Delårsrapporten visar verksamhetens utveckling under året och hur stadsbyggnadsnämnden bidrar till
stadens målområden och dess kommunfullmäktigemål. Delårsrapporten beskriver även hur ekonomin
utvecklats under perioden.
Utveckling av målområdet Sysselsättning och arbete
Stadsbyggnadsnämnden planerar för fler jobb och ökad sysselsättning. Detta sker bland annat genom att
undersöka behovet av ytterligare verksamhetsområden tillsammans med andra förvaltningar i staden.
Stadsbyggnadskontoret har under året möjliggjort 12 arbetsmarknadsanställningar. Tillsammans med
andra förvaltningar i stadshuset genomförs även en kartläggning av möjliga arbetstillfällen inom daglig
verksamhet.
Utveckling av målområdet Stadsutveckling och klimat
Under våren godkände stadsbyggnadsnämnden en rapport om hur ett nytt metrosystem kan förverkligas.
Planberedskapen för arbetsplatser och bostäder är god, vilket bidrar till att stärka stadens position som
regional tillväxtmotor. I pågående detaljplaner finns cirka 18 000 arbetsplatser och 13 500 bostäder.
Stadionområdets andra etapp och omvandling av områdets norra kvarter pågår och prognos är att arbetet
kommer att avslutas innan årets slut. Planprogrammet för Amiralsgatan och Station Persborg förväntas
godkännas i år. Detaljplanen för Culture Casbah förväntas förskjutas. Arbetet med Storstadspaketet
fortlöper enligt planering och är en viktig del i att motverka segregation och åstadkomma ett blandat
bostadsbyggande i hela staden.
Arbetet med Strategi för kustskydd, Energistrategi för Malmö och Strategi för klimatneutralt byggande 2030 har
bedrivits framgångsrikt. Ett klimatberäkningsverktyg för byggnader är framtaget och ett liknande verktyg
är under utveckling för anläggningar. Ett arbete med att se över processen för installation av solceller
pågår i syfte att skapa en smidigare process för allmänheten.
Utveckling av målområdet Trygghet och delaktighet
Arbetet med Ett tryggare Malmö bidrar till ökad trygghet och minskad brottslighet. Stadsbyggnadskontoret
har under mandatperioden stängt 23 lokaler och 109 olovliga bostäder. För att möjliggöra bättre
prioriteringar i tillsynsarbetet har verksamheten under året haft fokus på fördjupade analyser.
Utveckling av målområdet En god organisation
Digitaliseringsarbetet har bland annat haft fokus på arbetet med e-tjänster utifrån användarnas behov.
Under året har piloten ”Case Nyhamnen” startats upp tillsammans med andra förvaltningar. Arbetet är en
testbädd och pilot för digitalisering inom samhällsbyggnadsprocessen med fokus på innovation.
Till följd av covid-19-restriktionerna är sjukfrånvaron historiskt låg med 2,6% (3,0% år 2020).
Avstämning av kommunfullmäktigemål
Av nämndens åtta kommunfullmäktigemål visar avstämningen att fyra mål utvecklas enligt planering. För
ett kommunfullmäktigemål är trenden positiv medan den för ett mål har både en positiv och negativ trend
utifrån målets indikatorer. För två mål kan trenden inte bedömas vid delårsrapporten, då målens
indikatorer följs upp i samband med årsanalysen.
Ekonomi
Stadsbyggnadsnämnden (exklusive bostadsanpassningsbidrag) har för perioden januari – augusti ett utfall
på +9 991 tkr och ett prognostiserat överskott på +4 500 tkr jämfört med budget.
Bostadsanpassningsbidrag har för perioden januari – augusti ett utfall på +6 729 tkr och ett prognostiserat
överskott på +5 000 tkr jämfört med budget.

Planering för fler jobb och ökad sysselsättning
Stadsbyggnadskontoret har under året tillsammans med fastighets- och gatukontoret och stadskontoret
undersökt behovet av ytterligare verksamhetsområden och tagit fram ett diskussionsunderlag som lyfter
fram viktiga frågor och ställningstaganden framåt.
I pilotprojektet för Fosie företagsområde har stadsbyggnadskontoret prövat att utveckla det arbetssätt som
föreslagits i ovan diskussionsunderlag. Fosie är Malmös mest välfungerande verksamhetsområde enligt
fastighetsägarna med både möjligheter till förtätning och exploatering. Det geografiskt strategiska läget
mellan inre och yttre ringvägen är områdets främsta konkurrensfördel. Projektets syfte är att möta
företagens behov genom förutsägbart myndighetsutövande, stärkt kollektivtrafikförsörjning och attraktiva
utemiljöer för en utökad service.
Extratjänster och rekrytering av personer med funktionsvariation i daglig verksamhet
Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att möjliggöra 12 arbetsmarknadsanställningar under 2021. Genom
gott samarbete mellan HR, chefer, medarbetare och fack har samtliga platser blivit tillsatta. I samband med
förvaltningens arbete att möjliggöra platser för arbetsmarknadsanställningar skulle även platser för daglig
verksamhet identifieras. Alla arbetsuppgifter som identifierats som lämpliga har använts, vilket innebär att
stadsbyggnadskontoret inte haft möjlighet att skapa fler arbetstillfällen inom daglig verksamhet. Det finns
dock intresse av att samordna förvaltningarna i stadshuset för att skapa arbetstillfällen för fler personer än
de som i dagsläget arbetar i stadshuset genom daglig verksamhet.

Klimatanpassning
Stadsbyggnadskontoret leder de förvaltningsövergripande arbetena Strategi för kustskydd, Energistrategi för
Malmö och samordning och implementering av Strategi för klimatneutralt byggande 2030. Inom LFM30 har det
utvecklats ett klimatberäkningsverktyg för byggnader. Dessutom pågår ett arbete med att utveckla ett
klimatberäkningsverktyg för anläggningar. Kontoret har slutfört antagandehandling för Energistrategi för
Malmö och inväntar politisk behandling i stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsnämnden har i nämndsbudget 2021 gett förvaltningen i uppdrag att utreda och beskriva en
metod som redovisar klimatpåverkan för de detaljplaner som antas årsvis. Uppdraget görs med nationell
och internationell utblick och återrapporteras till nämnden under 2021. Stadsbyggnadskontoret deltar som
referenser i två olika uppdrag, dels Boverkets regeringsuppdrag att ta fram klimatberäkningsverktyg för
stadsbyggnadsprocessen, dels i en Vinnovaansökan vars syfte är att följa Uppsala kommuns arbete med att
testa Boverkets klimatberäkningsverktyg inom stadsbyggnadsprocessen.
Solceller
Stadsbyggnadskontoret har påbörjat en översyn av process och organisation för hanteringen av
solcellsärenden med syfte att förenkla och förtydliga så att fler installerar solceller, samt att allmänheten
upplever en smidigare process och god rådgivning från kontoret. I översynen ingår att se över riktlinjer
och detta sker i dialog med externa aktörer, bland annat EON som deltar i en referensgrupp.
Klimatomställning Malmö
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. För närvarande utreds hur arbetet ska organiseras. Förvaltningen kommer återrapportera
aktuell status för arbetet med Klimatomställning Malmö till stadsbyggnadsnämnden i samband med

årsanalysen.
Stadsutvecklingsprojekt
Kommunstyrelsen i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och andra berörda nämnder arbetar med
Stadionområdets andra etapp och omvandling av områdets norra kvarter.
Uppdraget om lokalisering av ny simanläggning i Malmö pågår. Nuvarande prognos är att arbetet ska
återrapporteras innan årets slut.
Stadsbyggnadsnämnden förväntas att godkänna planprogrammet för Amiralsgatan och Station Persborg.
Parallellt pågår diskussioner med fastighetsägaren om fortsatt arbete med detaljplanen för Culture Casbah.
Arbetet med Nyhamnen har haft fokus på ett antal fördjupningar. Stadsbyggnadskontoret har i samarbete
med övriga förvaltningar arbetat med att lyfta fram de viktigaste värdena för Nyhamnen och etablera en
organisation och gemensamma processer. Det finns utmaningar avseende industribuller, kustskydd och
teknisk försörjning som kräver fortsatta utredningar och fördjupningar.
Stärkt dialog och samverkan
Stadsbyggnadskontoret tar regelbundet fram interna och externa riktlinjer för olika stadsbyggnadsfrågor.
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 har Stadsbyggnadskontoret
vidareutvecklat framtagandet av externa riktlinjer genom att utvidga omvärldsbevakningen och föra en
dialog med externa aktörer. Exempelvis har samtal förts med byggherrar, arkitekter samt andra kommuner
vid framtagandet av riktlinjer för vindsinredningar och med konstnärer och föreningar kopplat till
nämndsinitiativet om enklare regler för gatukonst.
Planering för grönytor och gröna stråk
Uppdraget att aktualisera Malmö stads naturvårdsplan fortsätter i samarbete med fastighets- och
gatukontoret och miljöförvaltningen. Fokus under året har varit framtagande av måldokument och
aktiviteter som ska ligga till grund för genomförandet av planen.
Arbetet med grön infrastruktur ska fördjupas genom en kartläggning som jämför översiktsplanens gröna
stråk med befintliga spridningskorridorer. Arbetet ska genomföras tillsammans med fastighets- och
gatukontoret under hösten.
Utveckling av stadens storskaliga bostadsområden
Stadsbyggnadskontoret arbetar tillsammans med en rad aktörer i utvecklingsprojekt i stadens ytterområden
för att utveckla befintliga kvaliteter och tillföra nya. Detta arbete kräver en nära dialog med boende och
verksamma för att förstå ett område och kunna analysera vad som kan skapa nya värden genom
stadsbyggnad. Förvaltningen arbetar även med att utveckla arbetsprocesser, avvägningar och
finansieringsmodeller. Stadsbyggnadsnämnden har genomfört en temadag på ämnet med föreläsningar
och gruppdiskussioner där riktningen för det fortsatta arbetet diskuterades.
Arkitekturstaden
Under 2021 har arbetet med att implementera Arkitekturstaden Malmö i stadsutvecklingsprocesserna
fortsatt. Målsättningen är att Malmöbornas livsmiljöer ska hålla hög kvalitet. Under året har en ny
stadsarkitekt rekryterats och ett stadsarkitektteam bildats. Kompetenshöjande insatser sker löpande liksom
arbetet med att använda arkitekturprogrammet i projektutveckling, och i dialog med andra aktörer, i
samband med exempelvis detaljplane- och bygglovsprövningar.

Dialogarbete och CTC

Arbetet med att utveckla dialog- och delaktighetsarbetet har fortsatt under året. Bland annat genom att
förstärka förvaltningens dialogteam i syfte att bredda och fördjupa dialogarbetet. Inom ramen för arbetet
med planprogrammet för Klagshamn har stadsbyggnadskontoret under året lagt grunden för ett brett och
utvecklingsinriktat involveringsarbete om byns framtid tillsammans med boende, företagare,
fastighetsägare och förtroendevalda. I samarbete med Klagshamns nystartade byalag anordnades bland
annat en digital medborgardialog med inbjudna boende, tjänstepersoner från Malmö stad och ordförande i
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Kontakt har också etablerats med det lokala CTCområdesteamet inför det fortsatta planarbetet.
Tryggare Malmö
Inom arbetet Tryggare Malmö läggs alltmer fokus på analys parallellt med utredning och handläggning av
olovliga ärenden. Genom bättre förståelse för premisserna för olovlig verksamhet kan bättre prioriteringar
göras i tillsynsarbetet. Arbetet fortgår och är nu en del av det löpande arbetet mellan berörda
förvaltningar.

Digitalisering
Stadsbyggnadskontorets digitaliseringsarbete utgår från de sju målen i den digitala agendan. Ett särskilt
fokus under 2021 har varit arbetet med e-tjänster med fokus på användarnas behov.
Under året har ett förvaltningsgemensamt arbete ”Case Nyhamnen” startats upp tillsammans med
fastighets- och gatukontoret och miljöförvaltningen. Arbetet är en testbädd och pilot för digitalisering
inom förädlingsprocessen med fokus på innovation inom informationshantering, informationsflöden och
nya metoder. Under hösten kommer arbetets förstudie slutföras där ett koncept och upplägg inför
framtida arbete tas fram.
Förvaltningen har arbetat intensivt med att förbereda tillgängliggörandet av geodata avseende digital
detaljplaneinformation till den kommande nationella plattform som Lantmäteriet ska etablera till den 1
januari 2022 på uppdrag av Regeringen.
Process- och metodutveckling
Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med kulturförvaltningen påbörjat ett arbete för att stärka
kulturens roll i stadsutvecklingsprocesser. Bland annat har en gemensam Kulturlots rekryterats som ska
vara en brygga mellan fastighetsägare och kulturutövare. För stadsbyggnadskontorets del har årets arbete
fokuserat på att lägga grunden för samarbetet, medan aktiviteter kommer att genomföras från 2022 och
framåt.

Inga avvikelser ur ett samlat kommunperspektiv.

Stadens styrmodell innebär att nämnden beslutar om indikatorer till tilldelade kommunfullmäktigemål. På
så sätt kan stadsbyggnadsnämnden 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 beskriver önskad förflyttning för mandatperioden. I varje delårsrapport och
årsanalys görs det sedan en avstämning.
Stadsbyggnadsnämnden har tilldelats åtta kommunfullmäktigemål inom tre målområden, "Stadsutveckling
och klimat", "Trygghet och delaktighet" och "En god organisation". I Nämndsbudget 2021 beslutade
stadsbyggnadsnämnden om indikatorer kopplade till respektive kommunfullmäktigemål. Avstämning av
kommunfullmäktigemål och indikatorer kommer att ske genom en beskrivning av trenden vad gäller

riktningen mot målen i förhållande till nämndens planering.
I denna avstämning vid Delårsrapport 2021 bedömer stadsbyggnadsnämnden att dess bidrag till fyra av
kommunfullmäktigemålen fortlöper enligt planering. För ett kommunfullmäktigemål är trenden positiv
medan den för ett mål har både en positiv och negativ avvikelse utifrån målens indikatorer. För två
kommunfullmäktigemål kan trenden inte bedömas vid delårsrapporten, då dessa indikatorer följs upp i
samband med årsanalysen.

Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper med både positiv och negativ avvikelse mot planering.
Stadsbyggnadsnämnden deltar tillsammans med kommunstyrelsen och tekniska nämnden i arbetet med att
etablera en Öresundsmetro. Under våren godkände stadsbyggnadsnämnden en sammanfattande rapport
om hur ett nytt metrosystem kan förverkligas, utifrån ett uppdrag som återfanns i Kommunfullmäktiges
budget 2020.
Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden har avslutat ett uppdrag med syfte att redovisa lägen,
storlek och möjlig tidshorisont för framtida verksamhetsområden.
Tillsammans med kommunstyrelsen och tekniska nämnden har ett arbete påbörjats med att undersöka
förutsättningar för en stark utveckling av hållbar godstrafik för att främja fler arbetstillfällen.
Under våren har stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden startat ett team för gemensamt arbete kring
metoder, processer och verktyg för kultur i stadsutvecklingen i syfte att förbättra och samarbeta närmare
mellan förvaltningarna i de tidiga planeringsskedena.
Planberedskapen för arbetsplatser är mycket god. I pågående detaljplaner finns cirka 18 000 arbetsplatser.
I framtida utbyggnadskapacitet finns cirka 53 000 arbetsplatser.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper enligt planering.
Stadsbyggnadsnämnden står för en stor produktion av detaljplaner för bostäder. Cirka 13 500 bostäder
finns i pågående planer och nästan alla ligger inom Storstadspaketets influensområde.
Stadsbyggnadsnämnden deltar i det kommunövergripande arbetet Malmö framtidens kuststad, och ansvarar
för genomförandet av flera av aktiviteterna. Viktigast bland dessa är ansvaret för framtagandet av Strategi
för Malmös kustskydd, ett arbete som bedrivs i samarbete med tekniska nämnden. Ett antal utredningar har
under året startats inom ramen för uppdraget.
Stadsbyggnadsnämnden driver eller deltar i flera uppdrag som är viktiga för att minska stadens utsläpp av
växthusgaser. Stadsbyggnadsnämnden driver de nämndsövergripande arbetena med Energistrategi för Malmö
och Naturvårdsplan för Malmö. Nämnden har att ta ställning till antagandehandlingen av energistrategin.
Arbete med att genomförandet har av Strategi för klimatneutralt byggande, som antogs av
kommunfullmäktige 2020, har påbörjats under våren.
Tekniska nämnden gav under våren fastighets- och gatukontoret i uppdrag att ta fram förslag på ny
Trafik- och mobilitetsplan, och stadsbyggnadsnämnden kommer att delta i arbetet framöver.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper enligt planering.
Ett av stadsbyggnadsnämnden viktigaste verktyg för att motverka segregation är att åstadkomma ett
blandat bostadsbyggande i hela staden, bygga bort barriärer mellan områden och verka för goda livsmiljöer
i hela staden. Det planerade bostadsbyggandet längs Storstadspaketets linjer är ett sätt att garantera ett
bostadsbyggande i hela staden.
Stadsbyggnadsnämnden deltar i ett Malmö stad-övergripande arbete för ta fram ett socialt ramverk för att
Malmö stad ska kunna ge ut sociala obligationer.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper enligt planering.
Stadsbyggnadsnämnden arbetar aktivt med att öka bostadsbyggandet i hela Malmö.
Stadsbyggnadsnämnden har under hösten att ta ställning till ett remissförslag på nytt
bostadsförsörjningsprogram. Planberedskapen för bostäder är mycket god. I pågående detaljplaner finns
cirka 13 500 bostäder. I lagakraftvunna detaljplaner som inte har börjat byggas finns cirka 7 100 bostäder.
I framtida utbyggnadskapacitet finns cirka 49 000 bostäder.

Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper med en positiv avvikelse mot planering.
Stadsbyggnadsnämnden är på god väg att stänga fler olovliga samlingslokaler och bostäder än det önskade
utfallet för mandatperioden. Indikatorerna visar på en positiv avvikelse i arbetet mot en tryggare stad med
minskad brottslighet.
En positiv utveckling är att få överträdelser noterats vid en restaurangtillsyn på Möllevången och något
färre olovliga gruppboenden har upptäcks i småhusområden. Däremot konstateras desto fler överträdelser
gällande tillsyn av lantbruksfastigheter med fokus på boenden för säsongsarbetare.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper enligt planering.
Stadsbyggnadskontoret har följt folkhälsomyndighetens covid-19-rekommendationer kring hemarbete när
det är möjligt, ökade hygienrutiner och social distansering. Hittills under året har sjukfrånvaron varit 2,6%,
vilket är en minskning jämfört med förgående år. Pandemin har även haft stor inverkan på det
systematiska arbetsmiljöarbetet från att tidigare i huvudsak fokusera på kontorets lokaler till att också
beakta andra möjliga arbetsplatser såsom hemmet.
Stadsbyggnadskontoret arbetar efter de styrdokument och riktlinjer som finns i staden för att vara en
attraktiv arbetsgivare och för att säkerställa en god arbetsmiljö. I augusti 2021 fanns 224 medarbetare,
varav 143 kvinnor och 81 män. Alla erbjuds heltidsanställningar och det finns ingen ofrivilligt
deltidsanställd medarbetare på förvaltningen.

Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
Trenden för stadsbyggnadsnämndens arbete följs upp i samband med årsanalysen.

Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
Trenden för stadsbyggnadsnämndens arbete följs upp i samband med årsanalysen.

I augusti visade förvaltningen ett utfall på +9 991 tkr och en prognos för helåret på +4 500 tkr. Nedan
följer en analys av förvaltningens största avvikelser jämfört med budget 2021.
Minskade intäkter inom planprocessen (utfall -8 940 tkr, prognos -6 290 tkr)
Utfallet för januari – augusti visar ett underskott på 8 940 tkr jämfört med budget. Stadsbyggnadskontoret
har prognostiserat ett underskott på 6 290 tkr för helåret 2021. En av huvudorsakerna till periodens

underskott såväl som helårsprognosen är den förskjutning av detaljplanernas tidplaner som skett under
året. I genomsnitt har tidplanerna senarelagts med fem månader. Förskjutningar sker främst inom
detaljplanernas gransknings- och antagandeskeden. Förvaltningen har till viss del parerat
intäktsunderskottet genom att öka antalet uppstarter av detaljplaner. Tidplanernas förskjutningar beror på
komplexa planeringsförutsättningar som stigande havsnivå, verksamhetsbuller från hamnen, ökat behov
av utredningar gällande skyfall samt längre ledtider än beräknat.
Ökade intäkter inom bygglovsprocessen (utfall +4 728 tkr, prognos +4 800 tkr)
Inom bygglovsprocessen har stadsbyggnadsnämnden prognostiserat ett överskott på +4 800 tkr för
helåret 2021. De ökade intäkterna beror på en ökad andel stora ärenden jämfört med 2020 och budget
inom teknik och utstakningsskedena i processen. Under 2020 hade förvaltningen en hög andel stora
nyproduktionsärenden inom lovärenden som under 2021 har gått över till teknikskedet. Fortsatt dialog
sker med marknaden och byggherrar, för att säkra framdrift i stadsbyggnadskontorets processer och
säkrare prognoser och budget.
Ökade intäkter inom fastighetsbildning (utfall +1 713 tkr, prognos +1 200 tkr)
Inför 2021 budgeterade stadsbyggnadsnämnden lägre intäkter för fastighetsbildning än tidigare år. Detta
med utgångspunkt i lägre ärendeinströmning och den osäkra konjunkturen. Under 2021 har förvaltningen
dock avslutat fler ärenden än beräknat vilket genererat ett överskott under perioden januari - augusti på +1
713 tkr jämfört med budget. Förvaltningen har prognostiserat ett överskott för 2021 inom
fastighetsbildning på +1 200 tkr.
Ökade övriga intäkter (utfall +2 083 tkr, prognos +1 789 tkr)
Resterande intäkter avser bland annat geodataverksamhet, mätuppdrag, byggsanktioner,
detaljplanekonsulter samt externa intäkter för projekt.
Under perioden januari - augusti har stadsbyggnadskontoret ett överskott för övriga intäkter på
+ 2 083 tkr, vilket till största delen beror på överskott på byggsanktioner, geodataverksamheten och övriga
uppdrag för kommunala lantmäteriet. Prognos för helåret utgörs detaljplankonsulter av största avvikelsen.
Intäkten för detaljplanekonsulter matchas med motsvarande kostnad och nettopåverkan är 0.
Minskade personalkostnader (utfall +2 258 tkr, prognos +2 000 tkr)
Under perioden januari - augusti 2021 har stadsbyggnadskontoret ett överskott på 2 258 tkr jämfört med
budget. I nämndsbudget 2021 hade förvaltningen ett vakansavdrag på 3,75 %, vilket ska motsvara
frånvaro för exempelvis sjukdom, deltidsarbete, föräldraledigheter och vakanser. Förvaltningen ser en
fortsatt rekordlåg nivå på sjukfrånvaron. Detta är en effekt av att förvaltningens medarbetare i stor
utsträckning arbetar hemifrån till följd av riktlinjer för distansarbete på grund av covid-19-pandemin och
således har minskad smittspridning skett även av andra sjukdomar. Förvaltningen har prognostiserat ett
överskott på + 2 000 tkr, vilket beror på hög andel hel- eller deltidföräldraledigheter, senarelagda
rekryteringar samt vakanser för helåret 2021. Vikarier för vissa yrkeskategorier är svårrekryterade. I
prognosen har stadsbyggnadskontoret använt ett vakansavdrag på 2%, vilket baserar sig på förväntningar
om fortsatt låg sjukfrånvaro.
Personalkostnader i denna avvikelseanalys skiljer sig mot resultaträkningen som utgår från kontogrupper
inte processer/ aktivitet. Nämndens personalkostnader (arvoden) belastar aktivitet nämndsverksamhet och
personalkostnader i projekt belastar aktivitet projektverksamhet det vill säga inte aktivitet personal.
Minskade övriga kostnader (utfall +8 137 tkr, prognos + 1001 tkr)
Övriga kostnader avser till exempel konsulter, projektverksamhet, utbildningar, resor, representation,
nämndsverksamhet, modellverkstaden, utvecklingssatsningar, kontorsmaterial, förbrukningsmaterial,
transporter, porto och IT-verksamhet. Inom flera områden har förvaltningen prognostiserat lägre
kostnader bland till följd av omprioriteringar och nya läget med covid-19-pandemin. Det gäller exempelvis

kostnader för utbildningar och förbrukningsmaterial. Skillnaden mellan utfall och prognos beror bland
annat på att många satsningar och projekt är uppskjutna och planerade till hösten.

Bostadsanpassningsbidrag är ett eget ansvarsområde inom stadsbyggnadsnämnden, vilket innebär att
ansvaret särredovisas.
Under perioden januari - augusti 2021 har bostadsanpassningsbidrag ett överskott på 6 729 tkr jämfört
med budget. För helåret 2021 har bostadsanpassningsbidrag en prognos på + 5 000 tkr jämfört med
budget. Möjligen ökar antalet ärenden under hösten när restriktionerna för covid-19 lättas och sökanden
åter vill har besök i hemmet av intygsgivare och hantverkare. Det finns en osäkerhet i hur uppdämt
behovet är utifrån att många väntat att söka sina bostadsanpassningar under pandemin.

Under perioden januari - augusti har stadsbyggnadskontoret ett ekonomiskt utfall på +251 tkr till följd av
Covid-19. De ökade intäkterna på 342 tkr avser stadsbidrag för sjuklöner per augusti samt ökade
kostnaderna på -91 tkr som avser extra städning. Prognosen för året innefattar förutom utfallet per augusti
fortsatt ökade kostnader för extra städning. Förvaltningen har inte prognostiserat för statsbidrag för
sjuklöner.

En osäkerhet och risk stadsbyggnadskontoret uppfattar kopplat till covid-19 pandemins ekonomiska
påverkan är kopplat till planerade utbildningar, fysiska sammankomster och andra kontorsrelaterade
satsningar. Förvaltningen anser att det är för tidigt att minska kostnadsprognoserna för ovanstående
punkter.

Stadsbyggnadsnämndens prognos avseende investeringar motsvarar budget 2021.

Prognostiserade minskade intäkter 2021 med - 7,8% jämfört med utfall 2020
Utfall 2020 avseende intäkter är 115 233 tkr och det prognostiserade utfallet 2021 är 106 194 tkr, vilket
motsvarar en minskning med 7,8%.
•

•
•
•

Bygglovsprocessen har ett utfall 2020 på 60 782 tkr medan prognos för 2021 är på 54 434 tkr,
vilket motsvarar en minskning på 10,4%. De största avvikelserna avser minskade intäkter gällande
lovärenden (-8 282 tkr) och ökade intäkter gällande teknikärenden (+2 111 tkr). 2020 var ett
rekordår för antalet nyproduktionsärenden inom lovärenden, vilket inte fortsatt under 2021. Den
höga andelen lovärenden 2020 har dock genererats inom teknikärenden under 2021, då det är en
förskjutning på 1-2 år mellan lovärende till teknikärende.
Byggsanktioner har ett utfall 2020 på 3 331 tkr medan prognos för 2021 är på 1 500 tkr, vilket
motsvarar en minskning på 55%. Förvaltningen har ett löpande arbete kring byggsanktioner och
enskilda ärenden kan få stor påverkan på utfall.
Planprocessen hade ett utfall 2020 på 29 550 tkr medan prognos för 2021 är 30 435 tkr.
Planprocessen har fortsatt rekordmånga löpande ärenden. Trots att antalet ärenden inte fortlöper
i den utsträckning som önskats så visar prognosen att intäkterna ska öka med 3% under 2021.
Resterande verksamhet har ett utfall 2020 på 21 537 tkr medan prognos för 2021 är 19 825 tkr,
vilket motsvarar en minskning med 7,9%. Störst intäktstapp har skett inom specialutredningar,
vilket beror på en redovisningsteknisk fråga avseende domen gällande St:Gertrud.

Prognostiserade ökade kostnader 2021 med 9,9% jämfört med utfall 2020

Utfallet 2020 påverkades i stor utsträckning av covid-19-pandemin, medan prognosen för 2021
fortfarande bedöms kunna uppnås beroende på kommande nationella och lokala restriktioner. Detta
påverkar kostnadsökningen på 9,9% mellan 2020-års utfall och 2021-års prognos. Stadsbyggnadskontorets
största kostnadspost, personalkostnader, bidrar också till kostnadsökningen mellan åren. Ökningen består
delvis av den årliga löneöversynen och delvis av tjänstetillsättningar mellan åren.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag för 2020 var 16 851 tkr jämfört med det prognostiserade
utfallet för 2021 på 21 240 tkr, vilket innebär en ökning med 26%.
Under januari - augusti 2021 registrerades 1 347 ärenden. Motsvarande period 2020 registrerades 1 485
ärenden. Till följd av pandemin kom nedgången i antal ärende först i april månad under 2020 och har
därefter fortsatt vara lägre. Flera sökande uttrycker att de inte vill ha hembesök under pandemin och
därför finns ett antal personer som inte beställer beviljad anpassning.

