

förvaltningen beslutat om anstånd med betalning av bygglov- och tillsynsavgifter 

samt tidigarelagda tillstånd för uteserveringar. 

Plan- och bygglagen har inte några särskilda bestämmelser avseende bygglovs-

plikten när pandemier eller andra allmänfarliga sjukdomar inträffar. I syfte att 

förbereda samhället på mycket snabba åtgärder och för att säkra behovet av till-

fälliga vårdbyggnader bereds sedan i slutet av mars månad ett lagändringsärende 

hos finansdepartementet. Förvaltningen har varit positiv till lagförslaget som avses 

gälla retroaktivt. Det innebär till exempel att de tält som uppförts vid Östra 

Sjukhuset inte kommer att omfattas av bygglovsplikt. 

Beträffande detaljplanearbete och  samrådsmöten brukar sådana vara offentliga 

möten där enskilda möter företrädare för stadsbyggnadskontoret som presenterar 

planförslagen. Med hänsyn till Covid-19 behöver fysiska möten begränsas. Plan- 

och bygglagen innehåller inte några specifika krav för hur samrådsmöten ska gå 

till. Det innebär att det inte måste vara ett fysiskt möte utan samrådet kan anordnas 

digitalt eller genom en utställning på stadsbyggnadskontoret. Förvaltningen har 

möjligheter att både anpassa samrådstidens längd och samrådsformer efter 

planärendets karaktär. 

För att hantera frågor kopplade till pandemins påverkan på verksamheten tillsatte 

förvaltningen under februari månad en styrgrupp som bereder och fattar beslut i 

kontorsövergripande frågor som uppkommer med anledning av Covid-19. 

Ny säkerhetsskyddslag  

Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Säkerhetsskydd handlar 

om att organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska arbeta 

förebyggande för att skydda sig mot brott som kan hota Sveriges säkerhet, till 

exempel spioneri och sabotage. I den nya lagen tydliggörs kraven på och 

skyldigheterna för dessa organisationer, exempelvis kring hur man ska skydda 

uppgifter som rör Sveriges säkerhet och samhällsviktiga informationssystem. 

Organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet måste kartlägga och 

bedöma sina skyddsvärden, inventera och klassificera sina informationstillgångar 

och IT-system efter informationssäkerhetens grundprinciper konfidentialitet, 

tillgänglighet och riktighet. Om informationstillgångar eller IT-system faller inom 

säkerhetsskyddslagen måste organisationen genomföra en säkerhetsskyddsanalys 

och sedan upprätta en plan för hur säkerhetsskyddet ska se ut. 

Efter genomförd säkerhetsskyddsanalys bedöms byggnadsnämnden bedriva sådan 

säkerhetskänslig verksamhet att ovanstående åtgärder inom informationssäker-

hetsområdet måste genomföras, vilket är resurskrävande och också kräver en 

kompetens som inte till alla delar finns på plats idag. 
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Övrigt utvecklingsarbete 

Under 2019 arbetade förvaltningen fram ett förslag till ny taxekonstruktion för 

byggnadsnämndens verksamhet. Vid sammanträdet den 7 februari beslutade 

byggnadsnämnden bifalla förvaltningens förslag till ny taxa. Under mars månad 

har stadsledningskontoret skrivit fram det taxeärende som ska behandlas av 

kommunstyrelsen i april månad. 

4.2 Strategisk planering 

Genomförd verksamhet 

Verksamheten löper på enligt plan. Den arbetsprocess för ny översiktsplan och 

fördjupningarna av den gällande centrala Göteborg och Högsbo Frölunda som 

byggnadsnämnden beslutade om i september 2019 följs. I februari och mars 

beslutade nämnden om den övergripande inriktningen för planuppdragen. Arbete 

pågår med att ta fram förslag till nästa beslut i byggnadsnämnden i maj. Förslaget 

har fokus på kvalitet och funktioner i utbyggnadsstrategin. Ett förslag som föreslås 

ställas ut för synpunkter avseende fördjupningen av översiktsplanen för Torsviken, 

Västra Arendal har tagits fram för beslut i byggnadsnämnden i april. 

Analys och konsekvens 

Verksamheten har hittills kunnat leverera enligt målen, men pandemin kommer 

troligen att påverka framdriften av uppdrag och projekt under resterande del av 

året. 

4.3 Detaljplanering 

Genomförd verksamhet 

Detaljplanen för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo 

har tillstyrkts av byggnadsnämnden och ska vidare för antagande i 

kommunfullmäktige. Planen är första detaljplanen ur programmet för utveckling av 

nordöstra Högsbo och medför ett tillskott på cirka 1 900 lägenheter och möjlighet 

till centrumändamål i hela planområdet. Planen innehåller en F-9 skola beräknad 

för cirka 900 elever samt 16 förskoleavdelningar. 

Detaljplanen för bostäder vid Skra Bro, Västra Hisingen har vunnit laga kraft. 

Syftet med planen är att ge möjlighet för cirka 600 bostäder, ett centrumområde för 

torg, handels- och kontorsytor, äldreboende och ett boende med särskild service 

samt syftar den till att skapa förutsättningar för en förbättrad kollektivtrafik-

bytespunkt och pendelparkering. Nästa etapp av utvecklingen vid Skra Bro har 

startats med en ny detaljplan med cirka 400 bostäder strax söder om den första 

etappen. Den planen görs inom ramen för projektet ”Utökad exploatörs-

medverkan”. 

Byggnadsnämnden har tillstyrkt den första detaljplanen för omvandling och 

stadsutveckling på Backaplan, Detaljplan för handel med mera vid Backavägen. 

Syftet med planen är att skapa en attraktiv blandstad genom att bland annat 

möjliggöra bostäder (cirka 400 stycken), handel och stadsgata med spårväg. 

Detaljplanen Norr om Nordstan med ett innehåll på 200 bostäder samt kontor och 

handel har gått ut på samråd. I planen ges även utrymme för uppgångar från 

Västlänkens station Centralen och ramper för kollektivtrafiken som ska gå över den 

nya Hisingsbron. Detaljplanerna för Gibraltarvallen och Eklandagatan har fått 

granskningsbeslut. Totalt omfattar planerna cirka 700 bostäder samt stora ytor där 
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Chalmers verksamhet kan utvecklas. Även Kvarteret Immeln söder om Liseberg 

har fått granskningsbeslut. Planen är en förutsättning för att Lisebergs expansion 

söderut ska kunna fortsätta samt att World of Volvo ska kunna uppföras. Kvarteret 

Immeln ligger enligt tidplan och beräknas kunna gå upp för godkännande i 

nämnden innan sommaren 2020. 

I pilotprojektet med utökad exploatörsmedverkan pågår arbetet i samtliga fem 

ingående planprojekt. Beroende på projektens komplexitet och omfattning har de 

kommit olika långt. Två av projekten är klara med förstudiefasen, som är det arbete 

som pilotprojektet i första hand syftar till, innan formell planstart. Ett projekt är 

snart klart för planstart, medan ett projekt inte har kommit lika långt i processen. 

Samtidigt har ett projekt pausats på exploatörens begäran. Parallellt pågår utveck-

lingsarbete för hur arbetssättet ska införas i ordinarie verksamhet och pilotprojektet 

kommer följa de planprojekt som startat formellt och utvärdera under hösten för att 

sedan förslå hur ett införande i ordinarie verksamhet ska se ut. 

Förvaltningen har i uppdrag av byggnadsnämnden att efter att ha samverkat med 

övriga berörda förvaltningar och hört exploatörer och studentorgan återkomma 

med förslag på upplägg för en satsning för student- och forskarbostäder med 

inspiration från BoStad2021, men med extern finansiering. Under våren har 

kontakt tagits med studentorganisationer, studentbostadsföretag och byggaktörer 

för information och diskussion om uppdraget. En delredovisning gjordes vid 

byggnadsnämndens sammanträde i mars 2020. 

Analys och konsekvens 

Under perioden har planer innehållande ett stort antal bostäder tillstyrkts. Bedöm-

ningen är att planer med ett innehåll av 4 000 bostäder kommer tillstyrkas/antas 

under året. Merparten av planerna i Startplan 2020 bedöms starta under året. Under 

året beräknas endast ett fåtal detaljplaner innehållande småhus att tillstyrkas/antas, 

uppskattningsvis omfattar dessa detaljplaner cirka 15 småhus. Dessa detaljplaner 

påbörjades för flera år sedan. Att uppnå ett stort antal småhus i godkända eller 

antagna planer får genomslag först under kommande år. 

Verksamheten har under senare delen av perioden påverkats av Covid-19, men 

arbetet har i stort kunnat pågå som planerat. Framdriften i detaljplanearbetet 

kommer dock med stor sannolikhet framgent att påverkas av pandemin. 

4.4 Bygglov 

Genomförd verksamhet 

Antalet inkomna lovärenden under perioden är 7 procent högre jämfört med 

motsvarande period 2019. Andelen beslut i lovärenden är 8 procent lägre under 

årets första kvartal jämfört med samma period förra året. Verksamheten har fortsatt 

fokus på att klara de lagstadgade handläggningstider som gäller från och med förra 

året. Under perioden har sammanlagt sex ärenden varit föremål för reduktion i 

förhållande till de cirka 1 100 ärenden vilka varit föremål för beslut. 

Två informationstillfällen har genomförts för västsvenska Handelskammaren och 

fastighetsägarna angående möjligheten att omvandla vindsutrymmen till mindre 

lägenheter och vilka processer som gäller för detta. När det gäller hantering av 

dagsljusfrågor så är anvisningar framtagna för förvaltningen. Arbetet med digi-

taliseringen fortsätter och flera nya e-tjänster är redo att sjösättas innan sommaren 

och målsättningen är att dessa åtgärder kommer att förenkla för verksamheten 

kunder. 
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Analys och konsekvens 

Under perioden har fortsatt arbete skett för att bygga upp rutiner och strukturer i en 

ny intern organisation i syfte att effektivisera arbetssätt utifrån ett kundperspektiv. 

Under senare delen av årets första kvartal har verksamheten påverkats av den 

pågående pandemin i samhället. Verksamheten har haft en något högre sjuk-

frånvaro än normalt och ett flertal medarbetare har arbetat hemma under den senare 

delen av perioden. Detta har fungerat bra och avdelningen har i stort sett kunnat 

leverera i takt med inkommande ansökningar. Fortsätter pandemin i samhället så 

kommer detta sannolikt att påverka bygglovverksamheten på olika sätt. Det finns 

en risk för ökad sjukfrånvaro inom verksamheten som medför en minskad produk-

tion, men även att det kan bli färre ansökningar och därmed lägre intäkter än 

förväntat. Det är dock för tidigt att göra en riktigt bra analys av detta. Verksam-

heten följer utvecklingen på veckobasis för att kunna göra eventuella justeringar. 

När det gäller ärenden som fått avgiftsreduktion så har denna andel ökat jämfört 

med samma period 2019. En djupare analys kommer att genomföras vad som är 

orsaken till detta. När det gäller tillsyn av hissar så avvaktar verksamheten 

fortfarande eventuella överklaganden till Högsta domstolen av Mark- och 

miljööverdomstolens domar gällande rättsfall i hissärenden. Detta ger därför 

fortsatt en ekonomisk osäkerhet. 

4.5 Lantmäteri 

Genomförd verksamhet 

Antal inkomna och avslutade ärenden är i princip av samma storleksordning som 

de senaste åren. 

Analys och konsekvens 

Trots pandemi och tveksamhet över konjunkturläget så märks det ännu inte i 

ärendehanteringen. Det är just nu ganska besvärligt att få till de nödvändiga 

sammanträden som behövs för att kunna fatta beslut i förrättningsärenden och 

verksamheten försöker lösa det så uppfinningsrikt som möjligt. Detta kan komma 

att påverkas ännu mer beroende på pandemiläget. 

4.6 Geodata 

Genomförd verksamhet 

Antalet inkommande ärenden när det gäller bygglovsmätning och nybyggnadskarta 

har under första kvartalet 2020 legat på samma nivåer som samma period året 

innan. Detta indikerar att de senaste årens höga nivåer för inkommande ärenden 

kommer att upprätthållas 2020. 

Arbetet med att georeferera alla detaljplaner (GAD) har slutförts. Det innebär att 

stadsbyggnadskontorets över 3 000 befintliga och inskannade detaljplaner nu kan 

ses på samma gång i kartan. Detta medför bland annat att bygglovsprocessen nu 

blir effektivare. Även verksamheterna inom handläggning av nybyggnadskartor 

och kundservice har nytta av arbetet. 

  



 

Delårsrapport mars 2020 byggnadsnämnden 17 (17) 

 2020-04-16 

 

Bild. GAD - Georeferering av detaljplaner. De befintliga och sedan tidigare 

individuellt inskannade detaljplanerna har under senaste året passats in på kartan 

för att underlätta handläggning av bygglov.  

 

Arbete med att publicera öppna grundläggande geodata som påbörjades 2019 har 

fortsatt under 2020. Arbetet plockades upp som en positiv nyhet kring årsskiftet av 

många olika medier. 

Stadsbyggnadskontoret arbetar vidare med att utveckla den digitala tvillingen. Ett 

exempel där den redan kommit till användning är kretslopp och vattens arbete med 

skyfallsmodellering. Ett annat exempel där den digitala tvillingen är central är i 

stadens projekt Klimatneutrala Göteborg som leds av miljöförvaltningen med stöd 

av Energimyndigheten. 

Analys och konsekvens 

Verksamheten upplever en stor efterfrågan på att delta i flera andra av stadens 

förvaltningars utvecklingsarbete. Detta stärker inriktningen att vidareutveckla 

grunduppdraget avseende insamling och lagring av geodata som ett sätt att bidra till 

lösning på stadens framtida utmaningar. Även från nationellt håll efterfrågas 

verksamhetens erfarenheter och idéer, inte minst i den pågående revisionen av den 

nationella geodatastrategin som regeringen gett i uppdrag till lantmäteriet och där 

geodataavdelningen deltar i en av arbetsgrupperna. 


