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Verksamhetsnomineringar inför budget  
2021-2023 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

1. Förslag till verksamhetsnomineringar enligt bilaga godkänns. 

2. Översända verksamhetsnominering enligt bilaga till kommunstyrelsen för att 

bifogas Förutsättningar för budget 2021-2023 för Göteborgs Stad. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärende 
Detta ärende utgör byggnadsnämndens verksamhetsnomineringar för stadens arbete med 

budget 2021-2023 baserat på kommunfullmäktiges beslut enligt nedan. 

” Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett arbete med att 

upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån innevarande års 
nämndbudget. Denna verksamhetsnominering skall beslutas i april månad. Nomineringen ska 

överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska 

bifoga verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.”  

 
I bilaga till detta tjänsteutlåtande bifogas en rapport upprättad av stadsbyggnadskontoret på 

byggnadsnämndens uppdrag. Rapporten innehåller frågeställningar och områden som 

förvaltningen sett som väsentliga att uppmärksamma inför kommande budgetprocess för 

utarbetande av 2021 års budget för staden. 

I anslutning till detta ärende kan politiska yrkanden komma att framläggas och beslutas i delar 

eller i sin helhet. Vid expediering av ärendet till kommunstyrelsen ska samtliga beslutade delar 

i ärendet ingå. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
De områden som behandlas i detta ärende bedöms kunna bidra positivt till stadens ekonomiska 

situation genom ett bättre utnyttjande av stadens samlade resurser inom stadsutvecklings-

området. Ett mer effektivt resursutnyttjande skulle också kunna bidra till ökad service och mer 

effektiv handläggning av ärenden för såväl fysiska som juridiska personer. De ekonomiska 

effekter som bedöms kunna uppnås bör i huvudsak vara möjliga att realisera under 2021-2023. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 
1. Verksamhetsnomineringar inför budget 2021-2023 
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