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Sammanfattning
För stadsbyggnadsnämnden är det under 2021 fortsatt prioriterat att arbeta för en god livsmiljö i form av
en nära, tät, grön och funktionsblandad stad som i huvudsak växer innanför Yttre ringvägen. Inte minst
sker detta genom arbetet med den kommuntäckande Översiktsplan för Malmö, som tas fram i brett
samarbete med förvaltningar och bolag. Under 2021 kommer Översiktsplan för Malmö att ställas ut och
närma sig färdigställande. Förvaltningen fortsätter arbetet med att använda Arkitekturstaden Malmö i
stadsutvecklingsprocesserna med målsättningen att Malmöbornas livsmiljöer ska hålla hög kvalitet.
Förvaltningen kommer att utveckla arbetet med att tillgodose grönytor och knyta ihop gröna stråk samt
planera för höga hus och tätare bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen. På så sätt ser nämnden till att bygga
samman staden, motverka segregation och främja en hållbar trafikförsörjning. Ett nytt
Bostadsförsörjningsprogram tas fram för att sträva mot att alla malmöbor får tillgång till fullgoda, säkra och
ekonomiskt överkomliga bostäder. Stadsbyggnadskontoret ska under 2021 utveckla samarbeten med
innovativa aktörer för att öka byggandet av bostäder med lägre hyresnivåer. Samarbetet Tryggare Malmö
som bedrivs tillsammans med andra nämnder och myndigheter för att skapa en trygg stad fortsätter.
Utbyggnaden av Hyllie har pågått i ett antal år redan och arbetet kommer att fortsätta under lång tid
framöver. Nyhamnen står i startgroparna för att bli ett av Malmös största och viktigaste områden för såväl
arbetsplatser som bostäder under de närmaste decennierna och kommer att utvidga Malmö centrum
norrut. Tillsammans med tekniska nämnden och kommunstyrelsen deltar stadsbyggnadsnämnden i
planeringen av en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn. Stadsutvecklingen i Varvsstaden
kommer att fortsätta. I Sorgenfri omvandlas gamla industriområden till ny blandad stadsbebyggelse. En
utveckling av Stadionområdets norra del förutsätter bland annat att tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden påbörjar detaljplanearbetet och exploateringsprocessen.
Fortsatt samverkan kommer att ske med tekniska nämnden beträffande Storstadspaketet. Stadens åtagande
är att bygga 26 750 nya bostäder fram till 2035, vilket i genomsnitt innebär cirka 1 500 färdigställda
bostäder per år. Särskilt fokus vilar vid utveckling av storskaliga bostadsområden och hur dessa områden
kan förtätas och utvecklas på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. 2021 planeras för ett nytt
förslag till samrådshandlingar för Culture Casbah. Syftet är att stärka och utveckla Rosengårdsstråket för
rörelser och möten som ger en ökad trygghet.
Hinder som kan komma att påverka nämndens planering är Coronaepidemins utveckling. Det är främst
bygglovsprocessen som förutspås påverkas, vars ärendemängd beräknas minska inom samtliga
ärendekategorier, medan ärendemängden inom detaljplanplanprocessen beräknas öka. Tillväxtfrämjande
insatser för att bidra till välfärd för Malmöborna, fler arbetstillfällen och försörjning är avgörande för
stadens framtida utveckling, attraktivitet och hållbarhet. Malmö behöver ett livskraftigt och mångsidigt
näringsliv och i detta arbete är dialogen med näringslivet viktig. Genom att upprätta detaljplaner som
innehåller verksamhetsytor skapas förutsättningar för etableringar av nya företag och därmed nya
arbetstillfällen.
Malmös bebyggelseutveckling innebär en hög klimatbelastning. Stadsbyggnadsnämnden har en viktig roll i
den klimatneutrala omställningen för att minska utsläpp av växthusgaser och det berör hela
stadsbyggnadsprocessen. Det är nödvändigt att arbeta tillsammans med övriga nämnder för att
åstadkomma en förflyttning med sikte på klimatneutralt byggande år 2030. Stadsbyggnadskontoret ingår i
den av miljönämnden initierade processen Klimatomställning Malmö med syfte att gemensamt kraftsamla
bland Malmös olika aktörer för att bidra till minskade växthusgasutsläpp. Förvaltningen kommer att verka
för regional tillväxt utan negativa konsekvenser för klimat och miljö, vilket förutsätter att bostäder och
arbetsplatser i klimatsmarta byggnader främst placeras i kollektivtrafiknära lägen.
Inom målområdet En god organisation fortsätter stadsbyggnadskontoret utvecklingsarbetet med att staka ut
en långsiktig riktning för förvaltningen med en levande kultur, modern organisering och ökad flexibilitet.
Vidare kommer förvaltningen etablera och utveckla det tillitsbaserade ledarskapet. Digitaliseringen, vars
avsikt är att skapa god och likvärdig service för Malmöbor, medarbetare och andra samhällsaktörer
fortsätter i enlighet med kommunfullmäktiges mål och stadsbyggnadskontorets digitala agenda.
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Stadsbyggnadskontoret beräknar minskade intäkter för år 2021 med 2 445 tkr jämfört med prognosen för
2020. Kostnaderna beräknas öka med 15 092 tkr jämfört med prognosen för 2020.
Bostadsanpassningsbidragets kostnader beräknas öka med 4 464 tkr jämfört med prognosen för 2020.
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Nämndens ansvar
Stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden
Stadsbyggnadsnämnden har två ansvarsområden; stadsbyggnadskontoret och bostadsanpassningsbidrag.
Samtliga medarbetare är anställda på stadsbyggnadskontoret, medan ansvarsområdet
bostadsanpassningsbidrag endast utgör bidrag till enskild person som ansöker om bidrag.
Nämndens ansvar - Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontorets formella uppdrag är att på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden vara beredande
organ till kommunstyrelsen i frågor som rör den fysiska översiktsplaneringen, upprätta detaljplaner, bevilja
bygglov, rivningslov, marklov, utöva tillsyn, handha kommunens mätningsväsende, namnsättning,
geografisk IT, förvalta kommunens kartverk, stomnät, arkivhållning, svara för uppdatering av lagstadgade
nationella register samt uppgifter som tillkommer den kommunala lantmäterimyndigheten.
Nämndens ansvar - Bostadsanpassningsbidrag
Enheten för bostadsanpassningsbidrag är organiserad under administrativa avdelningen.
Bostadsanpassningsbidrag är ett eget ansvarsområde gentemot kommunfullmäktige. Enheten handlägger
ärenden rörande bostadsanpassning. Enhetens handläggningsprocess följer Boverket riktlinjer.
Enheten följer Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag med mera. Handläggare har delegation att
fatta beslut på summa upp till ett basbelopp. Enhetschef har delegation på bifall (ej något kostnadstak),
avslag och återkallande av beslut.
Reglemente för Malmö stadsbyggnadsnämnd
Stadsbyggnadsnämndens uppgifter
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1§
Stadsbyggnadsnämnden har till uppgift att fullgöra de uppgifter som författningsenligt ankommer på
byggnadsnämnd samt att vara beredande organ till kommunstyrelsen i frågor som rör den fysiska
översiktsplaneringen, att svara för de uppgifter som åligger kommunen enligt plan- och bygglagen såvitt
avser detaljplan, fastighetsplan, bygglov, rivningslov, marklov m m, att utöva tillsyn och övervaka
efterlevanden av annan lagstiftning som rör plan- och byggnadsväsendet, i den mån dessa uppgifter inte
ankommer på annan, att handha kommunens mätningsväsende, ansvara för och förvalta kommunens
grundläggande kartverk, stomnät m m samt svara för de uppgifter som tillkommer den kommunala
lantmäterimyndigheten, att svara för förslag till namnsättning av gator, vägar, allmänna platser m m samt
kvartersindelning och kvartersnamn, att svara för prövning och tillsyn inom naturvården m m som
ankommer på kommunen i enlighet med 7 kap miljöbalken, att svara för prövning och tillsyn beträffande
skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, att svara för
upprättande av bostadsförsörjnings- och industrimarksprogram efter de riktlinjer som kommunstyrelsen
beslutar, att handha frågor rörande bostadsanpassningsbidrag att handha kommunal energiplanering och
annan strategisk energiplanering och lägga fram förslag till energiplan enligt lagen om kommunal
energiplanering samt utveckla en kommunal miljöstrategi när det gäller energisektorn, att svara för
kommunens skyldigheter vad gäller rengöring (sotning) samt brandskyddskontroll i enlighet med Lag om
skydd mot olyckor, att svara för adressättning samt de uppgifter som åvilar kommunen enligt lagen
(2006:387) om lägenhetsregister, att i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen lämnar nämnden.
Delegering från kommunfullmäktige
2§
Stadsbyggnadsnämnden äger i kommunfullmäktiges ställe rätt, att dels anta förslag till detaljplan eller
områdesbestämmelser dels ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser även om
planförslaget eller bestämmelserna innebär mindre avvikelse från översiktsplanen, och i övrigt inte är av
principiell beskaffenhet eller av större vikt, förutsatt att envar av tekniska nämnden och miljönämnden
inte har något att erinra mot förslaget, att besluta om planbesked att till överprövande myndighet avge
yttrande över överklagade beslut om detaljplaner, fastighetsplaner eller områdesbestämmelser, att utöva
kommunens rättigheter vid tillämpning av 13 kap 17 § plan- och bygglagen, att vara tillsynsmyndighet över
bestämmelserna om strandskydd, att yttra sig i ärenden om tillstånd till vindkraftverk enligt 16 kap 4 §
miljöbalken, att besluta om föreläggande eller förbud föranledda av anmälan för samråd enligt 12 kap 6 §
miljöbalken samt beslut om stängselgenombrott enligt 26 kap 11 § miljöbalken att begära
fastighetsreglering och fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen och påkalla förrättning enligt
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen m fl, samt att fatta beslut rörande adressättning, namnsättning
av gator, vägar och allmänna platser och kvartersindelning och kvartersnamn.
Beslut fattade med stöd av denna paragraf ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med
årsredovisningen.
Sammansättning
3§
Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.
Ersättarnas tjänstgöring
4§
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättare
väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En
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ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
5§
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter
tjänstgöra, sedan handläggningen av ärendet slutförts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång
under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om en ersättares inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Anmälan om förhinder
6§
En ledamot eller ersättare som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli.
Ersättare för ordföranden
7§
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till levnadsåldern äldste
ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. Om ordföranden på grund
av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en
annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden
Tidpunkt
8§
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Stadsbyggnadsnämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.
Kallelse
9§
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla
uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast två dagar före
sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall
får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde
ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Justering av protokoll
10 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet
ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Reservation
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11 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten
göra det skriftligen. Motiveringen ska lämnas senast vid den tidpunkt som har fastställts för justeringen av
protokollet.
Delgivning
12 §
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningens chef eller annan som nämnden
bestämmer.
Undertecknande av handlingar
13 §
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller
vice ordförande eller vid förfall för dessa av två bland övriga ledamöter och kontrasigneras av
förvaltningens chef eller nämndens sekreterare. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna
handlingar.
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Kommunfullmäktigemål
Kommunfullmäktiges budget och Malmö stads nya styrmodell
Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad. Därefter tar respektive nämnd beslut om
nämndsbudget. Under budgetåret 2020 implementerades Malmö stads reviderade styrmodell med nya
målområden och kommunfullmäktigemål i organisationen. Kommunfullmäktigemålen är fördelade på ett
antal nämnder och bolag som gemensamt är ansvariga för att målet uppnås. Den reviderade styrmodellen
innebär att nämnden beslutar om indikatorer till respektive kommunfullmäktigemål. På så sätt kan
nämnden följa sitt arbete över tid och visa på hur nämnden bidrar till stadens måluppfyllelse.
Indikatorerna och dess målvärde sätts för mandatperioden, det vill säga fram till och med år 2022.
Uppföljningen ska beskriva önskad förflyttning under mandatperioden. I varje delårsrapport och årsanalys
görs det sedan en avstämning av måluppfyllelsen.

Stadsbyggnadsnämndens arbete för att nå kommunfullmäktigemålen
I stadsbyggnadsnämndens nämndsbudget 2021 beskriver nämnden arbetet med att bidra till
måluppfyllelsen. Här anges även de indikatorer som mäter måluppfyllelsen. Relaterade till målområdena
finns budgetuppdrag som är riktade till en eller flera nämnder och bolag. I nämndsbudgeten beskriver
nämnden hur uppdragen planeras att genomföras.
Under 2020 lades en grund för samarbete med andra nämnder och förvaltningar utifrån gemensamma
kommunfullmäktigemål och budgetuppdrag. Detta arbete utvecklas vidare under 2021.
Under 2020 inledde stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret och miljöförvaltningen ett
fördjupat samarbete som syftar till att utveckla det kommunala grunduppdraget gällande värden i
stadsmiljön. Under 2020 har en kartläggning av förädlingsprocessen gjorts och ett forum för
förädlingsprocessen med representanter från de tre förvaltningarna har skapats. Det pågår ett arbete med
att ta fram modeller för hur förvaltningarna tillsammans styr och leder utvecklingsuppdrag och som under
2021 ska testas i ett antal pilotprojekt. Samarbete pågår även kring tidplaner och årshjul samt metod för
problem- och riskanalys. Det fördjupade samarbetet har som målsättning att följa upp och säkerställa
framdrift i förvaltningarnas gemensamma åtaganden samt lösa eventuella målkonflikter i ett tidigt skede.

Stadsbyggnadsnämndens arbete med grunduppdraget
Utifrån den reviderade styrmodellen har stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret påbörjat ett
arbete med att utveckla metoder och indikatorer för att på ett strukturerat och systematiskt sätt följa upp
grunduppdraget. I detta arbete utgår förvaltningen bland annat från verksamhetens processer och de
förvaltningsspecifika indikatorer och NKI (Nöjd kund-index) som utvecklades under föregående
mandatperiod. Uppföljningen av grunduppdraget är målgruppsanpassad så att stadsbyggnadsnämnden,
förvaltningens ledningsgrupp, avdelningsledningar och chefer kan följa och styra utvecklingen över tid.
Uppföljningen av grunduppdraget presenteras för stadsbyggnadsnämnden i början av 2021.

Förklaring av värden
Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar det önskade utfallet där flickor alternativt kvinnor
visas först följt av pojkar alternativt män. Till sist visas annat barn alternativt annat vuxen. Värden utan
parentes visar det totala önskade utfallet.
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Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som
regional tillväxtmotor
Agenda 2030 fokus på
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur

Agenda 2030 verkar även för
1 Ingen fattigdom
7 Hållbar energi för alla
11 Hållbara städer och samhällen
12 Hållbar konsumtion och produktion
13 Bekämpa klimatförändringarna
14 Hav och marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald
17 Genomförande och globalt
partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Tillväxtfrämjande insatser för att bidra till välfärd och ökad sysselsättning för Malmöborna är avgörande
för stadens utveckling, attraktivitet och hållbarhet.
Malmö är den viktigaste noden i arbetsmarknadsregionen och försörjer i hög grad omlandet med
arbetsplatser. Regional tillväxt utan negativa konsekvenser för klimat och miljö förutsätter att bostäder och
arbetsplatser i klimatsmarta byggnader främst placeras i kollektivtrafiknära lägen. När kommunstyrelsen
2019 gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av översiktsplanen, gav man också
nämnden i uppdrag att ta upp planering för högre/tätare bebyggelse i stationsnära lägen i översiktsplanens
strategier.
Utbyggnaden i Hyllie har pågått i ett antal år och arbetet kommer att fortsätta under lång tid framöver.
Nyhamnen står i startgroparna för att bli ett av Malmös största och viktigaste områden för såväl
arbetsplatser som bostäder under de närmaste decennierna. De nyöppnade stationerna i Östervärn och
Rosengård ger möjlighet till stadsutveckling med arbetsplatser även i Malmös östra delar. Öresundsmetron
mellan Malmö och Köpenhamn kan på längre sikt ge nya och bättre förutsättningar för stationsnära
planering. Här deltar stadsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen och tekniska nämnden i
utredningarna.
Sysselsättningsfrågan är viktig för stadens sociala hållbarhet. Alltför många Malmöbor går idag utan arbete
som ger egen försörjning och hindras därmed från att nå sin fulla potential. Arbetslösheten är högre bland
ungdomar, bland utrikes födda, samt bland män i jämförelse med kvinnor. För att motverka arbetslöshet
behövs en mångfald av yrkesområden och arbetsplatser. Huvuddelen av Malmös arbetsplatser finns och
skapas i den blandade staden tillsammans med bostäder. Det är samtidigt viktigt att skapa utrymme för
mer ytkrävande företag och för verksamheter som av olika anledningar kan störa omgivningen. En viktig
jämställdhets- och jämlikhetsfråga är att arbetsplatser och bostäder är lättillgängliga med kollektivtrafik och
cykel.
Där blandad stadsbebyggelse möter verksamhetsområden finns risk för målkonflikter. Projektet
Förtätningens effekter har under 2019 arbetat med ett underlag som ska vara till stöd vid planläggning.
Underlaget tydliggör roller och understryker behovet av att stadens förvaltningar arbetar tillsammans i
situationer där målkonflikter mellan industriverksamheter och bostadsbebyggelse uppstår.
I all planering av staden samverkar stadsbyggnadsnämnden med nämnder, fastighetsbolag, myndigheter
med flera. Stadsbyggnadsnämnden trycker särskilt på vikten av dialog med näringslivet – för att förmedla
stadens långsiktiga visioner och för att lösa konkreta frågor i samband med etableringar och
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företagslokaliseringar. Den fysiska planeringen ska stå för både stabilitet och föränderlighet.
Indikator

Önskat utfall 2022

Antal tilldelade detaljplaneuppdrag för
verksamheter och kontor på kommunal mark.

6 detaljplane-uppdrag

Planeringskommentar mandatperiod
För att säkerställa att staden kontinuerligt kan upplåta byggklar mark behöver stadsbyggnadsnämnden
prioritera ett visst antal mer omfattande detaljplaner för verksamheter i samarbete med tekniska nämnden.
Förväntat resultat är att stadsbyggnadsnämnden skall påbörja minst sex detaljplaner (på kommunal mark)
under mandatperioden. Indikatorn kommer att följas upp vid delårsrapport, årsanalys och vid analys av
mandatperioden.
Antal möjliggjorda kvm BTA för verksamhetsytor
på kommunal mark i antagna detaljplaner.

500 000 kvm

Planeringskommentar mandatperiod
Målvärdet är till stor del styrt av vad som bedöms möjligt med hänsyn till läget av pågående och planerade
detaljplaner. Genom att upprätta detaljplaner som innehåller verksamhetsytor skapas förutsättningar för
etableringar av nya företag som ger nya arbetstillfällen. Arbetsplatstätheten skiljer sig åt beroende på vad som
planeras för. I denna indikator inkluderas planbestämmelserna C, D, G, H, J, U, Z. Antal anställda beräknas till
cirka 5 – 15 anställda per 1 000 kvm BTA. Detaljplaneprocessen har föregåtts av arbete, planering och tidiga
skeden tillsammans med fastighets- och gatukontoret. Det förväntade resultatet för perioden är att
verksamhetsytor för minst 500 000 kvm BTA har antagits av stadsbyggnadsnämnden mellan åren 2020–2022.
Indikatorn kommer att följas upp vid delårsrapport, årsanalys och analys av mandatperioden.
Antal möjliggjorda kvm BTA för kontorsytor på
kommunal mark i Hyllie i antagna detaljplaner.

100 000 kvm

Planeringskommentar mandatperiod
Målvärdet är till stor del styrt av vad som bedöms möjligt med hänsyn till läget av pågående och planerade
detaljplaner. Genom att upprätta detaljplaner som innehåller kontorsytor skapas förutsättningar för
etableringar av nya företag som ger nya arbetstillfällen. Arbetsplatstätheten skiljer sig åt beroende på vad man
planerar för. I denna indikator inkluderas endast planbestämmelsen K. Antal anställda på kontor räknas till
mellan 40 – 60 per 1000 kvm BTA. Detaljplaneprocessen har föregåtts av arbete, planering och tidiga skeden
tillsammans med fastighets- och gatukontoret. Det förväntade resultatet för mandatperioden är att gällande
Hyllie ska kontorsytor för minst 100 000 kvm BTA ha antagits av stadsbyggnadsnämnden mellan åren 2020–
2022. Indikatorn kommer att följas upp vid delårsrapport, årsanalys och analys av mandatperioden.

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade
utsläpp av växthusgaser
Agenda 2030 fokus på
7 Hållbar energi för alla
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
12 Hållbar konsumtion och produktion
13 Bekämpa klimatförändringarna

Agenda 2030 verkar även för
3 God hälsa och välbefinnande
6 Rent vatten och sanitet för alla
11 Hållbara städer och samhällen
14 Hav och marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt
partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
En helhetssyn på trafiken och dess infrastruktur är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Alla
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trafikslag – bil, kollektivtrafik, cykel och gång samt olika former av godstransporter – fyller sina funktioner
för individer och samhälle, där en god planering ska väga samman miljömässiga, sociala och ekonomiska
intressen. Ett trafiksystem med människan i fokus gynnar stadslivet och Malmöborna. Ambitionen som
återfinns i Översiktsplan för Malmö att bygga Malmö tätare ger goda förutsättningar för hållbara sätt att
transportera människor och gods.
Stadsbyggnadsnämnden arbetar aktivt för ett hållbart trafiksystem som minskar den negativa påverkan på
miljön. Samverkan sker med tekniska nämnden beträffande Storstadspaketet, där stadens åtagande om att
bygga 26 750 nya bostäder fram till 2035 matchas av statlig finansiering av kollektivtrafik och cykelvägar.
Tillsammans med tekniska nämnden och kommunstyrelsen deltar stadsbyggnadsnämnden i planeringen av
en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn.
Bygg- och anläggningssektorn står idag för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp.
Stadsbyggnadsnämnden deltar tillsammans med miljönämnden i branschinitiativet Lokal färdplan för en
klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30). Stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med
övriga nämnder, påbörjar Malmö stads förflyttning med siktet på klimatneutralt byggande år 2030.
Stadsbyggnadsnämnden är tillsammans med flera nämnder delaktiga i projektet Malmö - framtidens kuststad,
som syftar till att säkra staden mot framtida havsnivåhöjningar. Stadsbyggnadsnämnden kommer under
mandatperioden också att fördjupa arbetet kring skyfallsanpassning av staden, främst i samarbete med
tekniska nämnden.
Indikator

Önskat utfall 2022

Antal möjliggjorda bostäder i antagna detaljplaner
inom Storstadspaketets influensområde.

4 500 bostäder

Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn följer upp Storstadspaketets bostadsåtagande, där Malmö stad utfäster 26 750 färdigställda bostäder
i Malmö fram till och med år 2035. Det innebär i genomsnitt cirka 1 500 färdigställda bostäder på kommunal
och privat mark per år. En förutsättning för att i framtiden färdigställa bostäder i rätt takt är att nämnden antar
detaljplaner för i genomsnitt 1 500 bostäder per år. Indikatorn kommer att följas upp vid delårsrapport,
årsanalys och analys av mandatperioden.
Detaljplaner som innehåller minst 10 bostäder som
givits planuppdrag från och med 2020 skall ha en
grönytefaktor om 0,6 vid antagande.

80 %

Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn har valts för att säkerställa att stadsbyggnadsnämnden ger gröna och blå miljöer utrymme i
planeringen. Indikatorns önskade utfall om 80 procent motsvaras av att det är svårt i den täta staden att uppnå
100 procent även om det är önskvärt. Det önskade utfallet om 80 procent innebär en ökning jämfört med 2019
(75 procent av antagna detaljplaner innehållande mer än tio bostäder). Indikatorn kommer att följas upp vid
delårsrapport, årsanalys och analys av mandatperioden.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för
minskad segregation
Agenda 2030 fokus på
10 Minskad ojämlikhet
11 Hållbara städer och
samhällen

Agenda 2030 verkar även för
1 Ingen fattigdom
3 God hälsa och välbefinnande
4 God utbildning för alla
5 Jämställdhet
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
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9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Malmö haren utmaning med segregation, vilket gör att exempelvis barns uppväxtvillkor och människors
hälsa skiljer sig kraftigt åt mellan olika stadsdelar. Genom fysisk planering har stadsbyggnadsnämnden viss
rådighet över att verka för minskad segregation, men som med all annan stadsutveckling sker det i
samverkan med en rad olika aktörer.
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för framtagandet av Översiktsplan för Malmö som strävar mot att Malmö
ska bli en nära, tät, grön och funktionsblandad stad som i huvudsak växer innanför Yttre ringvägen.
Genom att satsa på stadsutveckling i hela staden ökar människors möjligheter till social och fysisk
rörlighet. De nyöppnade stationerna ger möjlighet till bostäder och arbetsplatser i Östervärn, Rosengård
och Persborg. I Hyllie har ett nytt centrum för Malmö etablerats och utvecklingen fortsätter. Nyhamnen
utvidgar Malmö centrum norrut. I Västra Hamnen har Varvsstaden påbörjats. I Sorgenfri omvandlas
gamla industriområden till ny blandad stadsbebyggelse. I Elinegård växer en ny stadsdel fram på vad som
tidigare framför allt var jordbruksmark och samma gäller för Fortuna och Hemgården i östra Malmö.
En mer tätbebyggd stad ger ett bredare utbud av olika bostadstyper och boendeformer i befintliga
områden. Malmö sociala ojämlikhet har delvis sin orsak i hur olika bostadstyper och upplåtelseformer är
fördelade i bostadsbestånden. För att stärka den sociala hållbarheten behöver stadsdelar med ett ensidigt
bostadsutbud kompletteras med fler boendeformer, något som förutsätter samarbete med exempelvis
tekniska nämnden och fastighetsbolagen En särskilt viktig roll har Malmö stads allmännyttiga
bostadsbolag (MKB), som stadsbyggnadskontoret tillsammans med fastighets- och gatukontoret aktivt
samverkar med för att uppnå 2 250 färdigställda bostäder fram till innevarande mandatperiods slut. När
staden förtätas måste särskild hänsyn tas för att säkra ytor för barns lek och rörelse, liksom ytor för gröna
och blå miljöer.
Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden samarbetar i framdriften av Storstadspaketet som förväntas
bidra till en mer sammanbunden stad. Kombinationen av satsningar på bostäder, kollektivtrafik och cykel
är viktiga faktorer för att skapa en hel stad med goda boendemiljöer i alla delar av Malmö.
Indikator

Önskat utfall 2022

Antal möjliggjorda bostäder i antagna detaljplaner
på kommunal mark.

4 000 bostäder

Planeringskommentar mandatperiod
Målvärdet är framtaget tillsammans med fastighets- och gatukontoret och speglar i stort det behov som lyfts i
Handlingsplan för bostadsförsörjning. Malmö stad saknar bra verktyg för att säkerställa bostadsutbudet för
hushåll med låga inkomster. Genom att använda den kommunala marken strategiskt och kreativt kan Malmö
stad emellertid påverka vad som byggs med en blandning av hyres- och bostadsrätter. Indikatorn kommer att
följas upp vid delårsrapport, årsanalys och analys av mandatperioden.
Antal möjliggjorda småhus/enfamiljshus i antagna
detaljplaner.

400 småhus/enfamiljshus

Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att detaljplaneringen sker i enlighet med
översiktsplanens planeringsinriktning om en nära, tät, grön och funktionsblandad stad. Målvärdet är till stor del
styrt av vad som bedöms möjligt med hänsyn till läget av pågående och planerade detaljplaner. Indikatorn
kommer att följas upp vid delårsrapport, årsanalys och analys av mandatperioden.
Antal möjliggjorda bostäder i antagna detaljplaner
inom Storstadspaketets influensområde.
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Indikator

Önskat utfall 2022

Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn följer upp Storstadspaketets bostadsåtagande, där Malmö stad utfäster 26 750 färdigställda bostäder
i Malmö fram till och med år 2035. Det innebär i genomsnitt cirka 1 500 färdigställda bostäder på kommunal
och privat mark per år. En förutsättning för att i framtiden färdigställa bostäder i rätt takt är att nämnden antar
detaljplaner för i genomsnitt 1 500 bostäder per år. Indikatorn kommer att följas upp vid delårsrapport,
årsanalys och analys av mandatperioden.
Sociala konsekvensbedömningar som belyser
sociala frågor ska genomföras för fördjupade
översiktsplaner, planprogram och tillämpliga
detaljplaner.

100 %

Planeringskommentar mandatperiod
Sociala konsekvensbedömningar bygger på att en bredd av kompetenser samlas och med sin gemensamma
förståelse försöker ge en rättvis bild av hur det sociala livet påverkas av en planerad förändring. Syftet är att
sociala frågor ska lyftas tidigt, ventileras och följas upp under projekteringens gång. I en social
konsekvensbedömning belyses barnrättsperspektivet, jämlikhet och jämställdhet specifikt. Den sociala
konsekvensbedömningen ska ge beslutsfattare ett bättre beslutsunderlag. Uppföljningen av indikatorn sker
genom en sammanställning av genomförda sociala konsekvensbeskrivningar i större planeringsprojekt.
Indikatorn kommer att följas upp vid delårsrapport, årsanalys och analys av mandatperioden.
Vid all lokalisering av offentliga institutioner, till
exempelvis skolor, kulturinstitutioner och
fritidsanläggningar, ska funktionernas möjligheter
att motverka segregation i staden vägas in.
Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn har valts eftersom stadsbyggnadsnämnden har viss rådighet över stadens arbete för minskad
segregation. Som med all annan stadsutveckling sker arbetet i samverkan med en rad olika aktörer. Indikatorn
kommer att följas upp vid delårsrapport, årsanalys och analys av mandatperioden.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

1 Ingen fattigdom

2 Ingen hunger

4 God utbildning för alla

3 God hälsa och välbefinnande

11 Hållbara städer och
samhällen

5 Jämställdhet
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
10 Minskad ojämlikhet
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Hemlöshet är en fråga som är allvarlig såväl för den som drabbas som för samhället. Stadens kostnader för
hemlöshet har ökat de senaste åren, vilket har gjort det till en alltmer prioriterad fråga.
Stadsbyggnadsnämndens viktigaste uppgift för att motverka hemlöshet är att satsa på ett omfattande och
varierat bostadsbyggande i hela staden. De närmaste åren är stadsbyggnadsnämnden involverad i en
mängd utbyggnadsområden från Västra Hamnen i norr till Bunkeflostrand i söder, från Rosengård i öster
till Limhamns hamnområde i väster. Stadsbyggnadsnämnden samarbetar med tekniska nämnden som har
huvudansvaret för genomförandet av Storstadspaket och kommunens exploateringsverksamhet som bland
annat innebär att uppfylla bostadsåtagandet om totalt 26 750 nya bostäder fram till 2035. Samverkan med
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Malmö stads allmännyttiga bostadsbolag (MKB) är också viktig för att få till bostadsbyggande i hela
staden.
Nyproduktion av bostäder på marknadens villkor råder inte bot på all hemlöshet. För vissa hemlösa är
gapet mellan betalningsförmåga och hyresnivåer helt enkelt för stort och barnfamiljer är en särskilt utsatt
grupp när det gäller strukturell hemlöshet. För dessa krävs särskilda satsningar.
Indikator

Önskat utfall 2022

Antal antagna detaljplaner inom ramen för
projektet Mallbo.

2 detaljplaner

Planeringskommentar mandatperiod
Stadsbyggnadsnämnden avser genomföra pilotprojektet Mallbo. Genom att på ett kreativt sätt använda
planverktyg och markinnehav är ambitionen att skapa hyresrätter med lägre hyresnivåer. Ett arbete där
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden samarbetar. Tre områden är utpekade som möjliga
projektområden för stadens markanvisning. Indikatorn anses uppnådd när två av detaljplanerna i områdena har
antagits inom mandatperioden. Målvärdet kommer att följas upp vid delårsrapport, årsanalys och analys av
mandatperioden.

Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att under
mandatperioden påbörja processen med att bygga ett supercykelstråk.
Stadsbyggnadskontoret ska tillsammans med fastighets- och gatukontoret arbeta vidare med planeringen
av supercykelstråk i Malmö. I uppdraget ska standard, koncept och identitet för supercykelstråk i Malmö
tas fram och sedan utredas och kostnadsberäknas längs ett av de utpekade stråken. Genomförande av
åtgärder längs supercykelstråket beräknas påbörjas under 2022.
Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utveckla och
förbättra arbetet med en serviceinriktad myndighetsutövning.
Stadsbyggnadskontoret ska under 2021 arbeta metodiskt med att anpassa arbetssätt och kommunikation
utifrån politikens, aktörers och medborgarnas olika behov. Det kan omfatta exempelvis språkliga uttryck
och uttryck i bild men också hur nämnden och förvaltningen kommunicerar stadsutvecklingsprocessen
och motiverar beslut.
Utvecklingsarbetet kommer innebära att digitaliseringens möjligheter ytterligare utforskas för att bidra till
effektivisering i handläggning och kommunikation med de sökande.
Ett annat utvecklingsområde är att hitta smidigare vägar till stadsbyggnadskontoret för stadens externa och
interna byggaktörer för en mer effektiv byggprocess. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med flera
förvaltningar och i förädlingsprocessen, där samarbete sker mellan stadsbyggnadskontoret, fastighets- och
gatukontoret och miljöförvaltningen.
Stadsbyggnadskontoret har i sitt uppdrag ofta en rådgivande roll och genom att effektivisera hanteringen i
processerna och underlätta för sökande ges större utrymme för denna roll.
Kommunstyrelsen, tillsammans med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden,
ges i uppdrag utreda förutsättningarna för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i
Malmö med syfte att främja fler arbetstillfällen i staden.
Stadens tillväxt och förtätning, en ökad e-handel, miljökrav och Fehrman Bält-förbindelsen är exempel på
inslag i stadens utveckling som gett och kommer att ge godstrafiken förändrade förutsättningar. Malmös
hamn och Malmös strategiska läge som inkörsport till landet gör det angeläget att skapa en samlad syn på
godstrafikens framtida utveckling i staden. Stadsbyggnadskontoret, stadskontoret och fastighets- och
gatukontoret kommer gemensamt att utreda förutsättningarna för en utveckling av godstrafiken genom
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Malmö. Utredningen har kopplingar till flera andra pågående arbeten, bland annat den om synen på nya
verksamhetsområden och vad de ska användas till för att bäst stödja Malmö som tillväxtmotor i regionen.

Målområde - Trygghet och delaktighet
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland
Malmöborna och för att brottsligheten ska minska
Agenda 2030 fokus på
11 Hållbara städer och samhällen
16 Fredliga och inkluderande
samhällen

Agenda 2030 verkar även för
1 Ingen fattigdom
3 God hälsa och välbefinnande
4 God utbildning för alla
5 Jämställdhet
10 Minskad ojämlikhet
17 Genomförande och globalt
partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Att skapa trygga och säkra livsmiljöer är ett högt prioriterat mål i stadsbyggnadskontorets arbete med
detaljplaner och bygglovgivning. I Malmö stads arkitekturpolitiska dokument Arkitekturstaden Malmö
betonas trygghetsfrågor som exempelvis publika bottenvåningar, överblickbara stadsmiljöer och att staden
är utformad så att alla människor kan tillgodogöra sig dess kvaliteter och för främja möten och social
samvaro.
Stadsbyggnadsnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom sitt uppdrag att bedriva tillsyn enligt
bygglagstiftningen.
Stadsbyggnadsnämnden är skyldig att utreda behovet av att ingripa eller ta ut påföljd, så snart det finns
anledning att anta att någon inte följer en bestämmelse i bygglagstiftningen. Det innebär att
stadsbyggnadsnämnden kan förbjuda användningen av byggnader med allvarliga säkerhetsbrister och
kräva rättelse när en användning inte kan få tillstånd i efterhand. Vanliga överträdelser relaterade till
trygghet är att en byggnad börjar användas för andra ändamål eller att ytterligare bostäder inreds utan
bygglov.
Sedan 2015 noteras en ökning av antalet ärenden där det finns risk för människors hälsa och säkerhet, ofta
rör det sig om farliga bostäder i källare eller industribyggnader. Många personer som hamnar i dessa
boenden lever i en utsatt situation och behovet av bostadstillsyn förväntas vara stort de närmaste åren.
Stadsbyggnadsnämnden har sedan 2017 ett omfattande samarbete kring samordnad tillsyn tillsammans
med kommunala och statliga myndigheter såsom miljöförvaltningen, Räddningstjänst Syd,
tillståndsenheten på Arbets- och socialförvaltningen, Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Kronofogden
och Skatteverket. Samarbetet med Polismyndigheten möjliggör fokus på platser där tillsynen kan försvåra
för fortsatt brottslighet. Det samordnade tillsynsarbetet har byggts upp kring projektet Tryggare Malmö och
kommunfullmäktige har beslutat att satsningen på samordnad tillsyn ska bli permanent.
Stadsbyggnadsnämnden har inte identifierat några målkonflikter gällande tillsynsarbetet.
Integrering av jämlikhets-, jämställdhets- och barnperspektivet görs där det är relevant. Att stänga ner
olämpliga samlingslokaler och bostäder förväntas leda till en ökad trygghet som gör staden tillgänglig för
fler. Inom den riktade tillsynen har samlingslokaler upptäckts där omyndiga personer serverats alkohol och
tobak; att stänga den sortens samlingslokaler förväntas skydda barn från hälsorisker.
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Indikator

Önskat utfall 2022

Antal stängda olovliga samlingslokaler

30 st

Planeringskommentar mandatperiod
För att skapa trygghet för människor som utsätts och bekämpa brottsligheten är det viktigt att minska antalet
olovliga verksamheter, i synnerhet samlingslokaler. Indikatorn är kvantitativ och är vald för att kunna följa upp
om stadsbyggnadsnämndens arbete mot olovliga samlingslokaler är framgångsrikt. Indikatorn baseras på
statistik över handlagda och åtgärdade tillsynsärenden. Avstämningen görs vid delårsrapport, årsanalys samt
analys av uppnådda resultat vid mandatperiodens slut. Önskat utfall för mandatperioden är valt utifrån tidigare
erfarenheter och under förutsättning att arbetet kan fortsätta med motsvarande resurser.
Stadsbyggnadsnämnden har inte identifierat några målkonflikter i tillsynsarbetet. Integrering av jämlikhets-,
jämställdhets- och barnperspektivet görs där det är relevant.
Antal stängda olovliga bostäder

150 st

Planeringskommentar mandatperiod
Många olovliga boenden har allvarliga brister i hälsoskydd och säkerhet. Det är vanligt med direkt olämpliga
bostäder i källare och i industrifastigheter. Indikatorn är kvantitativ och har valts för att följa upp antalet
bostäder som stängs. Indikatorn baseras på statistik över handlagda och åtgärdade tillsynsärenden.
Avstämningen görs vid delårsrapport, årsanalys och vid analys av mandatperiod genom redovisning av uppnått
resultat och kommentarer kring detta. Önskat utfall för mandatperioden är valt utifrån tidigare erfarenheter och
under förutsättning u att arbetet kan fortsätta med motsvarande resurser. Stadsbyggnadsnämnden har inte
identifierat några målkonflikter i tillsynsarbetet. Integrering av jämlikhets-, jämställdhets- och barnperspektivet
görs där det är relevant. Att stänga ner olämpliga samlingslokaler och bostäder förväntas leda till en ökad
trygghet som gör staden tillgänglig för fler. Inom den riktade tillsynen har samlingslokaler upptäckts där
omyndiga personer serverats alkohol och tobak; att stänga den sortens samlingslokaler förväntas skydda barn
från hälsorisker.

Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder och relevanta myndigheter, ges i
uppdrag att växla upp arbetet med att komma åt strukturer kring välfärdsfusk och den
svarta ekonomin i Malmö.
Processkartläggning för utredningsärenden inom tillsyn avseende olovligt byggande och användning är
påbörjad och en vidareutveckling av denna ska genomföras under 2021. Stadsbyggnadskontoret arbetar i
samarbete med fler interna och externa aktörer inom ramen för Tryggare Malmö och
stadsbyggnadsnämnden redovisar hur många olovliga bostäder och samlingslokaler som stängts genom
tillsynsarbetet.
Syftet med att vidareutveckla och effektivisera utredningsprocessen är att fler ärenden i Tryggare Malmö kan
hanteras för att uppnå ökad trygghet och försvåra för den svarta ekonomin att hitta lokaler för sina
verksamheter.

Målområde - En god organisation
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att
säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar
Agenda 2030 fokus på
3 God hälsa och välbefinnande
5 Jämställdhet
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
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Planeringskommentar mandatperiod
Stadsbyggnadsnämndens målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god
arbetsmiljö och trygga anställningar görs bland annat genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla
medarbetare erbjuds heltidsanställningar. Stadsbyggnadskontorets verksamheter planerar och genomför
arbetsmiljöaktiviteter samt följer upp arbetsmiljön.
Stadsbyggnadskontoret samarbetar med andra förvaltningar genom att följa stadens gemensamma HRprocesser. Samarbete sker även gällande företagshälsovård och upphandlade externa konsulter.
Stadsbyggnadskontoret arbetar tillsammans med de andra tekniska förvaltningarna vid frågor som rör
attraktiv arbetsgivare, kompetensförsörjning, lönebildning och arbetsmiljö. Idag finns HR-nätverk inom
de tekniska förvaltningarna.
Stadsbyggnadsnämnden har inte identifierat några målkonflikter.
Stadsbyggnadskontoret avser att fortsätta med informationsinsatser och utbildningar i jämställdhets- och
jämlikhetsperspektivet för chefer och medarbetare. Kontoret arbetar efter stadens rekryteringsprocess som
är fri från diskriminering och årligen görs löneanalyser för att förhindra osakliga löneskillnader mellan män
och kvinnor.
Indikator

Önskat utfall 2022

Andel sjukfrånvaro

högst 4%
(4%) (4%) (4%)

Planeringskommentar mandatperiod
Stadsbyggnadskontoret arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet. Uppföljning av sjukfrånvaro ger
information om behov av åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö. Statistik hämtas från systemet Koll och
analyser görs av chef tillsammans med HR. Skyddsombud involveras kontinuerligt. Stadsbyggnadskontorets
sjukfrånvaro har varierat över tid och skiljer sig mellan olika verksamheter. Tidiga insatser kan förhindra
långtidssjukskrivningar och ger förutsättningar för en god arbetsmiljö. All statistik och analyser är
könsuppdelad. Avstämningen av indikatorn göras vid delårsrapport, årsanalys och analys av mandatperioden.
Minst 60% av företagshälsovården ska vara av
förebyggande karaktär.

minst 60 %

Planeringskommentar mandatperiod
För att säkerställa att stadsbyggnadskontoret i första hand lägger insatserna på förebyggande arbete snarare
än rehabiliterande mäter förvaltningen inköpt företagshälsovård. Uppföljning görs vid årsanalys och analys av
mandatperiod. All statistik redovisas könsuppdelat.
Total HME (hållbart medarbetarengagemang)

minst 76 %
(76 %) (76 %) (76 %)

Planeringskommentar mandatperiod
Stadsbyggnadskontorets resultat av medarbetarundersökningen, HME, har försämrats något de senaste
mätningarna. Indikatorn visar mått på motivation, ledarskap och styrning i syfte att vara en attraktiv
arbetsgivare med god arbetsmiljö. Indikatorn följs årligen vid årsanalys och analys av mandatperioden.
Resultatet är könsuppdelat.
Exitintervju
Planeringskommentar mandatperiod
En del i kompetensförsörjningsprocessen sker i samband med avslut av anställning eftersom exitintervjuer är
ett sätt att hämta in och analysera medarbetarens erfarenheter av förvaltningen som arbetsgivare. Information
hjälper förvaltningen i den fortsatta planeringen av verksamheten och förbättringar av arbetsmiljön. Samtliga
medarbetare som slutar ska intervjuas av HR-personal i ett exitsamtal. Resultatet förmedlas till berörda chefer.
HR ska årligen genomföra en kvalitativ analys av exitintervjuer för att identifiera förbättringsområden.
Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys och analys av mandatperioden.
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Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

4 God utbildning för alla

11 Hållbara städer och samhällen
16 Fredliga och inkluderande samhällen

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt

17 Genomförande och globalt
partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Stadsbyggnadsnämndens mål att säkerställa en god kompetensförsörjning genom att följa stadens
kompetensförsörjningsprocess. Årligen görs analyser för att identifiera kompetensgap på kort och lång
sikt. Där det finns gap upprättas handlingsplaner med lämpliga insatser.
Stadsbyggnadskontoret arbetar tillsammans med de andra tekniska förvaltningarna vid frågor som rör
varumärke, marknadsföring och kompetensförsörjning. Idag finns HR-nätverk inom de tekniska
förvaltningarna.
Stadsbyggnadsnämnden har inte identifierat några målkonflikter.
Stadsbyggnadskontoret avser att fortsätta med informationsinsatser och utbildningar i jämställdhets- och
jämlikhetsperspektivet för chefer och medarbetare. Kontoret följer stadens rekryteringsprocess som är fri
från diskriminering.
Indikator

Önskat utfall 2022

Genomföra kompetensförsörjningskartläggning
och genomföra åtgärder.
Planeringskommentar mandatperiod
Stadsbyggnadskontoret ska genomföra strategiska kompetensanalyser för att identifiera kompetensgap på
förvaltningen. Kompetensgapen och analyser är underlag för verksamhetsplanering. Stadens gemensamma
kompetensförsörjningsprocess kommer att användas vid den årliga kvalitativa analysen. Avstämning av
indikator sker vid årsanalys och analys av mandatperioden. Jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet beaktas
genom att enbart analysera kompetenser, inte det kön som är bärare av kompetensen.

Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva
att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet,
professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den
digitala utvecklingen
Agenda 2030 fokus på
5 Jämställdhet
10 Minskad ojämlikhet
11 Hållbara städer och samhällen
16 Fredliga och inkluderande
samhällen

Agenda 2030 verkar även för
1 Ingen fattigdom
4 God utbildning för alla
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
13 Bekämpa klimatförändringarna
17 Genomförande och globalt partnerskap
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Planeringskommentar mandatperiod
Stadsbyggnadsnämnden har arbetat med att utveckla och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i syfte
att gynna Malmöbor, samhällsaktörer och medarbetare. Kontoret följer en digital agenda för åren 2018 –
2022 som är ett inriktningsdokument för förvaltningens samlade digitala utveckling. Agendan är en
fördjupning av Det digitala Malmö, Malmö stads digitaliseringsprogram, anpassad till förvaltningens
verksamhet och förutsättningar.
Den digitala agendan innehåller sju målområden för förvaltningens digitala utveckling som utgör
utgångspunkten för hur förvaltningen ska arbeta med och bidra till kommunfullmäktigemålet.
Stadsbyggnadsnämnden samarbetar med andra förvaltningar kring digitalisering bland annat land annat
med de tekniska förvaltningarna när det gäller geografiska data och webbkartan mMap. Nämnden
samarbetar även med digitaliseringsteamet på stadskontoret. Samarbetet kommer att utvecklas och
fördjupas under mandatperioden.
Stadsbyggnadsnämnden har inte identifierat några målkonflikter.
Stadsbyggnadsnämnden avser att integrera jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiv där det är
relevant. I de fall det är relevant kommer förvaltningen att beskriva hur integrationen har genomförts i
samband med uppföljningen av målet.
Indikator

Önskat utfall 2022

Kvalitativ utvärdering av de sju målen i
stadsbyggnadskontorets Digitala agenda
Planeringskommentar mandatperiod
För att följa stadsbyggnadsnämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet har nämnden valt att utgå från
stadsbyggnadskontorets digitala agenda för åren 2018 – 2022. I den digitala agendan har förvaltningen
identifierat sju mål som är viktiga för att nämnden och förvaltningen ska ligga i framkant vad gäller
digitalisering samtidigt som verksamheterna tillhandahåller god service. Förvaltningen kommer årligen
genomföra en kvalitativ bedömning av måluppfyllelsen och dess effekter.
Vid mandatperiodens slut planerar förvaltningen att genomföra en mer utförlig utvärdering och analys av den
digitala agendan. Underlag till analysen utgörs av intervjuer, observationer och relevanta dokument som
nämndsbudgetar och årsanalyser. Stadsbyggnadsnämnden avser att integrera jämställdhets-, jämlikhets- och
barnrättsperspektiv där det är relevant. I de fall det är relevant kommer förvaltningen att beskriva hur
integreringen har genomförts i samband med uppföljningen av indikatorn.

Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att tillsammans
med medarbetare och chefer, initiera ett utvecklingsarbete i organisationen med målet
att skapa ett öppet, inkluderande och tryggt Malmö.
Under 2021 påbörjas arbetet med en ny kultur- och ledarskapsstrategi för Malmö stad. Fokus vildar vid att
ta fram ett utvecklingskoncept för stadens chefer och medarbetare att tillsammans utveckla ledarskapet
och en gemensam kultur i verksamheterna. Under inledningen av året planerar stadskontoret att
tillsammans med förvaltningschefer i Malmö stad identifiera prioriterade utvecklingsinsatser. Genom
strategiskt arbete över förvaltningsgränserna kommer därefter samtliga chefer och medarbetare i Malmö
stad att göras delaktiga och involveras i kultur- och verksamhetsutvecklingen.
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Utifrån värdskapet för den svenska delen av World Pride 2021 är det viktigt att Malmö
tar ytterligare ett kliv i arbetet med att stärka HBTQIA+ -personers rättigheter. Inför
och under 2021 ges därför samtliga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag, att inom
ramen för nämndernas arbete med att integrera tvärsektoriella frågor i planering och
uppföljning säkerställa utveckling av ett tydligt HBTQIA+ -perspektiv i sin verksamhet.
Under 2021 avser stadsbyggnadskontoret att pröva ett nytt arbetssätt för sociala perspektiv i
planeringsprocesserna. En gemensam konsultativ funktion för sociala perspektiv i stadsplaneringsuppdrag
förväntas ge bättre förutsättningar för ett tvärsektoriellt angreppssätt, där HBTQIA+ ingår bland flera
perspektiv. Kunskapsläget om HBTQIA+ i den fysiska planeringen, och den hänsyn som perspektivet ges
i planeringsprocesserna, behöver undersökas.
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Plan för verksamheten
Viktiga frågor på Stadsbyggnadskontoret
Målområde - Utbildning och arbete
Planering för fler jobb och ökad sysselsättning
Verksamhetsområden
De verksamhetsområden som redovisas i Malmös översiktsplan är i huvudsak avsedda för verksamheter
som är ytkrävande, farliga eller störande och som inte kan inlemmas i den blandade stadsbebyggelsen. Till
dessa hör exempelvis industrianläggningar, lager- och logistikverksamheter, verkstäder och
energiproduktion. Detta är verksamheter som är viktiga för staden, ger sysselsättning och bidrar till ett
diversifierat näringsliv, något som gör staden mindre konjunkturkänslig. Ett kunskaps- och
diskussionsunderlag kommer att tas fram för att belysa behovet av ytterligare verksamhetsområden.
Underlaget utarbetas tillsammans med stadskontoret och fastighets- och gatukontoret.
I ett tidigare genomfört budgetuppdrag om verksamhetsområden rekommenderas att Malmö stad i det
fortsatta arbetet fokuserar på tre geografier, av vilka Fosie företagsområde är ett. Ett inventeringsarbete
har genomförts beträffande Fosie och under 2021 fortsätter arbetet med att pröva och utveckla
potentialen för fler arbetsplatser och bättre yteffektivitet.
Extratjänster
Det finns många Malmöbor som ännu inte kommit ut i arbetslivet. Skälen kan vara språksvårigheter,
konkurrens på arbetsmarknaden eller brist på nätverk och kontakter. Malmö stad har ett ansvar för att ge
Malmöborna möjlighet till självförsörjning och integration för att underlätta vardag och familjeliv. Att få
in fler personer i arbete ger en ökad samhörighet, minskar utanförskap och ger familjen en möjlighet till
självförsörjning, vilket i sin tur ger barnen bättre framtidsutsikter. Får fler Malmöbor arbete leder också
detta till minskat försörjningsstöd. Under 2021 ska stadens organisation skapa minst 1 000 nya
extratjänster. Stadsbyggnadskontoret ska möjliggöra för minst 13 extratjänster i verksamheten. Under
ledning av HR på förvaltning tillsammans med representanter från arbetsmarknads- och
socialförvaltningen ska stadsbyggnadskontorets chefer identifiera och besätta platserna.
Målområde - Stadsutveckling och klimat
Klimatanpassning
Klimatanpassning
En strategi för kustskydd, med återrapportering till kommunstyrelsen, ska tas fram till år 2023. Strategin
ska ligga till grund för inriktningsbeslut för genomförande på kort och lång sikt och ska innehålla förslag
till insatser, prioriteringar, finansieringsfrågor och tidplan för åtgärder för att skydda befintlig och ny
bebyggelse samt samhällsviktiga funktioner.
Klimatneutralt byggande
Förvaltningsövergripande samordning och implementering av Strategi för klimatneutralt byggande 2030
(LFM30) har påbörjats. Klimatneutrala temaområden kombineras med ett rörligt arbetssätt.
Stadsbyggnadskontoret avser att driva ett förvaltningsövergripande tema kring klimatneutral arkitektur.
Malmö stad är även representerade i ledningen för LFM30.
Energistrategi för Malmö
En ny Energistrategi för Malmö planeras att godkännas av stadsbyggnadsnämnden under 2021 och därefter
Nämndsbudget 2021, Stadsbyggnadsnämnden

24(33)

antas av kommunfullmäktige. Implementeringen sker genom förvaltningsövergripande framtagande av
handlingsplaner som antas i respektive nämnd. Samverkansforumet för nyckelaktörer, som togs fram i
samband med framtagandet av strategin, kommer vidareutvecklas för att möjliggöra fortsatt nära
samarbeten och samverkan med energibranschen.
Solceller
Stadsbyggnadskontoret avser att arbeta om riktlinjerna för att installera solceller samt se över processen
för att förenkla och förtydliga reglerna för de sökande.
Klimatomställning Malmö
I Malmö stads budget 2020 fick miljönämnden ett särskilt uppdrag att identifiera prioriterade insatser för
att snabbast åstadkomma minskning av utsläppen från respektive nämnd i syfte att bidra till att den globala
uppvärmningen stannar vid 1,5 grader.
Miljönämnden har initierat processen Klimatomställning Malmö med syfte att mobilisera Malmös olika
aktörer för att kraftsamla kring minskade växthusgasutsläpp. Stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning
deltar i arbetet.
En del i arbetet är att skapa en gemensam förståelse för och helhetsbild av Malmös största utsläppskällor,
kartlägga de åtgärder som mest effektivt kan minska utsläppen samt beräkna kostnader för och nyttor av
dessa åtgärder. Som ett steg i att identifiera prioriterade insatser för att uppnå en minskning av utsläppen
genomför miljönämnden under 2021 fördjupade kunskapsstudier inom områdena Infångning och lagring av
växthusgaser i Malmö, Utsläppsläget 2.0, Konsumtionsbaserade utsläpp och Nettonollutsläpp organisation. Studierna
ska ge underlag för hur Malmö stads organisation på ett effektivt sätt ska kunna minska sin
klimatpåverkan samt ge en grund för det fortsatta arbetet.
Stadsutvecklingsprojekt
Amiralsstaden och Culture Casbah
Avsikten är att stadsbyggnadsnämnden under 2021 ska godkänna planprogrammet för Amiralsgatan och
Station Persborg. Ambitionen är även att få planuppdrag för detaljplaner för etapp 1 längs Amiralsgatan och
etapp 1 på östra sidan av Station Persborg.
I nära anslutning till planprogramsområdet pågår detaljplanearbetet med Culture Casbah. Under 2021
planeras ett nytt förslag tas fram till samrådshandlingar. Syftet är att stärka och utveckla Rosengårdsstråket
för rörelser och möten som ger en ökad trygghet. Detaljplaneförslaget möjliggör nya bostäder, förskolor
och ytor för idrott, kultur, handel, samhällsservice och kontorsverksamhet.
Stadionområdet
Kommunfullmäktige gav 2020 kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder ta fram ett
förslag till finansiering och genomförande för Stadionområdets norra del. En utveckling av
Stadionområdets norra del förutsätter bland annat att tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden
påbörjar detaljplanearbetet och exploateringsprocessen. Kommunfullmäktige gav även
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att "tillsammans med tekniska nämnden och fritidsnämnden ta fram
förslag på lokalisering för en ny simanläggning i Malmö".
Nyhamnen
Under 2021 är avsikten att stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om att detaljplan för Smörkajen lämnas
för granskning samt beslutar om att ge stadsbyggnadskontoret planuppdrag för delområdena Jörgen
Kocksgatan och Vintergatan. Stadsbyggnadsnämnden kommer under ledning av tekniska nämnden att
arbeta fram ett markanvisningsprogram samt ett schema för markanvisningsprocessen för Smörkajen.
Stadsbyggnadskontoret har påbörjat en förstudie för att synliggöra och lyfta upp de viktigaste värdena för
Nyhamnens omvandling.
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Stärkt dialog och samverkan
Stadsbyggnadskontoret tar regelbundet fram interna och externa riktlinjer för olika stadsbyggnadsfrågor.
De interna riktlinjerna tas fram för att fungera som stöd i handläggningen så att samsyn kring
bedömningar och lagstiftning skapas och att rättssäkerheten är hög i myndighetsuppdraget. De externa
riktlinjerna tas fram för att vägleda de externa aktörerna hur staden ser på en specifik stadsbyggnadsfråga,
exempelvis höga hus eller vindsinredningar. Under 2021 kommer stadsbyggnadskontoret utvidga
omvärldsbevakningen och föra en dialog med relevanta externa aktörer så att beslutsunderlaget blir
tydligare och att implementeringen av beslutade riktlinjer förenklas.
Dialog och mellananvändning i Nyhamnen
Ett projektuppdrag, med fastighets- och gatukontoret som ansvarig förvaltning, kommer att tas fram i
samarbete med stadsbyggnadskontoret för dialog och mellananvändning i Nyhamnen. Uppdraget ska sätta
ramarna för dialogprocesser och temporär användning av ytor i Nyhamnen. Målsättningen är att främja
medborgarengagemang och kunskaps- och erfarenhetsutbyte som kan integreras i arbetet med Nyhamnen.
Planering för högre och tätare bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen
Förvaltningen arbetar med att aktualisera Översiktsplan för Malmö och att se över strategier och
planeringsriktlinjer utifrån det politiska direktivet om att undersöka möjligheterna för högre och tätare
bebyggelse i stationsnära lägen. Översiktsplanen väntas antas kring årsskiftet 2021/2022.
Under 2021 vidareutvecklas översiktsplanens inriktning och strategier gällande riktlinjer för höga hus.
Syftet är att tydliggöra stadsbyggnadsnämndens syn på hur Malmö stad kan arbeta med höga hus för att på
bästa sätt skapa värden och kvaliteter för Malmö och den specifika platsen.
Storstadspaketet
Stadsbyggnadskontoret arbetar i den förvaltningsövergripande samordningsorganisationen för
Storstadspaketet för att infria det avtal Malmö stad tecknat med staten. I detta arbete är det viktigt att i ett
tidigt skede ta fram underlag som gör det möjligt att prioritera framdriften i bostadsåtagandet som följer
av utbyggnaden av elektrifierade busslinjer, cykelbanor och tågförbindelsen Malmö-Lomma-Kävlinge.
Kollektivtrafikstråken är en grundläggande komponent i planeringen av staden och bidrar till att skapa
möjligheter för ett ökat bostadsbyggande. Stadsbyggnadskontoret har här en central uppgift.
Kollektivtrafikstråken passerar genom stadens stora utbyggnadsområden så som Nyhamnen och Hyllie
med flera. Under 2021 kommer fokus i arbetet att ligga på hur kontoret driver just denna typ av projekt
framåt för att även i komplexa områden skapa ett ökat bostadsbyggande och de mervärden som kommer
med tillgång till fler trafikslag.
Planering för grönytor och gröna stråk
Naturvårdsplan för Malmö
Uppdraget att aktualisera Malmö stads naturvårdsplan i samarbete med fastighets- och gatukontoret och
miljöförvaltningen fortsätter. Samråd och antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras under 2021. Planen
anger den övergripande inriktningen för kommunens arbete med biologisk mångfald och ska säkra
tillgången till artrika naturområden och andra grönytor för Malmöborna bland annat genom ökat skydd
och naturvårdsinriktad skötsel.
Gröna stråk
I den nya översiktsplanen identifieras både befintliga och framtida gröna stråk där det finns behov av
förstärkning. De gröna stråken ska vara rekreativa och artrika och dessutom stödja uppbyggnaden av den
gröna infrastrukturen för djur och växter. Arbetet med den gröna infrastrukturen ska fördjupas genom en
kartläggning som jämför översiktsplanens gröna stråk med befintliga spridningskorridorer.
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Utveckling av stadens storskaliga bostadsområden
Stadsbyggnadskontoret avser att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden öka den gemensamma
kunskapen om förtätning av stadens storskaliga bostadsområden. Fokus kommer att ligga vid hur dessa
delar av staden kan utvecklas på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.
Arkitekturstaden
Under 2021 fortsätter arbetet med att implementera Arkitekturstaden Malmö i stadsutvecklingsprocesserna
med målsättningen att Malmöbornas livsmiljöer ska hålla hög kvalitet. Med en förändrad stadsarkitektroll,
en ny stadsarkitekt på plats och bildandet av ett stadsarkitektteam ges arbetet ytterligare kraft.
Kompetenshöjande insatser fortsätter liksom arbetet med att använda arkitekturprogrammet i
projektutveckling, och i dialog med andra aktörer, i samband med exempelvis detaljplane- och
bygglovsprövningar.
Målområde - Trygghet och delaktighet
Dialogarbete och CTC
Arbetsmodellen Communties That Cares (CTC), skapar nya möjligheter för olika förvaltningar att samarbeta
kring lokala stadsutvecklingsfrågor eftersom CTC identifierat ”bristande anknytning till närområdet” som
en riskfaktor för barn och ungas uppväxtvillkor. Genom att involvera barn, unga och vuxna boende i en
stadsdel samt byggaktörer, fastighetsägare och civilsamhället kan stadsbyggnadskontorets planprocesser
bidra till det lokala utvecklingsarbetet. Nya metoder för hur detta samarbete kan se ut kommer prövas i
bland annat Klagshamn och Jägersro under året.
Tryggare Malmö
Stadsbyggnadsnämnden bedriver sedan 2017 ett omfattande samarbete kring samordnad tillsyn
tillsammans med kommunala och statliga myndigheter, såsom miljöförvaltningen, Räddningstjänst Syd,
tillståndsenheten på Arbets- och socialförvaltningen, Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Kronofogden
och Skatteverket. Samarbetet med Polismyndigheten gör det möjligt att fokusera på platser där tillsynen
kan försvåra för fortsatt brottslighet. Kommunfullmäktige beslöt i budget 2020 att satsningen på
samordnad tillsyn ska bli permanent.
Inom arbetet Tryggare Malmö sker mer fokus på analys. Genom bättre förståelse för premisserna för olovlig
verksamhet kan bättre prioriteringar göras i tillsynsarbetet. Utökad uppföljning kommer att genomföras av
vissa äldre verksamhetsområden då de kan utgöra en viss risk avseende olovliga verksamheter och
eventuellt bidra till den s k svarta ekonomin.
Målområde - En god organisation
Digitalisering
Stadsbyggnadskontorets digitaliseringsprocess utgår från de sju målen i den digitala agendan, där några av
målen är i särskilt fokus under året. Det finns ett behov att arbeta mer datadrivet för en ökad effektivitet,
kvalitet och transparens i verksamhetens processer. För att nå dit behöver informationshanteringen
uppdateras. Förvaltningen behöver därtill utveckla fler digitala tjänster för ökad tillgänglighet och fortsätta
arbeta med visualisering för att stärka den demokratiska aspekten i verksamhetens uppdrag.
Handläggningssystemet för fastighetsbildning behöver uppdateras och verksamheten kommer under året
fortsätta arbeta för en hållbar lösning.
Det pågår även flera nationella projekt som har bäring på nämndens verksamhet under 2021. Regeringen
har gett Lantmäteriet i uppdrag att etablera en nationell plattform som lanseras den 1 januari 2022 för
tillgängliggörande av digitala detaljplaner och byggnader enligt kommande lagkrav. Det är sannolikt att
krav på öppna data kommer de närmaste åren, en fråga som verksamheten fortsätter att bevaka och arbeta
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med.
Process- och metodutveckling
Stadsbyggnadskontoret arbetar förvaltningsövergripande med processer och metoder som bland annat
syftar till att utveckla och stärka plattformar för samverkan med näringsliv, byggaktörer, medborgare och
politiken. Exempel är planprogrammet för Sofielund och nästa etapp för Stadionområdet. Därtill utvecklar
kontoret strategier för att stärka lokala noder, stråk och platser genom att involvera medborgare i tidiga
skeden, exempelvis i Klagshamn.
Stadsbyggnadsnämndens och kulturnämndens förvaltningar har under 2020 utökat sitt samarbete för att
stärka kulturens roll i stadsutvecklingsprocesser. Arbetet syftar till att stärka det systematiska samarbetet
och skapa bättre förutsättningar för kulturen att bli en del av Malmös stadsutvecklingsprocesserna i ett
tidigt skede. Inom ramen för detta ger stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden sina respektive
förvaltningar i uppdrag att under 2021 utveckla former för hur kulturens roll i stadsplaneringen framåt
bättre kan tas till vara, med start i Sofielund.

Viktiga frågor på Bostadsanpassningsbidrag
Under 2020 på börjades arbetet med digitala plattformar för bostadsanpassningsansökan och felanmälan.
Under 2021 ska arbetet slutföras och det digitala arbetet utökas med att även medgivande till
fastighetsägare ska kunna skickas digitalt. Enheten arbetar med ansökningar från alla Malmöbor och
fortbildning och utveckling inom områdena jämställdhet och mångfald, HBTQIA och barnrätt
uppmärksammas speciellt. Fokus kommer också att läggas på att skapa fungerande rutiner för
återanvändning av produkter vilket är fördelaktigt ur både miljö- och ekonomisk aspekt.
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Plan för ekonomin
Stadsbyggnadsnämnden har två ansvar gentemot kommunfullmäktige; stadsbyggnadskontorets
verksamhet och bostadsanpassningsbidrag.

Resultaträkning
STADSBYGGNADSNÄMNDEN (exklusive bostadsanpassningsbidrag)
Tkr

Prognos 2020

Budget 2021

Förändring

1 299

557

-742

Övriga intäkter

105 836

104 133

-1 703

Totala intäkter

107 135

104 690

-2 445

Lönekostnader

-97 486

-106 147

-8 661

PO-pålägg

-38 373

-42 572

-4 199

-215

-383

-168

-136 074

-149 102

-13 028

Lokal- och markhyror

-11 418

-11 346

72

Övriga kostnader

-35 601

-37 790

-2 189

-1 239

-1 185

54

Totala övriga kostnader

-48 258

-50 321

-2 063

Nettokostnad exkl. finansnetto

-77 197

-94 733

-17 536

85 847

94 843

8 996

Bidrag

Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader

Avskrivningar

Kommunbidrag
Finansiella intäkter

44

Finansiella kostnader

306

-110

-416

9 000

0

-9 000

-76 847

-94 843

-17 996

Prognos 2020

Budget 2021

Förändring

-21 776

-26 240

-4 464

25 776

26 240

464

4 000

0

-4 000

Resultat
Nettokostnad

BOSTADSANPASSNINGSBIDRA
G

-44

Intäkter
Kostnader
Kommunbidrag
Resultat

Stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadskontoret beräknar minskade intäkter år 2021 med 2 445 tkr jämfört med prognosen för
2020. Kostnaderna beräknas öka med 15 092 tkr jämfört med prognosen för 2021.
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Ansvar:
Stadsbyggnadskontoret

Budget
2020

INTÄKTER
KOSTNADER

Prognos DR
2020

Budget
2021

Avv m
progn DR
2020

Avv m
budget 2020

99 190

107 135

104 690

-2 445

5 500

-185 404

-184 331

-199 423

-15 092

-14 019

86 214

86 197

94 733

8 536

8 519

0

9 001

0

-9 001

0

FINANS. POSTER &
KOMMUNBIDRAG
RESULTAT

Stadsbyggnadskontoret - intäkter
Nedan följer en analys av de största förändringarna mellan prognosticerade intäkter i delårsrapport 2020
och budget för 2021. Stadsbyggnadskontoret har budgeterat för intäkter på 104 690 tkr för 2021, vilket är
2 445 tkr lägre jämfört med prognosen i delårsrapporten för 2020.
Tabell - Resultaträkning intäkter utifrån processer.
INTÄKTER
Planprocessen

Budget 2020

Prognos DR
2020

Budget 2021

Avv m progn
DR 2020

Avv m
budget 2020

31 936

30 453

36 725

6 272

4 789

Detaljplanekonsulter

2 500

3 000

3 000

0

500

Fastighetsbildning

5 300

5 300

4 800

-500

-500

Bygglovsprocessen

45 583

54 585

49 634

-4 951

4 051

Byggsanktioner

2 750

2 850

1 500

-1 350

-1 250

Geodataverksamhet

4 374

4 274

4 050

-224

-324

Projektverksamhet

1 418

1 277

967

-310

-451

Specialutredningar

827

827

-827

-827

IT-verksamhet

1 350

1 350

1 270

-80

-80

Övrigt

3 152

3 219

2 744

-475

-408

99 190

107 135

104 690

-2 445

5 500

Totala intäkter

Planprocessen
I budget för 2021 har intäkterna avseende planprocessen ökat med 6 272 tkr jämfört med prognosen för
2020. Stadsbyggnadskontoret har under tidigare år förändrat utformningen av planavtalen för att få en
jämnare spridning av planintäkterna som bättre överensstämmer med tidpunkten för den faktiska insatsen
i detaljplanearbetet. Samtidigt som nämnden får ett jämnare flöde av de nya detaljplanerna är första
halvåret av 2021 en period då flera detaljplaner med äldre utformade planavtal förväntas antas. Sådana
detaljplaner omfattar ett större arbete som lagts ned föregående år, men som utbetalas till
stadsbyggnadskontoret först vid antagandet av detaljplanen.
Bygglovprocessen
I budget 2021 har intäkterna avseende bygglovsprocessen minskat med 4 951 tkr jämfört med prognosen
för 2020. Stadsbyggnadskontoret beräknar i budget 2021 en något lägre ärendetillströmning jämfört med
2020, främst inom de större nyproduktionsärendena. De stora projekten har stor ekonomisk inverkan på
verksamheten. 2021 års budget är dock avsevärt större (cirka 4 000 tkr) än budget 2020.
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Byggsanktioner
I budget för 2021 har intäkterna avseende byggsanktioner minskat med 1 350 tkr jämfört med prognosen
för 2020. Byggsanktionerna varierar mycket mellan åren och är svåra att förutse. Budgeten bedöms utifrån
erfarenheter från tidigare års byggsanktioner och pågående ärenden. Byggsanktioner bygger på hur antalet
anmälningar, typen av ärenden, handläggningstid samt om ärenden överklagas.
Stadsbyggnadskontoret - kostnader
Nedan följer en analys av de största förändringarna mellan kostnader i budget 2021 och prognos i
delårsrapport 2020.
Stadsbyggnadskontoret har budgeterat för kostnader på 199 423 tkr för 2021, vilket är 15 092 tkr högre än
i prognosen i delårsrapport 2020. Förvaltningen har budgeterat för finansiella poster på 110 tkr för 2021,
vilket är 460 tkr lägre än prognosen i delårsrapport 2020. Stadsbyggnadskontoret har tilldelats en
ekonomisk ram för kommunbidrag på 94 843 tkr för 2021, vilket är 8 996 tkr högre än prognosen i
delårsrapport 2020.
Tabell - Resultaträkning kostnader utifrån processer.
Budget 2020

Prognos DR
2020

Budget 2021

Avv m progn
DR 2020

Avv m
budget 2020

KOSTNADER
Detaljplanekonsulter

-2 500

-3 000

-3 000

0

-500

Nämndsverksamhet

-2 723

-2 373

-2 896

-523

-173

-135 742

-133 907

-146 326

-12 419

-10 584

-2 058

-1 756

-1 596

160

462

-340

-323

-179

144

161

Konsultkostnad

-2 028

-1 715

-2 210

-495

-182

Specialutrednin &
utvecklingssatsning

-1 016

-263

-3 540

-3 277

-2 524

IT-verksamhet

-13 611

-13 928

-12 300

1 628

1 476

Övrigt

-25 386

-27 066

-27 376

-310

-2 155

-185 404

-184 331

-199 423

-15 092

-14 019

471

449

-449

-471

-115

-110

-110

0

5

85 847

85 847

94 843

8 996

8 996

11

11

-11

-11

86 214

86 197

94 733

8 536

8 519

0

9 001

0

-9 001

0

Personal
Utbildning
Projektverksamhet

Totala kostnader
FINANSIELLA POSTER &
KOMMUNBIDRAG
Specialutredningar
Finansiella poster
Kommunbidrag
Övrigt
KB och finansiella
poster
RESULTAT

De större avvikelserna beskriv nedan:
Personalkostnader
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Den största kostnadsökningen avser personalkostnader.
I 2021 års budget avvecklar stadsbyggnadskontoret det övergripande frånvaro/vakansavdraget på 8
procent på samtliga heltidsanställda. Istället är personalbudgeten lagd utifrån kända vakanser, vikarier och
övriga personalförändringar. I budget 2021 görs därmed en ansats att komma närmare den faktiska
sysselsättningen och personalkostnaden per individ, vilket förväntas ge ett mer precist underlag inför
framtida prognoser och uppföljningar.
Personalkostnaderna i budgeten för 2021 ökar jämfört med 2020 till följd av ökade lönekostnader och
rekryteringar till vakanta tjänster inom befintlig ram.
Kostnader för arvode för nämnden återfinns under posten nämndens verksamhet, vilket är skälet till
kostnaden för personal skiljer sig åt mellan tabellen ovan och resultaträkningen.
IT-verksamheten
Stadsbyggnadskontoret budgeterar för 1 628 tkr lägre kostnader för IT-verksamheten 2021 jämfört med
prognosen för 2020. De lägre kostnaderna beror delvis på byte av databasmiljö, från Oracle till SQL, vilket
ger förvaltningen en kostnadsminskning om cirka 650 tkr. Under hösten 2020 har förvaltningen
uppdaterat utbytesplaner för mobiltelefoner och datorer, vilket ger minskade kostnader innevarande
budgetår. Vissa inplanerade satsningar på digital utrustning genomfördes år 2020 och medför därför inga
kostnader under 2021.
Specialutredning & utvecklingsarbete
I 2021 års budget har kostnaderna för specialutredningar och utvecklingssatsningar ökat med 3 277 tkr
jämfört med 2020 års delårsprognos. Prognosen för 2020 innefattar en återföring av kostnader relaterad
till domen för Sankt Gertrud (3 000 kr) utöver stadsbyggnadskontorets kontorsgemensamma
utvecklingssatsningar, vilket ger en låg kostnadsprognos på posten. I budget för 2021 har
stadsbyggnadskontoret planerat för utvecklingssatsningar för processarbete, digitalisering,
stadsarkitektarbete samt kontorsgemensamma projekt som jämställdhets- och mångfaldsarbete.
Bostadsanpassningsbidrag
Enheten för bostadsanpassningsbidrag har budgeterat för kostnader på 26 240 tkr för 2021, vilket är
4 464 tkr högre än i prognosen i delårsrapporten för 2020. Ökade kostnader avser endast uppräkning av
kommunbidrag till följd av en allmän kostnadsökning i samhället. Förvaltningen förutspår i ingen ökning i
antalet ärenden under 2021 jämfört med 2020.
Handläggningen påverkas av rättighetslagstiftning. Det innebär att samtliga ärenden som kommer in måste
handläggas och beslut tas. Stora enskilda ärenden kan få betydande påverkan på utfallet.
Ansvar:
Bostadsanpassningsbidrag
KOSTNADER
FINANS. POSTER &
KOMMUNBIDRAG
RESULTAT

Budget
2020

Prognos DR
2020

Avv m
progn DR
2020

Budget
2021

Avv m
budget 2020

-25 776

-21 776

-26 240

-4 464

-464

25 776

25 776

26 240

464

464

0

4 000

0

-4 000

0
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Investeringsram
Typ av investering

Prognos 2020

Budget 2021

Förändring

Teknisk utrustning

530

1 350

820

Summa

530

1 350

820

Investeringarna består av bland annat mätinstrument och serverutrustning.

Kommunbidrag och omdisponering i budget
Kommunbidrag
Stadsbyggnadskontoret har tilldelats ett kommunbidrag på 94 843 tkr för 2021, vilket är en minskning med
1 204 tkr jämfört med 2020. Förändringen beror på en indexuppräkning för kostnader på 1,8 procent
(eller 1 729 tkr) och krav på effektivisering med minskade kostnader motsvarande 3 procent (eller 2 933
tkr).
Kommunbidraget för 2021 är en förändring med 8 996 tkr jämfört med prognostiserat kommunbidrag i
delårsrapporten för 2020. Skälet är den omfördelning som stadskontoret genomförde efter 2020 års
ekonomiska prognos, vid vilken 10 200 tkr omfördelades från stadsbyggnadsnämnden till andra nämnder.
Kommunbidraget för bostadsanpassningsbidrag ökar med 1,8 procent. Kommunbidraget för
bostadsanpassningsbidrag för 2021 är således 26 240 tkr.
Periodisering
Budgeten är periodiserad på stadsbyggnadsnämndens två ansvarsområden: stadsbyggnadskontoret och
bostadsanpassningsbidrag. Kommunbidraget är periodiserat i enlighet med intäkterna och kostnaderna
månad för månad. Stadsbyggnadskontoret har en grundperiodisering av budgeten avseende intäkter,
övriga kostnader samt finansiella kostnader på 5 procent i juli och 5 procent i augusti. Resterande 90
procent är jämnt fördelade över övriga månader.
Förvaltningen gör några undantag från denna periodisering som beskrivs enligt nedan:







Personalkostnader beräknas på individnivå och är periodiserade utifrån utfallet. Kostnaderna för
de individer som inte arbetar januari till december är periodiserade på den period som utfallet
planeras infalla, exempelvis vikarier, pensioner med mera.
De kostnader som utfallsmässigt belastar förvaltningen löpande varje månad är periodiserade i
tolftedelar. Kostnaderna avser lokal- och markhyra, pensioner, bidrag, lönebidrag,
leasingkostnader, licenskostnader för IT-stöd, årliga medlemsavgifter, avskrivningar,
räntekostnader, försäkringar, abonnemang. De externa intäkterna avseende geodata-kundavtalen
är periodiserade i tolftedelar.
Nämndens arvode är periodiserade under januari-juli och september-december. Inget ekonomiskt
utfall sker i augusti månad.
Planavdelningens intäkter är periodiserade utifrån tidplanerna i respektive detaljplan. Varje
detaljplan genererar intäkter vid planuppdrag, samråd, granskning och antagande.
Investeringar på 1 350 tkr är periodiserade i januari.

Omdisponering i budget
Stadsbyggnadsdirektören har mandat att löpande under budgetåret besluta om omdisponeringar mellan
olika budgetanslag under förutsättning att de inte innebär förändringar i verksamhetens inriktning. Om så
är fallet krävs beslut från nämnden.
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