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Förord 

Göteborgs utvecklingsspång har varit påtagligt i stadsutvecklingsfrågorna under 2019 
och förvaltningen har fortsatt att utveckla arbetsformerna för att så effektivt som möjligt 
kunna leverera verksamhet till boende, besökare och näringsliv. Vi har varit ute på 
samråd i arbetet med ny översiktsplan med fördjupningar för Frölunda-Högsbo och 
Centrala staden.  

Sett till antalet bostäder i färdiga detaljplaner ligger vi på lägre nivå än normalt medan 
vi har hög nivå på verksamhetsyta. Bygglovstrycket har varit högt och vi har klarat av 
att i de allra flesta fall att hantera bygglov under lagstadgad tid om 10 veckor och har 
inte byggt upp någon ny bygglovskö. 

Vi släppte under slutet av året delar av förvaltningens geodata som öppna data som 
skapar förutsättningar för ökad samhällsnytta. Vi har med inspiration av BoStad2021 
introducerat parallella processer för lantmäteriverksamhet inom detaljplaneverksamhet. 
Vi har arbetat med att förtydliga och kommunicera vårt grunduppdrag med 
utgångspunkt i byggnadsnämndens reglemente.  

Arbete med att fortsatt vara en attraktiv arbetsplats och implementering av stadens 
förhållningssätt på förvaltningen har också genomförts under 2019. Alla chefer har 
också genomgått kurs i utvecklande ledarskap (UL). Ekonomiskt har vi nått ett positivt 
resultat och med råge klarat av att arbeta enligt den åtgärdsplan nämnden beslutade om 
för att återställa eget kapital under året. 

Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör 
2020-01-27 
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1 Sammanfattning 
Inledning 
Trycket inom stadsutveckling har under 2019 varit fortsatt stort i Göteborg. Trenden i 
andra regioner visar på en viss avmattning. Förvaltningen har fortsatt att utveckla 
arbetsformerna för att så effektivt som möjligt kunna leverera verksamhet till boende, 
besökare och näringsliv. 

Översiktlig planering 
Under 2019 var översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna för Centrala staden 
och Frölunda-Högsbo ute på samråd vilket innebar en hel del samrådsmöten och 
utställningar runt om i staden. Många synpunkter har inkommit som nu inarbetas i 
kommande utställningshandling. I slutet av året informerades nämnden om det första av 
flera inriktningsbeslut som behöver tas för det fortsatta arbetet.  

Fortsatt hög takt i detaljplaneringen 
Det finns cirka 55 000 bostäder i pågående planering och genomförande och stadens 
arbete har koncentrerats till att få dessa genomförda. Ser man till bostadsinnehållet i 
godkända planer finns det 1 282 bostäder i godkända planer vilket är en betydligt lägre 
nivå än planeringstakten. Detta beror bland annat på att några större planer inte kommit 
fram på grund av att avtal inte varit klara eller diskussioner med exploatörer pågått. Ser 
man till verksamhetsyta i godkända planer ligger denna på en högre nivå än tidigare. 
Arbete med att ta fram fem pilotplaner som drivs med exploatörsmedverkan har 
påbörjats och är ett arbete som följs upp löpande.  

Stort bygglovstryck 
Bygglovstrycket har varit fortsatt lika stort som under de senaste åren. Ett framgångsrikt 
och engagerat arbete har genomförts i syfte att undvika att bygga upp en bygglovkö och 
att skapa förutsättningar för att handlägga byggloven inom lagstadgad tid och undvika 
avgiftsreduktion. Under året har ett arbete påbörjats som möjliggör för kunderna att 
boka in möten med förvaltningen. Detta är en framgångsfaktor i arbetet med att 
effektivisera hanteringen.  

Större stadsutvecklingsprojekt 
BoStad2021 gick under 2019 in i utförandeskede och en del projekt börjar också bli 
färdigställda och inflyttade. Bara en större plan ligger fortfarande i planering. Inom 
arbetet med Älvstaden pågår just nu både planering, utförande och utbyggnad. I några 
områden som Gullbergsvass och Ringön har dock inte planering startat enligt plan. 
Även projekten inom Västsvenska paketet är under planering och utförande i olika grad. 
Detaljplanen för station Haga och Korsvägen har vunnit laga kraft. Vädermotet – 
Syrhåla, Sörredsmotet är öppnat för trafik och Marieholmstunneln beräknas öppnas 
under slutet av 2020 och arbeten med infartsdelar och installationsarbeten pågår. I 
samverkan med Framtiden har arbetet fortsatt med målsättningen som fanns under 2019 
om att 1 400 bostäder årligen i medel skulle färdigställas från Framtidenkoncernen och 
förvaltningen har haft fördjupad dialog med Förvaltnings AB Framtiden i principiella 
frågor som är viktiga att lösa för framdriften av planerna. Inom Sverigeförhandlingen 
har bland annat två detaljplaner mellan Hisingsbron och Lindholmen arbetats med under 
året. 

Öppna data och informationssäkerhet 
I slutet av året lanserades delar av förvaltningens geodata som öppna data för att skapa 
förutsättningar för ökad samhällsnytta. Stadskartan är nu tillgänglig som visningstjänst 
och flygfoton, så kallade ortfoton kan laddas ner. Mottagandet har varit mycket positivt. 
Samtidigt har rutinerna för data som skall vara skyddad förbättrats. Den digitala 
tvillingen har utvecklats som redskap i stadsplaneringen. Arbetet med att stärka arbetet 
med informationssäkerhet har också påbörjats och en handlingsplan har tagits fram som 
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ska genomföras under 2020. 

Parallella processer 
Förvaltningen har utifrån inspiration i BoStad2021-projektet arbetat fram former för 
parallella processer inom planläggning och lantmäteri. Detta är nu processer som 
erbjuds projekt där det är lämpligt. 

Grunduppdrag, attraktiv arbetsplats och förhållningssätt 
Under året har förvaltningen arbetat internt med att förtydliga och kommunicera 
grunduppdrag med utgångspunkt i byggnadsnämndens reglemente. Arbete med att 
fortsatt vara en attraktiv arbetsplats och implementering av stadens förhållningssätt på 
förvaltningen har också genomförts under 2019. Alla chefer har också genomgått kurs i 
utvecklande ledarskap (UL). En kartläggning med förbättringsförslag avseende 
beredningsprocessen till byggnadsnämnden har genomförts. 

Ekonomiskt resultat  
Resultatet för 2019 uppgick till 8,4 mkr vilket var något högre än senast lämnade 
prognos per oktober månad på 7,0 mkr. Budgeterat resultat för helåret uppgick till 
0,0 mkr. Årets resultat har medfört att föregående års nyttjande av eget kapital på 
5,1 mkr kunnat återställas enligt plan. Det egna kapitalet vid årets utgång uppgick till 
20,8 mkr. Förvaltningen föreslår en återredovisning av eget kapital till 
kommunstyrelsen på 3,3 mkr. 
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2 Verksamhetsanalys 

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckli ng 

Förvaltningsövergripande  
Förvaltningen inväntar rättsliga avgöranden i en del ärenden avseende sanktionsavgifter. 
Avgörandena har dragit ut på tiden hos domstol vilket fått till följd att de klargöranden 
som efterfrågats inte kommit. 

Från och med 2019 har förvaltningens budget förstärkts med ett ökat kommunbidrag om 
12,5 mkr för att öppna grundläggande geodata ska kunna tillhandahållas av Göteborgs 
stad. Publicering av öppna geodata har startat upp under 2019. 

Översiktsplanering 
Under vårvintern genomfördes samråd om ny översiktsplan och två fördjupningar för 
centrala Göteborg respektive Högsbo Frölunda. Under samrådet genomfördes en 
samrådsturné till samtliga stadsdelar, och möten med exempelvis näringsliv, föreningar 
och grannkommuner hölls. Ett tillägg till översiktsplanen om översvämningsrisker 
antogs av kommunfullmäktige i april. Det tematiska tillägget ska ge riktlinjer på hur 
staden ska arbeta för att minska översvämningsrisker på medellång och lång sikt vid ny 
exploatering och förtätning. 

Detaljplanering 
Detaljplanen för Volvo Lundby har antagits av fullmäktige under året. Planen möjliggör 
en förtätning med kontors-, utvecklings- och testverksamhet inom Volvos befintliga 
verksamhetsområde. Exploateringen kan öka till cirka 670 000 kvm BTA (bruttoarea), 
mot dagens utbyggda verksamheter på cirka 280 000 kvm BTA. Detaljplanerna för 
Västlänken, station Korsvägen med omgivning och station Haga har antagits av 
fullmäktige och vunnit laga kraft. Detaljplanen för Lisebergs utvidgning med nästan 
170 000 kvm hotell och nöjespark har antagits av kommunfullmäktige och vunnit laga 
kraft 

Bygglov 
Arbetet med att hålla lagstadgade handläggningstider avseende lov, förhandsbesked och 
anmälan har fortsatt under året. Arbetsformerna håller alltjämt på att utvecklas men 
arbetet som helhet har varit framgångsrikt. Under 2019 har endast ett mindre antal 
ärenden varit föremål för reduktion. De förlorade intäkterna har varit marginella. 

2.1.1 Verksamhetsområden 

I detta avsnitt sker en redogörelse för utvecklingen under perioden avseende 
förvaltningens olika verksamhetsområden. 

2.1.1.1 Förvaltningsövergripande 

Ny taxa 
Under 2019 har förvaltningen genomfört en taxeöversyn i syfte att öka 
kostnadstäckningen för avgiftsbelagd verksamhet samt att göra taxan mer pedagogisk, 
transparent och tydlig. Det färdiga taxeförslaget ska behandlas av byggnadsnämnden i 
början av 2020. 

Kund 
2019 var första året som alla funktioner varit på plats inom stadsbyggnadskontorets 
kundservice. Verksamheten har mött kunder i mail, telefon och vid drop-in besök. Från 
april har det även varit möjligt att boka ett besök på 30 min med en kundhandläggare 
för vägledning i sina frågor. Under året har kundservice sammanfattningsvis i alla 
kanaler hjälp cirka 33 500 kunder med sina frågor om bygglov, planer, utelämnade eller 
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stadsbyggnadskontorets processer och stadens utveckling. 

Det har inte bara varit ett år med mycket frågor utan även med fokus på utveckling av 
verksamheten. Under sommaren införde kundservice ett ärendesystem för ett tydligare 
struktur och bättre kontroll på uppföljning. En konsekvens av detta är att statistiken inte 
längre går att jämföra med föregående år men skapar bättre förutsättningar framåt. 
Under oktober genomfördes en förändring av öppettider och arbetssätt med 
utgångspunkt från kundernas behov. Öppettiderna samordnades även på hela 
förvaltningen för att bli tydligare gentemot våra kunder. 

Det har under 2019 varit fokus på att öka kunskapen om behoven hos förvaltningens 
kunder. Att förvaltningen gör en förflyttning syns i mätningen Insikt. Index för bygglov 
i Göteborg ligger just nu på 59 (jämföras med 51 samma tid föregående år). Indexet är 
preliminärt och den slutliga siffran är klar i april men det går att notera att trenden har 
vänt och att det är en ökning. Arbetet med det näringslivstrategiska programmet har 
pågått under året. I somras fastställdes aktiviteter vilka förvaltningens näringslivsutskott 
har samordnat och startat upp. Aktiviteterna ligger i linje med förvaltningens 
prioriterade arbete och har ett stort fokus på samarbete och samverkan. 

Kommunikation 
Under 2019 har en omfattande informationsinsats genomförts kring ny översiktsplan 
och de fördjupade översiktsplanerna, med en samrådsturné med många möten och 
samtal runt om i staden. Insatser har också gjorts för att informera om lagändringen 
kring bygglov med reducerad avgift, bland annat genom förbättrad information på 
webben. 

Under året har stadsbyggnadskontoret arrangerat flera föreläsningar på olika aktuella 
teman på stadsbibliotekets filial 300m2, samt på Stadsbibliotekets trappscen och 
Röhsska museet. I september genomfördes Stadstriennalens mellanakt 2019, med bland 
annat föreläsningar, workshops och samtal runt om i staden. Förvaltningen deltog på 
Älvstadendagarna i Nordstan i oktober, där Älvstadens olika delområden visades upp 
och på Kvalitetsmässan i november hade staden en monter med fokus på digital 
stadsutveckling. Två riktade informationsmöten genomfördes under hösten med 
information om regler för uteserveringar och om parallella processer. 

Stadsutvecklingsfrågorna är av stort allmänt intresse och omskrivs ofta i media. 
Förvaltningen bedriver ett aktivt pressarbete och har under året bland annat genomfört 
tio presskonferenser i samband med byggnadsnämndens möten och publicerat flertalet 
pressmeddelanden. Ett antal klarspråksutbildningar genomfördes på förvaltningen under 
året för att stärka medarbetarna i deras kommunikation med kunder och medborgare. I 
syfte att stärka arbetsgivarvarumärket har stadsbyggnadskontorets närvaro på LinkedIn 
utvecklats. 

Utvecklingsarbete  
Förvaltningen har under året arbetat med flera förbättrings- och utvecklingsarbeten. 
Utvecklingsinsatser har genomförts bland annat inom ledarskap och medarbetarskap, 
inom förbättringar av processer som kan öka leveransen av grunduppdraget samt inom 
kundområdet. Under året har detta konkret inneburit en kartläggning av olika 
styrgrupper, ledningsgrupper och andra grupperingar som på olika sätt påverkar 
genomförandet av uppdraget. Syftet är att förtydliga ansvaret för olika delar av 
grunduppdraget. Samtliga chefer har genomgått utbildning i utvecklande ledarskap i 
syfte att stärka chefens roll som ledare och skapa samsyn kring ledarrollen på 
stadsbyggnadskontoret och på så sätt även skapa en attraktiv arbetsmiljö för 
medarbetarna. En kartläggning av flera processer är genomförda i syfte att identifiera 
eventuella flaskhalsar och även ge förutsättningar för ökad kvalitet i förvaltningens 
processer. Nämndprocessen är prioriterad och en översyn är genomförd där fokus har 
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legat på att öka kvaliteten i processen för de byggärenden som ska beslutas av 
byggnadsnämnden. Det arkitekturstrategiska arbetet har också fått en tydligare roll i 
förvaltningens olika processer. Arbetet med att bättre tillgodose behoven hos dem vi är 
till för har under perioden bland annat inneburit djupintervjuer med ett antal större 
kunder/intressenter och ett värdegrundsarbete som tar sin utgångspunkt i dem vi är till 
för. 

Informationssäkerhet  
Under året har ett arbete med att förstärka stadsbyggnadskontorets arbete med 
informationssäkerhet påbörjats. Stadsbyggnadsledningen har fastställt en organisation 
för informationssäkerhetsarbetet med tydligt utpekade ansvar. En handlingsplan med 
åtgärder på kort och lång sikt baserad på stadens riktlinje för informationssäkerhet har 
tagits fram och genomförande av handlingsplanen kommer att påbörjas under 2020. 

Arkitekturstrategiskt arbete 
Arbetet med att implementera Arkitekturpolicyn har fortgått under året genom interna 
dialogmöten. Förvaltningen har också försökt förtydliga ambitionen att för planerade 
byggnader över 16 våningar eller för märkesbyggnader förmå exploatören att ha en mer 
kvalificerad process med arkitekttävling eller parallella uppdrag. 

Inom arbetet med gestaltad livsmiljö har samverkan med Röhsska museet och 
kulturförvaltningen genomförts för att se hur stadsbyggnadsfrågorna kommer in i 
arbetet med att göra Röhsska museet till en regional nod för design, arkitektur och 
konst. Ett antal seminarier med stadsbyggnadsinriktning planeras på Röhsska. Under 
året har förvaltningen också haft återkommande korta seminarier med externa 
föreläsare. 

Arkitekturutskottets arbete har utvecklats och förtydligats i en process och i dialog med 
bland annat fackliga företrädare och chefer på förvaltningen. Arkitekturutskottet 
hanterar bara en mindre andel av förvaltningens gestaltningsarbete. Det mesta hanteras i 
linjen men det är viktigt att det blir tydligt hur utskottet arbetar. 

Arbetet med stadens siluett syftar till att få en tydlighet och förutsägbarhet i hur stadens 
siluett utvecklas och ska bevaras, var byggnader kan skjuta i höjden och var skalan ska 
hållas nere. Arbetet planeras att avslutas under 2020 och vara ett underlag för plan- och 
bygglovsarbete. 

Ekonomisk omställning 
Under året har kommunstyrelsen gjort en hemställan om att påbörja arbete med en 
ekonomisk omställning till stadens nämnder och bolag. Byggnadsnämnden har därefter 
gett förvaltningen i uppdrag att påbörja ett sådant arbete. Under hösten 2019 har en 
övergripande kartläggning inom samtliga verksamheter gjorts i syfte att identifiera 
möjliga förändringar av verksamheten avseende omfattning, innehåll, utförande med 
mera. Arbetet med att omhänderta arbetet från kartläggningen kommer att fortsätta 
under våren 2020. Viktigt att notera är att förvaltningen redan påbörjat arbetet med att 
omhänderta intentionerna i kommunstyrelsens hemställan i planeringen av 
verksamheten i syfte att skapa så goda förutsättningar för en ekonomisk omställning 
som möjligt. 
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2.1.1.2 Strategisk planering 

Beskrivning av verksamheten 
Strategiska avdelningen ansvarar för att leda, utveckla och följa upp den översiktliga 
planeringen och förvaltningens strategiska planering. Verksamheten står på två ben. Det 
ena är att hålla kommunens översiktsplan aktuell, inklusive fördjupningar och tematiska 
tillägg till översiktsplanen. I översiktsplaneuppdraget ingår även att följa upp 
översiktsplanen och ta fram underlag för aktualitetsprövning av översiktsplanen. Det 
andra är strategiarbete som stödjer översiktsplanens genomförande, möjliggör en 
effektiv plan- och byggprocess och definierar stadsbyggnadskontorets övergripande 
strategiska inriktning. 

Avdelningen samordnar och strukturerar även förvaltningens arbete med forskning och 
innovation samt ansvarar för och samordnar förvaltningens hantering av remisser och 
motioner. Till de särskilda uppdragen från kommunfullmäktige hör att avdelningen 
ansvarar för grundvattenmätningar, klimatanpassning och skredriskövervakning. 

Genomförd verksamhet 
Byggnadsnämnden beslutade i december 2018 om samråd för ny översiktsplan och två 
fördjupningar av översiktsplanen: Högsbo Frölunda inklusive Dag Hammarskjölds led 
samt centrala Göteborg. Under samrådstiden som pågick fram till och med 26 april 
genomfördes utställningar och/eller dialoger i samtliga stadsdelar, i Nordstan samt med 
branschorganisationer och nätverket för strategisk planering, som Göteborgsregionen 
sammankallar. För det fortsatta arbetet fram till utställning beslutade byggnadsnämnden 
i september om en arbetsprocess, med delbeslut under 2020. Arbete med 
utställningsförslag av fördjupningen av översiktsplanen för Torsviken och Västra 
Arendal pågår, med avsikten att ha ett förslag klart för beslut i byggnadsnämnden under 
första kvartalet 2020. Bland de sak- och specialiststrategiska uppdragen pågår arbete 
planenligt med bland annat miljökvalitetsnormer ytvatten, klimatanpassning, skredrisker 
och vidareutveckling av sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser samt 
medverkan i pågående kommunala, regionala och statliga åtgärdsvalsstudier om 
trafikleder och järnväg. Förvaltningen medverkar även i fortsatt arbete med Målbild 
Koll2035, bland annat genom översiktsplaneuppdragen, men även i den 
kommungemensamma samordningen som leds av trafikkontoret, och övriga uppdrag 
som löper ur Målbild Koll2035. 

Analys och konsekvens 
Kritiska framgångsfaktorer för uppdragen är att övriga förvaltningar och bolag avsätter 
resurser för medverkan och att samordningen av förvaltningens interna arbete är god. 
Det finns ett behov av att översiktsplanen på ett bättre sätt ska ge stöd och underlätta för 
efterföljande planering. Planerna var på tidigt samråd och strategiskt viktiga 
ställningstaganden återstår. Tidplanen för framtagandet av ny översiktsplan och 
fördjupningarna av den är kritisk, då omfattande planering pågår i centrala staden och 
mellanstaden. Samtidigt ska översiktsplanen på ett tydligare sätt göra avvägningar 
mellan olika intressen och vara mer nyansrik. Att tillräckliga resurser avsätts på andra 
förvaltningar är centralt för att tidplan och kvalitet ska hållas. 
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2.1.1.3 Detaljplanering 

Beskrivning av verksamheten 
Planverksamhetens huvudsakliga uppdrag är att i enlighet med plan- och bygglagen 
producera detaljplaner. Planerna ligger till grund för utveckling av staden, 
bygglovsprövning och byggande. Som stöd för arbetet görs utredningar, program, 
planeringsförutsättningar med mera. Verksamheten deltar i det strategiska arbetet, 
bedömer förfrågningar om detaljplan från intressenter samt ansvarar för eller deltar i 
dialoger och utvecklingsprojekt i staden. 

Genomförd verksamhet 
Under 2019 har byggnadsnämnden tillstyrkt/antagit detaljplaner med 1 282 bostäder. 
Startplanen för 2019, innehållande 30 specificerade och ett antal ospecificerade 
detaljplaner, utgör en prioritering tillsammans med trafik- och fastighetskontoret samt 
park- och naturförvaltningen avseende vilka detaljplaner som ska påbörjas under året. 
Under året startade 45 planarbeten (inklusive fyra detaljplaner på byggavdelningen), 
bland annat bostäder norr om Brottkärrsvägen, bostäder vid norra delen av 
Riksdalersgatan och bostäder söder om Wieselgrensplatsen samt ett antal planer 
innehållande skolor och förskolor. Under 2019 startade 19 av de 30 specificerade 
planerna. 

Det finns en fortsatt brist på resurser inom de planerande förvaltningarna. För att 
komma tillrätta med bristen på resurser har planavdelningen i samverkan med övriga 
förvaltningar tagit fram ett arbetssätt för mindre komplexa detaljplaner där en mindre, 
alternativt ingen medverkan av handläggning från trafik- och fastighetskontoret behövs. 
Implementering av det nya arbetssättet pågår och sedan slutet på maj 2019 har elva 
detaljplaner startats enligt det nya arbetssättet. 

Förvaltningen har under året utrett, bland annat med erfarenhet från BoStad2021, ett 
nytt arbetssätt mellan byggaktörer och kommunen med syfte att byggstart ska kunna ske 
tidigare jämfört med traditionella processer. Parallella processer kommer att erbjudas 
från och med årsskiftet 2020–2021. Arbetssättet innebär att byggaktören projekterar 
byggnaden parallellt med att detaljplanen utformas och att staden erbjuder särskilda 
processer för att ta fram nybyggnadskarta, genomföra lantmäteriförrättning och 
förbereda bygglovsansökan. 

Detaljplanen för Volvo Lundby har antagits av kommunfullmäktige under året. Planen 
möjliggör en förtätning med kontors-, utvecklings- och testverksamhet inom Volvos 
befintliga verksamhetsområde. Exploateringen kan öka till cirka 670 000 kvm BTA, 
mot dagens utbyggda verksamheter på cirka 280 000 kvm BTA. Detaljplanerna för 
Västlänken, station Korsvägen med omgivning och station Haga har antagits av 
fullmäktige och vunnit laga kraft. Detaljplanen för Lisebergs utvidgning med nästan 
170 000 kvm hotell och nöjespark har antagits av fullmäktige och vunnit laga kraft. Två 
uppmärksammade detaljplaner för centralt belägna kvarter har vunnit laga kraft under 
hösten. I kvarteret Röda Bryggan vid Pustervik skapas förutsättningar för bostäder och 
handel i ett kvarter där anpassning till den omgivande kulturhistoriskt intressanta miljön 
har varit avgörande. I kvarteret Härberget mellan Brunnsparken och Drottningtorget 
skapas möjlighet till cirka 1 000 nya arbetsplatser och handel i bottenvåningen. 

Program för Backaplan har godkänts av byggnadsnämnden. Programmet innehåller 
cirka 7 500 bostäder och 140 000 kvm handel samt förskolor och skolor. Detaljplan för 
etapp 2 av Geelys etablering på Lindholmen har antagits av fullmäktige och vunnit laga 
kraft. Trafiknämnden har beslutat att avbryta arbetet med Linbanan. Byggnadsnämnden 
har gett förvaltningen i uppdrag att fram detaljplaner för del av Spårväg Brunnsbo- 
Linné (två detaljplaner mellan Hisingsbron och Lindholmen). Nämnden beslutade om 
granskning för detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om 
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Centralstationen. Planen medger en tät och hög bebyggelse som utöver 
stationsfunktioner kan användas för handel, kontor, service, hotell, bostäder, utbildning 
och vård. Nämnden har fattat beslut om att uppdatera Program för Frihamnen. 

Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2 med knappt 800 bostäder, förskolor, 
skola och verksamheter har varit på samråd. Detaljplanen för stadsutveckling nordväst 
om Järnbrottsmotet del 1 för en ny bussdepå har varit på granskning. Parallellt med 
dessa planer skulle samråd ha genomförts för detaljplanerna för Järnbrottsmotet del 3 
och Frölunda torg (cirka 1 600 nya bostäder, verksamheter, förskolor) samt för Program 
Frölunda. Tidplanen för dessa har förskjutits bland annat på grund av en komplex 
planeringssituation och att det är avhängigt andra beslut, till exempel fördjupad 
översiktsplan Frölunda Högsbo, ÅVS:er och investeringsbeslut. Sammantaget innebär 
planeringen en omvandling av Frölunda från gles förortsmiljö till en stadsmässig del av 
Göteborg. 

Analys och konsekvens 
Under perioden har ett flertal planer tillstyrkts/antagits. Trots detta är målet att anta 
detaljplaner med 5 000 bostäder inte uppnått, bland annat på grund av att detaljplanen 
för Olof Asklunds gata, cirka 1 900 bostäder, inte tillstyrkts/antagits under året och att 
några av de större planerna har förskjutits i tiden, t ex Toredammen, Frölunda torg och 
Järnbrottsmotet. 

Startplanen för 2018 och 2019 har prioriterat kommunal service före bostäder, vilket 
börjar ge effekt på ekonomin och vilket också inom de närmaste åren kommer ge effekt 
på antalet bostäder i antagna detaljplaner. 

Mediantiden för de detaljplaner (utökat förfarande) som antagits under perioden är 59 
månader. Den långa handläggningstiden beror främst på att några planer haft lång 
handläggningstid; verksamheter vid Skarvikshamnen 109 månader, utvidgning av 
Biskopsgårdens industriområde 100 månader, bostäder vid Klåvestenen 105 månader 
och Röda Bryggan och Pustervik 85 månader samt Västlänken station Korsvägen 76 
månader. 

2.1.1.4 Lantmäteri 

Beskrivning av verksamheten 
Huvuduppdraget för lantmäteriverksamheten är att ansvara för olika typer av ärenden i 
egenskap av kommunal lantmäterimyndighet i Göteborgs Stad. Uppdraget omfattar 
bland annat förrättningsärenden och samrådssvar i detaljplaner. Verksamheten bidrar 
också med fastighetsrättslig kompetens inom detaljplaneärenden, 
plangenomförandefrågor, teknisk plangranskning, fastighetsförteckningar, 
fastighetsindelningsbestämmelser samt allmän rådgivning. 

Genomförd verksamhet 
Inströmning av ärenden under året har varierat mer än vanligt. Totalt vid årets slut så 
har ärendeinströmningen landat på i princip lika hög nivå som tidigare år, knappt 400 
stycken. 12 procent av lantmäteriverksamhetens ansökningar kommer in digitalt via 
Lantmäteriets e-tjänst. I mars lanserades en efterfrågad e-tjänst för komplettering av 
ansökan vilket ger förhoppning om att fler privatpersoner använder våra e-tjänster. 
Handläggningstiden för ett normalärende var 3,76 månader vilket är normalt. 

Förutom lantmäteriförrättningar har årets inplanerade kvalitetsarbete i fastighetsregistret 
genomförts när det gäller uppregistrering av servitut och kvalitetsförbättring av 
fastighetsgränser i fastighetskartan. Kvalitetsarbete i fastighetsregistret finansieras 
genom avtal med statliga lantmäteriet. 
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Vid årsskiftet 2018/2019 infördes enhetlig saktaxa för tre lantmäteriåtgärder. Det 
innebär att kunder kan ansöka om vissa åtgärder till en förutbestämd kostnad. Saktaxan 
blev direkt tvingande för den kommunala Lantmäterimyndigheten i Göteborg trots att 
kostnadstäckning saknas för samtliga dessa åtgärder. Det ekonomiska utfallet av 
saktaxan följs upp löpande och för året blev skillnaden mellan intäkterna för saktaxan 
och den faktiska kostnaden cirka 150 tkr. 

En kundenkät skickades ut till samtliga sakägare med avslutad lantmäteriförrättning 
mellan januari-april 2019. Det blev ett positivt resultat där verksamheten fick höga 
betyg för bland annat kommunikation, rättssäkerhet och effektivitet. Sakägarna lyfter 
t.ex. fram kommunikation under ärendets gång som viktig fråga för avdelningen att 
fortsatta förbättra. 

Analys och konsekvens 
Lantmäteriverksamheten har stabil ärendehantering, produktionsplanering och ekonomi. 
Verksamheten har under året både lyckats behålla och attrahera den kompetens som 
behövs och det är en av de viktigaste orsakerna till den stabilitet som råder inom 
verksamheten. 

2.1.1.5 Bygg 

Beskrivning av verksamheten 
Byggavdelningens grunduppdrag är att ansvara för olika typer av ärenden som gäller 
bygglov, anmälningspliktiga åtgärder, förhandsbesked, strandskyddsdispenser och 
tillsyn. Vid prövning av ärenden utgår vi huvudsakligen från plan- och byggplan, med 
föreskrifter, och har fokus på god gestaltad livsmiljö i alla skeden. På avdelningen 
genomförs också handläggning av bygglovsanknutna detaljplaner. Verksamheten svarar 
på remisser och ger allmän rådgivning inom kunskapsområdet. 

Genomförd verksamhet 
Under året har byggavdelningen haft ett mycket stort fokus på att klara de krav på 
lagstadgade handläggningstider som gäller from 1 januari 2019. En policy/riktlinje för 
hur förvaltningen ska hantera dagsljusfrågan är under bearbetning och beräknas vara 
färdig i början av 2020. När det gäller arbetet med brandskyddsfrågor så förs en dialog 
mellan olika förvaltningar för att utveckla arbetet med brandskydd. 

Ärendeinströmningen har under året legat på en fortsatt hög nivå med närmare 6 000 
nya inkomna ärenden, vilket är något högre än 2018. Detsamma gäller även fattade 
beslut som uppgår till cirka 9 700 under 2019 och det är ungefär samma höga nivå som 
året innan. Avdelningen har tagit fram förvaltningens första tillsynsplan under året. 
Inströmningen av tillsynsärenden är som förväntat, men fortfarande finns en kö gällande 
tillsyn som förvaltningen fortsätter att hantera under nästa år. Det har genomförts tre 
bygglovsanknutna planer under 2019 som kommer möjliggöra drygt 100 lägenheter i 
staden. 

Avdelningen har deltagit i samverkansprojekt med andra aktörer och med 
Räddningstjänsten Göteborg hålls regelbundna möten för att gå igenom gemensamma 
ärenden och utbyta erfarenheter. 

En utbildning i klarspråk har genomförts för all personal på byggavdelningen under året 
med målsättningen att förenkla språket såväl skriftligt som muntligt. Arbetet med 
fortsatt digitalisering av byggavdelningens tjänster har pågått under året och kommer 
medföra förbättringar ur ett kundperspektiv framåt. 
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Analys och konsekvens 
Byggavdelningen har under året arbetat med en omorganisation och beslutade att utöka 
med en enhet from december 2019. Organisationsförändringen gjordes bland annat för 
att få en rimligare storlek på enheterna och möjligheter till ett närmare ledarskap. 

Verksamheten har anpassat sitt arbetssätt utifrån den nya lagstiftningen och uppföljning 
av rutiner sker regelbundet. När det gäller arbetet med att bevilja bygglov inom 
lagstadgad tid så har det fungerat mycket bra och under året har endast ett fåtal ärenden 
varit föremål för avgiftsreduktion utifrån den nya lagstiftningen. 

Verksamheten har sett att inströmningen av nya ärenden är fortsatt hög och under året 
fanns ingen tendens till en avmattning av inkommande ärenden till avdelningen. 

När det gäller tillsyn av hissar är den fortfarande pausad då förvaltningen väntar på att 
mark- och miljööverdomstolen ska meddela domar om vägledande rättsfall i dessa 
ärenden. 

2.1.1.6 Geodata 

Beskrivning av verksamheten 
Geodataverksamheten tillgodoser staden med grundläggande geografiska data och 
följdprodukter från geodata. Geodata är i detta avseende information som beskriver 
företeelser inklusive deras geografiska läge för byggnader, sjöar, vägar, vegetation och 
befolkning. I uppdraget ingår också att ansvara för adressättning, fastställande av 
belägenhetsadresser och lägenhetsnummer enligt lag om lägenhetsregister. 
Geodataverksamheten ansvarar också för samordning av geodata inom Göteborgs Stad. 
Verksamheten medverkar i fastighetsbildningen och bygglovsprocessen med 
beräkningar och mätningar. Geodataavdelningen ansvarar för IT-frågor och IT-
infrastruktur på stadsbyggnadskontoret. 

Genomförd verksamhet 
Avdelningens antal inkommande ärenden inom bygglov- och lantmäteriprocesserna har 
2019 fortsatt att vara på de senaste årens höga nivå. Mät - och kartenheten som hanterar 
dessa ärenden har haft stort fokus på att hålla ärendekön så kort som möjligt genom att 
leverera kvalitet med kort handläggningstid. 

Från och med 2019 har geodataavdelningens budget förstärkts med ett ökat 
kommunbidrag om 12,5 mkr årligen för att öppna grundläggande geodata ska kunna 
tillhandahållas av Göteborgs stad. Publicering av öppna grundläggande geodata har 
startat upp under 2019. En första publicering skedde i början av januari då ortofoto 2017 
publicerades som nedladdningsbar ecw-fil på goteborg.se/psidata. Flera datamängder 
har följt efter under året. 

Under 2019 har arbetet fortsatt med att stötta stadsbyggnadskontorets avdelningar med 
digitalisering som verktyg för att utveckla verksamheten. Några exempel på detta är 
digital översiktsplan, digitalisering av detaljplaner och införande av automatiserad 
handläggning inom delar av bygglovsprocessen. 

Ett flertal leveranser till stadens verksamheter utanför stadsbyggnadskontoret har skett 
under 2019. GIS-enheten bland annat levererat skyfallsmodellering tillsammans med 
kretslopp och vatten, visualisering av den framtida staden tillsammans med 
trafikkontoret och stadens gemensamma arbete med el-infrastruktur för det framtida 
Göteborg. 
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I webbkartan GOkart hade planmosaik-kartan premiär. Planmosaiken har satts samman 
av de flera tusen befintliga detaljplaners gränser och ger nytta bland annat i 
bygglovsprocessen. Planmosaiken är ett steg på vägen till kommande framtida digitala 
detaljplaner. 

Arbetet med att utveckla Virtuella Göteborg till en digital tvilling av staden har under 
2019 tagit fart. Tvillingen kommer att kunna stötta hela stadens drift, förvaltning och 
planering med helt nya möjligheter till analys och förståelse, övervakning och 
simulering. Arbetet med att utveckla en digital tvilling har skapat intresse i omvärlden 
och flera kommuner utvecklar liknande koncept. Stadsbyggnadskontoret arbetar 
tillsammans med bland andra Stockholm och Malmö för att utveckla gemensamma 
koncept för digitala tvillingar. 

Geodataavdelningen har under året aktivt deltagit i stadens digitaliseringsprojekt 
Digitala Göteborg. 

Analys och konsekvens 
Geodataavdelningens motto sedan ett antal år är att "vi gör kollegorna på 
stadsbyggnadskontoret till hjältar i sin vardag för kontorets bästa!". Ett arbete som 
dagligen får konsekvenser är det proaktiva arbetet inom IT-enheten med att 
framtidssäkra IT-infrastrukturen på stadsbyggnadskontoret. Under 2019 har arbetet med 
att byta ut lagrings- och kommunikationskomponenter i förebyggande syfte löpt på 
enligt plan vid de särskilda servicefönster som är inplanerade under året. Under 2019 
har inga avvikelser i IT-driften rapporterats. Geodataavdelningens grunduppdrag är 
bland annat att dagligen leverera till kontorets kärnprocesser. En paradox med dessa 
uppdrag är att leveransen ofta inte märks förrän den uteblir. För 2019 är bedömningen 
att dessa uppdrag starkt har bidragit till stadsbyggnadskontorets och stadens leverans till 
dem vi är till för. 

2.1.1.7 Större projekt 

I detta avsnitt redovisas särskilt förvaltningens arbete med större projekt. Under 2019 
har förvaltningen deltagit aktivt i fem större projekt som varit föremål för särskild 
uppföljning; Västsvenska paketet, Älvstaden, BoStad2021, Samverkan med Framtiden 
AB samt Sverigeförhandlingen. 

Västsvenska paketet 

Bakgrund 
Fram till år 2028 görs en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i 
Göteborgsregionen. Det är nödvändigt för att ett växande Göteborg ska kunna möta 
framtiden på ett hållbart sätt. Samarbetsparter i arbetet med paketet är Göteborgs Stad, 
Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Region 
Halland, Trafikverket och Västtrafik. Målet med Västsvenska paketet är att kunna 
erbjuda en god livsmiljö, mer konkurrenskraftigt anpassad till en växande stad och att 
stärka näringslivets konkurrenskraft. Göteborg är huvudstad i regionen, ett växande 
antal människor rör sig in och ut ur staden och inne i stadens kärna. Det ska vara lätt att 
transportera sig på ett miljövänligt sätt. 

Aktuellt läge i projektet 
Väg- och järnvägsplan för Kvilleleden har vunnit laga kraft och projektering pågår. I 
Gamlestaden pågår byggandet av husen vid kajen och cykelparkeringshuset. Miljödom 
för Gamlestadstorget etapp 2 kom i december 2019 med positivt besked. Gällande 
bangårdsförbindelsen har ett arbete med att upprätta en programorganisation fortsatt 
under året. FÖP Centrala Göteborg kommer att lösa en del frågor och en ÅVS 
(åtgärdsvalsstudie) är påbörjad av Trafikverket. Detaljplanen för station Haga och 
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Korsvägen har vunnit laga kraft. Byggnation av pendelparkering för bilar och cyklar 
pågår. Anläggningsarbetet med Hisingsbron fortskrider och anläggningsarbeten med 
nedsänkningen av E45 har påbörjats, liksom omläggning av trafik till följd av detta. 
Arbetena med Västlänken framskrider enligt plan med sprängningar cirka 50 meter per 
månad. Marieholmstunneln beräknas öppnas under slutet av 2020 och arbeten med 
infartsdelar och installationsarbeten pågår. Vädermotet – Syrhåla, Sörredsmotet är 
öppnat för trafik. Under 2019 har detaljplanen för Slakthusmotet legat fortsatt vilande 
och förväntas återupptas under första halvan av 2020. För väg 155 pågår en ÅVS som 
beräknas vara klar under 2021. Under 2020 kommer trimningsåtgärder att påbörjas i 
enlighet med ÅVS:en. Ett samarbete mellan Göteborgs stad och Öckerö kommun har 
inletts avseende en fast förbindelse. 

Ekonomisk uppföljning 
Stadsbyggnadskontorets arbete inom Västsvenska paketet utgörs främst av 
planeringsinsatser i ett antal detaljplaner. Kostnaderna för arbetet med Västsvenska 
paketet 2019 uppgick till 4,6 mkr. Under perioden 2010–2019 har förvaltningens 
insatser i projektet kostat cirka 119 mkr. Erhållen kommuncentral finansiering under 
perioden 2010–2019 har uppgått till cirka 105 mkr. Kostnader för lantmäteri och 
bygglov ingår inte i ovanstående redovisning. 

Tidplan 
Stadsbyggnadskontorets arbete följer i princip de tider som beslutats i samband med 
fastläggande av blockavtalen inom Västsvenska paketet. 

Risker 
Komplexitet i frågor: Det finns risk för att övergripande och strategiska trafikfrågor inte 
hinner lösas ut i tid. Trafiklösningarna kan komma att hanteras för snävt inom enskilda 
detaljplaner och därmed inte få det bästa långsiktiga utfallet. Överklaganden, inom 
ramen för den ordinarie planprocessen, utgör också en risk för projektet och dess 
målsättningar. 

Älvstaden 

Bakgrund 
En övergripande samverkansplattform (projektportfölj) samordnar 
stadsutvecklingsarbetet i Älvstaden utifrån XLPM-metodik som ramverk för styrning 
och ledning. Portföljen ägs av stadsledningskontoret som har det samordnande ansvaret 
och som även leder en portföljstyrgrupp. Portföljen är Älvstadens gemensamma sätt att 
lösa linjens ansvar för en horisontell samverkan. Inga beslutsmandat flyttas från 
respektive linjeorganisation. På detta sätt skapas en bättre bild av beroenden och 
samband mellan pågående processer i Älvstaden och kan även ge ett bättre 
beslutsunderlag till politiken. 

Aktuellt läge i projektet 
Underlag till en gemensam planeringsinriktning och konkretisering för utvecklingen av 
Älvstaden som helhet har tagits fram. Syftet är att synliggöra stadsutvecklingen i 
Älvstaden som helhet, beskriva utmaningar, beroenden, risker och målkonflikter samt 
utgöra underlag för ekonomiska avvägningar, pågående fysisk planering och 
genomförandeprojekt. Uppdraget att ange en planeringsinriktning utifrån Vision 
Älvstadens mål och strategier vilar nu på FÖP Centrala Göteborg. Älvstaden Konkret 
och det arbete med indikatorer för gestaltad livsmiljö som bedrivits inom ramen för 
Älvstaden är ett viktigt underlag för FÖP Centrala Göteborg. FÖP:en är nu inne i ett 
utställningsskede och kommer att läggas fram för beslut om detta under 2020. 

Portföljstyrgruppen har i december beslutat om ett permanent portföljkontor med 
uppgift att samordna och koordinera arbetet, stötta huvudprogrammen och att samtidigt 
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ta fram nuläge, önskat läge och hinder avseende en förbättrad samverkansorganisering. 
Samtidigt beslutades om ny organisering av Älvstadsarbetet som bland annat innehåller 
huvudprogramledare från fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling och 
styrgrupper för tre av sju huvudprogram (delområden). Parallellt med ny organisering 
har ett arbete med samordning (kalibrering) av de processer som berörda förvaltningar 
äger eller medverkar i genomförts och rapporterats till Älvstadens styrgrupp. 

Ett program för detaljplan inom Backaplan inklusive ekonomisk förstudie har tagits 
fram och godkänts av byggnadsnämnden. Detaljplanearbete pågår för den centrala delen 
av Backaplan. Utformningen av Knutpunkt Hjalmar och områdets sammankoppling 
med Frihamnen och Brunnsbo i enlighet med Sverigeförhandlingen har studerats. 
Planeringen av Jubileumsparken och temporära staden i Frihamnen inför 2021 pågår. 
Inom Frihamnen har ett arbete genomförts med att belysa möjliga utbyggnadsalternativ 
ur ett kostnads- och nyttoperspektiv och ta fram en helhetsstruktur för Frihamnen som 
kan ligga till grund för ett nytt inriktningsbeslut för området. Byggnadsnämnden har 
fattat beslut om att uppdatera programmet för Frihamnen. Samverkan med 
näringsidkare och tomträttshavare på Ringön fortskrider som underlag för att ändra 
gällande detaljplaner och utveckla området med befintliga verksamheter i fokus. Inom 
Centralenområdet pågår ett antal detaljplaner och byggen med stor komplexitet. 
Nämnden tog i december beslut om granskning för Detaljplan för verksamheter, handel 
och bostäder norr om Centralstationen. Detaljplan för Masthuggskajen/Järnvågen har 
vunnit laga kraft och genomförandet påbörjats. Arbete med planprogram för 
Lindholmen pågår. Byggandet av Lindholmshamnen (Götaverksgatan) och 
Karlavagnsplatsen pågår. Detaljplaner för Geelys etablering vid Pumpgatan har vunnit 
laga kraft och utbyggnad pågår. Detaljplan för skola pågår i nära anslutning till detta. 
Detaljplanearbete för centrala Lindholmen har påbörjats. 

Ekonomisk uppföljning 
Förvaltningen har inte erhållit några särskilda medel för arbetet vilket medför att en stor 
del av arbetet finansierats med ordinarie kommunbidrag genom prioriteringar av 
verksamheten. Arbetet bedrivs som ett samverkansprojekt där det saknas specifik 
projektbudget för älvstadenarbetet. Den ekonomiska redovisningen avser ingående 
detaljplaner inom området. Exploateringsekonomin i Vision Älvstaden följs upp och 
redovisas årligen så att eventuella justeringar kan tydliggöras direkt i stadens budget. 

Tidplan 
Färdplan för successiv utbyggnad med övergripande tidplaner för Älvstadens 
delområden och beskrivning av stadens ekonomiska åtaganden har tagits fram och 
skickats på förvaltningsremiss under december. Färdplanen ska uppdateras årligen som 
grund för den kommunala budgetprocessen samt för berörda förvaltningars 
produktionsplaner och budgetprocesser inom Älvstadenområdet. 

Risker 
Förtydligande av riskerna inom Älvstaden har gjorts i anslutning till färdplanens 
uppdatering i december. Varje delområde inom Älvstaden bedömer risker i samband 
med tertialrapportering. Älvstadens projektportfölj avser förbättra arbetet med 
riskhantering genom att införa en gemensam riskhanteringsmodell som hålls ihop och 
drivs övergripande för projektet inom ramen för ett portföljkontor. 
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BoStad 2021 

Bakgrund 
2015 beslutade fastighets-, byggnads- och trafiknämnden att godkänna förslag till 
organisation och ekonomi för genomförande av BoStad2021 (Jubileumssatsningen). 
Målet är 7 000 inflyttningsklara bostäder senast under år 2021. BoStad2021 är ett 
samverkansprojekt med nya arbetsformer. 

Aktuellt läge i projektet 
Antal bostäder i lagakraftvunna planer: 6 882, av dessa prognostiseras 5 200 vara 
färdigställda 2021-12-31 
Antal bostäder i lagakraftvunna bygglov: 5 235 
Antal bostäder som byggstartats: 3 794 
Antal bostäder som färdigställts: 422 Volrat Thamsgatan, Adventsvägen, Norra 
Fjädermolnsgatan (etapp 1), Munspelsgatan (etapp 1) och Fyrklöversgatan (etapp 1). 

I uppföljningen av antalet bostäder som gjordes under planskedet minskade siffran från 
som mest 8 600 bostäder i december 2016 till 7 300 bostäder i mars 2019. När 
planskedet nu passerats i respektive projekt följs antalet bostäder i genomförandeskedet 
upp. Antalet bostäder i genomförandeskedet skiljer sig kraftigt från planskedet och visar 
på ytterligare minskning. Prognosen från september 2019 visar på ca 5 200 färdigställda 
t o m 2021. Bedömningen är att projektet har antagna planer med ett innehåll av 7 000 
bostäder och därmed finns planförutsättningarna för att nå målet. Staden och de 
ingående byggaktörerna har arbetat aktivt för att prognosen ska vändas uppåt och målet 
ska kunna nås. 

Det finns fortfarande tre projekt som inte har en laga kraftvunnen detaljplan. Utbyggnad 
av kvartersmark pågår i 22 av 29 projekt med ett innehåll av totalt cirka 3 794 bostäder. 

Följeforskning 
BoStad2021 följs sedan januari 2016 av ett forskarteam från Chalmers. 
Följeforskningen studerar huruvida en förändrad process och ett förändrat arbetssätt i 
BoStad2021 leder till en effektivare plan- och byggprocess och vilka konsekvenserna är 
för tid, kvalitet, ekonomi och rättssäkerhet. Forskargruppen har hittills levererat tre 
delrapporter, varav den senaste i mars 2019. Följeforskarna kommer inte att leverera 
någon delrapport i början av 2020, utan arbetet under hösten 2019 har istället att 
inriktats mot två till tre temarapporter med tillhörande seminarier och en vetenskaplig 
artikel. Temarapport 1 om arbetet med bygglov presenterades vid ett seminarium i 
september. Temarapport 2 avseende hur går det att genomföra BoStad2021- om volym, 
ekonomi, avtal och samverkan kommer att presenteras vid ett seminarium i februari 
2020. 

Ekonomisk uppföljning 
Projektet har för 2019 tilldelats en tilläggsbudget av kommuncentrala medel om 
13,5 mkr. Denna budget har fördelats mellan byggnadsnämnden 1,0 mkr, 
fastighetsnämnden 6,6 mkr, trafiknämnden 3,8 mkr och park- och naturnämnden 
2,1 mkr. För 2020 föreslås en tilläggsbudget av kommuncentrala medel om sammanlagt 
7,4 mkr. Eftersom projekten gått från planering till genomförande är behovet om 
driftsmedel inte längre lika stort som tidigare. Den totala exploateringsekonomin för 
BoStad2021-projekten bedöms som mycket god och förväntas ge kommunen ett 
överskott på cirka 900 mkr. Siffran tar höjd för att ingående detaljplaner är fullt ut 
genomförda. I vissa fall sker det efter 2021, då flera detaljplaner innehåller delar som 
inte ingår i BoStad2021. 
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Tidplan 
Projekten har övergått till genomförandeskedet. Projektering av kommunal infrastruktur 
ligger i fas med planerat läge i de flesta projekten. Under 2019 har flera projekt 
byggstartats. I april 2019 var det första projektet inflyttningsklart, Volrat Thamsgatan 
med 63 studentbostäder. Därefter har även Adventsvägen med 128 bostäder, Norra 
Fjädermolnsgatan (etapp 1) med 60 bostäder, Munspelsgatan (etapp 1) med 130 
bostäder och Fyrklöversgatan (etapp 1) med 41 bostäder färdigställts. 

Möjligheten att klara projektmålet har minskat kraftigt utifrån hur många bostäder som 
är byggstartade, framdriften i respektive projekt och tiden kvar till 2021. Ett flertal 
faktorer har påverkat tidplanerna för de enskilda projekten, bland annat överklagade 
beslut och den rådande marknaden. För närvarande har projektet två överklagade 
detaljplaner. Dessa överklaganden påverkar de enskilda projektens tidplaner, men även 
möjligheten för måluppfyllelse för projektet som helhet. En sammanställning av 
samtliga utbyggnadstidplaner görs kontinuerligt för att bevaka antalet bostäder som 
kommer att byggas till 2021. 

Risker 
Styrgruppen för BoStad2021 har tillsammans med byggaktörerna inom projektet tagit 
fram en handlingsplan med aktiviteter i syfte att vända den nedåtgående trenden och nå 
målet med 7 000 bostäder. Det har även hållits flera möten mellan politiken och 
byggaktörerna för att diskutera leverans och måluppfyllelse. Målsättningen från 
byggaktörerna är nu att färdigställa 5 200 bostäder och staden och byggaktörerna arbetar 
med en ny riskanalys för att säkerställa att de blir färdigställda. 7 000 färdigställda 
bostäder bedöms kunna nås i början på 2023. 

Samverkan med Framtiden AB 

Bakgrund 
Enligt direktivet är målen för projektet att stadsbyggnads-, trafik- och 
fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen samt Förvaltnings AB Framtiden ska 
arbeta i en effektiv samverkansmodell för att de allmännyttiga bostadsföretagen samlat 
ska kunna färdigställa 14 000 bostäder under en 10-årsperiod. Modellen ska även kunna 
fungera för andra aktörer. Målet är också att genom nyproduktion av bostäder i 
kombination med investeringar i offentlig/privat service, allmänna platser och 
infrastruktur åstadkomma samhällsnytta i form av en god stadsutveckling och att 
minska skillnader i människors livsvillkor. Lärdomar från utvecklingsprojekt såsom 
Bostad2021 ska implementeras i projektet från början. 

Aktuellt läge i projektet 
Under året har projektet genomgått större förändringar i form av ökad styrning och 
tydligare avgränsning inom samverkansmodellen. Detta innebär att projektet ska 
fokusera på portföljhantering och kommunikation samt identifiera utvecklingsbehov i 
processen. Samverkansprojektet avgränsades också till skedena från planstart till 
färdigställd bostad. Dialoger i tidiga skeden och inför Startplan 2020 har lyfts ur 
samverkansmodellen. 

Projektet har också förtydligats för att styra mot samhällsnytta enligt direktivet. 
Framtiden ska, utifrån bolagets ägardirektiv, beskriva vilken samhällsnytta varje enskilt 
projekt ska uppfylla. Varje projekts samhällsnyttiga bidrag beskrivs i portföljen och 
följs upp inom samverkansmodellen. 

Vidare har den nya avgränsningen för samverkansprojektet påverkat delprogram till 
Jämlikt Göteborg, fokusområde 4 – Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer. En 
handlingsplan för 2019 togs fram som beskriver samverkansprojektets bidrag till 
Jämlikt Göteborg. Aktiviteterna i handlingsplanen har genomförts eller flyttats till 
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ordinarie processer utifrån den nya avgränsningen. 

Stadsbyggnadskontoret har också inrättat ett internt Team Framtiden skild från 
samverkansmodellen. Syftet med teamet är att effektivisera arbetet med detaljplaner 
som ingår i Framtidenportföljen samt samordna gemensamma frågor och kunskapshöja 
varandra. Teamet har utvecklat portföljhanteringen genom att lägesrapportera sina 
projekt. Teamarbetet har också givit möjlighet till fördjupad dialog med Förvaltnings 
AB Framtiden i principiella frågor som är viktiga att lösa för framdriften av planerna. 
Bland annat har dialog förts för att skapa samsyn om hur befintliga parkeringsplatser 
som inte ingår i ett planarbete ska ersättas när parkeringsytor ianspråktas till förmån för 
nya bostäder. Teamet har också varit remissinstans i det påbörjade arbetet med 
systematisering av samhällsnytta för att möjliggöra måluppfyllelse och måluppföljning. 
Team Framtiden har varit framgångsrikt men också resurskrävande. 

Framtidenportföljen omfattar cirka 20 pågående detaljplaneprojekt (cirka 3 500 
bostäder, Framtidens siffra), varav två detaljplaner vunnit laga kraft (cirka 300 bostäder) 
och två detaljplaner startat (cirka 180 bostäder) under året. I budget 2020 för Göteborgs 
stad utgår volymmålet om 1 400 bostäder årligen. Startplan 2020 innehåller 160 
bostäder för Framtiden. 

Ekonomisk uppföljning 
För 2019 har projektet haft en budget på cirka 1 mkr i personalkostnader fördelat på 2–3 
personer avseende projektledare, biträdande projektledare och koordinatorer. Den 
upparbetade tiden uppgick till cirka 1 050 timmar vilket motsvarat cirka 0,6 mkr i 
direkta lönekostnader. Intäkter och kostnader i de enskilda detaljplaneprojekten berör 
inte samverkansprojektet. 

Tidplan 
Under 2019 har förvaltningen arbetat utifrån planeringen att projektet löper under åren 
2018–2027. 

Risker 
Bemanning av samverkansorganisationen prioriteras inte av parterna och leder till 
mindre effektiv samverkan och ojämn arbetsbelastning mellan parterna. För lite resurser 
i linjen gör att detaljplaneprojekt inte kan starta och samverkansprojektet uppnår inte 
målet avseende antal färdigställda bostäder. Samverkansprojektet fokuserar enbart på 
effektiv planering- och genomförandeprocess så att detaljplane- och 
genomförandeprojekten inte samtidigt bidrar till målet att minska skillnader i 
människors livsvillkor och nyttan med allmännyttan som draglok och utvecklare av 
samhällsnytta. 

Sverigeförhandlingen 

Bakgrund 
Sverigeförhandlingen är ett regeringsuppdrag om överenskommelser för att förbättra 
kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet i storstadsregionerna. Även satsningar på 
cykelstråk ingår i uppdraget. Göteborg Stad, Västra Götalandsregionen och 
Sverigeförhandlingen har avtalat om fyra kollektivtrafikstråk och cykelstråk i Göteborg. 
Avtalet innefattar fyra kollektivtrafikobjekt för totalt 7 000 mkr. Objekten är framtagna 
som prioriterade objekt i arbetet med Målbild Koll 2035. Den statliga 
medfinansieringen för kollektivtrafikobjekten i avtalet är 3 220 mkr, som kopplas till ett 
bostadsåtagande för Göteborgs Stad på totalt 45 680 färdigställda bostäder till och med 
år 2035. Avtalet innebär att Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen delar lika på 
resterande investeringsvolym för kollektivtrafikobjekten. Detta innebär att Göteborgs 
Stad i avtalet åtar sig att finansiera 1 890 mkr för kollektivtrafikobjekten. Avtalet 
innehåller också en satsning på cykelstråk i Göteborg på totalt 241 mkr, där staten 
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medfinansierar investeringarna i cykelstråken till 25 procent. 

Stadsledningskontoret samordnar stadens samlade åtaganden inom 
Sverigeförhandlingen gentemot staten. Fastighetskontoret har i uppdrag att samordna 
bostadsåtagandet i Sverigeförhandlingen och trafikkontoret har i uppdrag att samordna 
arbetet med de fyra kollektivtrafikstråken och cykelstråken. Stadsbyggnadskontoret 
medverkar i samtliga pågående delar inom Sverigeförhandlingen. 

Aktuellt läge i projektet 
Den deletapp som ligger närmast i tid, och som enligt avtalet ska vara utbyggt år 2022, 
är spårväg och citybuss på Norra Älvstranden delen Frihamnen - Lindholmen, en 
deletapp mellan Brunnsbo - Linnéplatsen. Inom denna första deletapp pågår nu arbete 
med två detaljplaner mellan Hisingsbron och Lindholmen, efter beslut om uppdrag i 
byggnadsnämnden i mars. Arbetet har föregåtts av en strategisk stadsbyggnadsutredning 
av lokalisering av spårväg i Frihamnen och Lindholmen. Trafikkontoret driver även en 
teknisk förstudie som stadsbyggnadskontoret medverkar i för deletappen mellan 
Lindholmen och Linnéplatsen, förstudie Lindholmsförbindelsen, som utreder 
alternativen med bro respektive tunnel, över eller under Göta älv, samt tunnel mellan 
Stigberget och Linnéplatsen, med koppling mot Järntorget från Stigberget. 
Trafiknämnden beslutade i slutet av 2019 att avbryta arbetet med stadslinbana 
Järntorget, Lindholmen, Lundby, Wieselgrensplatsen och därför har arbetet med 
detaljplanerna för stadslinbana pausats. Detaljplanerna kommer att avbrytas efter beslut 
i kommunfullmäktige om stadslinbana. Stadsbyggnadskontoret har medverkat i de 
alternativutredningar som har tagits gällande stadslinbana och alternativutredning till 
stadslinbana. 

Ekonomisk uppföljning 
Kostnader för detaljplaner för de fyra kollektivtrafikobjekten finansieras genom 
ordinarie plantaxa. För medverkan i utredningar gällande Lindholmsförbindelsen samt 
alternativutredningar till linbana har resurser avsatta för arbetet med fördjupningen av 
översiktsplanen för centrala Göteborg använts. 

Tidplan 
Detaljplanerna för spårväg i Frihamnen och Lindholmen bedöms kunna antas 2021. 
Detaljplanerna för Linbanan har varit på granskning och är för närvarande vilande. 

Risker 
Det är en mycket snäv tidplan för detaljplanerna, med osäkerheter i beslutsprocessen. 
Andra parametrar som riskerar att påverka tidplanen för detaljplaner för objekt inom 
Sverigeförhandlingen är exempelvis behov av tidskrävande utredningar, dispens från 
biotopskydd, samverkan med Trafikverket, och ansökan om vattenverksamhet. 
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2.1.2 Viktiga framtidsfrågor 

Viktiga framtidsfrågor är sådana frågor som ligger inom en inte alltför avlägsen framtid 
och som i hög utsträckning påverkar verksamheten. Förvaltningen behöver planera för 
hur dessa frågor ska hanteras. Avsnittet är indelat i externa faktorer och interna faktorer. 
Externa faktorer är sådant som förvaltningen inte har direkt rådighet över på egen hand 
och interna faktorer är frågor som är kopplade direkt till den egna verksamheten där 
förvaltningen i hög utsträckning kan påverka frågorna. 

2.1.2.1 Externa faktorer 

Klimatanpassningar 
FN:s klimatpanel, IPCC, förutspår att havsvattenståndet kommer att höjas med upp till 
cirka en meter till år 2100. De förväntade och nu kända kostnaderna för 
klimatanpassningsåtgärder är mycket höga. Stadsbyggnadskontoret och staden har 
arbetat metodiskt för att möta denna utmaning. Mycket arbete kvarstår bland annat 
uppförande av ett älvkantsskydd. Ett sådant skydd behövs på medellång sikt, omkring 
2040. Därutöver behöver staden sannolikt skyddas med en barriär i havet utanför 
Älvsborgsbron. 

Frågan om kommunernas ansvar för klimatanpassning har utretts av 
klimatanpassningskommittén som lämnade sitt betänkande i maj 2017. I förslagen 
saknades dock förslag på ett ordentligt stöd till de kommuner som vidtar 
anpassningsåtgärder. Rättsläget är vidare oklart avseende flera frågor som är relaterade 
till plan- och bygglagen, PBL. En fråga är med vilken tidshorisont detaljplanering ska 
ske. En annan är hur skyddsåtgärder kan villkoras. Sammantaget innebär detta att 
planering i havsnära lägen kan komma att begränsas avsevärt utan skyddsåtgärder. Detta 
gäller även skärgården. För ett robust samhälle kommer behovet av samverkan i staden 
att öka. 

Luftkvalitet  
Luftfrågan bedöms även framöver vara en viktig förutsättning för stadens utveckling. 
Framtagen riktlinje kommer dock att underlätta och effektivisera detta arbete betydligt 
och kommande åtgärdsprogram kommer även det att vara ett viktigt stöd. Det behöver 
ses över hur frågan ska hanteras i de mer övergripande planeringsskedena som 
översiktsplaner, FÖP:ar eller planprogram. Att skyndsamt få ett antaget åtgärdsprogram 
är fortfarande ytterst angeläget ur planeringssynpunkt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormerna för vatten är juridiskt bindande och staden ska klara god status i 
vattenförekomsterna 2021 och senast 2027. Vatten som riskerar att inte klara detta 
måste åtgärdas. I Göteborg och särskilt de mer centrala delarna finns det 
vattenförekomster som inte når upp till den beslutade normen. På EU-nivå och i från 
staten ses en mer restriktiv hållning på hantering av normerna och att kraven på att det 
måste beaktas i stadens planering av markanvändningen ökar. Vidare anges i 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att kommunen ska genomföra sin översikts- och 
detaljplanering så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 
följas. Troligen kommer dessutom lokala åtgärdsprogram behöva tas fram vilka i vissa 
fall kan komma att påverka markanvändningen runt vattendragen. 

Under kommande år bedöms därför frågan om hantering av miljökvalitetsnormerna för 
vatten i stadsplaneringen att bli mycket viktig att hantera, både ur detaljplaneperspektiv 
och ur ett mer långsiktigt markanvändningsperspektiv i exempelvis översiktsplan eller 
fördjupade översiktsplaner. 
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Behov av bostäder 
Det finns ett fortsatt stort behov av färdigställda bostäder i staden och takten av 
färdigställda bostäder har ökat. För närvarande finns det över 40 000 bostäder i 
pågående eller godkända detaljplaner. Om dessa realiseras bedöms att behovet av 
bostäder kan byggas bort inom 10 år, förutsatt att de bostäder som byggs möter 
kommuninvånarnas och andra gruppers efterfrågan. Under de senare åren har det skett 
en viss stabilisering av bostadspriserna. Tillsammans med beslut om bland annat 
amorteringskrav och höjda boräntor kan detta ge en minskad efterfrågan och ett minskat 
utbud under kommande år. 

Elektrifiering av fordonsflottan 
Fordonsflottan elektrifieras alltmer. En storskalig elektrifiering kan påverka elnätet i 
framtiden. Det finns ingen tydlig bild över vilka elfordon som kan bli vanliga och vilka 
laddbehov det medför. Utöver detta finns det en stor utmaning i att framtidens 
mobilitetsmönster troligen kommer att se annorlunda ut jämfört med dagsläget. Staden 
har en roll i att hitta lämpliga platser i stadsmiljön för nya nätstationer när så krävs för 
förstärkning av elnätet, vilket kan behövas vid nya anslutningar för 
laddningsinfrastruktur. Elektrifiering av buss i kollektivtrafiken ställer även krav på att 
staden hittar lämpliga platser för elbussdepåer även i centrala lägen och i mellanstaden. 
Staden involveras också i bygglovsprocessen. 

PBL och Januariöverenskommelsen 
I början av året ingick ett antal riksdagspartier den så kallade 
Januariöverenskommelsen. I överenskommelsen finns bland annat angivet att 
regleringen inom PBL området behöver förenklas och att utredningar med detta 
perspektiv kommer att tillsättas. Vidare angavs att strandskyddet behöver reformeras. 
Beträffande strandskyddet har en kommitté tillsatts som kommer att lämna ett 
betänkande i november 2020. Inriktningen är att differentiering mellan stad och 
landsbygd behöver bli tydligare. Det ska alltså bli enklare att få dispens i 
glesbygdsområden. 

2.1.2.2 Interna faktorer 

En väl fungerande stad i ständig förändring 
De närmaste åren kommer boende, besökare och näringsliv i Göteborg att möta en stad i 
ständig förändring. Att leva upp till förväntningar om en attraktiv och väl fungerade 
stad under en intensiv stadsutvecklingsperiod medför att verksamheten både måste 
leverera mer och i viss mån andra saker. Många komplexa stadsutvecklings- och 
byggprojekt ska genomföras inom begränsade geografiska områden under de 
kommande åren. Detta ställer avancerade krav på planering och samordning mellan de 
stora projekten för att säkra framkomlighet, trygghet och stadens attraktivitet, men 
också på att stadsutvecklingsprocessen i tidigt planeringsskede tagit hänsyn till 
genomförandefrågorna. En väl fungerande stad måste också ha ett utbud av offentlig 
service som motsvarar invånarnas behov. Under de senaste åren har planeringen i 
huvudsak inriktats på att ta fram bostäder. I takt med att bostäderna realiseras ökar 
också behovet av förskolor och skolor, äldreboenden, rekreationsytor etc. 

Digitalisering 
Det ökade samarbetet inom staden och geodataområdet behöver fortsätta utvecklas för 
att Göteborg ska utvecklas som smart och hållbar stad. Samordningen inom staden 
behöver utvecklas för att digitaliseringen ska bli effektivare. Lagstiftningen behöver 
utvecklas för att digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen ska kunna ta ytterligare 
steg. 
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Effektivare styrning, ledning och arbetssätt 
För att förvaltningen ska ha förmåga att hantera framtida krav, både externa och interna, 
och nå uppsatta mål, behöver organisationen rustas. Ett utvecklingsarbete har påbörjats 
som syftar till att skapa en hållbar och robust organisation utifrån ledarskap och 
medarbetarskap, effektivitet i processer och med ett ökat kundfokus. 

Lagändringar  
Under 2019 har flera lagändringar trätt ikraft som berör byggnadsnämndens 
verksamhet. Sen den nya plan- och bygglagen trädde ikraft 2011 har den ändrats vid 
över 40 tillfällen. Lagändringstakten är så hög att den påverkar stadsbyggnadskontorets 
verksamheter på flera sätt. Dels är det svårt för personalen att hänga med i alla 
ändringar och dels är det besvärligt för förvaltningens kunder att bedöma vad som är 
bygglovspliktigt eller lagenligt för närvarande. Tillsynsverksamhet har som en följd av 
detta fått en ökad andel tillsynsärenden att hantera. Det är oklart hur utvecklingen 
kommer se ut framgent, men givet antalet utredningar som har koppling till 
stadsbyggnadsfrågorna är det rimligt att anta att kraven på verksamheten och behoven 
av juridisk kompetens kommer att öka. 

2.2 Fördjupad analys beträffande ekonomi 

2.2.1 Analys av årets utfall 

  Bokslut  
2019 

Budget  
2019 Avvikelse  Bokslut  

2018 
Bokslut  

2017 

Intäkter 192 891 205 281 -12 390 212 142 211 224 

Kostnader -328 654 -349 381 20 727 -343 798 -329 164 

Kommunbidrag 144 100 144 100 0 126 500 124 400 

Resultat (före finansnetto)  8 388 0 8 388 -5 105 6 497 

Eget kapital -20 783 -12 395 8 388 -12 395 -20 990 

I ovanstående tabell kan avrundningsdifferenser förekomma. 

I detta avsnitt redovisas en sammanfattande resultatanalys för förvaltningen som helhet 
med uppdelning på intäkts- respektive kostnadsanalys. Utfallssiffror för föregående års 
bokslut redovisas inom parentes i anslutning till 2019 års siffror. 

Årsresultat 

Det ekonomiska resultatet för 2019 uppgick till 8,4 mkr (-5,1) vilket var ett bättre 
resultat än såväl årets budgeterade nollresultat som årets prognostiserade resultat på 
7,0 mkr per oktober månad. 

Prognossäkerheten under året har varit relativt god vilket var ett resultat av aktiv 
ekonomisk styrning under året med styrande prognoser och ett fortsatt arbete med att ha 
en hög kostnadsmedvetenhet inom organisationen. 

I nedanstående redogörelse sker jämförelser med årets utfall med årets budget, 
föregående års utfall samt senast lämnade prognos per oktober månad. 

Intäkter 

Stadsbyggnadskontorets totala intäkter för 2019 uppgick till 192,9 mkr (212,2) vilket 
var ett lägre utfall än årets budgeterade intäkter på 205,3 mkr. Även i förhållande till 
senast lämnade prognos på 199,1 mkr var intäkterna lägre. Förvaltningen noterar dock 
att det totala intäktsutfallet, främst till följd av en hög verksamhetsvolym, ligger på en 
fortsatt relativt hög nivå vid en historisk jämförelse. 
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Årets samlade taxeintäkter uppgick till 176,9 mkr (185,5) vilket innebar en negativ 
avvikelse från budgeterade taxeintäkter på 190,5 mkr. Viss avvikelse i förhållande till 
senast lämnade prognos på 185,5 mkr kunde också noteras. I de totala taxeintäkterna 
ingår intäkter på 5,7 mkr som redovisas som försäljning av verksamhet i resultat-
räkningen. 

De totala intäkterna från planverksamheten uppgick till 56,1 mkr (71,0) vilket var ett 
betydligt lägre utfall än budgeterade intäkter på 74,6 mkr. Avvikelsen i förhållande till 
prognostiserad intäktsnivå på 64,4 mkr var dock något mindre. Det lägre utfallet jämfört 
med såväl budget som prognos berodde på färre startade detaljplaner och minskad 
framdrift i detaljplaner jämfört med ursprunglig bedömning. Därtill har ett lägre 
bostadsinnehåll i planportföljen, till förmån för lokaler för offentlig verksamhet, 
bidragit till en minskning av planintäkterna då den bruttoareabaserade taxan inte 
erbjuder full kostnadstäckning för planer med låg bruttoarea för byggrätter. 

Inom byggverksamheten uppgick bygglovintäkterna sammantaget till 81,3 mkr (71,9) 
vilket var en ökning jämfört med budgeterade intäkter på 78,5 mkr. Avvikelsen 
gentemot senast lämnade prognos uppgick till 84,2 mkr. Intäkterna har legat på en 
fortsatt hög nivå under året till följd av en fortsatt stor ärendevolym. Avvikelsen i 
förhållande till prognosen per oktober månad var ett resultat av att tidigare höga 
intäktsutveckling under stora delar av året mattades något. Arbetet med att hålla 
lagstadgad handläggningstid för lov och anmälningsärenden har varit fortsatt 
framgångsrikt med få ärenden som varit föremål för avgiftsreduktion. Det samlade 
intäktsbortfallet till följd av avgiftsreduktion uppgick till 0,1 mkr för helåret. 
Förvaltningens tillsynsarbete har resulterat i avgiftsintäkter på 7,1 mkr (7,5) vilket var 
en minskning jämfört med budget på 10,0 mkr. Förvaltningen har reserverat intäkter till 
följd av tillsynsarbete på 1,0 mkr på grund av pågående rättslig prövning. 

Intäkterna från lantmäteriverksamheten har uppvisat en positiv utveckling där intäkterna 
från förrättningar varit högre än väntat. Förrättningsintäkterna utvecklades positivt 
under en stor del av året och uppgick sammantaget till 29,1 mkr (32,4) vilket var något 
högre än budget och senast lämnade årsprognos på 28,0 mkr. De ökade intäkterna var 
ett resultat av något fler förrättningsbeslut än budgeterat. 

Förvaltningens erhållna bidrag under året uppgick till 5,5 mkr (6,3) jämfört med 
budgeterade bidrag på 3,8 mkr. Avvikelsen är ett resultat av erhållna/ökade 
projektmedel under året som till del inte varit kända vid budgettillfället. Förvaltningen 
bedriver löpande FoI-projekt tillsammans med andra aktörer vilket innebär att projekt 
naturligt både avslutas och tillkommer under löpande verksamhetsår. Utfallet för bidrag 
avvek något jämfört med senast lämnad prognos på 3,7 mkr. 

Intäkter från försåld verksamhet och övriga intäkter på sammanlagt 10,4 mkr (20,1) låg 
i linje med budgeterade intäkter på 10,0 mkr. Årsutfallet överensstämde väl med 
prognostiserade intäkter på 9,9 mkr då verksamhetsvolymen inom geodataverksamheten 
varit fortsatt hög under året. Den stora avvikelsen som kan noteras jämfört med 
föregående år berodde på att förvaltningen inte längre debiterar avgift för 
grundläggande geodata utan erhåller kommunbidrag för att tillhandahålla öppna 
geodata. 

I de totala intäkterna ingår intäkter från vidarefakturering av konsultkostnader. 
Resultatmässigt neutraliseras dessa intäkter då de motsvaras av motsvarande kostnader. 
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Kostnader 

De totala kostnaderna för verksamheten 2019 uppgick till -328,7 mkr (-343,8) vilket var 
något lägre kostnader än årets totala kostnadsbudget på -349,4 mkr och föregående års 
utfall. Årets kostnadsutfall innebar också en positiv avvikelse i förhållande till 
kostnadsprognosen per oktober månad. 

Årets personalkostnader med lönekostnader inklusive arvoden, sociala avgifter och 
pensioner uppgick till -228,1 mkr (-224,8) vilket överensstämde väl med årets 
budgeterade personalkostnader på -230,4 mkr. Helårsprognosen per oktober månad 
uppgick till -231,2 mkr vilket var en något hög prognos jämfört med kostnadsutfallet. 
Årets positiva mindre avvikelse av personalkostnader i förhållande till budget var till 
del ett resultat av en god grundbemanning med få vakanser och minskad sjukfrånvaro 
och dels ett resultat av att vissa tjänster varit vakanta under delar av året i syfte att 
åstadkomma ett positivt resultat för helåret. Förvaltningens bedömning med ett 
femprocentigt vakansavdrag i 2019 års budget, vilket tar hänsyn till frånvaro som ej 
varit planerad, har visat sig överensstämma väl med verkligheten. 

Kostnadsutfallet för lokaler, fastighetskostnader och transporter uppgick till -8,8 mkr (-
10,8) vilket var lägre än budgeterade kostnader på -11,3 mkr. Årets kostnader stämde 
dock väl överens med prognostiserade kostnader på -9,2 mkr. Den sammantagna 
kostnaden för lokaler har varit lägre än beräknat under året till följd av minskade 
hyreskostnader. Även om det finns mindre avvikelser mellan utfall och budget för vissa 
kostnadsslag är totala avvikelser för berörda kontoslag att bedöma som marginella. 
Avvikelserna för fastighetskostnader och energi har varit marginella. 

Årets kostnader för köp av tjänster, vilka bland annat består av kostnader för 
administrativa och tekniska konsulttjänster, uppgick till -73,3 mkr (-88,8). Utfallet var 
väsentligt lägre än budgeterade kostnader på -86,5 mkr men låg närmare 
prognostiserade kostnader på -76,4 mkr. Ett lägre kostnadsutfall jämfört med budget 
noterades framför allt IT-konsulttjänster och tekniska konsulter medan kostnader för 
övriga konsulter inom byggverksamheten varit högre än budgeterat. De minskade 
kostnaderna för tekniska konsulter var ett resultat av en minskad framdrift i 
detaljplanearbetet och ett minskat behov av tekniska utredningar. I de samlade 
konsultkostnaderna har vissa mindre kostnader som är föremål för vidarefakturering 
ingått. Resultatmässigt neutraliseras dessa kostnader då de motsvaras av motsvarande 
intäkter. 

Övriga verksamhetskostnader vilka främst består av leasing, information, 
kommunikation och utbildning med mera har uppgått till -18,5 mkr (-19,4). Utfallet var 
lägre än både budget och senast lämnade prognos på -19,4 mkr. Bortsett från att 
kostnader för kurser/konferenser, leasing av IT-utrustning samt annonsering/reklam 
understeg budget uppvisade inga kostnadsposter några större avvikelser mellan utfall 
och budget. Precis som tidigare år finns förhoppning, vid planeringen av 
verksamhetsåret, om en större volym kompetensutveckling än vad verksamheten sedan 
tillåter. Bortsett från just kurser/konferenser så har prognossäkerheten för kostnaderna 
inom området varit god. 

I årets kostnader ingår avsättningar för ärenden som bedöms kunna omfattas av 
förvaltningens ansvarsförsäkring. Det totala beloppet som bokats upp för året uppgick 
till 1,1 mkr. 

Inom det samlade kostnadsutfallet ryms även verksamhet som initierats kommuncentralt 
och som saknar särskild finansiering. Detta gäller framför allt arbetet med Älvstaden 
som under flera år finansierats med ordinarie kommunbidrag och som behövt prioriteras 
i förhållande till andra delar av verksamheten. 
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Kommunbidrag 

Beslutat kommunbidrag för byggnadsnämnden enligt kommunfullmäktiges budget 2019 
uppgick till 143,1 mkr (126,5). Därtill har nämnden erhållit kompletterande 
kommuncentrala medel på 1,0 mkr (3,0) för arbete med BoStad2021. Det totala 
kommunbidraget 2019 har uppgått till 144,1 mkr. 

Utfall 2019 i förhållande till antaganden i budget 2020 

Stadsutvecklingsuppdraget är ett långsiktigt uppdrag som kan variera i omfattning över 
tid, dels på grund av politiska ambitioner och inriktningar och dels på grund av 
utvecklingen på byggmarknaden och utvecklingen av det allmänna konjunkturläget. Det 
ekonomiska resultatet för 2019 på 8,4 mkr har varit ett resultat av en aktiv styrning av 
verksamheten i kombination med ett medvetet arbete för att återhämta den del av det 
egna kapitalet som nyttjades i anslutning till föregående års negativa resultat. 

Nuvarande beslutade budget för 2020 baseras i huvudsak på samma höga ambitionsnivå 
för verksamheten som låg till grund för budgeten 2019. Det är i nuläget svårt att 
förutsäga om årets noterade stora ärendevolym inom flertalet verksamhetsområden 
kommer att kvarstå under kommande verksamhetsår. Förvaltningen gör bedömningen 
att 2020 års budget inte möjliggör någon tillkommande verksamhet och/eller nya 
initiativ om inte motsvarande finansiering erhålls. 

Det utfall som byggnadsnämnden redovisat för 2019 har medfört att nämnden har en 
något bättre finansiell beredskap för oförutsedda händelser och tillkommande behov 
jämfört med gällande förutsättningar vid utarbetandet av 2020 års budget. 

Det som bör noteras särskilt vid ingången av 2020 är att budgeterade plan-, bygglov- 
och lantmäteriintäkter alltjämt befinner sig på historiskt höga nivåer vid jämförelse över 
tid. Mot bakgrund av de aktuella ekonomiska bedömningar som gjorts går det inte att 
bortse från att det finns en viss osäkerhet i om bedömd verksamhetsvolym kommer att 
uppnås. 

Utfallet för personalkostnader 2019 var marginellt lägre än budgeterad nivå vilket 
indikerar en god bemanningsnivå. Utgångspunkten för 2020 års budget har varit 
oförändrad personalvolym jämfört med beslutad grundbemanning. Förvaltningen har ett 
fortsatt behov av att konsolidera verksamheten mot bakgrund av den ökade 
verksamhetsvolymen som noterats under senare år. Därtill finns ett behov av att fortsatt 
se över kritiska arbetsprocesser. Den låga vakansgrad förvaltningen erfarit under 2018 
och 2019 ligger till grund även för 2020 års budget. 

Förvaltningens kommunbidragsram har indexuppräknats jämfört med 2019 vilket varit 
en förutsättning för att kunna upprätta en budget i balans för 2020. 

2.2.1.1 Bruttokostnadsutveckling 

  2019 2018 2017 

Bruttokostnadsutveckling i procent -4,4 4,4 4,3 

Förvaltningens bruttokostnad har minskat med 4,4 procent jämfört med föregående år. 
Den främsta anledningen är minskade kostnader för konsulttjänster avseende 
planverksamheten samt konsultkostnader i övrigt. 
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2.2.2 Hantering av årets resultat 

Stadens regelverk utgår från att stadens nämnder skall driva verksamheten till 
självkostnad och åstadkomma balanserade resultat utan att generera överskott. Därmed 
utgör ett ekonomiskt nollresultat det ekonomiskt självklara målet. 

Avseende det ekonomiska underskott som redovisades för 2018 beslutade 
byggnadsnämnden, i anslutning till årsrapport 2018, att ge sig själva i uppdrag att 
återställa det egna kapital som behövt ianspråktas till följd av det redovisade negativa 
resultatet. Detta beslut låg i linje med stadens regler för ekonomisk planering, budget 
och uppföljning (GKH 2019:164). 

Förvaltningen anser att det vid ingången av 2019 var direkt olämpligt att föreslå 
konkreta åtgärder som längre fram under verksamhetsåret skulle kunnat visa sig vara 
kontraproduktiva. Förvaltningen återkom därför i juni månad till byggnadsnämnden 
med en plan för hur ett återställande av det egna kapitalet med 5,1 mkr skulle ske. 

Årets resultat uppgick till 8,4 mkr vid utgången av 2019. Därmed har föregående års 
negativa resultat och ianspråktagande av eget kapital åtgärdats i enlighet med stadens 
riktlinjer. 

2.3 Uppföljning av negativ avvikelse mot nämndens e konomiska mål 

Uppföljning budgetriktlinjer 

  Helårseffekt  Planerad effekt 2019  Uppnådd effekt 2019  

Åtgärd/kommentar  mkr  mkr  mkr  

Undvika återbesättning 
vakanser 

1,0 1,0 1,0 

Avbryta program för Kallebäck 0,3 0,3 0,3 

Starta Redegatan som 
detaljplan* 

1,5 1,5 1,5 

Fler externa uppdrag GIS-
tjänster 0,4 0,4 0,4 

Minskad utbildningsbudget 0,3 0,3 0,3 

Minskad konsultbudget 0,5 0,5 0,5 

Minskad utvecklingsbudget 0,6 0,6 0,6 

Internrekrytering av tf chef 0,3 0,3 0,3 

Utebliven BN-studieresa 0,2 0,2 0,2 

Summa ekonomiskt utrymme  5,1 5,1 5,1 

* Efter arbete med att vidta åtgärder i enlighet med ovanstående åtgärdsplan har det visat sig svårt att starta Redegatan i sådan 
takt att upparbetning av intäkter i nödvändig takt kommer att ske 2019. Förvaltningen har istället valt att påbörja arbete med andra 
planer vilka genererat motsvarande intäktsökning under året. 

 

Sedan byggnadsnämndens beslut om åtgärdsplan i juni månad har förvaltningen arbetat 
med att genomföra dessa åtgärder. Vid en genomgång av beslutade åtgärder kan 
förvaltningen konstatera att samtliga åtgärder genomförts i planerad omfattning. 
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2.4 Värdering av eget kapital 

Ett eget kapital kan efter särskilda beslut möjliggöra finansiering av uppkomna 
kostnader för vissa förekommande driftsstörningar/variationer i verksamheten, 
störningar av extraordinär omfattning samt planerade satsningar av engångskaraktär i 
verksamheten. Även förhållanden som står utanför nämndens kontroll kan medföra 
ökade kostnader med behov av ekonomisk beredskap för nämnden. 

Enligt stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning (GKH 2019:164) 
ska samtliga nämnder värdera det egna kapitalets storlek och ta ställning till om det 
egna kapitalet uppgår till ett belopp som över- eller understiger önskvärd nivå. 

Kommunfullmäktiges rekommenderade nivåer för nämndernas egna kapital är till del 
vägledande i arbetet med att värdera det egna kapitalets storlek tillsammans med 
behovet av att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. 
Det är möjligt för nämnden att argumentera för ett behov av ett större eget kapital än 
rekommenderade nivåer om detta kan anses befogat utifrån nämndens verksamhet och 
finansiella riskexponering. Intervallet för rekommenderad nivå på det egna kapitalet för 
byggnadsnämnden, baserat på förvaltningens omsättning, uppgår till mellan 12,5 mkr 
och 17,5 mkr. 

Vid utgången av 2019 uppgick det samlade egna kapitalet för byggnadsnämnden till 
20,8 mkr (12,4). Förvaltningen kan konstatera att nämndens egna kapital ligger något 
över det intervall för eget kapital som kommunfullmäktige beslutat om. I nedanstående 
diagram framgår det egna kapitalets utveckling under perioden 2012–2019. 

 

 

Diagram: Det egna kapitalets utveckling 2012–2019 

 

Det främsta syftet med att inneha en viss nivå på det egna kapitalet består av att 
säkerställa en fortsatt hög framdrift inom verksamheten för att nämnden och staden på 
ett effektivt ska kunna arbeta för att minska bostadsbristen, hålla tidplaner för andra 
stora stadsutvecklingsprojekt samt kunna vara delaktig i kommunövergripande arbete. 
En väl genomarbetad planering i arbetet med att utveckla staden kan medföra betydande 
positiva effekter såväl för genomförandefasen som efter färdigställd byggnation, den 
kan också leda till en optimering av stadens möjligheter att erhålla intäkter vid 
markförsäljning och annan upplåtelse av mark. Förvaltningens bedömning är att ett eget 
kapital i det övre rekommenderade intervallet eller något däröver kan anses motiverat 
mot bakgrund av att delar av verksamhetens intäkter kan variera naturligt över tid. 
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Förvaltningen önskar en större möjlighet att balansera resultat mellan åren i enlighet 
med det verktyg som eget kapital syftar till att vara inom traditionell ekonomistyrning. 
En möjlighet för nämnderna att på eget initiativ kunna använda eget kapital bör 
eftersträvas. Detta innebär också en möjlighet för en nämnd att vid behov kunna 
underbalansera en budget för att återställa det egna kapitalet vid en senare tidpunkt. 

Vid en betraktelse av resultatutvecklingen under perioden 2012–2019 kan förvaltningen 
konstatera att verksamheten, trots ekonomisk styrning, genererat såväl över- som 
underskott under perioden. Under den berörda perioden har det funnits ett behov av att 
redan tidigt på året vidta åtgärder vid flera tillfällen. Detta trots att det samlade 
resultatöverskottet under perioden varit positivt och uppgått till 23,0 mkr. Detta visar på 
potentialen i något förändrade principer för användningen av eget kapital. 

 

 

Diagram: Resultatutveckling 2012–2019 

 

Aktuell storlek på det egna kapitalet vid utgången av 2019 överskrider något 
rekommenderat intervall. Då förvaltningen inte ser någon tydlig kostnadsökning inom 
verksamheten, och samtidigt har svårt att prognostisera någon intäktsminskning, 
föreslår förvaltningen en återredovisning av det egna kapitalet, till del det överstiger 
rekommenderad övre nivå, till kommunstyrelsen. Kvarvarande eget kapital får anses 
vara på en sådan nivå att det finns en viss ekonomisk beredskap att klara variationer 
avseende förvaltningens intäktsutveckling för enskilda år och för att säkerställa en 
framdrift inom förvaltningens samtliga verksamhetsområden. 

2.5 Utveckling inom personalområdet 

2.5.1 Personalvolym och lönekostnad 

Belopp i tkr  2019 2018 2017 

Lönekostnad exkl. arvoden -163 841 -161 488 -144 172 

Arbetad tid (årsarbetare) 370 378 346 

Lönekostnad per årsarbetare -443 -427 -417 
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2.5.2 Övrig utveckling inom personalområdet 

Kompetensförsörjning 
Förvaltningen har under året fokuserat på att bemanna organisationen med rätt 
kompetens utifrån verksamhetens mål och uppdrag vilket är en viktig framgångsfaktor 
och det långsiktiga målet med kompetensförsörjningen. Arbetet med att långsiktigt 
verka för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare är ett kontinuerligt 
arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

I projektet "Kompetensförsörjning tillsammans" har förvaltningen tillsammans med 
andra tekniska förvaltningar och bolag under året fortsatt bedrivit ett arbete för att 
gemensamt säkerställa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Projektet har 
fokuserat på tre målområden: preciserat arbetsgivarbudskap för stadsutveckling 
Göteborgs Stad, samarbetskap inom stadsutveckling och anställningsförhållanden. 

Attraktiv arbetsplats 
Att stadens förvaltningar och bolag inom stadsutvecklingsområdet upplevs som 
attraktiva arbetsplatser av såväl befintliga som presumtiva medarbetare är en viktig 
förutsättning för kompetensförsörjningen och stadens förmåga att genomföra planerade 
uppdrag och därmed klara leveransen till förvaltningens kunder och uppdragsgivare. En 
god och långsiktigt hållbar arbetsmiljö där medarbetare trivs och har möjlighet till 
utveckling är viktiga faktorer hos en attraktiv arbetsgivare. Stort fokus läggs därför 
inom stadsbyggnadskontoret på fortsatt utveckling av den fysiska och sociala 
arbetsmiljön, kultur och förhållningssätt, ledar- och medarbetarutveckling och 
utveckling av arbetssätt. 

Internt utvecklingsarbete 
På förvaltningen bedrivs ett fortsatt utvecklingsarbete för att rusta förvaltningen för 
framtida utmaningar. Några fokusområden är ledarskap, medarbetarskap, 
beslutsfattande och kultur. Under året har alla chefer på förvaltningen genomgått en 
ledarutveckling, "utvecklande ledarskap". En gemensam syn på ledarskapet ger goda 
förutsättningar för ett fortsatt arbete med att skapa goda organisatoriska förutsättningar i 
organisationen. 

Förvaltningen har inom ramen för ett strukturerat utvecklingsarbete lagt fokus på att 
utifrån stadens förhållningssätt utveckla en gemensam värdegrund med utgångspunkt i 
dem vi är till för. Syftet är att skapa gemensamma inriktningar och prioriteringar vilket 
bidrar till ökad tydlighet och delaktighet. Ledare och chefer ska hjälpa, förtydliga och 
coacha medarbetare till att inte känna att kraven känns orimliga. 

Psykisk arbetsmiljö och sjukfrånvaro 
I arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats är ett väl fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete av stor vikt. Några av riskfaktorerna i arbetsmiljön är hot, kränkningar 
och stress, som har sin grund i både interna och externa faktorer. 
Stadsbyggnadskontoret ska präglas av en personalpolitik som bygger på engagemang, 
förtroende, tillit och delaktighet samt ett bra samverkansklimat såväl internt inom 
organisationen, över förvaltningsgränser men också med kommunala bolag och med 
näringslivet. Positivt är att sjukfrånvaron har minskat. 

Fysisk arbetsmiljö 
Ett stort fokus har fortsatt legat på lokalfrågan och en stor enkätundersökning har 
genomförts tillsammans med trafikkontoret utifrån arbetsmiljön i lokalerna. Syftet har 
varit att skapa en gemensam bild av vad vi ska fokusera på för att skapa en bättre 
arbetsmiljö. Lokalfrågan kommer även fortsatt att vara en viktig fråga för förvaltningens 
arbetsmiljö. 
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2.6 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelat s utanför 
kommunfullmäktiges budget 

Uppdrag till nämnd/styrelse  Välj Status 
- enligt anvisning  Kommentar - enligt anvisning  

 Byggnadsnämnden får i uppdrag 
med aktiv medverkan från övriga 
berörda nämnder att ta fram förslag 
till ny översiktsplan för Göteborg  
 
 
 

 Pågående Stadsbyggnadskontoret har under 
första kvartalet 2019 genomfört samråd 
för förslag till ny översiktsplan för 
Göteborg. Förslaget får anses uppfylla 
de av kommunfullmäktige beslutade 
inriktningarna om att ge stöd för en tät, 
grön och blandad stad där fler invånare 
får möjlighet till ett enkelt vardagsliv, 
med gångavstånd till kollektivtrafik och 
service. Arbetet med att vidareutveckla 
planförslaget pågår inom den 
förvaltningsövergripande 
planeringsorganisationen. Utställning 
av ny översiktsplan planeras preliminärt 
ske runt årsskiftet 2020/2021. 

 Byggnadsnämnden får i uppdrag 
att ta fram förslag till fördjupning av 
översiktsplanen för Högsbo-
Frölunda med Dag 
Hammarskjöldsleden med den 
inriktning som framgår av 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande  
 
 
 
 

 Pågående Under första kvartalet 2019 
genomfördes samråd om 
fördjupningen. Förslaget får anses 
uppfylla de av kommunfullmäktige 
beslutade inriktningarna om att ge stöd 
för en tät, grön och blandad stad där 
fler invånare får möjlighet till ett enkelt 
vardagsliv, med gångavstånd till 
kollektivtrafik och service. Arbetet med 
att vidareutveckla planförslaget pågår 
inom den förvaltningsövergripande 
planeringsorganisationen. Utställning 
planeras preliminärt ske runt årsskiftet 
2020/2021. 

 

 Byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden och 
stadsdelsnämnden Lundby får i 
uppdrag att samlat, i samverkan med 
bland annat lokalsekretariatet, 
säkerställa en lösning för 
grundskola i linje med redovisade 
strategier som återfinns i PM -
Strategier för att täcka behov av 
ytterligare skolplatser i Eriksberg  
 
 
 
 

 Pågående Berörda förvaltningar har träffats och 
tillsammans arbetat med en strategi 
och inriktning för uppdraget. 
Arbetsgruppen, som letts av 
stadsbyggnadskontoret, arbetar även 
tillsammans med koordineringsgruppen 
för kommunal service i detta uppdrag. 
Uppdraget är i sitt slutskede, men har 
inte slutrapporterats ännu. 

 Higab AB tillsammans med 
Byggnadsnämnden, 
Fastighetsnämnden och 
Trafiknämnden får i uppdrag att i 
samverkan med berörda 
intressenter, ta fram ett förslag för 
Fiskhamnens framtida användning  
 
 
 
 

 Pågående Uppdraget är påbörjat. En arbetsgrupp 
är formerad med berörda förvaltningar 
och bolag. Förvaltningens leverans in i 
uppdraget är primärt att ta ställning till 
fiskhamnsområdets framtida 
markanvändning i översiktsplanen och 
berörd fördjupning för centrala 
Göteborg, vilket inkluderar att hantera 
de riksintressen som berör området. 
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Uppdrag till nämnd/styrelse  Välj Status 
- enligt anvisning  Kommentar - enligt anvisning  

 Byggnadsnämnden får i uppdrag 
att inom ramen för arbetet med ny 
översiktsplan, utreda möjligheterna 
för kompletterande 
angöringspunkter för skärgårdstrafik 
som avlastar Saltholmen  
 
 
 
 

 Pågående Arbetet har påbörjats inom arbetet med 
ny översiktsplan med att utreda 
möjligheterna för kompletterande 
angöringspunkter. 

2.7 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

2.7.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljni ng och kontroll 

Inledning 
Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll fastställer att nämnder och styrelser 
årligen ska utvärdera sitt system för styrning, uppföljning och kontroll för att förbättra 
effektiviteten. Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska respektive 
nämnd/bolagsstyrelse i samband med årsrapportens upprättande rapportera resultatet 
från utvärderingen samt lämna en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och 
kontroll fungerar på ett betryggande sätt. En rapportmall har tagits fram där en 
utvärdering görs utifrån fyra perspektiv: kultur, planering och uppföljning, riskbaserad 
styrning samt åtgärder och förbättringsarbete. 

Sammanfattning 
Sammantaget bedömer förvaltningen att det finns en tillräckligt effektiv hantering eller 
mycket god hantering av en majoritet av processerna inom styrning, uppföljning och 
kontroll. Förvaltningen arbetar utifrån ständiga förbättringar. Det arbete som 
genomförts under 2019 med genomlysning av processer kommer fortsätta under 2020. 
Rapporten som helhet bifogas årsrapporten. 

2.7.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning 

Förvaltningen har under se senaste åren lagt stor fokus på att bättre tillgodose behoven 
hos dem vi är till för. Under 2018 arbetades tre strategier fram för ett utvecklat 
kundarbete som omfattar tre områden: etablera en kultur som är kundorienterad, 
förbättra och utveckla de plattformar och kanaler där vi möter kunder samt arbeta med 
att ständigt utveckla våra processer och rutiner för en förbättrad leverans. Utöver detta 
har förvaltningen också tagit fram ett internt mål och om att bättre tillgodose behoven 
hos dem vi är till för. Arbete pågår med att utifrån de olika kärnverksamheterna 
identifiera vilka specifika kundgrupper man har för att ge bättre förutsättningar för att 
tillgodose kundernas behov och utifrån detta också kunna utveckla processerna utifrån 
denna input. 

Det finns fortfarande en del arbete kvar att göra i att systematisera de synpunkter som 
kommer in och integrera detta i förvaltningens planeringsprocess. 

2.7.3 Sponsring 

Byggnadsnämnden har inga sponsringsåtaganden. 
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2.7.4 Jämlikt stad - Hållbara och jämlika livsmiljö er 

Under 2019 har målområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer fokuserat sitt arbete på att 
konkretisera, samla och visa det som görs övergripande och i respektive del. Under 
hösten har det tagits fram och beslutats om en handlingsplan för integrering av 
programmet för Jämlik stad på stadsbyggnadskontoret. Syftet med att integrera 
jämlikhet i förvaltningarnas och bolagens ordinarie verksamhet är att belysa hur 
förvaltningar och bolag påverkar livsvillkoren, och hur de kan förändra och ställa om 
sitt arbete med respektive grunduppdrag så att det sker en omfördelning av resurser som 
påverkar livsvillkoren. Det kan till exempel handla om nulägesanalyser, beslutsunderlag 
och indikatorer för uppföljning på verksamhetsnivå. Syftet med handlingsplanen är dels 
att samla och tydliggöra det stadsbyggnadskontoret gör inom sin kärnverksamhet med 
bäring på programmet för en jämlik stad och dels ge förutsättningar för att kunna följa 
och utveckla arbetet framöver. Handlingsplanen har fem rubriker: prioritering, social 
analys, forskning och innovation, kommunikation och verksamhet. 

Det har också tagits fram ett förslag på hur samverkan inom målområdet hållbara och 
jämlika livsmiljöer kan organiseras med minskade personella resurser. Förslaget 
beslutades på samordningsgruppen för målområdet den 11/12. Det bygger på ett 
fördelat ansvar där de nuvarande sex delprogrammen blir fem samverkansområden. 
Varje samverkansområde har två utpekade ansvariga förvaltningar/bolag. 

Samordningsgruppen kommer även fortsättningsvis vara ett forum för att undanröja 
hinder i arbetet mot jämlik tillgång till hållbara livsmiljöer. Stadsbyggnadskontoret 
kommer fortsätta hålla ihop samordningsgruppen för målområdet och ansvara för 
uppföljning för målområdet till programansvarig. 

Tidigare delprogram Fokus Hammarkullen och Delprogram samverkan Framtiden 
kommer uppgå i samverkansområdet för prioritering på lång sikt i de särskilt utsatta 
områdena. Här kommer stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret ansvara för 
samverkan framöver. Tanken är att erfarenheter från arbetet med Fokus Hammarkullen 
ska införlivas i det fortsatta arbetet med samverkansområdet. Och att det tidigare 
delprogrammet samverkan framtiden kommer vara ett viktigt verktyg för 
samverkansområdet framöver. 
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Det tidigare Delprogram NU! Blir samverkansområdet Prioritering nu i de särskilt 
prioriterade områdena. Här kommer park- och naturförvaltningen och trafikkontoret ta 
över ansvaret för samverkansområdet från stadsbyggnadskontoret. 

Analys 
Arbetet under året har präglats av att konkretisera samla och visa det förvaltningen gör 
inom målområdet. Det har inneburit att en del återkommande mönster 
uppmärksammats. 

Framgångsfaktorer för arbetet har varit att kunna kommunicera lokalt för att undvika 
ryktesspridning och missförstånd om kommande insatser på kort och lång sikt i 
lokalsamhället. Det har varit viktigt att få till ett utbyte mellan de planerade nu-
åtgärderna och den långsiktiga planeringen för området. Det har varit framgångsrikt att 
fokusera på barnperspektivet som innebär tidiga och ofta förebyggande insatser som får 
jämlikhetseffekter på ett helt livsspann. Stadsdelarna har upplevt viss förbättring i 
strategiskt arbete och på detaljplanenivå utifrån att prioritera de särskilt prioriterade 
områdena och att ta på sig trygghetsglasögonen. 

Gemensamma utmaningar i arbetet har varit glappet mellan linjeorganisationen och 
projektsamordningen som inneburit oklara uppdrag och ofta svagt mandat. 
Ägandefrågor och olika direktiv och uppdrag är en annan utmaning som försvårar 
samverkan om det inte hanteras tidigt i processen. Stadsdelarna upplever inte att det 
skett så stor förbättring kring den dagliga driften och ex asfaltering och underhåll av 
områdena. De efterfrågar också mer involvering i den långsiktiga planeringen och 
prioriteringen. 

2.7.5 Uppdrag kring jubileumssatsning BoStad2021 

En fördjupad redovisning av BoStad2021 finns under avsnitt 2.1.1.7, Större projekt. 

  Antal  

Bostäder i laga kraftvunna planer 6882 

Bostäder i laga kraftvunna bygglov 5235 

Bostäder som byggstartats 3794 

Slutbesked 

2.8 Internkontroll 2019 

Risk: Målkonflikter och osynkade processer mellan förvaltningarna på strategisk nivå  
Under 2019 har förvaltningen genomfört ett utvecklingsarbete av befintlig GEM-
modell, gemensam detaljplansprocess med syfte att förbättra modellen genom att 
förenkla de gemensamma processerna för detaljplaner och program, anpassa modellen 
till övriga förvaltningars arbetssätt samt att göra modellen mer lik de stadsbyggande 
förvaltningarnas projektmetodik XLPM. Effekter av utvecklingsarbetet förväntas bland 
annat bli en tydligare styrning i uppdrag och projekt, en ökad framdrift i 
uppstartsfaserna av projekten och en minskad dokumenthantering för projektledaren. Ett 
resultat av arbetet är att de planerande förvaltningarna har tagit fram ett nytt arbetssätt 
för detaljplaner, uppdrag enligt GEM. Arbetsformen ska användas för de detaljplaner 
som är mindre komplexa, har en mindre osäkerhet samt för de detaljplaner som kräver 
en mindre resursinsats från trafik- och fastighetskontoret. 

För att synka nyttjande av resurser och för att samordna processerna mellan de olika 
förvaltningar har förvaltningarna tagit fram ett arbetssätt för att arbeta i team med 
klustrade projekt som till exempel förskolor och skärgårdsplaner. 

Under 2019 har antagna detaljplaner och avslutade projekt följts upp genom en 
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slutrapport. I slutrapporten beskrivs hur samarbete och kommunikation gått i projektet, 
hur väl planerad tid och kostnad blev i jämförelse med resultat samt vilka andra 
lärdomar som kan dras av arbetet. Rapporten redovisas för SAM-styr, projektstyrgrupp 
för alla detaljplansprojekt, och används som ett underlag för att dra lärdomar samt för 
att diskutera vad som kan göras annorlunda i kommande projekt. 

Under året har fastighets-, trafik- och stadsbyggnadskontoret påbörjat en utredning om 
hur en portföljstyrning av exploaterings- och detaljplaneprojekt skulle kunna utformas. 
Syftet är att samordna resurser och förtydliga styrningen. Efterhand bör fler projekt 
kunna anslutas till en eventuell styrmodell, exempelvis markanvisningar och 
investeringar. 

Risk: Hinder i stadsutveckling  
Det finns hinder av olika slag i stadsutvecklingsuppdraget som t.ex. klimatpåverkan och 
olika riksintressen. Den typ av hinder som uppstår kan vara komplexa och svåra att 
hantera och påverkar möjligheten att genomföra stadsutvecklingsuppdraget som 
planerat och inom rimliga tidsramar. Det kan också resultera i att vissa projekt avviker 
från plan eller inte blir genomförda. Det finns flera processer och forum för att hantera 
dessa olika typer av hinder. Några av dessa är Samverkan Trafikverket-Göteborgs Stad 
(som är samverkan mellan Trafikverket och Staden), STARK, LARK (som är 
samverkan mellan Länsstyrelsen, Trafikverket och Staden), Huvudmannagruppen 
(genomförande av älvkantsskydd som leds av Stadsledningskontoret). De processer och 
rutiner som finns på plats bedöms som tillräckliga för att hantera risken. 

Risk: Otillräcklig finansiering av verksamheten  
Denna risk har identifierats sedan några år tillbaka med avseende på dels 
taxekonstruktion och dels kommuncentral finansiering av grunduppdrag och 
tillkommande uppdrag. Med en utvecklad dialog mellan politiker och tjänstemän kan 
behovet av finansiering tydliggöras vilket leder till en reducering av risken att 
grunduppdrag och tillkommande uppdrag ska vara underfinansierade. Vad gäller risken 
för otillräckliga taxeintäkter så har förvaltningen tagit fram underlag till en ny 
taxekonstruktion som ska säkerställa en finansiering av den avgiftsfinansierade 
verksamheten så att denna bedrivs till genomsnittlig självkostnad. Målsättningen är att 
nå en ökad kostnadstäckning för att undvika att skattemedel används för att bekosta den 
verksamhet som ska finansieras med taxa. Tidigare års revidering av taxa med 
uppräkning av PKV (prisindex för kommunal verksamhet) har bidragit till att reducera 
risken. 

Risk: Förändringar i lagstiftning 
Plan- och bygglagen har ändrats över 40 gånger sedan den trädde ikraft 2011. Mer än 
100 lagrum har ändrats enbart i denna lag. Lagändringstakten har medfört både många 
fördelar men även höjt komplexiteten i handläggning av detaljplaner och bygglov. 
Under året har bygglovfrihet införts för altaner av begränsad storlek samt att dessa får 
strida mot planbestämmelser. Denna lagändring har mottagits väl av kunder samt 
handläggare på kontoret då den innebär en verklig förändring. Framgent kan förväntas 
att Januariöverenskommelsen fortsätter att följas. Det innebär ett fortsatt fokus på 
regelförenklingar. På sikt förväntas lagförslag bland annat om förkortad planprocess och 
nya regler om privat initiativrätt vid detaljplanering. 

Internkontroll kopplad till oegentligheter 

Inköp och upphandling  
Ett antal informationstillfällen har genomförts för flera avdelningar inom förvaltningen. 
Utbildning inom området uteblev under hösten med anledning av för få nyanställda. 
Förvaltningen har genom upphandlings- och inköpsfunktionen genomfört ett antal 
stickprov för att kontrollera att anvisningen för inköp och upphandling har efterlevts. 
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Resultatet av stickproven visar på mindre avvikelser och bedömningen är att fastställda 
rutiner efterlevs och att den interna kontrollen inom området är god. 

Delegation av beslut  
Syftet med kontrollen är att säkerställa att förvaltningen följer delegationsordningen i 
det avseendet att beslut fattas av rätt person och att delegationsbesluten anmäls till 
nämnden i enlighet med delegationsordningen. Kontrollen har funnits med i intern 
kontrollplan under ett par år och stickprover som har utförts visar inga avvikelser vad 
gäller behörig beslutsfattare, men i några fall har beslut inte anmälts till nästkommande 
nämnd. För att säkerställa att beslut anmäls har en separat lista med de beslut som ska 
anmälas till nämnden tagits fram och skickats ut till avdelningarnas administratörer för 
att tydliggöra vilka beslut som avses. 

Representation 
Efter utförda stickprov på slumpmässigt utvalda leverantörsfakturor i förvaltningens 
reskontra har det varit möjligt att dra följande slutsatser. Det saknas underlag på en del 
fakturor avseende representation, kurs- och konferens. Inköp har gjorts från leverantörer 
där det inte finns ramavtal. Dock kan detta bero på att det inte finns avtal på just dessa 
produkter, dvs att en direktupphandling behövt göras. Upphandlingsfunktionen gör nu 
en grundligare kontroll av de fakturor där ramavtal inte använts och kontrollerar därmed 
om inköpet gjorts på rätt sätt. Kommentarerna är inte tillräckliga på en del fakturor utan 
behöver vara mer informativa, viss kvalitetshöjning av kommentarer kan dock noteras 
från föregående år. Åtgärder för att ytterligare reducera brister framöver är bland annat 
att ekonomienheten går ut och informerar berörda att underlag saknats vid stickprov och 
att korrekta underlag behöver bifogas. Ekonomienheten tar med denna info till 
förvaltningsövergripande informationsmöten med administratörer. 
Upphandlingsfunktionen arbetar på detta just nu och undersöker vidare gällande 
avtalstrohet. 

Bisyssla  
Alla nyanställda får vid introduktionen information om bisyssla och fyller i en blankett 
där man uppger om man har bisyssla eller inte. För redan anställda ska fråga om 
bisyssla ställas i samband med medarbetarsamtalet. Kontroll att blankett om bisyssla 
finns, görs på dokument där alla nyanställningar registreras och notering görs om 
bisyssla lämnats in. Påminnelse skickas till dem som inte lämnat blanketten. Av de 
kontrollerade tillsvidareanställningarna och tidsbegränsade anställningarna som 
genomförts under perioden saknas blankett för cirka 20 procent. För frågan om bisyssla 
i medarbetarresultat visar stickprovskontroll att cirka 65 procent ställt frågan. HR-
funktionen kommer inför nästa års medarbetarsamtal förtydliga informationen om 
rutinen till samtliga chefer. 

Jäv  
I december 2018 antog byggnadsnämnden en rutin för handläggning av ärenden där 
jävssituation kan befaras. Rutinen beskriver särskilt ärenden som hanteras på 
byggavdelningen men den är avsedd att användas som utgångspunkt vid handläggning 
av övriga ärenden på förvaltningen. Syftet med rutinen är att förebygga att ärenden där 
jäv eller närståendetranskationer kan förekomma och därigenom skapa en fungerande 
internkontroll. Under september månad har frågan om jäv informerats om på 
förvaltningens olika APT-möten. Det innebär att samtliga anställda tagit del av 
regelverket kring jäv och närståendetransaktioner. Byggnadsnämnden har också en 
punkt på dagordningen benämnd "jäv". Genom att ha en egen punkt med denna fråga 
påminns både politiker och tjänstemän om frågans vikt. 
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Attest  
Attester är beslut som delegerats från byggnadsnämnden via stadsbyggnadsdirektören. 
Justering av attestträd kan endast göras av systemansvarig i systemstödet Hypergene. 
Delegationsbeslut samt upprättat dokument ”Beslutattestanter och ersättare ”, vilket 
skall vara underskrivet och signerat av stadsbyggnadsdirektören, används som underlag 
vid registrering. Varje månad kontrolleras ändringar gjorda i attestträdet mot tidigare 
underlag. Under året har månatliga kontroller genomförts utan att visa på några 
avvikelser. 

2.9 Uppföljning av byggnadsnämndens mål- och inrikt ningsdokument 

2.9.1 Uppföljning av nämndens mål till förvaltninge n 

Nämnd/Styrelse Mål  Måluppfyllelse  Kommentar  

Under 2019 ska det antas minst 
5 000 bostäder i detaljplaner.  
 
 

 Viss Under året antogs eller tillstyrktes 1 282 
bostäder. Huvudorsaken till att målet 
inte kunde nås är förskjutna tidsplaner 
och bordläggning av beslut i 
byggnadsnämnden. 

Det är svårt att få tidsplanerna att hålla 
eftersom det är många förvaltningar 
och myndigheter som är involverade i 
planarbetet. Under 2020 ska orsakerna 
till tidsförskjutningarna analyseras 
närmare. 

  

  

Under 2019 ska det planeras för 
minst 200 000 kvm kontorslokaler.  
 
 

 God Under året antogs eller tillstyrktes 
detaljplaner med ett sammanlagt 
innehåll på 780 000 kvm 
verksamhetsyta. Av dessa var cirka 400 
000 kvm för Volvo Lundby. 

  

  

  

  

Kapaciteten ska byggas ut så att det 
2020 antas 7 500 bostäder i 
detaljplaner.  
 
 

 Svårbedömd Under de två senaste åren har 
kommunal service prioriterats före 
bostäder i startplanen. Detta bör 
innebära att det kommer att antas 
förhållandevis färre bostäder de 
kommande åren om tidsplanerna kan 
hållas. Förseningar av tidigare startade 
detaljplaner kan dock innebära en 
utjämning mellan åren. Startplanen bör 
innehålla ett högt bostadsinnehåll under 
flera år för att det ska vara möjligt att 
uppnå målet. 
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2.9.2 Uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltn ingen 

Uppdrag  Kommentar  

 Ej påbörjad 

 
Stadsbyggnadskontoret ska förenkla 
processerna för att omvandla vindsutrymmen 
till lägenheter och tillskapande av takterrasser 
samt förändra detaljplaner som möjliggör fler 
sådana projekt.  
 

Stadsbyggnadskontoret kommer under året ta 
fram riktlinjer för att klargöra processerna och 
underlätta för fastighetsägare som vill omvandla 
vindsutrymmen. I samband med detta kommer 
även informationsmöte att hållas. 

 Pågående 

 
Stadsbyggnadskontoret ska tillsammans med 
fastighetskontoret göra en översyn så att de 
riktlinjer och krav staden ställer vid 
byggnation harmonierar med nationella 
riktlinjer och krav.  
 
 

Stadsbyggnadskontoret har under året, 
tillsammans med fastighetskontoret och Sveriges 
Byggindustrier, undersökt frågan kring de krav 
staden ställer i samband med bygglovshantering. 
Undersökningen som Sveriges Byggindustrier har 
ställt samman kallas Smart kravställande i 
byggprocessen. Rapporten visar att staden, i 
samband med bygglovsgivning, i huvudsak ställer 
krav som harmonierar med nationella riktlinjer och 
krav. Det som framförallt lyfts är mobilitet och 
parkering där man anser att stadens riktlinjer är 
omfattande och komplicerade och kan leda till 
fördyrande krav. En översyn av riktlinjerna för 
mobilitet och parkering kommer att göras under 
2020. 

Utifrån rapporten Smart kravställande i 
byggprocessen kommer förvaltningen under 2020 
tillsammans med fastighetskontoret att se över 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att förenkla 
och förbättra arbetssätten. Detta så att rätt krav 
ställs vid rätt tillfälle i byggprocessen och att detta 
görs i samförstånd med byggherrarna. 

 

Uppdrag från byggnadsnämndens sammanträde i december 2019 är ej med i 
sammanställningen. Dessa följs upp från och med uppföljningsrapport mars, 2020. 

2.9.3 Uppföljning av nämndens särskilda uppdrag 

Uppdrag  Kommentar  

 Pågående 

 
Policy för utveckling av villaområden  
 

Arbete med policyn påbörjades för två år sedan, 
men fick tyvärr avbrytas på grund av arbetet med 
bygglovskön. Arbetet kommer att återupptas och 
målsättningen är att den nya policyn ska kunna 
färdigställas under första halvåret 2020. 

 Pågående 

 
Återkomma med reviderat förslag på 
"Göteborgs uteserveringar Råd och regler".  
 
 

Arbete med en revidering av skriften kommer att 
fortsätta under 2020 och målsättningen är att den 
ska kunna färdigställas under första halvåret 
2020. 

 Pågående 

 
Komma med förslag på reviderad skyltpolicy.  
 
 

Arbetet har inte prioriterats under året på grund av 
fokus på nya lagstiftningen om reducerad taxa och 
arbetet med bygglovskön. Ett uppdragsdirektiv tas 
nu fram för att komma vidare och målsättningen är 
att den nya policyn ska kunna färdigställas under 
första halvåret 2020. 

 Pågående 

 
Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att 
tillsammans med andra berörda parter att leta 

Nya koloniområden behandlas inom ramen för 
arbetet med att ta fram utställningsförslag till ny 
översiktsplan. 
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Uppdrag  Kommentar  

efter en eller flera nya lämpliga 
kolonistugeområdena, nära denna platsen 
(anm. Gamla Boråsvägen inom stadsdelen 
Kallebäck) eller i andra lämpliga delar av 
kommunen.  
 

 Pågående 

 
Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att ta fram 
förslag på en planprocess med tidigare 
granskningsbeslut i byggnadsnämnden.  
 
 

Planavdelningens bedömning efter att ha utrett 
frågan är att ett tidigare granskningsbeslut av 
byggnadsnämnden ökar handläggningstiden med 
minst sju veckor på grund av att ärendena 
behöver tas upp i nämnden ytterligare en gång i 
förhållande till dagens planprocess. Det går inte 
att ersätta ett granskningsbeslut av 
byggnadsnämnden som omfattar hela 
planhandlingen innan granskning enligt nuvarande 
delegationsordning. Avdelningen anser att det inte 
är lämpligt att ytterligare förlänga 
handläggningstiden. 

Förvaltningen förslår nämnden att avsluta 
uppdraget. 

 Pågående 

 
Stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att 
bereda göteborgsförslaget som ärende och 
återkomma med förslag på hur Sjöbergen ska 
kunna få ett långsiktigt skydd och en lämplig 
avgränsning av området.  
 
 

Ärendet behandlas på BN den 7 februari 2020. 
Förvaltningens bedömning är att det är lämpligast 
att områdesbestämmelser upprättas för att ge ett 
legalt skydd till befintliga värden inom Sjöbergen. 
Förslaget till beslut är att när den nya 
översiktsplanen är antagen upprättas 
områdesbestämmelser för odlingsområdet och del 
av angränsande natur och skogsmark. 
Avgränsningen utgår från byggnadsnämndens 
beslut 2011-12-13 § 637 (dnr 0348/07) som 
innebär att skogspartiet, odlingsområdet och 
”etapp 1” dvs området på höjden nära älven inte 
exploateras. Förvaltningen föreslår nämnden att 
avsluta uppdraget. 

 Ej påbörjad 

 
Stadsbyggnadskontoret och övriga relevanta 
aktörer i staden redan nu börjar verka för att 
hitta, och vid behov skapa, en plats där 
Betelskeppet kan ligga förtöljd även när dessa 
tio år passerat.  
 

Uppdraget kommer att hanteras inom ramen för 
de program och detaljplaner som kommer att 
genomföras inom Älvstaden under de kommande 
åren. 
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3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget 

3.1 Kommunfullmäktiges mål/inriktningar 

De mål som kommunfullmäktige beslutat om avseende inriktning för kommunstyrelsens 
arbete har inte hanterats som mål för byggnadsnämnden. Detta då förutsättningarna för 
planering och uppföljning av dessa inriktningar inte blivit tydliga förrän under andra 
delen av verksamhetsåret. 

Inom ramen för nämndens grunduppdrag har dock ett flertal av de inriktningar som 
givits kommunstyrelsen varit vägledande för arbetet med grunduppdraget avseende 
inriktning och/eller form. Framför allt inriktningarna avseende bostadsbyggande, 
hållbar livsmiljö, trygg, säker och ren stad, attraktiv arbetsgivare och budget i balans. 

3.2 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till nämnden 

Uppdrag från kommunfullmäktiges budget  
Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge 
en kort kommentar om orsak och eventuellt till 
vilken del uppdraget har genomförts  

Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag att 
erbjuda praktikplatser och olika former av 
sommarjobb till unga 

Uppdraget är fullgjort. 

Byggnadsnämnden ges i uppdrag att 
implementera exploatörsdriven detaljplaneprocess 

Uppdraget är fullgjort. 

Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och 
Lokalnämnden ges i uppdrag att ta fram en 
process för hur välfärdsaktörer kan ges möjlighet 
till markanvisning för samhällsservice 

Fastighetskontoret har tillsammans med 
lokalsekretariatet (LS), SDF Örgryte-Härlanda 
(resursstadsdel för BmSS) och lokalförvaltningen 
tagit fram ett förslag till en utvecklad 
markanvisningsprocess där välfärdsaktörer kan 
ges möjlighet till markanvisning för 
samhällsservice (BmSS). 

Fastighetskontorets jurister har varit involverade i 
arbetet med att klarlägga de juridiska 
förutsättningarna för uppdraget. Kontoret har även 
haft kontakt med andra kommuner vad gäller 
markanvisning till välfärdsaktörer samt tagit del av 
erfarenheterna från markanvisningen för bostäder 
för äldreboende vid Sisjövägen där en privat aktör 
tilldelades markanvisningen. 

Under 2020 planerar kontoret att genomföra 
markanvisningar till välfärdsaktörer utifrån 
framtagen process. 

Uppdraget är därmed fullgjort. 

Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden ges i 
uppdrag att intensifiera arbetet med att öka antalet 
byggda småhus 

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 ÖP undersöks möjligheterna för en ny strategi 
för småhusbebyggelse, vilket skulle kunna leda till 
en mer omfattande utbyggnad i lämpliga områden. 
Fr o m 2020 kommer planavdelningen att följa upp 
antalet småhus i pågående respektive antagna 
detaljplaner. 

Uppdraget är därmed fullgjort. 

Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och 
Förvaltnings AB Framtiden ges i uppdrag att ta 
fram en strategi för att minska 
produktionskostnaderna och möjliggöra billiga 
bostäder 

Detaljplanen för Gunnilse centrum kommer att 
användas som ett pilotprojekt för att belysa hur 
det är möjligt att minska produktionskostnaden i 
samband med detaljplanering. Detaljplanen är nu 
under omarbetning i syfte att minska den totala 
kostnadsbilden inom projektet. En analys pågår 
som visar på hur man genom en förbättrad 
planutformning kan minska kostnaderna för 
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Uppdrag från kommunfullmäktiges budget  
Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge 
en kort kommentar om orsak och eventuellt till 
vilken del uppdraget har genomförts  

staden och Framtiden som exploatör. Analysen 
kommer vara klar under första kvartalet 2020. 
Erfarenheter från analysen kommer att jobbas in i 
ordinarie projekthantering. 

Förvaltningen bedömer uppdraget genomfört. 

 

Byggnadsnämnden ges i uppdrag att utvärdera 
riktlinjerna för mobilitet- och parkeringsplanering 
samt göra justeringar där det behövs 

En första revidering av anvisningarna har gjorts 
under 2019. Under våren 2020 kommer en andra 
revidering av anvisningarna att göras. 

Förvaltningen bedömer uppdraget genomfört och 
arbetet fortsätter inom ramarna för 
grunduppdraget. 
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4 Bokslut 

4.1 Sammanfattande analys 

I detta avsnitt ges en sammanfattande bokslutsanalys av den ekonomiska utvecklingen 
och den finansiella ställningen per 2019-12-31. Jämförelsetal för föregående år anges 
inom parentes. 

Resultaträkning 
Det ekonomiska utfallet för 2019 uppgick till 8,4 mkr (-5,1) vilket var högre än såväl 
budgeterat nollresultat som prognostiserat resultat på 7,0 mkr per oktober månad. De 
totala intäkterna 2019 uppgick till 192,9 mkr (212,2) vilket var väsentligt lägre än 
budgeterade intäkter på 205,3 mkr. Utfallet var något lägre än intäktsprognosen per 
oktober månad på 199,1 mkr. Nämndens totala kostnader 2019 uppgick till -328,7 mkr 
(-343,8) vilket i stort överensstämde med budgeterade kostnader på -349,4 mkr. Utfallet 
var något lägre än kostnadsprognosen på -336,2 mkr. 

Balansräkning 
Balansomslutningen per 2019-12-31 uppgick till 54,1 mkr (47,9) vilket innebar att 
omslutningen ökade jämfört med 2018. Samtliga tillgångar i nämndens balansräkning 
utgörs av omsättningstillgångar där den ökade balansomslutningen består av ökade 
likvida medel till följd av inbetalda sanktionsavgifter samtidigt som kundfordringar och 
förutbetalda kostnader/upplupna intäkter minskat. 

Nämndens något ökade balansomslutning avseende eget kapital och skulder härrörde 
sig till stora delar till ett ökat eget kapital till följd av årets positiva resultat. De 
kortfristiga skulderna låg i nivå med föregående års bokslut. 

Det positiva ekonomiska resultatet för året innebar en förbättrad finansiell ställning 
jämfört med föregående år. Vid utgången av år 2019 uppgick det egna kapitalet till 
20,8 mkr (12,4). 

Finansieringsanalys 
Likvida medel vid årets början på 17,2 mkr (8,2) var betydligt högre än vid ingången av 
2018. Under året är det främst det positiva resultatet på 8,4 mkr som påverkat 
finansieringsanalysen och som medfört en ökning av utgående likvida medel på 
22,8 mkr (17,2). 
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4.2 Resultaträkning 

Tabell: Resultaträkning per 2019-12-31 

(tkr)  
Bokslut 

2019 
Prognos 
2019–10 

Avvikelse  Budget 
2019 

Bokslut 
2018 

Taxor, avgifter och ersättningar (Not 
1) 171 206 179 040 -7 834 187 110 179 034 

Hyror och arrenden 0 0 0 0 21 

Bidrag 5 531 3 747 1 784 3 790 6 341 

Försäljning verksamhet (Not 2) 16 142 16 309 -167 13 381 26 506 

Övriga intäkter 12 21 -8 1 000 241 

Verksamhetens intäkter  192 891 199 117 -6 226 205 281 212 142 

Löner och ersättningar -164 608 -166 871 2 263 -166 118 -162 330 

Sociala avgifter och pensioner -63 456 -64 298 842 -64 282 -62 458 

Personalkostnader  -228 064 -231 169 3 105 -230 400 -224 788 

Lämnade bidrag -25 -27 2 -27 -25 

Lokal- och markhyror -7 867 -8 050 183 -10 204 -9 769 

Fastighetskostnader och 
fastighetsentreprenader -85 -100 15 0 -16 

Transportmedel -839 -1 095 256 -1 095 -995 

Köp av tjänster (Not 3) -73 316 -76 386 3 070 -86 523 -88 842 

Övriga verksamhetskostnader -18 459 -19 390 932 -21 132 -19 360 

Övriga verksamhetskostnader  -100 590 -105 048 4 458 -118 981 -119 010 

Verksamhetens kostnader  -328 654 -336 217 7 563 -349 381 -343 798 

Verksamhetens nettokostnad  -135 763 -137 100 1 337 -144 100 -131 655 

Kommunbidrag 143 100 143 100 0 143 100 118 000 

Kommunbidrag tillägg 1 000 1 000 0 1 000 8 500 

Kommunintern fördelning  144 100 144 100 0 144 100 126 500 

Övriga finansiella intäkter 54 0 54 0 54 

Finansiella intäkter  54 0 54 0 54 

Räntekostnader -2 0 -2 0 -2 

Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 -1 

Finansiella kostnader  -2 0 -2 0 -3 

Finansiellt netto  52 0 52 0 -51 

Resultat  8 388 7 000 1 388 0 -5 105 

I ovanstående tabell kan avrundningsdifferenser förekomma. 
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4.3 Balansräkning 

Tabell: Balansräkning per 2019-12-31 

(tkr)  
Bokslut  

2019-12-31 
Bokslut  

2018-12-31 

Maskiner och inventarier 0 0 

Totalt anläggningstillgångar  0 0 

Kundfordringar (Not 4) 20 652 26 387 

Icke räntebärande kortfristiga fordringar (Not 5) -6 472 -15 883 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 6) 17 197 20 174 

Kassa och bank 22 770 17 175 

Totalt omsättningstillgångar  54 146 47 853 

Totalt tillgångar  54 146 47 853 

Ingående eget kapital -12 395 -20 990 

Justering eget kapital 0 3 490 

Periodens resultat -8 388 5 105 

Totalt eget kapital  -20 783 -12 395 

Övriga avsättningar (Not 7) -1 100 -1 200 

Totalt avsättningar  -1 100 -1 200 

Kortfristiga skulder (Not 8) -32 263 -34 258 

Totalt skulder  -32 263 -34 258 

Totalt eget kapital, avsättningar och skulder  -54 146 -47 853 

I ovanstående tabell kan avrundningsdifferenser förekomma. 
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4.4 Finansieringsanalys 

Tabell: Finansieringsanalys per 2019-12-31 

(tkr)  
Bokslut  

2019-12-31 
Bokslut  

2018-12-31 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN  17 175 8 159 

Resultat före avskrivningar 8 337 -5 155 

Finansnetto 52 50 

INTERNT TILLFÖRDA MEDEL  8 388 -5 105 

Ökning (+) /Minskning (-) av kortfristiga skulder -1 995 -493 

Ökning (-) /Minskning (+) av kortfristiga fordringar -698 18 225 

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL  -2 693 17 732 

NETTOFINANSIERING FRÅN VERKSAMHETEN  5 695 12 627 

Ökning (+) /Minskning (-) av långfristiga skulder 0 0 

Ökning (+) /Minskning (-) av avsättningar -100 -120 

Ökning (+) /Minskning (-) av eget kapital 0 -3490 

LÅNGFRISTIG KAPITALANVÄNDNING  -100 -3 610 

SUMMA KAPITALBEHOV/TILLSKOTT  0 0 

LÅNGFRISTIG FINANSIERING  0 0 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  5 595 9 016 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT  22 770 17 175 

I ovanstående tabell kan avrundningsdifferenser förekomma. 
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4.5 Tillämpade redovisningsprinciper och noter 

Not 1 - Taxor, avgifter och ersättningar 

(tkr)  
Bokslut  

2019-12-31 
Bokslut  

2018-12-31 

Planavgifter 50 362 64 644 

Fastighetsbildningsavgifter 29 094 32 404 

Bygglovsavgifter 81 318 71 888 

Övriga taxor, avgifter och ersättningar 10 432 10 098 

Summa taxor, avgifter och ersättningar  171 206 179 034 

Not 2 - Försäljning verksamhet 

(tkr)  
Bokslut  

2019-12-31 
Bokslut  

2018-12-31 

Försäljning verksamhet 5 721 6 392 

Försäljning konsulttjänster och övriga tjänster 524 567 

Försäljning IT-tjänster 9 319 18 684 

Övrigt 579 864 

Summa försäljning verksamhet  16 142 26 506 

Not 3 - Köp av tjänster 

(tkr)  Bokslut  
2019-12-31 

Bokslut  
2018-12-31 

IT-relaterade tjänster -22 266 -22 449 

Tekniska konsulttjänster -40 591 -51 430 

Administrativa tjänster -3 132 -6 388 

Övrigt -7 327 -8 576 

Summa köp av tjänster  -73 316 -88 843 

Not 4 - Kundfordringar 

(tkr)  
Bokslut  

2019-12-31 
Bokslut  

2018-12-31 

Kundfordringar 20 652 26 387 

Summa kundfordringar  20 652 26 387 

Not 5 - Icke räntebärande kortfristiga fordringar 

(tkr)  
Bokslut  

2019-12-31 
Bokslut  

2018-12-31 

Fordringar hos anställda 336 338 

Kortfristiga fordringar leverantör/kund 3 387 3 559 

Fordringar hos staten 1 800 0 

Övriga kortfristiga fordringar -14 287 -22 168 

Momsfordran redovisning 2 292 2 388 

Summa icke räntebärande kortfristiga fordringar  -6 472 -15 883 
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Not 6 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

(tkr)  
Bokslut  

2019-12-31 
Bokslut  

2018-12-31 

Förutbetald övrig kostnad 2 003 2 833 

Upplupna övriga intäkter 15 194 17 341 

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  17 197 20 174 

Not 7 - Övriga avsättningar 

(tkr)  
Bokslut  

2019-12-31 
Bokslut  

2018-12-31 

Redovisat värde vid årets början -1 200 -1 320 

Periodens avsättningar -340  

Ianspråktagna avsättningar   

Outnyttjade belopp som återförts 440 120 

Summa utgående avsättning  -1 100 -1 200 

Not 8 - Kortfristiga skulder 

(tkr)  
Bokslut  

2019-12-31 
Bokslut  

2018-12-31 

Leverantörsskulder -13 517 -16 234 

Momsredovisning SKV 0 -86 

Kortfristiga skulder leverantörs-/kundreskontra 0 0 

Övriga kortfristiga skulder -3 0 

Upplupna personalkostnader -11 210 -11 669 

Förutbetalda övriga intäkter -3 620 -1 836 

Upplupna övriga kostnader -3 914 -4 433 

Summa kortfristiga skulder  -32 263 -34 258 

 


