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Redovisning av uppdrag från 
kommunfullmäktige - Ta fram en strategi för 
att minska produktionskostnaderna och 
möjliggöra billiga bostäder  

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

Kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en strategi för att minska 

produktionskostnaderna och möjliggöra billiga bostäder förklaras för byggnadsnämndens 

del fullgjort.  

Sammanfattning 

I kommunfullmäktiges budget 2019 gavs byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och 

Förvaltnings AB Framtiden ett gemensamt uppdrag att ta fram en strategi för att minska 

produktionskostnaderna och möjliggöra billiga bostäder. Stadsbyggnadskontoret har i 

samverkan med Fastighetskontoret och Förvaltnings AB Framtiden tagit fram strategier 

för olika delar av exploateringsprocessen i detta syfte.  

Strategierna är generella och syftet har varit att de ska kunna vara en utgångspunkt i 

exploateringsprojekt även om det naturligtvis blir nödvändigt med projektspecifika 

anpassningar. Syftet är att genom att tillämpa aktuella delar i det specifika projektet 

kunna uppnå dels stadens ambitioner och syfte med det aktuella exploateringsprojektet, 

bidra till att säkra genomförbarheten samt bidra till att ge exploatören förutsättningar för 

en kostnadseffektiv exploatering vilket i sin tur kan bidra till minskade 

produktionskostnader och möjliggöra billigare bostäder. För att exemplifiera strategierna 

har vi studerat det pågående exploateringsprojektet Detaljplan för nya bostäder i 

Gunnilse centrum. I det detaljplanearbetet tvingades plangruppen till ett större omtag 

efter granskning då man konstaterade att detaljplanen inte var tekniskt eller ekonomiskt 

genomförbar och där förbereder man sig nu för att gå ut på ny granskning.  

Strategierna presenteras under rubriken Förslagen strategi i olika skeden i detta 

tjänsteutlåtande 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Strategierna bedöms kunna ge en bättre anpassning till lokala förutsättningar, en 

gemensam bild av önskad utveckling och effekter mellan staden och exploatören samt 

förutsättningar för ett säkrare genomförande med bättre bedömningar av kostnader, 

utformning och hur projektet ska genomföras.  
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Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att om man tillämpar nedan beskrivna strategier 

bör det ge en positiv inverkan på stadens investeringsbehov i exploateringsprojekt, 

stadens driftsekonomi samt de administrativa kostnaderna under planarbetet.  

Stadsbyggnadskontoret gör vidare bedömningen att strategierna ger bättre förutsättningar 

för exploatören för ett kostnadseffektivt genomförande med minskade risker vilket 

bedöms bidra till minskade produktionskostnader och kan möjliggöra billigare bostäder 

för invånarna i förlängningen.  

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
I och med att strategierna bedöms ge ökade förutsättningar för att nå en gemensam bild av 

önskad utveckling och effekter mellan staden och exploatören bedöms det även ge bättre 

förutsättningar att nå de effekter man vill uppnå genom exploateringsprojektet såväl ur 

ekologisk, social som ekonomisk dimension. Förvaltningen har utöver det inte funnit några 

särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner. 
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Ärendet  
Byggnadsnämnden föreslås förklara uppdraget att ta fram en strategi för att minska 

produktionskostnaderna och möjliggöra billiga bostäder för byggnadsnämndens del 

fullgjort.  

Beskrivning av ärendet 
I kommunfullmäktiges budget 2019 gavs byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och 

Förvaltnings AB Framtiden i gemensamt uppdrag att ta fram en strategi för att minska 

produktionskostnaderna och möjliggöra billiga bostäder. Stadsbyggnadskontoret har i 

samverkan med fastighetskontoret och Förvaltnings AB Framtiden tagit fram strategier 

för olika delar av exploateringsprocessen i detta syfte.  

Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med Förvaltnings AB Framtiden tagit del av 

fasighetskontorets tjänsteutlåtande för redovisning inom respektive organisation.  

Förslagen strategi i olika skeden  

Tidiga skeden 

Genom att redan i tidiga skeden såsom översiktsplanering/fördjupad översiktsplanering 

och planprogram ta hänsyn till både platsens förutsättningar och den utveckling staden 

önskar för området ökar förutsättningarna för att nå stadens ambitioner, bidra till att säkra 

genomförbarheten och till att ge exploatören bättre förutsättningar för en kostnadseffektiv 

exploatering.  

Det handlar om att dels ta hänsyn till hur basala förutsättningar ser ut lokalt, som 

terräng/topografi, markteknik, rättigheter, markägande, skyfall, buller, trafikala och 

teknisk infrastruktur mm, och samtidigt titta på önskad utveckling i form av 

volymbostäder, kommunal och kommersiell service, behov av BmSS, gestaltning, trafikal 

utformning, mobilitet mm. 

Utifrån det kan kommunen sedan fördjupa sig i enskilda områden för att utforma 

markanvisningar med aktuell kravställning och planansökningar kan göras utifrån önskat 

innehåll och syfte. 

• I tidiga skeden görs tidiga bedömningar av platsspecifika förhållanden för att ge 

rätt förutsättningar för kommande planarbete. Ett principiellt ställningstagande 

till kommande detaljplanearbete i vad gäller (möjligt) innehåll och grad av 

projektanpassning eller mer "allmän" inriktning. 

• I samband med planprogram etc stäms stadens önskemål för stadsutvecklingen av 

mot de platsspecifika förutsättningarna. Tidpunkt för markanvisning och antal 

exploatörer samordnat med principiellt val av inriktning på kommande 

detaljplanearbete bestäms, planansökan upprättas och markanvisning kan 

genomföras. 

• Inför planansökan upprättar kommunen en värdeanalys där syfte, målbild samt 

viktiga förutsättningar för projektet definieras. Där dokumenteras även resultatet 

av en genomförbarhetsstudie i tidigt skede och de affärsmässiga förutsättningarna 

för ett initiativ/satsning beskrivs, kopplat till organisationens strategiska 

planering. 

• Markanvisning och planbesked ger sedan exploatören en bra bild av vad det är 

staden vill uppnå genom aktuellt exploateringsprojekt och förutsättningar för att 
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exploatören ska kunna göra en tidig bedömning av projektets genomförbarhet. 

Notera att markanvisning kan ske i senare skede, tex efter genomfört planarbete. 

Då minskar utrymmet för exploatören att påverka exploateringsprojektet men å 

andra sidan blir förutsättningarna tydligare.  

Planskede 

Under fortsatt planarbete görs ett fördjupat arbete avseende tex placering, volym, höjd 

och gestaltning avseende byggrätter, utrymmesbehov omfattning och standard för allmän 

plats och teknisk försörjning, marktekniska frågor, buller, dagvatten, skyfall, mobilitet 

mm. 

Genom att under planarbetet göra genomförandestudier avseende tekniska förutsättningar, 

ekonomi. utbyggnadsordning, logistik och värderingar av byggrätter ges förutsättningarna 

för att bedöma och säkra genomförandet för både staden och exploatören. Exploatören 

ges även förutsättningar för att planera produktionen. 

• Under planarbetet etableras en, från båda parter, aktiv och sammanhållen, 

interaktion mellan staden och exploatör för att uppnå ett genomförbart projekt. 

En viktig del i detta arbete är exploatörens deltagande i de genomförandemöten 

som hålls i syfte att särskilt behandla genomförandeaspekterna i samband med 

planarbetet. 

• Både staden och exploatören utför tidiga och succesiva bedömningar av tekniska 

förutsättningar och kostnader, i syfte att uppnå en genomförbar planutformning. 

Tekniska, ekonomiska, tidsmässiga och logistiska genomförandeaspekter ska 

ingå som en förutsättning i planarbete och projektutveckling. 

• Ett samlat utformningsförslag för utformning av allmän plats tas fram i så tidigt 

skede som möjligt. Viktigt att det finns utrymme att ändra utformningen i senare 

skede av planskedet om det behövs utan att behöva göra omtag i planarbetet. 

Genomförandeskede 

Genomförandemöten fortsätter under genomförandeskedet med fokus på mer detaljerade 

genomförandeaspekter. 

• En genomförandeplan upprättas för att tydliggöra utbyggnadsordning och logistik 

i samband med utbyggnad av kvartersmark och allmän plats. 

• Löpande genomförandemöten fortsätter i den omfattning och frekvens som 

projektet kräver. 

• Avvikelsehantering enligt fastlagda rutiner. 

Exempel från arbetet med detaljplan för nya Bostäder i Gunnilse centrum 

För att illustrera behovet av strategierna och arbetssätt så har vi tittat på pågående 

planarbete med detaljplan för nya bostäder i Gunnilse centrum. I det planarbetet har man 

efter genomförd granskning tvingats till ett större omtag för att nå en teknisk och 

ekonomisk genomförbarhet. 

I detaljplanenen för Gunnilse centrum togs i vissa delar alltför dålig hänsyn till lokala 

förutsättningar såsom terräng och topografi i tidigt skede. Bland annat så innebär 

bullersituationen lokalt med närhet till väg 190 behov av att göra avsteg från riktvärden, 

vilket inte accepterades av länsstyrelsen. 
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Vidare kunde man relativt sent under planarbetet konstatera att placering av föreslagen 

park samt dragning av gator mm var olämpliga med hänsyn till bland annat topografi och 

dagvatten.  

En stor kostnadspost för exploateringsprojektet är Trafikverkets utförda ombyggnad av 

väg 190.Trafikverkets ombyggnad var en förutsättning för att kunna genomföra 

detaljplanen. Detta har heller inte beskrivits på ett tydligt sätt i tidiga skeden vilket inte 

har gett en bra bild av förutsättningarna för exploateringsekonomin. 

I avvägningen mellan stadens önskemål och platsens förutsättningar finns en stor del av 

problemen med detaljplanen. Den totala projektekonomin klarar helt enkelt inte av alla de 

kvalitéer som eftersträvas med hänsyn till platsens förutsättningar. De planbestämmelser 

som var aktuella under granskningen var allt för detaljerade och ambitiösa vad gäller 

stadsmässighet.  

I planarbetet förbereder man nu en ny granskning och jobbar med en förenkling i frågan 

vad gäller planbestämmelser som styr placering och utformning av byggnader mm. Man 

tittar även på en viss omdisponering inom planområdet och en mer, till topografin, 

anpassad gatudragning samt att gå från endast gator inom allmän plats till en blandning 

av kvartersgator och huvudgator på allmän plats. Bedömningen i det här läget är att man 

kan nå en förbättrad genomförarbarhet både tekniskt och ekonomiskt samtidigt som 

exploatörerna får bättre förutsättningar för ett kostnadseffektivt byggande.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att genom att följa de beskrivna strategierna ges 

bättre förutsättningar för att uppnå stadens ambitioner och syfte med det aktuella 

exploateringsprojektet, säkra genomförbarheten samt bidra till att ge exploatören 

förutsättningar för en kostnadseffektiv exploatering vilket i sin tur kan bidra till minskade 

produktionskostnader och möjliggöra billigare bostäder. 

Strategierna är mer generella och behöver anpassas i det enskilda projektet men handlar i 

stor utsträckning om att redan i tidiga skeden ta hänsyn till både platsens förutsättningar 

och den utveckling staden önskar för området. Tidpunkt för markanvisning och antal 

exploatörer samordnas med principiellt val av inriktning på kommande detaljplanearbete 

vilket ökar förutsättningarna för en gemensam bild av vilket syfte och vilka effekter man 

vill uppnå. Under planarbetet etableras en aktiv och sammanhållen, interaktion mellan 

staden och exploatör för att uppnå ett genomförbart projekt.  
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