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1 Sammanfattning 
Denna verksamhetsnominering är en del av det underlag som ingår i det ärende 
som kommer att överlämnas till kommunstyrelsen för utarbetande av stadens 
budget 2021-2023. I redogörelsen har stadsbyggnadskontoret, på uppdrag av 
byggnadsnämnden, sammanställt ett antal frågor och områden som kan vara 
föremål för ställningstagande och prioritering i anslutning till utarbetande av 
förslag till budget för verksamhetsåret 2021. 

I arbetet med att ta fram underlag för arbetet med 2021 års budget har 
stadsbyggnadskontoret kommit fram till tänkbara och möjliga inriktningar enligt 
nedan. 

• Byggnadsnämndens uppdrag enligt reglementet är ändamålsenligt. En ökad 
effektivitet i verksamheten skulle kunna uppnås om nämndens ansvar, 
mandat och roll tydliggörs. En ökad koncentration av planeringsresurserna 
inom stadsutveckling i en nämnd skulle effektivisera och optimera 
planeringen av det framtida Göteborg. 
 

• Ett tydligt fokus på grunduppdraget bidrar till att säkerställa måluppfyllelse 
och leveranser. Samverkansprojekt behöver initieras politiskt samt 
prioriteras och resurssättas på ett sådant sätt att samsyn om mål råder samt 
att finansiering av resurser säkerställs. Förändrad inriktning på delar av 
byggnadsnämndens verksamhet förutsätter att anpassad lagstiftning finns 
på plats. 
 

• De ekonomiska konsekvenser som uppstår till följd av en hastig nedgång i 
konjunkturen kommer att behöva hanteras som en kommunrisk. Nettokost-
naden för 2021 bedöms i huvudsak vara densamma som innevarande år. 
Reservation utfärdas dock för nedgång i konjunkturen. 
 

• Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering är initialt kostnads-
krävande och det kan ta några år innan det är möjligt att räkna hem 
effekterna. Kommuncentrala finansieringsinitiativ för enskilda verksam-
heter kan behövas. 
 

• Byggnadsnämnden gör inte anspråk på kommuncentrala medel för verk-
samhetsåret 2021 för arbetet med BoStad2021. Däremot behöver kommun-
centrala medel avsättas, i syfte att säkra stadens samlade framdrift i arbetet 
med Älvstaden och Sverigeförhandlingen. Kommuncentrala medel be-
höver också avsättas för arbete som ligger inom stadens ansvarsområde 
avseende klimatanpassningsåtgärder. Regelbunden dialog mellan stat och 
kommun i dessa frågor är nödvändig. 
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2 Bakgrund 
Denna verksamhetsnominering ingår i det underlag som överlämnas till 
kommunstyrelsen för utarbetande av stadens budget 2021-2023. I redogörelsen har 
stadsbyggnadskontoret, på uppdrag av byggnadsnämnden, sammanställt ett antal 
områden som kan vara föremål för ställningstagande i det politiska budgetarbetet 
för verksamhetsåret 2021. Förvaltningen har valt att göra kortfattade redogörelser i 
underlaget i syfte att tydligt nominera områden som kan vara relevanta för 
kommande budgetarbete. Förvaltningen kan vid behov ge kompletterande och 
fördjupad information i anslutning till kommande budgetprocess. 

Vid tidpunkten för utarbetandet av detta underlag befinner sig Göteborg, Sverige, 
Europa och resten av världen i en tid av svåra prövningar till följd av spridningen 
av Coronaviruset/Covid-19. I nuläget är det svårt att överblicka den samlade 
omfattningen till följd av viruset och dess konsekvenser i olika avseenden. Mot 
denna bakgrund har förvaltningen valt att inte försöka sig på att beskriva särskilda 
förhållanden med avseende på virusets effekter utan ser det som rimligt att dess 
omfattning och konsekvenser för stadens verksamheter hanteras i särskild ordning. 
För flertalet verksamheter är de negativa konsekvenser som kan komma att uppstå 
av allt att döma att betrakta som kommunövergripande risker som kräver kommun-
central hantering. 
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3 Nämndens uppdrag 
Reglemente och grunduppdrag 
Enligt det reglemente som reglerar byggnadsnämndens uppdrag framgår att 
ändamålet för verksamheten är följande: 

Byggnadsnämnden har ansvar för kommunens reglering av bebyggelse, mark och 
vatten. Nämnden har ansvar för att driva och samordna den fysiska planeringen 
för Göteborg. 

Av reglementet i övrigt framgår vad som är nämndens verksamhetsområde och 
uppgifter och inom vilka områden nämnden träder i kommunfullmäktiges ställe. 
Förvaltningen anser att reglementet ligger i linje med byggnadsnämndens verk-
samhet och ser inget behov av att justera aktuellt uppdrag. Dock kan det vara 
önskvärt att i förtydliga byggnadsnämndens ansvar, mandat och roll inom stads-
utvecklingen då det finns många aktörer, såväl inom som utom staden, som gör 
anspråk på att ha tolkningsföreträde i frågor som rör stadsplaneringen. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 
Byggnadsnämnden anser att uppdraget enligt reglementet är ändamålsenligt men 
att ökad effektivitet i verksamhet och leveranser skulle kunna nås om 
byggnadsnämndens ansvar, mandat och roll tydliggöras. 

Tillkommande mål och uppdrag 
Sedan några år tillbaka har byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret i allt 
högre grad betonat vikten av att säkerställa leveranser inom grunduppdraget. I detta 
arbete är det viktigt att åstadkomma fokus på uppgiften och att resurser nyttjas 
effektivt. 

En omständighet som till del kan påverka leveranser inom nämndens grunduppdrag 
är tillkommande uppdrag som byggnadsnämnden förväntas hantera. Uppdrag som 
saknar finansiering, stöd i lagstiftning eller har svag koppling till nämndens grund-
uppdrag, tar resurser i anspråk från kärnverksamheten och riskerar att påverka 
måluppfyllelsen negativt. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 
Ett tydligt fokus på grunduppdraget bidrar till att säkerställa måluppfyllelse och 
leveranser inom den ordinarie verksamheten. 

Utveckling av grunduppdrag 
Det finns en stark förväntan på förenklingar av regelsystemet inom plan- och 
bygglagen (PBL) som bland annat medför en ökad exploatörsmedverkan, snabbare 
detaljplaner och enklare byggregler. Det är svårt att se att förändringar i lagstift-
ningen kommer att vara på plats under planeringsperioden t o m 2023. 
Förutsättningar för en förändrad inriktning av verksamheten kommer därför, 
baserad på gällande lagstiftning, att vara begränsad under de närmaste åren. 

En annan faktor som medför att handläggning av ärenden drar ut på tiden och 
ibland försvåras är en ökad komplexitet i plan- och byggfrågor med ett omfattande 
och ibland motstridigt regelverk. Därtill medför förtätning i redan bebyggd miljö 
ett ökat behov av dialog med berörda sakägare. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 
Önskan om förändrad inriktning på verksamheten kräver i vissa fall att lagstift-
ningen först anpassas. 
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Styrning av samverkan med bäring på grunduppdraget 
I vissa frågor behöver flera verksamheter i staden arbeta tillsammans för att nå 
framdrift. I de fall sådan samverkan och samordning sker på politiskt initiativ finns 
det många gånger tillkommande finansiering för arbetet. Det har blivit allt van-
ligare att stadens förvaltningar förväntas samverka i större frågor där det saknas 
särskild finansiering vilket medför att arbete ska rymmas inom ekonomisk ram. 
Inte sällan leder detta till att leveranser inom grunduppdraget i övrigt behöver stå 
tillbaka. Exempel på denna typ av samverkan utgörs av portföljkontor, kommuni-
kationssamverkan, tillhandahållande av resurser i centralt arbete kring specifika 
frågor. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 
Större samverkansprojekt behöver initieras politiskt, prioriteras och resurssättas på 
sådant sätt att samsyn om mål med arbetet råder samt att finansiering av resurser 
säkerställs. 
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4 Förutsättningar i förhållande 
till budget 2020 
Konjunkturläge och ekonomisk utveckling 
Stadsbyggnadskontorets verksamhet är i huvudsak dimensionerad efter den efter-
frågan som rådande konjunkturläge medfört de senaste åren tillsammans med den 
politiska ambitionsnivå som varit aktuell för stadsutvecklingen i Göteborg.  
Ett försämrat konjunkturläge skulle medföra förändrade förutsättningar jämfört 
med budget 2020. Ännu är det inte möjligt att avgöra vilka ekonomiska konse-
kvenser byggnadsnämnden och staden har att hantera med anledning av Covid-19. 
Mot bakgrund av att två tredjedelar av nämndens kostnader avser personal är 
verksamhetens möjlighet till omställning på kort sikt begränsad. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 
De ekonomiska konsekvenser som uppstår till följd av en hastig nedgång i 
konjunkturen kommer att behöva hanteras som en kommunrisk. 
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5 Effektivisering av 
verksamheten 
Ökad framdrift inom stadsutvecklingsområdet 
Om staden ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt för de som bor och verkar i staden 
behöver samarbete och samverkan mellan stadens olika verksamheter fungera på 
ett bra sätt. Det är viktigt att rätt frågor kan diskuteras i rätt sammanhang och i rätt 
tid. I arbetet utgör dialogen ett viktigt arbetsverktyg. Detta gäller för såväl nämnder 
som för förvaltningar. Det är viktigt att byggnadsnämnden kan göra balanserade 
avvägningar mellan olika intressen som ibland står i konflikt med varandra. En tyd-
lig gemensam prioritering av mål för verksamheten i kommunfullmäktiges budget 
för berörda nämnder inom stadsutvecklingsområdet skulle möjliggöra en effektiv 
framdrift av verksamheten. 

Mot bakgrund av att samverkan kring vissa frågor är en kritisk faktor för utveck-
lingen av staden skulle en nämndstruktur i enlighet med genomförd facknämnds-
översyn påverka planeringen av staden på ett gynnsamt sätt. Att samla all typ av 
planering med tillhörande planeringsresurser under en nämnd skulle öka möjlig-
heten att göra balanserade avvägningar och prioriteringar i stadsutvecklingsarbetet. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 
En ökad koncentration av planeringsresurserna inom stadsutvecklingsuppdraget, 
genom att samla planeringsresurser i en nämnd, skulle effektivisera och optimera 
planeringen av det framtida Göteborg. 

Digitalisering 
Offentlig verksamhet står inför stora utmaningar och förändringar i omvärlden. 
Dessa utmaningar måste adresseras genom smartare och effektivare processer 
vilket i sin tur kräver ny förmåga och kompetens av staden. Det krävs också ut-
vecklat samarbete inom staden och mellan förvaltningar och bolag. Nya tjänster 
baserade på bättre strukturerad information behövs. För att åstadkomma detta krävs 
investeringar i ett omfattande arbete med att formulera behov, strukturera data och 
utveckla tjänster. Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering är initialt 
kostnadskrävande och det kan ta några år innan det är möjligt att räkna hem 
effekterna. 

Det pågår sedan några år många digitaliseringsinitiativ från nationellt håll som 
påverkar byggnadsnämndens verksamhet i form av regeringsuppdrag via statliga 
myndigheter, lagkrav med mera. Dessa initiativ behöver tas omhand. Ett exempel 
är kravet på digitala detaljplaner. Den pågående utvecklingen i omvärlden hanteras 
idag genom att staden aktivt bidrar i förarbeten, pilotprojekt och remisser för att på 
så sätt påverka utvecklingen i rätt riktning. Denna utveckling pågår och förväntas 
öka och påverkar stadsbyggnadskontorets alla verksamheter. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 
Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering är initialt kostnadskrävande och 
det kan ta några år innan det är möjligt att räkna hem effekterna. Kommuncentrala 
finansieringsinitiativ för enskilda verksamheter kan behövas. 
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6 Ekonomiska överväganden 
Finansiering av nämndens nuvarande verksamhet 
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att finansieringen av byggnadsnämndens 
verksamhet, med utgångspunkt i reglemente och stadens budget, i huvudsak är 
tillfredsställande. Även om nämndens ekonomi varit ansträngd under flera år har 
det varit möjligt att med hög kostnadsmedvetenhet, god kostnadskontroll och aktiv 
styrning åstadkomma en ekonomi i balans över tid. 

Mot bakgrund av nämndens beslut i februari månad om ny taxekonstruktion be-
döms nämndens avgiftsfinansiering öka gradvis under den kommande budget-
perioden samt ytterligare några år därefter. Detta under förutsättning att förslag till 
ny taxa beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt att verksam-
hetsvolymen är oförändrad. En ny taxa med ökad kostnadstäckning kommer på 
kort sikt förhoppningsvis möjliggöra viss omfördelning av resurser för nämndens 
verksamhet, t ex inom tillsyn, och på lång sikt ett minskat behov av kommun-
bidragsfinansiering av verksamheten. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 
Det är alltför tidigt att beräkna den ekonomiska effekten av ny taxekonstruktion för 
2021. Nettokostnaden för 2021 bedöms i huvudsak vara densamma som inneva-
rande år. Reservation utfärdas dock för nedgång i konjunkturen. 

Kommuncentrala medel för BoStad2021 
Under flera år har byggnadsnämnden erhållit kommuncentrala medel för att finan-
siera delar av planeringsarbetet med jubileumsprojektet BoStad2021. För 2020 
gjorde förvaltningen bedömningen att inga kommuncentrala medel behövde till-
föras byggnadsnämnden för projektet då detta befinner sig ett genomförandeskede 
där utförda tjänster finansieras genom gällande taxa. För 2021 gör stadsbyggnads-
kontoret samma bedömning vilket innebär att inga kommuncentrala medel behöver 
tillföras nämnden för detta ändamål. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 
Byggnadsnämnden gör inte anspråk på kommuncentrala medel för verksamhetsåret 
2021 för arbetet med BoStad2021. 

Resurser för Vision Älvstaden och Sverigeförhandlingen 
Sedan ett antal år tillbaka har stadsbyggnadskontoret haft en betydande roll i 
arbetet med Vision Älvstaden där resurser från olika delar av förvaltningen varit 
sysselsatta i arbetet. Planering av objekten i Sverigeförhandlingen har engagerat 
stadsbyggnadskontoret i ökande omfattning sedan två års tid. Det detaljplanarbete 
som utförs inom Älvstaden och Sverigeförhandlingen finansieras med planavgifter. 
Det projektövergripande arbetet i Älvstaden saknar dock avgiftsfinansiering och 
har behövt finansieras genom nämndens ordinarie kommunbidrag. Detta har med-
fört att delar av nämndens grunduppdrag behövt prioriteras ner för att säkerställa 
finansieringen av Vision Älvstaden i den del arbetet utförts av stadsbyggnads-
kontoret. I planeringen av Sverigeförhandlingens objekt har det framförallt handlat 
om planeringsinsatser i tidigt skede som saknar avgiftsfinansiering och som har 
behövt finansieras/bemannas genom nämndens ordinarie kommunbidrag. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 
Kommuncentrala medel behöver avsättas, i syfte att säkra stadens samlade 
framdrift i arbetet med Älvstaden och Sverigeförhandlingen, för att undvika 
nedprioritering av övriga leveranser inom grunduppdraget. Jfr tidigare avsättningar 
för BoStad2021. 
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Resurser för klimatanpassning 
Stadsbyggnadskontoret har under flera års tid varit drivande i kommunens klimat-
anpassningsarbete utifrån att frågan har varit och fortsatt är av stor vikt för att 
kunna i möjliggöra pågående och kommande planering, särskilt inom Älvstaden. 
Förvaltningen ser vidare att klimatanpassning av staden inte enbart kan ske genom 
pågående planering utan måste breddas och även omfatta övriga tekniska för-
valtningars investeringar och ansvarsområden. I linje med flera viktiga beslut från 
kommunstyrelsen för att tydliggöra ansvar och utveckla samordningen inom staden 
så behöver personella och utredningsresurser finnas tillgängliga för att kunna delta 
och stödja det samordnade klimatanpassningsarbetet inom staden. Framgång i arbe-
tet med klimatanpassningar förutsätter att resurser avsätts vid flera förvaltningar 
inom staden. 

Förslag till inriktning i budgetarbetet för 2021-2023: 
Kommuncentrala medel avsätts för arbete som ligger inom stadens ansvarsområde. 
Regelbunden dialog mellan stat och kommun kommer att vara fortsatt nödvändig. 


