
 

Budget 2020 

Byggnadsnämnden  

 

 

  



2 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................. 3 

2 Förutsättningar .................................................................................................. 4 

2.1 Styrning och ledning ........................................................................................... 4 

2.1.1 Vision och mål .......................................................................................... 4 

2.1.2 Samverkan inom strategisk stadsutveckling ............................................. 5 

2.1.3 Organisation ............................................................................................. 5 

2.2 Personal .............................................................................................................. 7 

2.3 Ekonomi.............................................................................................................. 8 

2.4 Omvärldsanalys .................................................................................................. 9 

3 Riskhantering ................................................................................................... 13 

4 Grunduppdraget .............................................................................................. 14 

4.1 Förvaltningsövergripande ................................................................................. 14 

4.2 Strategisk planering .......................................................................................... 16 

4.3 Detaljplanering ................................................................................................. 16 

4.4 Lantmäteriverksamhet ...................................................................................... 18 

4.5 Bygglovverksamhet .......................................................................................... 19 

4.6 Geodataverksamhet .......................................................................................... 19 

4.7 Större projekt .................................................................................................... 20 

4.7.1 Älvstaden ................................................................................................ 20 

4.7.2 Sverigeförhandlingen ............................................................................. 21 

5 Politiska mål och uppdrag .............................................................................. 23 

5.1 Mål från kommunfullmäktiges budget ............................................................. 23 

5.2 Uppdrag från kommunfullmäktiges budget ...................................................... 23 

6 Resursfördelning ............................................................................................. 25 

6.1 Driftbudget........................................................................................................ 25 

6.2 Osäkerhet och  ekonomiska risker .................................................................... 27 

6.3 Känslighetsanalys ............................................................................................. 28 

 

  



3 

1 Inledning 

Göteborg är inne i ett stort utvecklingssprång och är en motor i den regionala 

utvecklingen och omvandlas bit för bit från större stad till storstad. För att möjliggöra 

den stadsutveckling vi står inför krävs bra stadsutvecklingsprocesser med en god 

styrning och ledning för att få till bostäder med sammanhängande samhällsinfrastruktur, 

verksamhetsytor och infrastruktur. 

Göteborg skall byggas hållbart och funktionsblandat utifrån människors och 

verksamheters skiftande behov och vi skall planera staden så att skillnader i hälsa och 

livsvillkor utjämnas. Fysiska och sociala barriärer av olika slag behöver därför 

reduceras och ge förutsättningar för människor att få tillgång till en bostad och göra 

bostadskarriär i sitt område eller någon annanstans i Göteborg. 

Under år 2020 fortsätter stadsbyggnadskontoret arbetet med översiktsplanen och de 

fördjupade översiktsplanerna för Centrala staden och Frölunda-Högsbo som efter 

etappvisa inriktningsbeslut i byggnadsnämnden ska ut på utställning. De mål vi fått i 

kommunfullmäktiges budget, om att färdigställa 20 000 bostäder under mandatperioden 

och möjliggöra 500 småhus/stadsradhus under år 2020, gör att vi fortsätter fokusera på 

att starta upp, och så effektivt som möjligt genomföra, detaljplaner under året. 

Småhusmålet är utmanande då det är svårt att på så kort tid ställa om planeringen men 

vi kommer göra allt för att uppfylla det. Vi fokuserar på att lägga tiden på de 

detaljplaner som har bättre förutsättningar för genomförande då vi i slutändan inte vill 

se antagna detaljplaner utan färdiga bostäder, med sammanhängande 

samhällsinfrastruktur och verksamheter. 

Vi har efter att arbetat bort kön med bygglovsärenden inte byggt upp någon ny kö igen 

och klarat av den nya lagstiftningens villkor bra när det gäller att handlägga 

bygglovsärenden på lagstadgad tid. Här skall vi ytterligare utveckla processerna och 

förbättra kommunikationen med våra kunder. Den data kommunen förfogar över skall 

vara öppen, tillgänglig och fri. Förvaltningen kommer arbeta vidare med att säkerställa 

hög datakvalitet och att data blir tillgänglig i allt större grad. Arbetet med digitalisering 

som innebär anpassning av arbetssätt på flera av förvaltningens avdelningar kommer 

också fortgå under året. Stadsbyggnadskontoret kommer också tillämpa snabbare 

parallella processer för lantmäteriförrättningar och fortsatt vara tydliga mot det statliga 

lantmäteriet med att den kommunala lantmäterimyndigheten behövs inom den 

kommunala organisationen för största effektivitet. 

Vi arbetar hela tiden med att utveckla våra processer, så också under 2020. Vi måste 

självklart också ha ett bra bemötande och attityd till boende, besökare och näringsliv 

som använder våra tjänster, utan dem skulle vi inte finnas. Arbetet med att utveckla våra 

beteenden utifrån våra förhållningssätt skall fortsätta under 2020. 

Detta budgetförslag baseras på beslutad budget vid kommunfullmäktiges sammanträde 

2019-11-13. 

Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör 
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2 Förutsättningar  

2.1 Styrning och ledning 

Styrsystemet 

Göteborgs Stads styrsystem består av tre delar: utgångspunkterna för styrningen, 

förutsättningar och systematik. Utgångspunkterna består av lagar och övriga 

författningar, den politiska viljan samt kommuninvånarnas behov och önskemål. För att 

förverkliga utgångspunkterna krävs förutsättningar av olika slag och dessa konkretiseras 

i ett antal styrande dokument. Systematiken bygger på förbättringshjulets fyra delar: 

planering, genomförande, uppföljning och förbättringar. 

Planeringsprocessen 

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för Göteborgs Stads 

nämnder och bolag. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna och gällande 

lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar. Utifrån 

kommunfullmäktiges budget tar förvaltningen fram förslag till budget vilken sen 

fastställs av nämnden. Från och med 2020 ska nämnderna också, utifrån budget, ta fram 

en verksamhetsplan som bland annat ska konkretisera hur politiska mål och uppdrag ska 

omhändertas. 

Uppföljningsprocessen 

Stadsledningskontoret har det övergripande ansvaret för uppföljningen av 

kommunfullmäktiges budget. Uppföljningsrapporteringen genomförs i enlighet med en 

planerad uppföljningsprocess. Uppföljningen utgår från budgeten och genomförs tre 

gånger om året. Det som följs upp är politiska mål och uppdrag, utvecklingen inom 

grunduppdrag, ekonomi, personal, större projekt och annan särskild uppföljning. 

2.1.1 Vision och mål 

Den övergripande visionen för Göteborgs Stad är Hållbar stad - öppen för världen. För 

att skapa en gemensam riktning för stadsbyggnadskontorets arbete har förvaltningen 

arbetat fram en vision: Vi leder ett stadsbyggande i världsklass så att människor kan 

förverkliga sina drömmar. 

Stadsbyggnadskontorets vision handlar dels om hur förvaltningen ska agera inom ramen 

för uppdraget och dels hur förvaltningen ska uppfattas av göteborgarna och externa 

aktörer. Det handlar om vad som är förvaltningens uppdrag och vilka värderingar och 

vilket förhållningssätt som ska prägla arbetsplatsen och dess medarbetare. En 

gemensam, långsiktig vision, baserad på förvaltningens uppdrag, är en viktig bas för att 

skapa engagemang och drivkraft för att nå långsiktiga mål. 

Som ett led i att förflytta organisationen i en riktning som kan hantera samtida och 

framtida uppdrag, krav och utmaningar har tre långsiktiga mål för organisationen 

arbetats fram. 

• Genom en ledning baserad på tillit ska medarbetarnas möjlighet till delaktighet i 

utvecklingen av verksamheten öka. 

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

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

Ovanstående organisatoriska mål har en tidshorisont fram till år 2025. Vart och ett av 

dessa mål bryts ner till årsvisa delmål som ska säkerställa den långsiktiga riktningen på 

arbetet. 



5 

2.1.2 Samverkan inom strategisk stadsutveckling 

Ansvaret för strategisk stadsutveckling, som det är formulerat av kommunfullmäktige, 

ligger på fyra nämnder: byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden samt 

park- och naturnämnden. Detta innebär att de fyra nämnderna har flera gemensamma 

utmaningar och där det nära samarbetet på både nämndnivå och förvaltningsnivå 

behöver fortsätta, förstärkas och utvecklas ytterligare. 

Samarbetet mellan stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret har 

utvecklats över en längre tid, och utgår från ett tydligt uppdrag från ansvariga nämnder 

om en utökad samverkan. Sedan något år tillbaka inkluderas även park- och 

naturförvaltningen tydligt i denna samverkan. 

Formerna för samverkan i planeringen är inarbetade i översiktsplaneprocessen, 

detaljplaner och program (GEM-processen) och exploateringsprocessen. Därutöver 

finns särskilda överenskommelser om samverkansformer inom arbetet med Älvstaden, 

Västsvenska paketet inklusive västlänken, Sverigeförhandlingen och särskilda projekt 

med styrgrupper. 

I syfte att vidareutveckla samverkan med Trafikverket har även en överenskommelse 

om samverkan samt förhållnings- och arbetssätt avseende stadsutveckling, mobilitet och 

kommunal och statlig infrastruktur tagits fram. Samverkan har stärkts både inom 

detaljplanering och översiktsplanering. 

2.1.3 Organisation 

Byggnadsnämnden är uppdragsgivare åt stadsbyggnadskontoret och ytterst ansvarig för 

verksamheten. Nämnden ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen i 

Göteborg. Uppdraget är att utveckla staden till en konkurrenskraftig och attraktiv stad 

och att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö. Byggnadsnämnden 

behandlar bland annat frågor inom plan- och byggväsendet, fastighetsbildningsfrågor 

och fungerar som tillsynsmyndighet. Nämnden beslutar i planärenden och 

bygglovsärenden som kan vara av allmänt intresse. Frågor som är av principiell karaktär 

för Göteborgs Stad ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Stadsbyggnadskontoret är ansvarig för att genomföra det som ligger inom 

byggnadsnämndens ansvarsområde. Ytterst ansvarig för förvaltningen är 

stadsbyggnadsdirektören. Organisationen består av förvaltningsledning med 

stadsarkitekt samt sex avdelningar: strategiska avdelningen, planavdelningen, 

lantmäteriavdelningen, byggavdelningen, geodataavdelningen samt avdelningen för 

verksamhetsstyrning. 
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Förvaltningsövergripande organisation 

Förvaltningsledningen på stadsbyggnadskontoret består av stadsbyggnadsdirektören 

vilken är högsta tjänsteperson i förvaltningen. Stadsbyggnadsdirektören ansvarar för att 

leda arbetet på stadsbyggnadskontoret. Till förvaltningsledningen hör också 

stadsarkitekt. 

På avdelningen för verksamhetsstyrning ingår enheter för ekonomi, HR, 

kommunikation, ärendeprocess, kund, juridik samt kontorsservice. Uppdraget är att 

stödja förvaltningsledning i strategiska styrning och ledning av verksamheten och ha 

ansvar för de förvaltningsgemensamma processerna som ligger inom avdelningen. 

Strategiska avdelningen 

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. 

Planavdelningen 

Planavdelningens grunduppdrag är att i enlighet med plan- och bygglagen utarbeta 

program och detaljplaner. Planerna ligger till grund för utveckling av staden, för 

bygglovprövning och byggande. Arbetet görs i samverkan med fastighetsägare och 

övriga förvaltningar och bolag. Avdelningen utreder lämplig markanvändning och 

avväger olika allmänna och enskilda intressen för att kunna utveckla Göteborg, ta 

tillvara befintliga miljöer och se var det är möjligt att bygga. Som stöd för arbetet tar 
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avdelningen även fram utredningar, program, planeringsförutsättningar med mera. 

Avdelningen deltar i det strategiska arbetet, bedömer förfrågningar om detaljplan för 

ändrad markanvändning, håller i eller deltar i dialogmöten och samrådsmöten. 

Lantmäteriavdelningen 

Huvuduppdraget för lantmäteriverksamheten är att ansvara för olika typer av ärenden i 

egenskap av kommunal lantmäterimyndighet i Göteborgs Stad. Uppdraget omfattar 

bland annat förrättningsärenden, samrådssvar i detaljplaner, registrering av detaljplaner 

i fastighetsregistret och allmän rådgivning. Verksamheten bidrar också med 

fastighetsrättslig kompetens inom detaljplaneärenden, fastighetsförteckningar, 

plangenomförandefrågor, teknisk plangranskning och 

fastighetsindelningsbestämmelser. 

Byggavdelningen 

Byggavdelningens grunduppdrag är att ansvara för handläggning av bygglov, 

förhandsbesked, anmälningspliktiga åtgärder, strandskyddsdispenser och tillsyn. I 

avdelningens prövningar utgår man huvudsakligen från plan-och bygglagen med 

föreskrifter och har fokus på god gestaltad livsmiljö. På avdelningen genomförs också 

handläggning av bygglovsanknutna detaljplaner. Verksamheten svarar på remisser och 

ger allmän rådgivning inom kunskapsområdet. 

Geodataavdelningen 

Geodataavdelningens uppdrag är att tillhandahålla geodata med tillhörande stöd och 

tjänster för stadsbyggnadskontorets verksamhet och tillhandahålla grundläggande 

geodata för hela staden. I uppdraget ingår också att ansvara för adressättning samt 

fastställande av belägenhetsadresser och lägenhetsnummer enligt lag om 

lägenhetsregister. Avdelningen ansvarar även för kontorets IT-system och IT-närstöd. 

2.2 Personal 

Bemanning och kompetensförsörjning 

En viktig framgångsfaktor, och det övergripande målet med kompetensförsörjningen, är 

att förvaltningen kan bemanna organisationen med den kompetens som krävs utifrån 

verksamhetens mål och uppdrag. Förvaltningen arbetar med strategisk 

kompetensförsörjning både i ett internt och i ett externt perspektiv. Genom ett 

strukturerat kompetensförsörjningsarbete kan förvaltningen i god tid kan identifiera och 

tillgodose verksamhetens behov av rätt kompetens. Ett arbete pågår med att arbeta fram 

en konsultstrategi där förvaltningen tar ställning till i vilken omfattning och inom vilka 

kompetenser konsulter respektive egen personal ska användas. Under året kommer 

arbetet med att tydliggöra och utveckla alternativa karriärvägar fortsätta. 

En bransch där man särskilt ser en ökad rörlighet inom flera yrkeskategorier är inom 

konsult- och byggbranschen. Detta påverkar till stor del förvaltningen som ser en 

fortsatt svårighet i att rekrytera rätt kompetens inom dessa områden. Tillgången till 

utbildad arbetskraft inom verksamhetsområdet minskar och därför är det viktigt att 

förvaltningen fortsätter att engagera sig i utbildningar som bidrar till att öka tillgången 

på efterfrågade kompetenser. I syfte att säkra tillgången på kompetens är det också 

viktigt att förvaltningen breddar rekryteringsbasen så att fler yrkesgrupper kan bli 

aktuella för rekrytering. Vid denna typ av rekryteringar behöver vissa kompletterande 

utbildningsinsatser genomföras. 

Attraktivitet 

Som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen arbetar stadsbyggnadskontoret för 

att vara en attraktiv arbetsgivare. Målsättningen är att behålla befintlig personal och att 

attrahera nya medarbetare, men även rusta verksamheten för framtida utmaningar. 

Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta med att utveckla förvaltningens organisation 
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såväl psykosocialt som organisatoriskt. En tydlighet i organisationen och delegering av 

ansvar är kritiska framgångsfaktorer för att verksamheten ska kunna rekrytera, behålla 

och utveckla medarbetare. För att ge cheferna möjlighet att agera som bra ledare satsas 

både på kompetensutveckling och organisatoriska anpassningar. 

Förvaltningen har ett fortsatt fokus på jämställdhet och jämlikhet. 

Likabehandlingsarbetet inom stadsbyggnadskontoret ska säkerställa en inkluderande 

arbetsplats och leda till att alla medarbetare har möjlighet att arbeta på lika villkor. 

Kunskap och insikt om attityder, värderingar och normer ska genomsyra organisationen 

och bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats. Förvaltningen kommer fortsatt att bygga 

nätverk med högskolor och universitet genom att prioritera att ta emot praktikanter i 

verksamheten, vilket skapar en kontinuitet i arbetet med att attrahera nästa generations 

medarbetare. Tillsammans med övriga fackförvaltningar och bolag arbetar förvaltningen 

i ett gemensamt projekt "Kompetensförsörjning tillsammans" för att identifiera 

framgångskritiska stadenövergripande kompetensutvecklingsinsatser och på så sätt 

attrahera och behålla medarbetare. 

Arbetsmiljö och samverkan 

I arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats är ett väl fungerande systematiskt 

arbetsmiljöarbete av stor vikt. Ett ständigt arbete pågår för att kunna erbjuda "ett 

hållbart arbetsliv". 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. Förvaltningen kommer att utveckla verktyg för att kunna ge 

medarbetare, som i sin profession möter hot och utsatthet, relevant stöd. 

Kompetensförsörjning tillsammans 

Kompetensförsörjning tillsammans är ett projekt som pågått sedan 1 december 2016 och 

som kommer att pågå till och med 2020. I projektet deltar 12 fackförvaltningar och 

bolag, däribland stadsbyggnadskontoret. 

Göteborg befinner sig i den mest omfattande stadsutvecklingen i modern tid. Teknisk 

kompetens, t ex ingenjörer, trafikplanerare och projektledare är, internt som externt, i 

vissa avseenden en bristvara och tuff konkurrens råder. Fackförvaltningar och bolag 

inom Göteborgs Stad behöver arbeta tillsammans vilket var grunden för 

direktörsinitiativet till projektet. 

Olika riktade aktiviteter i projektet attraherar och skapar konkurrenskraft genom att visa 

på mängden av spännande projekt, roller, utvecklingsmöjligheter, samt karriärvägar som 

finns inom Göteborgs Stad. 

 

2.3 Ekonomi 

Konjunkturläge 

Förvaltningen kan konstatera att delar av landet upplever början på en lågkonjunktur 

med minskad efterfrågan på varor och tjänster med lägre produktionsvolymer som följd 

och därtill en ökande arbetslöshet. Vid utarbetandet av denna budget bedöms dock 

Göteborg och Västsverige hittills vara förskonade från någon större 

konjunkturförsämring. Förvaltningen bevakar regelbundet såväl verksamhetsmässiga 

som ekonomiska förutsättningar för verksamheten och har till dags dato inte haft 

anledning att revidera sin uppfattning om att Göteborg med omnejd alltjämt utgör en 

tillväxtregion. Mot denna bakgrund har förvaltningen valt att inte beakta någon 

konjunkturnedgång vid utarbetandet av denna budget. Förvaltningen vill dock påpeka 

att en lågkonjunktur sannolikt kommer att märkas av även i Göteborg med omnejd men 
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att det i nuläget är svårt att veta när och i vilken omfattning en försämrad konjunktur 

kommer att påverka verksamheten samt på vilket sätt verksamheten omfattas. 

Grundläggande finansiering 

Byggnadsnämndens verksamhet finansieras i huvudsak av taxeintäkter från plan-, bygg- 

och lantmäteriverksamheten. De samlade taxeintäkterna står för ungefär två tredjedelar 

av verksamhetens finansiering. Övrig finansiering utgörs främst av kommunbidrag 

beslutat av kommunfullmäktige vilket finansierar cirka en tredjedel av verksamheten. 

Kommunbidrag 

Den 13 november beslutade kommunfullmäktige om stadens budget. Enligt detta 

budgetbeslut uppgår byggnadsnämndens kommunbidrag för verksamhetsåret 2020 till 

147,3 mkr. Denna nivå på kommunbidrag ligger, efter indexering, i nivå med 

kommunbidraget för 2019. I beslutat kommunbidrag ingår 2,0 mkr som ett riktat bidrag 

för en snabbare planprocess för fler bostäder. 

God ekonomisk hushållning 

I stadens riktlinjer för god ekonomisk hushållning (GKH 2014:150) anges inriktningar 

för god ekonomisk hushållning i staden. En av dessa inriktningar är direkt tillämpliga på 

byggnadsnämndens verksamhet och beaktas på såväl nämnd- som förvaltningsnivå vid 

beslut där ekonomi utgör en parameter. Staden skall över tid bedriva stadsutveckling 

och exploatering inom ramen för god ekonomisk hushållning. I praktiken innebär detta 

att förvaltningens resurser ska användas på ett ansvarsfullt och kostnadsmedvetet sätt 

och att den förbrukning av resurser som sker ska kunna ses i termer som nödvändiga 

kostnader. Därtill ska nämnden ha en ekonomi i balans vilket innebär att den 

ekonomiska styrningen ska säkerställa ett eget kapital över tid som överensstämmer 

med den riktnivå som beslutats av kommunfullmäktige i Göteborgs Stads regler för 

ekonomisk planering, budget och uppföljning (GKH 2019:105). 

2.4 Omvärldsanalys 

Inledning 

En omvärldsanalys kartlägger vilka processer och händelser som äger rum i vår 

omvärld, och hur det påverkar verksamhetens möjligheter att nå uppsatta mål. Det som 

framkommer i omvärldsanalysen är sådant som behöver värderas och bevakas, men inte 

omedelbart tas omhand. Omvärldsanalysen är indelad i sex områden, enligt den så 

kallade PESTEL-modellen: politik, ekonomi, sociokultur, teknologi, ekologi/miljö samt 

legala/juridiska faktorer. 

Politiska faktorer 

Den kommunala rådigheten förändras genom ökad regional styrning  

Det finns en ökad efterfrågan på regional planering för att samordna 

kommunövergripande frågor. En ökad samsyn i regionen hjälper till att fördela såväl 

regionala som statliga resurser mer optimalt. I en sådan utveckling kommer det att 

finnas nya arbetsuppgifter för kommunerna. Rollen som kommunal planerare sträcker 

sig över ett större geografiskt område och fler discipliner än idag. Om den regionala 

planeringen görs mer eller mindre bindande för efterföljande planering blir den 

kommunala kompetensen desto viktigare. Förutsättningarna för samsyn och helhetstänk, 

angående kommungemensamma frågor, har möjlighet att öka när regionen har ett 

tydligare fokus i samband med uppdraget att ta fram en regional plan. Samtidigt 

kommer kommunens inflytande över markanvändningen att minska. 
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Exploatörernas inflytande ökar 

Det finns önskemål om att exploatörer ska kunna ta ett större ansvar för såväl planering 

som genomförande av stadsutvecklingen. Om plan- och bygglagen ändras för att 

möjliggöra detta kommer byggnadsnämnden roll att gå från proaktiv och styrande till 

mer reaktiv och granskande. Som en konsekvens av exploatörens ökade inflytande över 

planering och genomförande kommer stadens inflytande över markanvändningen att 

minska. 

Ekonomiska faktorer 

Vikande konjunktur 

Efter en lång period av stabil högkonjunktur och god tillväxt i landet kommer allt fler 

signaler på att konjunkturen börjar svikta. Ett försämrat konjunkturläge medför 

traditionellt sett minskade försäljnings- och inköpsvolymer, minskade 

produktionsvolymer, ökad arbetslöshet och minskad köpkraft. Även om 

Göteborgsregionen ännu inte uppvisar någon större avmattning i konjunkturen i nuläget 

finns det andra delar i landet som vittnar om försämrade och förändrade ekonomiska 

förutsättningar. 

En avmattning i konjunkturen kommer att medföra en större osäkerhet hos såväl 

enskilda som hos organisationer. Sannolikt kommer rörligheten på arbetsmarknaden att 

minska vilket kan leda till svårigheter både vid rekrytering och omställning av 

verksamheter. Investeringsviljan tenderar att minska i tider av osäkerhet kring framtiden 

varför minskat byggande och minskad efterfrågan på lokaler kan bli fallet. En försämrad 

konjunktur kan få påverkan på Göteborgs utvecklingstakt och därmed också ha 

påverkan på förvaltningens dimensionering av verksamheten. 

Minskat skatteunderlag 

En demografisk utveckling som tydligt visar att en mindre andel av befolkningen i 

arbetsför ålder ska försörja allt större andel av befolkningen kommer att vara en 

utmaning för offentlig sektor under lång tid framöver. Ett samlat minskat skatteunderlag 

kommer att tvinga fram hårda prioriteringar inom ramen för det kommunala uppdraget. 

Detta kommer att ställa krav på införande av nya arbetssätt och effektivisering av 

arbetsprocesser inom stora delar av kommunsektorn. I tider av förändrade strukturella 

förutsättningar avseende finansiering är ett möjligt scenario att en större del av den 

kommunala verksamheten kan komma behöva finansieras på annat sätt. 

Sociala faktorer 

Generationsskifte/värdeförändringar 

Kompetensförsörjningsfrågan är avgörande för förvaltningens framtida verksamhet. För 

att attrahera och behålla kompetenta medarbetare krävs ett aktivt arbete med 

arbetsgivarvarumärket. Hela 96 procent av potentiella kandidater säger att ett företags 

kultur måste stämma överens med deras personliga värderingar för att de ska känna sig 

nöjda med arbetsplatsen. De viktigaste faktorerna som potentiella medarbetare 

efterfrågar när de väljer arbetsgivare är god arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter, 

balans mellan jobb, fritid och anställningstrygghet. Samma faktorer gäller för de 

medarbetare som väljer att stanna kvar på sitt arbete i stället för att söka sig vidare. Den 

faktor som ökat mest över tid är ett starkt ledarskap. Ett aktivt arbete med såväl 

arbetsmiljö, medarbetarskap och ledarskap är alltså avgörande för att 

stadsbyggnadskontoret ska vara en attraktiv arbetsplats och attrahera och behålla 

kompetenta medarbetare nu och i framtiden. 
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Segregationen och utanförskapet ökar 

I hela västvärlden har de sociala och ekonomiska skillnaderna mellan olika grupper i 

samhället ökat de senaste decennierna och Göteborg är inget undantag. Det är staden 

som är segregerad, inte några enskilda stadsdelar. Arbetet med att skapa en stad med 

jämlik tillgång till passande och överkomliga bostäder, till trygga och fungerande 

närmiljöer, till kommersiell och social service samt till möjligheter för inflytande och 

delaktighet behöver ske i samverkan med näringsliv, myndigheter och civilsamhälle. 

Programmet för Jämlik stad 2018 - 2026 bygger på aktuell kunskap och pekar ut 

målområden och strategier för att nå mål om minskade skillnader i livsvillkor. 

Teknologiska faktorer 

Nya möjligheter och krav i takt med den digitala utvecklingen 

Digitalisering är en möjliggörare, och bidrar tillsammans med övrig 

verksamhetsutveckling, till en smartare stad. Den nationella omställningen mot en mer 

digital, öppen och effektiv samhällsbyggnadsprocess ligger nu i en fas där man går från 

förstudie och utredning till att påbörja en mer aktiv omställning. Lantmäteriet och 

Boverket har av regeringen fått uppdrag som ska driva denna omställning, mot en 

smartare samhällsbyggnadsprocess. Bland annat ska lösningar tas fram för nationellt 

tillgängliggörande av öppna geodata och detaljplaner, inklusive nationella föreskrifter 

för de senare som ska gälla från år 2022. För att detta ska kunna ske krävs en fördjupad 

samverkan mellan stadsbyggnadskontoret och ansvariga nationella myndigheter, samt 

fokus på standardiserade data och lösningar. 

De stora samhällsutmaningar staden står inför tillsammans med ett mer komplext 

samhälle gör att kraven på samtliga verksamheter ökar. Som ett led i detta krävs 

smartare och mer effektiva sätt att planera staden, med ökad förståelse, samverkan och 

samordning. För att möta dessa krav satsar stadsbyggnadskontoret, tillsammans med 

andra planerande förvaltningar, på användning av en digital tvilling inom 

stadsplanering. Den första versionen kommer vara klar 2021. 

Förändringar mobilitets- och handelsmönster 

För att möta förändringar i mobilitetsmöten behöver trafiknätet i staden vara utformat så 

att människor med olika behov och förmågor på ett enkelt och hållbart sätt kan förflytta 

sig mellan stadens olika delar. Det behöver även utformas så att varor, gods och avfall 

kan distribueras ändamålsenligt för att försörja stadens alla verksamheter. 

Trafikstrukturen behöver utöver detta även ta hänsyn till, och ge plats för, den blågröna 

strukturen, de offentliga rummen och nya blandade stadsmiljöer i innerstaden. Flera av 

åtgärderna berör på olika sätt riksintressen för kommunikationer, hamnverksamhet och 

kulturmiljöer. Inriktning och utformning av framtida trafiknät för de olika trafikslagen 

är därför föremål för ett omfattande analysarbete inom ramen för översiktsplanen och 

dess fördjupningar. 

Handeln genomgår en kraftig strukturomvandling. Den drivs både av digitaliseringens 

framfart och nya konsumtionsmönster. E-handeln växer stadigt och väcker frågor om 

behovet av fysiska butiker i våra städer. Frågorna är angelägna att besvara då handel 

och andra besöksdrivande verksamheter är viktigt för stadens utveckling. Verksamheter 

och handel bidrar till trygghet och aktivitet i det offentliga rummet. Utifrån perspektivet 

hållbart resande och hållbara transporter är det också av stor vikt att handel lokaliseras i 

rätt lägen och i samklang med övrig bebyggelseutveckling. Att planera för handel 

innebär framförallt att skapa förutsättningar för handel i strategiska lägen i våra 

stadsmiljöer. Det handlar också om flexibla detaljplaner som kan möta snabba 

förändringar. 
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Ekologiska faktorer 

Ökad betydelse av klimatfrågorna och dess effekter 

Förändrade förutsättningar utifrån klimatförändringarna innebär större krav på 

flexibilitet och robusthet för både befintlig och tillkommande bebyggelse. Förutom 

hantering av översvämningsrisker behöver vattenfrågan kopplas samman. Vikten av en 

strategisk planering som går på tvärs över förvaltningsgränser och geografi blir allt 

viktigare likväl som att hitta modeller för finansiering och genomförande av 

översvämningsytor och klimatskydd. Multifunktionalitet och möjlighet att skapa 

mervärde på de ytor och anläggningar som används för att skydda staden behöver lyftas 

fram tydligare. Kunskap kring vilka funktioner som är lämpliga eller olämpliga att 

kombinera på samma yta behöver öka. 

Legala faktorer  

Förändringar i lagstiftning med mer specificerade krav och ökad detaljstyrning 

Förändringstakten i lagstiftningen kopplat till stadsbyggnadsfrågorna har varit hög 

sedan den nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011. Över 100 lagparagrafer har 

ändrats sedan dess. Ett resultat av Januariöverenskommelsen är dock att många statliga 

utredningar tillsatts som på sikt kommer att lämna förslag till förändringar. Här gäller 

det för stadsbyggnadskontoret och staden att bland annat i samråd med SKR (Sveriges 

kommuner och regioner) föra fram det kommunala perspektivet. 

Regelförändringar inom stadsbyggnadsområdet kan, förutom genom lagändringar, även 

komma till stånd genom utveckling av rättspraxis. Här har en markant förändring skett 

och fler mål har under de senaste åren prövats av Högsta domstolen. Här kan nämnas en 

skärpning av kraven på dagsljus och begränsning av skuggning vid nybyggnation. 

Rättsutvecklingen påverkar direkt stadens möjligheter till förtätning i den så kallade 

mellanstaden. 
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3 Riskhantering 

Inledning 

En riskanalys syftar till att identifiera, analysera och utvärdera risker. Därefter kan det 

beslutas om riskerna ska accepteras, reduceras, delas eller undvikas. En riskanalys ger 

ledningen ett redskap i arbetet med att förhålla sig till de förutsättningar och den miljö i 

vilken verksamheten bedrivs. Ett syfte med att upprätta en riskanalys är också att 

identifiera vilka risker som särskilt behöver granskas och lyftas in i 

internkontrollplanen. I detta avsnitt presenteras de risker som förvaltningen bedömt som 

särskilt kritiska att granska kommande verksamhetsår. Bedömningen utgår från risken 

att inte nå övergripande mål för grunduppdraget. Riskanalysen som helhet bifogas 

budgethandlingen tillsammans med förslag till internkontrollplan 2020. 

Risk: Bristande framdrift i planeringsuppdraget 

För att komma fram i stadsutvecklingsuppdraget krävs samverkan, framför allt mellan 

de planerande förvaltningarna. Men grunduppdragen och målen för de planerande 

nämnderna, liksom finansieringen av verksamheten, ser olika ut, vilket kan leda till 

olika prioriteringar hos förvaltningarna. Detta kan i sin tur innebära bristande 

samordning mellan såväl prioritering som resurssättning av projekt och uppdrag och 

därmed kan framdriften i projekt påverkas. En ytterligare konsekvens är att arbetsmiljön 

kan påverkas negativt då det riskerar att uppstå otydlighet i mandat och roller. 

Risk: Brister i projektstyrningen 

I en tid av minskande resurser är det extra viktigt att projektstyrningen fungerar 

optimalt. Kraftfullt systemstöd för projektplanering och projektuppföljning skapar 

möjlighet till ökad styrning och utvecklad uppföljning. Det är viktigt att ha kontroll över 

hur resurser används i förhållande till vad som varit planerat. Det behöver finnas 

standardiserade processer som säkerställer ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. 

Väl fungerande processer skapar utrymme för analys och avvikelsehantering. 

Med krympande resurser måste resursplaneringen också utvecklas och göras mer 

effektiv och precis. Att hålla tidsplaner blir allt viktigare för att kunna planera 

resurserna. Det finns problem med att förvaltningarnas förhållande till tidsplaner ser 

olika ut. Handläggningstider mäts och jämförs nationellt för stadsbyggnadskontoret 

samtidigt som samverkande, och för handläggningen avgörande, förvaltningar inte har 

samma perspektiv. På motsvarade sätt måste kostnaderna hållas nere och regelbundet 

följas upp genom avvikelsehantering. Det finns önskemål om att allt fler aspekter skall 

hanteras inom stadsutvecklingsprocessen vilket medför fler utredningar och 

konsultinsatser. Detta leder till såväl förskjutna tidsplaner som ökade kostnader. 

Risk: Otillräcklig finansiering 

Utifrån tillgänglig statistik och prognoser avseende demografisk och ekonomisk 

utveckling så är många bedömare övertygade om att de offentliga medlen kommer 

minska i framtiden. Det blir därför allt viktigare att den kommunala verksamheten 

säkerställer en korrekt finansiering för den samlade verksamheten. Detta för att 

säkerställa att de skattemedel som används nyttjas för avsett ändamål och att de boende, 

besökare och företag som nyttjar kommunens tjänster finansierar detta genom 

erläggande av avgifter. Mot denna bakgrund är det viktigt att den taxa som används för 

den kommunala verksamheten är korrekt beräknad och utformad. I de fall taxan baseras 

på felaktiga antaganden och beräkningar resulterar detta i att taxefinansierad verksamhet 

subventioneras med skattemedel alternativt att de kunder som erlägger avgift för 

beställd tjänst felaktigt finansierar kommunal basverksamhet som ska finansieras med 

skattemedel. 
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4 Grunduppdraget 

4.1 Förvaltningsövergripande 

Förutsättningar, inriktning och planerad verksamhet 2020 

Styrning, ledning och arbetssätt 

Det finns stora förväntningar på stadsbyggnadskontorets verksamhet, med höga krav på 

säkerställande av leveranser, flexibilitet och anpassning till omvärldens behov. 

Förvaltningen arbetar systematiskt med utveckling och ständiga förbättringar av både 

organisatoriska processer och kärnverksamheten. Under 2020 fortsätter arbetet med 

bland annat fokus på tydlighet i roller, mandat, och organisation, effektivitet, 

attraktivitet och kundfokus. 

Bättre företagsklimat 

Göteborgs Stad har antagit ett näringslivsstrategiskt program för perioden 2018–2035. 

Programmet innehåller tre övergripande mål, där ett av målen är Företagsklimat och 

innovationskraft. I programmet har också sex strategier formulerats, där 

stadsbyggnadskontoret deltar i tre: infrastruktur och tillgänglighet, markberedskap och 

fysisk planering samt företagsklimat. En handlingsplan har tagits fram i syfte att 

formulera konkreta aktiviteter för att nå målen och stadsbyggnadskontoret deltar i flera 

delar. Förvaltningen har utöver detta formulerat egna långsiktiga organisatoriska mål 

där ett av målen handlar om att bättre tillgodose behoven hos dem vi är till för: boende, 

besökare och näringsliv. 

Kundarbete 

Kundarbetet kommer fortsatt vara i fokus under 2020. Fördjupade analyser av 

kundmätningar (ex. Insikt), statistik samt feedback och synpunkter från förvaltningens 

kunder ger en bild av kundernas behov och inspiration till hur resurser kan optimeras 

och skapa större kundnytta. En del av detta är att se över tillgänglighet och samordna 

kontaktvägar och öppettider in till förvaltningen. 

Det interna utvecklingsarbetet kopplat till kund fortsätter också kommande år. En del av 

det arbetet kommer innebära att utifrån förvaltningens strategier för ett utvecklat 

kundarbete, ta fram och implementera en handlingsplan i förvaltningen. 

Kommunikation  

Det finns ett stort intresse för stadsutveckling i Göteborg. För att nå ut till och skapa 

dialog med verksamhetens målgrupper ska förvaltningen fortsätta att arbeta strategiskt 

och operativt med externa kommunikationskanaler som goteborg.se, 

stadsutvecklingswebben, Instagram, Linkedin, Twitter och stadens facebooksida. Inom 

kommunikationsområdet finns ett ökat behov av rörligt material och närvaro i sociala 

medier för att nå aktuella målgrupper. Nya lagar och regler ställer också hårdare krav på 

tillgänglighet i kommunikationskanaler. Detta är två stora områden förvaltningen 

behöver ta höjd för. 

Det finns en stor efterfrågan kring att diskutera det framtida Göteborg i realtid. Några 

möjligheter till det är fortsatt arbete med föreläsningsserier på publika platser som 

stadsbiblioteket, events liknande Älvstadendagarna samt att medverka på mässor där 

förvaltningen kan sprida kunskap om stadsutveckling. Fortsatt viktigt är 

utvecklingsarbetet av kundkommunikationen kring plan- och byggfrågor. Under 2020 

fortsätter även arbetet med ny översiktsplan och de två fördjupande översiktsplanerna 

som kräver strategisk och operativ kommunikation tillsammans med övriga 

stadsutvecklingsprojekt och program. 
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Fysisk arbetsmiljö 

Under 2020 kommer arbetet fortsätta med att förbättra den fysiska arbetsmiljön för 

stadsbyggnadskontorets medarbetare. Under hösten 2019 har förvaltningen tagit hjälp 

från företagshälsovården för att få en sammanställd bild över den fysiska arbetsmiljön. 

Medarbetarna har svarat på en enkätundersökning. Svarsfrekvensen uppgår till över 90 

procent. Företagshälsovården har tagit del av utredningar och mätningar som gjorts i 

huset under de senaste åren. Även trafikkontoret deltar i arbetet. Med hjälp av resultatet 

ska förvaltningen, tillsammans med lokalförvaltningen, ta fram en plan för att åtgärda 

de husmiljöfrågor som identifierats. 

Juridik 

Den 1 januari 2020 börjar barnkonventionen att gälla som lag. Konventionen innehåller 

54 artiklar. Utmaningen för förvaltningen är att tillämpa konventionen trots att den 

utredning som skulle stödja tillämpningen av konventionen ännu inte är klar utan 

försenad till november 2020. Även om det fortfarande finns oklarheter vad gäller 

konsekvenserna av konventionen och stadsplanering har förvaltningen påbörjat ett 

internt arbete för att öka kunskapen avseende tillämpningen av konventionen. 

Taxa för avgiftsfinansierad verksamhet 

Under 2019 har förvaltningen arbetat fram förslag till ny taxekonstruktion för 

byggnadsnämndens avgiftsfinansierade verksamhet. Syftet med ny taxa är att få full 

kostnadstäckning för den verksamhet som är taxebaserad utifrån gällande plan- och 

bygglag. Därtill har förvaltningen en målsättning om att göra taxan mer pedagogisk och 

mer ändamålsenlig samt enklare att tillämpa för verksamheten. Ärendet om ny taxa 

kommer att behandlas av byggnadsnämnden kring februari 2020 och ny taxa föreslås 

gälla fr o m den 1 januari 2021. Under kommande verksamhetsår kommer 

stadsbyggnadskontoret att arbeta med att implementera ny taxa i verksamheten. I detta 

arbete ingår att utforma interna anvisningar, utarbeta mallar och anpassa delar av 

förvaltningens interna ekonomiredovisning till nya förutsättningar. 

Klimatkompensation 

Stadsbyggnadskontoret tillämpar stadens riktlinjer för resor och använder främst 

fossilfria transportsätt i form av tåg och kollektivtrafik. Den egna fordonsflottan består 

av ett fåtal elfordon samtidigt som förvaltningen nyttjar flyg endast då detta anses 

skäligt utifrån en balanserad bedömning om avstånd och tidsåtgång. För 2020 avsätter 

förvaltningen 70 tkr för finansiering av klimatkompenserande åtgärder vilket baseras på 

genomförda persontransporter 2018. Avsatta medel kommer att nyttjas för att fortsätta 

finansiera ytterligare cykelparkering i anslutning till arbetsplatsen i syfte att främja att 

fler medarbetare väljer som cykel som transportmedel. 

Resurser för verksamhetsutveckling  

En effektiv samhällsbyggnadsprocess ställer höga krav på kontinuerlig utveckling av 

stadsbyggnadskontorets egna verksamhetsprocesser såsom strategisk planering och 

detaljplanering, bygglov och lantmäteri. Förvaltningen arbetar med 

verksamhetsutveckling både utifrån metodiken med ständiga förbättringar och med 

större riktade utvecklingsprojekt. I takt med att kraven på förvaltningen ökar behöver de 

organisatoriska resurserna för att stödja utvecklingen i rätt riktning, ses över. Hur 

resurser fördelas mellan ordinarie verksamhet och utvecklingsprojekt som förväntas 

förbättra verksamheten på sikt, behöver hela tiden balanseras så att både personella och 

ekonomiska resurser räcker till och att rätt prioriteringar görs. 
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4.2 Strategisk planering 

Mål från kommunfullmäktiges budget: 

• Göteborg byggs hållbart och funktionsblandat utifrån människors och 

verksamheters skiftande behov. 

Förutsättningar, planerad verksamhet och målsättningar 2020 

På uppdrag av kommunfullmäktige pågår tre översiktsplaneuppdrag: ny översiktsplan 

för Göteborg samt fördjupningar av översiktsplanen för centrala Göteborg respektive 

Högsbo Frölunda inklusive stadsutveckling kring Dag Hammarskjölds led. Under 2020 

kommer utställningshandlingar för dessa tre att tas fram för beslut i nämnden under 

fjärde kvartalet. Ett digitalt format håller på att utvecklas och utställningen kommer att 

ske i digital form. Syftet är att med utställningen av planförslagen även få synpunkter 

kring det digitala formatet. Dessutom pågår arbete med att ta fram ett förslag till en 

fördjupning av översiktsplanen för Torsviken och Västra Arendal. Arbete med 

utställningshandlingar pågår och en utställning om planförslaget förväntas kunna ske 

under första kvartalet 2020. 

Inom samtliga översiktsplaneuppdrag genomförs omvärldsstudier och dialoger med 

näringsliv, akademi och allmänhet för att uppnå så god förankring som möjligt. För att 

säkerställa inriktningen om hållbar stadsutveckling görs konsekvensbeskrivningar av 

hållbarhetsaspekterna kontinuerligt under arbetsprocessen. Särskilt prioriterat är 

barnkonsekvensanalyser (BKA) och sociala konsekvensanalyser (SKA), där metoder 

samtidigt utvecklas och anpassas för översiktsplanering. 

Kritiska framgångsfaktorer för uppdragen är att övriga förvaltningar och bolag avsätter 

resurser för medverkan och en god samordning av förvaltningens interna arbete. 

Bland de sak- och specialiststrategiska uppdragen prioriteras under 2020 

metodutveckling och medverkan i översiktsplaneuppdragen samt uppdrag inom 

miljökvalitetsnormer ytvatten, pågående åtgärdsvalsstudier om större trafikleder och 

järnväg, klimatanpassning, skredrisker samt vidareutveckling av sociala 

konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser. 

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. 

4.3 Detaljplanering 

Mål från kommunfullmäktiges budget 

• 20 000 bostäder ska färdigställas under mandatperioden. 

• Möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus 2020. 

Förutsättningar, planerad verksamhet och målsättningar 2020 

Förvaltningen bedömer en fortsatt stor efterfrågan på start av detaljplaner för bostäder 

och kontor från privata exploatörer och kommunala bolag. Bostadsbristen är fortsatt 

stor, men det finns tecken på att efterfrågan minskar också i Göteborg. 

Planavdelningen arbetar aktivt med drygt 130 detaljplaner och 7 program i olika skeden. 

Pågående detaljplanearbete omfattar ca 24 000 bostäder samt kommunal service och 

näringsliv. I redan antagna detaljplaner finns möjlighet att bygga cirka 19 000 bostäder. 

Den pågående planeringen omfattar detaljplaner som i allt väsentligt är klara under åren 

fram till 2022. För närvarande är det endast ett fåtal pågående planer som beräknas vara 

klara efter 2022. För att klara det långsiktiga behovet av att färdigställa mellan 4 000 

och 5 000 bostäder per år (totalt 20 000 under mandatperioden) behöver planeringen av 
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bostäder fortsatt ligga på en relativt hög nivå. 

Under de senaste åren har förvaltningen registrerat orsakerna till förskjutningar i 

tidsplanerna för detaljplanerna. En stor del av tidsplanerna förskjuts mer än tre månader. 

Orsakerna är flera; brist på resurser, brist på kompletteringar, avtalsfrågor, mm. 

Förvaltningen avser att analysera de bakomliggande orsakerna närmare och försöka 

identifiera och åtgärda systematiska fel och brister i rutiner och processer. I det 

pågående arbetet med verksamhetsutveckling har "ökad effektivitet i detaljplanearbetet" 

identifierats som en särskilt viktig uppgift att arbeta med under 2020. En ny version av 

GEM-processen ska implementeras. Syftet är att effektivisera styrning och ledning av 

projekten samt minska ställtiderna för planprocessen. 

 
Bild: Bostäder för antagande/tillstyrkande i BN 

Under 2020 finns det behov av att starta nya detaljplaner med inriktning på bostäder och 

näringsliv, men också med den offentliga service och infrastruktur som behövs i en 

växande stad. Det finns ett stort behov av bostäder med särskild service. Startplanen för 

2020 föreslås innehålla mer än 7 500 bostäder, ett 50-tal förskoleavdelningar, cirka 700 

studentlägenheter, cirka 35 bostäder för Bmss samt idrottshall, simhall, kraftvärmeverk 

m m. Ett eventuellt beslut om start av planeringen för Arena-området kommer att kräva 

mycket resurser från förvaltningens och övriga planerande förvaltningar och förutsätter 

en omprioritering av förslaget till Startplan för 2020. 

BoStad2021 har en aktiv detaljplan. Målsättningen för BoStad2021 var 7 000 nya 

bostäder till år 2021. Prognosen visar i dagsläget att cirka 5 200 bostäder är 

inflyttningsklara 2021. År 2020 beräknas samtliga 7 000 bostäder vara byggstartade och 

närmare 8 000 bostäder beräknas vara klara för inflyttning 2022–2023. Det finns flera 

orsaker till den lägre prognosen. Flertalet av projekten är komplicerade och har krävt 

mer tid än förväntat. Den förändrade bostadsrättsmarknaden har också saktat ner några 

av projekten och fått aktörer att skjuta upp byggstarten för att avvakta konjunkturläget. 

Flera åtgärder har genomförts av byggaktörerna för att nå målet, bland annat har 

bostadsrätter omvandlats till hyresrätter. En annan faktor som påverkat tidplanen är 

överklaganden. Staden och byggaktörerna samarbetar hela tiden genom projektets och 

delprojektens olika delar. 
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Avseende projekt inom Västsvenska paketet övergår några delprojekt till genomförande. 

För station Centralen är tidplanen att gå till antagande i början av året. Avsikten är att 

detaljplanen för Västlänkens uppgång vid Renströmsparken antas under första halvåret. 

Detaljplanen för Norr om Nordstan förväntas gå ut på samråd första kvartalet och 

granskning innan årsskiftet. Detaljplanen för Slakthusmotet, som varit vilande under ett 

par år, förväntas återupptas under första halvåret. Gamlestaden 2 förväntas gå ut på 

granskning i början av året. 

Det tidigare målet för Förvaltnings AB Framtiden om att färdigställa 1 400 bostäder per 

år har utgått och därmed utgår även tidigare etablerat samverkansprojekt. 

Stadsbyggnadskontoret har under 2018 och 2019, tillsammans med övriga planerande 

förvaltningar, byggt upp en organisation för att möjliggöra detta mål. Organisationen 

kommer från och med 2020 att ges en annan inriktning som i högre grad fokuserar på 

att utveckla en god samverkan mellan staden och Förvaltnings AB Framtiden. 

Kommunal service och infrastrukturprojekt innehåller relativt lite bebyggda ytor. 

Byggnadsnämndens taxa för planverksamheten bygger på bruttoarean (BTA) för de 

byggnader som planeras. Med hänsyn till att de senaste årens påbörjade detaljplaner 

prioriterat kommunal service kommer det att bli svårt att finansiera planverksamheten 

fullt ut de kommande åren. Till det kommer oplanerade förseningar i planarbetet samt 

en förlängning av handläggningstiderna bland annat på grund av de utredningar inför 

genomförandet som ska göras innan detaljplanerna kan godkännas eller antas av 

byggnadsnämnden. Förseningar och utsträckta handläggningstider försämrar det 

ekonomiska läget för förvaltningen ytterligare. En eventuellt ny timbaserad taxa bedöms 

ge en bättre kostnadstäckning, men först sannolikt några år efter det successiva 

införandet. De första åren efter införandet kan kostnadstäckningen komma att minska på 

grund av övergångseffekter. 

  

4.4 Lantmäteriverksamhet 

Förutsättningar, planerad verksamhet och målsättningar 2020 

Verksamheten räknar med att inströmning av lantmäteriärenden 2020 kommer ligga i 

linje med 2019 vilket innebär en viss minskning jämfört med åren 2017 och 2018. 

Ärendeinströmningen förväntas variera över året vilket innebär att det under vissa 

perioder under året kommer finnas en kö till handläggare på cirka 1 till 2 månader. 

Mellan 10 och 20 procent av avdelningens inkomna ärenden beräknas komma in digitalt 

via Lantmäteriets e-tjänst. Tjänsten som ger möjlighet att komplettera lantmäteriärenden 

med e-legitimation, förväntas användas i 25 procent av alla ärenden. 

Fastighetsbildningen har stor betydelse för att klara tätortsutveckling med förtätning, 

högt satta bostadsmål och allt mer komplexa behovslösningar där 3D-fastighetsbildning 

och rättigheter ofta är en förutsättning. Spetskunskap, den lokala förankringen och att 

förrättningsprocessen är en integrerad del i stadsbyggnadsprocessen är avgörande för att 

få en effektiv, samordnad och kvalitativ hållbar samhällsbyggnadsutveckling. De 

möjligheter som finns med tredimensionell fastighetsbildning och olika rättigheter, 

gemensamhetsanläggningar och så vidare, är effektiva när staden byggs tätare. 
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4.5 Bygglovverksamhet 

Förutsättningar, planerad verksamhet och målsättningar 2020 

Bygglovsverksamhetens fokus kommer under 2020 fortsatt vara att klara 

grunduppdraget och hålla lagstadgade handläggningstider. För varje vecka en ansökan 

drar över tiden efter 10 respektive 4 veckor sätts avgiften ned med 20 procent. För att 

säkerställa förvaltningens intäkter och tillgodose lagstiftarens intentioner har en 

anpassning av verksamhetens arbetssätt krävts. Det är en stor utmaning att klara 

handläggningstiderna under semesterperioden, vilken sammanfaller med högsäsong för 

bygglovverksamheten. Under 2019 var verksamheten högt bemannad under juli för att 

minimera risk för förlängd handläggningstid och reduktion av intäkter. Resultatet blev 

över förväntan och under juli 2020 kan bemanningsnivån eventuellt sänkas något för att 

klara avvägning mot medarbetarnas behov av återhämtning bättre. 

Tillsynsverksamheten har ärenden i kö som avvaktar handläggning. Fokuserade insatser 

kommer göras för att uppnå balans i mängden tillsynsärenden. 

Det finns just nu ingen signal i ärendeinströmning (november 2019) som signalerar en 

konjunkturförändring i Göteborg. Utvecklingen följs noggrant men så länge 

inströmningen ligger på nuvarande nivåer gör förvaltningen antagandet att 

ärendeinströmning kommer fortsätta som ett normalår. 

Handläggning av bygglovsärenden utvecklas och förändras hela tiden bland annat på 

grund av anpassningar till utvecklingen av rättspraxis och tillkommande lagstiftning. 

Dessa faktorer komplicerar handläggningen. Sedan 2011 har plan- och bygglagen 

ändrats över 40 gånger, vilket har haft betydande påverkan på verksamheten. Strategin 

med förtätning av den redan byggda staden ställer stora krav på att hitta rätt kvalitet på 

handläggningen i varje enskilt ärende. 

Det finns ett stort behov av rådgivning kring bygglovfrågor både inom 

ärendehandläggningen men också inom andra processer. Under 2020 kommer detta vara 

en utvecklingsfråga för verksamheten för att tydligare möta kundernas behov. 

Under 2020 kommer utvecklingen och prioriteringen av digitala verktyg och arbetssätt 

fortsätta. En helt digital process med stora inslag av automatisering av vissa moment är 

ett mål som eftersträvas för att underlätta handläggning. Cirka 30 procent av 

byggverksamhetens inkomna ärenden kommer in digitalt och bedömningen är att den 

andelen ökar 2020. 

Byggverksamheten har inför 2020 genomför en omorganisation vilket bland annat 

inneburit att ytterligare en enhet tillkommit. Det finns nu fyra enheter som hanterar 

kärnverksamheten samt en enhet där de övergripande stödfunktionerna är samlade. Den 

geografiska indelningen av enheternas ansvar har också förändrats inför 2020. Den 

förändrade indelningen svarar mot många behov som verksamheten har när det gäller en 

mer robust ärendestyrning och blir därmed också mindre sårbart vid frånvaro. En 

eftersträvad effekt är också att fler personer har geografisk kompetens inom samma 

område. 

4.6 Geodataverksamhet 

Förutsättningar, planerad verksamhet och målsättningar 2020 

Inför 2020 har verksamheten inom geodata formulerat egna mål inom tre områden: 

innovation, öppna och delade data och CIM (geodata för smart och hållbar stad). 

Verksamheten kommer under 2020 att arbeta med utvecklingen mot en mer effektiv och 

sammanhållen samhällsbyggnadsprocess genom att utveckla verksamheterna och öka 

effektiviteten genom att bidra till digitaliseringen av förvaltningens processer. Arbetet 
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med att öppna upp grundläggande geodata för en ökad innovation och samhällsnytta, 

ska fortsätta. Ett mer tjänstebaserat informationsutbyte för ett effektivare 

informationsflöde inom staden, bland annat genom geodatatjänster och det interna 

kartverktyget GOkart, ska skapas under kommande år. Förvaltningen kommer använda 

visualisering och den digitala tvillingen av Göteborg (Virtuella Göteborg) för en ökad 

förståelse och transparens. Ett arbete pågår med en effektivare insamling av data genom 

nya tekniker. Genom användning av befintliga och nya standarder (CIM - City 

Information Model) skapas bättre förutsättningar för strukturering och förädling av data. 

För att säkra att den grundläggande geografiska informationen kan publiceras som 

öppna data, utökades nämndbidraget under 2019 med 12,5 mkr. 

4.7 Större projekt 

4.7.1 Älvstaden 

Bakgrund 

Älvstaden är organiserad som en samverkansportfölj och omfattar övergripande 

styrning av pågående stadsutvecklingsprojekt inom områdena Backaplan, Frihamnen, 

Ringön, Centralenområdet, Gullbergsvass, Södra Älvstranden och Lindholmen. 

Samverkansarbetet syftar till att leda kommunala processer kring planering och 

genomförande av Vision Älvstaden. Arbetet styrs av en portföljstyrgrupp bestående av 

åtta förvaltnings- och bolagschefer från berörda förvaltningar och bolag. 

Flera av Älvstadens delområden är inne i en genomförandefas där planering genomförs 

parallellt i olika faser av plan- och byggprocessen, vilket ställer extra stora krav på 

samordning av beslut över nämnd- och bolagsgränser för att säkra framdriften. 

En färdplan för genomförande av Älvstaden tas årligen fram inom Älvstadens 

samverkansportfölj och beslutas av fullmäktige efter en remiss till berörda förvaltningar 

och bolag. Färdplanen utgör ett program för att genomföra Vision Älvstaden och en 

inriktning för övergripande styrning och uppföljning av arbetet. 

Planerad inriktning på arbetet under 2020 

Älvstadens styrgrupp beslutade hösten 2019 om en ny organisation för Älvstaden samt 

att inrätta ett permanent portföljkontor. Portföljkontoret ska ansvara för samordning, 

koordinering och kontroll som behövs för en effektiv portfölj samt stödja och samordna 

portföljens huvudprogram. Ett införande av organisationen ska ske successivt. 

Styrgruppen beslutade även att varje delområde är ett huvudprogram och för dessa ska 

styrgrupper tillsättas. Beslut om styrgrupper finns för huvudprogrammen Södra 

Älvstranden, Centralenområdet och Frihamnen. 

En konkretisering av visionens mål och strategier och framtagande av en övergripande 

målbild för stadsutvecklingen inom området och delområdena arbetas fram stegvis och 

ger underlag till arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Centrala Göteborg. En 

annan del är att säkra en balanserad markanvändning i de centrala förnyelseområdena 

runt älven avseende fördelning mellan kvartersmark, gator och offentliga platser men 

även hur tillkommande bostäder och arbetsplatser bör fördelas inom området. Denna 

analys har till stor del gjorts inom ett arbete kallat Älvstaden Konkret och i anslutning 

till FÖP Centrala Göteborg. Arbetet är också ett av flera underlag till den årliga 

uppdateringen av Färdplan Älvstaden som i sin tur bildar underlag till den kommunala 

budgetprocessen. 

I linjen och inom ramen för ordinarie verksamhet pågår ett löpande myndighetsarbete 

med detaljplaner, bygglov och lantmäteriärenden kopplat till Älvstadens projektportfölj. 

 



21 

Ekonomi 

För 2020 budgeteras kostnaderna för att hantera Älvstaden inom förvaltningen till 

24 mkr, inkl. OH-kostnader. Planintäkter beräknas till 11,2 mkr. Det innebär att 

12,8 mkr av kommunbidraget tas i anspråk för arbetet med Älvstaden. Förvaltningen 

har inte erhållit riktade kommuncentrala medel för arbetet, vilket medför att en stor del 

av arbetet med Älvstaden på SBK finansieras genom kommunbidrag. 

Exploateringsekonomin följs upp och redovisas årligen i färdplanen. Detta medför att 

ev. justeringar kan tydliggöras direkt i stadens budget. 

Förväntat resultat 2020 

Många stora plan- och byggprojekt pågår parallellt inom området, t ex fortsätter 

planeringen av utvecklingen av Backaplan utifrån godkänt program. Den första 

detaljplanen förväntas antas under 2020. Detaljplan 2 för Backaplan pågår och 

ytterligare en detaljplan avses starta 2020. För Frihamnen är ambitionen att arbeta 

vidare med övergripande förutsättningar i ett nytt program samt fortsätta med detaljplan 

i avgränsade delar. Detaljplan för norr om Centralstationen och Detaljplan för 

överdäckning av Götaleden förväntas antas av fullmäktige under året. Arbetet med 

program för Lindholmen, där arbete pågår med en ekonomisk förstudie, förväntas kunna 

skickas ut på samråd och godkännas under 2020. Under 2019 påbörjades detaljplaner 

för Sverigeförhandlingens projekt för spårväg mellan Brunnsbo och Linnéplatsen och 

ett intensivt arbete förväntas under 2020 med att ta fram ett samrådsförslag. För 

Skeppsbron finns en färdig plan som varit föremål för hantering i KS och KF eftersom 

exploateringsekonomin är negativ. Under 2019 har ett arbete med att minimera 

förlusterna pågått. Ett beslut väntas om inriktning för om området ska börjar byggas ut 

2020. Inom ramen för huvudprogram Gullbergsvass pågår arbete med 

planeringsförutsättningar och på Ringön kommer ev. ett par mindre detaljplaner att tas 

fram på initiativ av tomträttsinnehavare. 

4.7.2 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 en överenskommelse om fyra kollektivtrafikstråk 

och cykelstråk i Göteborg. 

Avtalet innefattar fyra kollektivtrafikobjekt för totalt 7 000 mnkr (2017). Objekten är 

framtagna som prioriterade objekt i arbetet med Målbild Koll 2035. Den statliga 

medfinansieringen för kollektivtrafikobjekten i avtalet är 3 220 mnkr, som kopplas till 

ett bostadsåtagande för Göteborgs Stad på totalt 45 680 färdigställda bostäder t.o.m. 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 mnkr för kollektivtrafikobjekten. Avtalet 

innehåller också en satsning på cykelstråk i Göteborg på totalt 241 mnkr, där staten 

medfinansierar investeringarna i cykelstråken till 25 procent. 

Planerad inriktning på arbetet under 2020 

Under 2019 påbörjades detaljplaner för Sverigeförhandlingens projekt för spårväg 

mellan Brunnsbo och Linnéplatsen (spårväg Frihamnen - Lindholmen och området 

kring Hjalmar Brantingsplatsen) och arbetet med dessa förväntas bli intensivt under 

2020 för att få fram samrådsförslag. Detaljplanerna för linbanan vilar i avvaktan på 

beslut om fortsatt arbete. Lindholmsförbindelsen med alternativen bro eller tunnel 

utreds vidare ur ett stadsbyggnadsperspektiv i samverkan med trafikkontoret inom 

arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg. 
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Ekonomi 

Detaljplanerna är taxefinansierade. Förvaltningens arbete med Lindholmsförbindelsen 

inryms i projektbudgeten för fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg. 

Förväntat resultat 2020 

Förslag till beslut om samråd för detaljplanerna, därefter fortsatt arbete med 

granskningshandlingar, samt beslut om utställning av fördjupningen av översiktsplanen 

för centrala Göteborg. 
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5 Politiska mål och uppdrag 

5.1 Mål från kommunfullmäktiges budget 

Övergripande mål 

• Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och 

ingen lämnas utanför 

• Göteborg är en hållbar växande storstad med framtidstro 

• Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt 

Övergripande verksamhetsmål 

• Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och 

näringsliv 

• Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit 

• Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet 

• Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet 

• Göteborg är en trygg och välskött stad 

• Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat 

Organisationsmål 

• Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser 

• Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Specifika verksamhetsmål 

• Göteborg byggs hållbart och funktionsblandat utifrån människors och 

verksamheters skiftande behov. 

• 20 000 bostäder ska färdigställas under mandatperioden. 

• Möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus 2020. 

5.2 Uppdrag från kommunfullmäktiges budget 

Uppdrag kopplat till kärnverksamheten 

• Byggnadsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med övriga planerande 

nämnder, sträva mot en nollvision avseende underskott i detaljplaner. 

Nämnderna ska även tydligt redovisa, när det finns en underskottsplan, hur 

andra detaljplaner som ger överskott väger upp. 

• Byggnadsnämnden får i uppdrag, tillsammans med berörda nämnder och 

styrelser, att ge högre prioritet på att ta fram och detaljplanelägga byggbar 

industrimark med vägledning av det näringslivspolitiska programmet. 

• Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta exploatörsdriven detaljplaneprocess från 

nuvarande pilotprojekt till att ingå i nämndens ordinarie planprocess för de 

aktörer som vill använda arbetsformen, där nämnden finner så lämpligt. 

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av processerna ska ske. 

• Byggnadsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, 

säkerställa utbyggnaden av kommunal service, grönområden och ytor för 

spontanidrott inom ramen för ordinarie planarbete. 

• Byggnadsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och 

styrelser, genomföra ett pilotprojekt med stadsplan på en avgränsad del av 

Göteborg. Detta i ett led att öka effektiviteten och samordningen i hela 

byggprocessen. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering ska ske. 

• Byggnadsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och 
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styrelser, förenkla processerna för att omvandla vindsutrymmen samt se över 

liknande lösningar för att få fram fler mindre lägenheter. 

• Byggnadsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med Fastighetsnämnden, 

tillvarata erfarenheter och lärdomar från projektet bostad 2021. 

Ekonomiska uppdrag 

• Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se över möjliga realiseringar av 

tillgångar i syfte stärka stadens finansiering av kommande års 

investeringsprojekt. 

• Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att sträva efter hög 

kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt. 

• Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt 

effektiviseringsarbete under hela planperioden. 

• Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens 

totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden. 

 

Övriga uppdrag 

• Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att överse implementering av 

Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023 i stadens verksamheter. 



25 

6 Resursfördelning 

I detta avsnitt redovisas ekonomisk budget för 2020. I avsnittet ingår även en enklare 

känslighetsanalys samt ekonomiska osäkerheter och konsekvenser till följd av aktuellt 

budgetförslag. 

6.1 Driftbudget 

Aktuell budget för byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret består av en budget i 

balans med ett budgeterat nollresultat för verksamhetsåret 2020. 

Precis som tidigare år kan förvaltningen konstatera att den balanserade budgeten för 

2020 är en stram budget främst upprättad för att fullgöra det grunduppdrag som 

byggnadsnämnden har att utföra. De ekonomiska förutsättningarna som följer med 

denna budget baseras på en verksamhetsvolym i nivå med 2019. Det kommer att vara 

fortsatt viktigt att de inköp av varor och tjänster som görs till verksamheten är 

välmotiverade och nödvändiga för att på så sätt försöka att hålla nere kostnadsnivån i 

verksamheten. Om de ekonomiska förutsättningarna förändras beroende på 

konjunkturutvecklingen i samhället eller förändrade prioriteringar inom stadens olika 

verksamheter kan åtgärder behöva vidtas under året i syfte att nå ett resultat i balans för 

helåret. 

Nedan redogörs för innehållet i den ekonomiska budgeten. I de fall det förekommer 

jämförelse med 2019 avses helårsprognos upprättad per 2019-10-31. 

Intäkter 

De totala intäkterna i 2020 års budget uppgår till 209,3 mkr vilket är en ökning jämfört 

med prognostiserade intäkter 2019 på 199,1 mkr. De totala intäkterna ligger därmed 

alltjämt på en hög nivå i ett historiskt perspektiv. 

Den högre intäktsbudgeten beror främst på en bedömning om ökade intäkter inom 

planverksamheten. Under 2019 har många planer försenats jämfört med planerad 

framdrift vilket medfört ett förhållandevis lågt intäktsutfall detta år. Intäkterna i form av 

avgifter för övriga delar av verksamheten överensstämmer väl med prognostiserad nivå 

2019. Sammantaget bedöms budgeterad verksamhetsvolym vara i stort oförändrad i 

förhållande till prognostiserad verksamhetsvolym. Byggnadsnämndens taxa 2020 

kommer att indexeras med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Denna 

uppräkning ingår i aktuell budget. 

Budgeterade planintäkter är ett resultat av den sammanlagda projektportföljen av 

detaljplaneprojekt vilka består av redan pågående planer och planer som bedöms ingå i 

startplan för 2020. Budgeterade intäkter inom bygglovverksamheten och 

lantmäteriverksamheten baseras på en bedömning om ärendevolymen för kommande år. 

I samband med utarbetandet av budget för 2020 har förvaltningen valt att planera för 

fortsatt stora ärendevolymer inom bygglov- och lantmäteriverksamheten vilket medfört 

förhållandevis höga intäktsnivåer i ett historiskt perspektiv. För att nå budgeterade 

intäktsnivåer kan förvaltningen, i händelse av förändrade förutsättningar, komma att 

behöva prioritera verksamhet som genererar intäkter på bekostnad av annan verksamhet. 

Kostnader 

Stadsbyggnadskontorets totala kostnader för 2020 uppgår till -356,5 mkr vilket är en 

ökning i förhållande till förvaltningens kostnadsprognos 2020 på -336,2 mkr. Ökningen 

är främst ett resultat av att förvaltningen arbetat för att hålla nere en stor del av 

kostnaderna 2019 i syfte att återställa tidigare ianspråktaget eget kapital. 
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De totala personalkostnaderna uppgår till -238,9 mkr vilket är en ökning jämfört med 

2019 års personalkostnader på -231,2 mkr. Den ökade personalkostnaden mellan åren 

beror dels på lönerevision under kommande verksamhetsår och dels på en 

återhållsamhet med att tillsätta vakanta tjänster under 2019. Förvaltningen har inte 

budgeterat med någon utökning av personalstyrkan jämfört med 2019 års beslutade 

grundbemanning och samtliga verksamheter har budgeterat personella resurser utifrån 

detta. 

I aktuell budget ingår en reduktion av personalkostnader genom ett vakansavdrag 

motsvarande fem procent vilket överensstämmer i nivå med det vakansavdrag som 

tillämpades för 2019. Vakansavdraget ska motsvara olika typer av frånvaro som 

uppkommer under året, t ex föräldraledighet, sjukfrånvaro, tjänstledighet, vakanser i 

avvaktan på tillsättning med mera. I årets budget ingår en uppräkning av lönesumman 

med 2,7 procent. 

Kostnaderna för lokal-/markhyror och fastighetsservice och transporter på sammanlagt 

9,5 mkr överensstämmer väl med prognostiserade kostnader för 2019 på 9,2 mkr. Inga 

större förändringar avseende förutsättningar för dessa kostnader kan noteras annat än att 

lokalkostnaderna minskat gradvis sedan några år tillbaka då tilläggsavtal till följd av 

tidigare lokalförändringar löpt ut. 

Budgeterade kostnader för samtliga köpta tjänster uppgår till -87,7 mkr vilket är högre 

än motsvarande kostnadsprognos 2019 på -76,4 mkr. Orsaken till differensen mellan 

åren är att kostnader medvetet hållits ner under året vilket orsakat skillnad mellan åren. 

Kostnader för IT-relaterade tjänster bedöms öka något till följd av stadens ambitioner 

med kommungemensamma tjänster. Även kostnader för övriga typer av konsulter och 

köpta tjänster bedöms öka något. 

Övriga verksamhetskostnader, i form av leasing, telefoni, annonsering, reklam och 

information, försäkringar och kurs-/konferensavgifter uppgår till -20,4 mkr vilket är en 

ökning jämfört med kostnadsprognosen för 2019 på 19,4 mkr. En generell uppräkning 

av tidigare års kostnad svarar för ökningen. Förvaltningen budgeterar inte med några 

finansiella kostnader då dessa är marginella. 

Kommunbidrag 

Aktuellt kommunbidrag för 2020 uppgår till 147,3 mkr vilket är en ökning jämfört med 

erhållet kommunbidrag på 144,1 mkr för 2019. I detta belopp ingår särskilt riktade 

medel för att arbeta med snabbare planprocess avseende bostäder samt fortsatt satsning 

på ökat antal bostäder. 
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Tabell: Ekonomisk budget 2020 

(Belopp i tkr) 
Budget 

2020 
Budget 

2019 
Prognos 
2019 

Utfall 2018 Utfall 2017 

Taxor och avgifter 197 572 187 110 179 040 179 034 177 185 

Hyror och arrenden - - - 21 20 

Bidrag 2 507 3 790 3 747 6 341 3 982 

Försäljning verksamhet 9 195 13 381 16 309 26 506 29 597 

Försäljningsintäkter - 1 000 21 241 440 

Verksamhetens 
intäkter 

209 274 205 281 199 117 212 142 211 224 

Lön, ersättningar och 
förmåner 

-171 191 -166 118 -166 871 -162 330 -144 994 

Sociala avgifter och 
pension 

-67 724 -64 282 -64 298 -62 458 -54 865 

Personalkostnader -238 916 -230 400 -231 169 -224 788 -199 858 

Lämnade bidrag -27 -27 -27 -27 -51 

Lokal- och markhyror -8 200 -10 204 -8 050 -9 769 -9 311 

Fastighetskostnader -200 - -100 -16 -1 

Kostnader för 
transporter 

-1 137 -1 095 -1 095 -995 -1 006 

Köp av tjänster -87 668 -86 523 -76 386 -88 842 -98 856 

Diverse 
verksamhetskostnader 

-20 426 -21 132 -19 390 -19 360 -20 082 

Övriga 
verksamhetskostnader 

-117 658 -118 981 -105 048 -119 010 -129 306 

Verksamhetens 
kostnader 

-356 574 -349 381 -336 217 -343 798 -329 164 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-147 300 -144 100 -137 100 -131 655 -117 941 

Kommunbidrag 147 300 144 100 144 100 126 500 124 400 

Verksamhetens 
resultat 

0 0 7 000 -5 105 6 459 

Finansiellt netto 0 0 0 51 37 

Resultat efter 
finansnetto 

0 0 7 000 -5 105 6 497 

Resultat 0 0 7 000 -5 105 6 497 

6.2 Osäkerhet och ekonomiska risker 

Tidigare aviserade konjunkturförsämring har börjat påverka delar av landet. 

Förvaltningens bedömning är att även Göteborg och Västsverige kommer att erfara ett 

försämrat konjunkturläge även om tecknen på detta inte är lika uppenbara som i vissa 

andra regioner. Byggnadsnämndens verksamhet är sedan några år tillbaka 

dimensionerad för att klara en hög ärende- och projektvolym baserat på politiska 

ambitioner och mål i kombination med ett konjunkturläge som främjat exploatering och 

stadsutveckling. Detta innebär att ett försämrat konjunkturläge med minskat intresse 

från exploatörer och fastighetsägare kan komma att få stora ekonomiska konsekvenser. 

En betydande konjunkturförsämring som sker relativt snabbt, till exempel med ökad 

osäkerhet, minskad köpkraft och lägre investeringsvilja hos såväl boende som företag 
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kan inte hanteras fullt ut av en enskild nämnd. Stora delar av den kommunala 

verksamheten är personalintensiv och därmed svår att anpassa volymmässigt på kort 

sikt. I dessa sammanhang torde det vara uppenbart att den risk som nämnden utsätter sig 

för, genom att i första hand dimensionera verksamheten utifrån politiska mål och 

uppdrag, närmast är att betrakta som en kommunrisk där nämnden inte förväntas klara 

av att finansiera de ekonomiska konsekvenser som uppstår på egen hand. Liknande 

situation kan uppstå då andra verksamheter inom staden inte har möjlighet att svara upp 

mot de politiska mål och ambitioner som gäller för byggnadsnämndens verksamhet utan 

prioriterar annan verksamhet. 

En risk som tidigare bedömts kunna få stor påverkan på nämndens ekonomiska 

utveckling har koppling till lag om reducerad bygglovtaxa. Under 2019 har 

förvaltningen mycket glädjande endast haft marginellt intäktsbortfall till följd av 

reduktion av avgifter men förvaltningen kan konstatera att risken för ett större 

intäktsbortfall kvarstår. 

Osäkerhetsfaktorer 

I anslutning till den ekonomiska budget som förvaltningen föreslår för 2020 finns ett 

antal strukturella osäkerhetsfaktorer som bör noteras och som kan leda till såväl 

förbättrad som försämrad ekonomisk utveckling under budgetåret. 

De främsta osäkerhetsfaktorer som identifierats som kan påverka den ekonomiska 

utvecklingen, avseende intäkter och/eller kostnader, är följande: 

- möjlig framdrift i specifikt detaljplanearbete 

- möjlig framdrift i större projekt 

- möjligheten att rekrytera och behålla kompetent personal 

- volym på inkommande ärenden inom bygglov, kartor och förrättningar 

- tillkommande uppdrag som saknar särskild finansiering 

- tillkommande behov som saknar resurstilldelning 

- utfall av rättsliga prövningar och domar 

Ovanstående osäkerhetsfaktorer kan leda till såväl ökade som minskade intäkter 

och/eller ökade alternativt minskade kostnader. 

6.3 Känslighetsanalys 

Förvaltningens intäkter och kostnader varierar i storlek och en procentuell avvikelse 

från budgeterad nivå kan få olika ekonomiska effekter på det ekonomiska resultatet. 

Nedan redovisas en enkel känslighetsanalys som visar resultatpåverkan till följd av en 

femprocentig avvikelse, jämfört med budgeterad nivå, av de större intäkts- och 

kostnadsslag (>15 mkr) som ingår i förvaltningens ekonomi. 

Planavgifter (+/-3,7 mkr) 

Bygglovsavgifter (+/-4,3 mkr) 

Fastighetsbildningsavgifter (+/-1,4 mkr) 

Personalkostnader (+/-11,9 mkr) 

Tekniska konsulttjänster (+/-2,2 mkr) 

IT-tjänster, IT-program och licensavgifter (+/-1,0 mkr) 


