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1 Inledning 

2020 var ett intensivt år. Coronapandemin medförde behov av snabb omställning till att bedriva i 
princip all verksamhet på distans. Samtidigt avtog inte den starka byggkonjunkturen som befarat. 
Istället har antalet bygglovsärenden varit rekordhögt och för första gången passerat 1 000 på ett år, 
trycket på detaljplaner varit stort och lantmäteriärendena har kommit in i nivå med tidigare år. 
Nämnden har därmed inte ställt in eller dragit ner på någon verksamhet på grund av pandemin, utan 
ställt om och fortsatt arbeta i högt tempo. 

Pandemin har påverkat en del av nämndens verksamhet. Antalet bygglov har ökat jämfört med 
föregående år, men främst handlar det om mindre projekt som ökat i andel. Samtidigt har antalet 
ingripandeärenden ökat rejält i antal. En hypotes är att fler har spenderat mer tid i hemmet på grund av 
pandemin och därmed fått upp intresset för att både renovera själva och noggrannare titta på vad 
grannen egentligen haft tillstånd att göra. 

Enligt nämndens verksamhetsplan ska detaljplaner tas fram som möjliggör cirka 950 nya bostäder. 
Nämnden har under året kommit upp i 987 byggrätter genom antagna detaljplaner för bostäder vilket är 
i nivå med målet. 

Antalet bygglov och förhandsbesked ligger något högre än under 2019. Nämndens arbete med att 
förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i rutiner och arbetssätt har 
medfört att handläggningstiden kortats ned under senare år. Bland annat följs samtliga pågående 
ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har tagits bort. Enklare 
bygglovsärenden urskiljs vid registreringen för att kunna hanteras med så kort handläggningstid som 
möjligt. Andelen fullständiga bygglovsansökningar som fått beslut inom 8 veckor har uppgått till 96%, 
vilket är något lägre än föregående år mot bakgrund av ökat distansarbete. 

Borås Stad och Samhällsbyggnadsförvaltningen fick gott betyg Byggföretagens enkätundersökning 
Byggdialogindex 2020. Omdömet var så bra att det för första gången var tomt i den ruta som visar vilka 
förbättringsområden som bör prioriteras utifrån att de har lågt omdöme och stor påverkan på det 
övergripande omdömet. De använder till och med Borås och den resa som förvaltningen gjort de 
senaste åren, som ett gott exempel i dialogen med andra kommuner. Bland de faktorer där Borås fick 
ett betydligt högre omdöme än genomsnittet fanns kontakten med tjänstemän, kommunen inställning 
till exploatörens idéer, hantering av bygglovsärenden, hantering av planärenden, tjänstemännens 
förmåga att bidra med nya idéer och inte minst handläggningstiderna. 

Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat blev -3 150 tkr för 2020, vilket är i nivå med den 
senaste prognosen (-2 950 tkr). Nämnden fick godkänt på ansökan om att använda 1 800 tkr av det 
ackumulerade resultatet till engångssatsningar inom digitalisering, vilket också har utnyttjats till största 
delen. Pengarna har, bland annat, använts till ett nytt kartsystem, förstudie för utveckling av en 
stadsbyggnadsapp och utrustning, i både nämndens sessionssal och övriga sammanträdesrum, som 
underlättar möten och arbete på distans. 

Otydligheter i instruktionerna till plan- och bygglovstaxan har gjort att förvaltningen för sju 
bygglovsärenden tagit ut för hög planavgift. Samtliga gäller stora byggnader med bruttoarea större än 
10 000 kvm och under perioden 2013-2020. Alla avgifter har betalats tillbaka, totalt ca 4 000 tkr. 
Återbetalningen har bokförts som en kostnad för de ärenden som gäller 2013-2019 medan den avgift 
som gäller 2020 har dragits av från intäkterna. 

Med anledning av att nämnden fick minskat kommunbidrag med 3 000 tkr i budget 2020 vidtogs 
åtgärder för att komma i balans. Åtgärderna, vakanshållning av två tjänster samt ökad debitering och 
minskade inköp av konsulter för planenheten har gett önskat ekonomiskt resultat. 
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2 Viktiga händelser under året 

 Nämnden har under året möjliggjort 987 nya byggrätter genom antagna detaljplaner för 
bostäder vilket är i nivå med målet.  

 Arbetet med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande, bland annat genom utbyte av 
e-tjänsten för bygglovsansökningar. Under 2020 fick 96% av alla ansökningar om bygglov med 
fullständiga handlingar beslut inom 8 veckor, vilket är något lägre än föregående år mot 
bakgrund av ökat distansarbete. 

 Nytt kartsystem med stöd för svenska branschstandarder inom mätning, GIS och kartografi har 
införts. 

 Digitaliseringsplan för 2021-2025 är framtagen. En arbetsgrupp är tillsatt för att leda 
förvaltningens digitaliseringsarbete.  

 Stadsbyggnadsapp - utveckling av en digital lösning för att via mobilkameran visualisera 
kommande byggnation i staden för boråsarna. 

 Stadsrummet - utveckling av en fysisk plats för information, dialog och kunskapsutbyte om hur 
staden planeras, utvecklas och växer stadsplaneringsmässigt. På platsen presenteras 
stadsmodeller och olika digitala teman projiceras som t ex översvämning, buller och 
trafikflöden. I stadsrummet ställs även pågående planprojekt ut och informationskvällar i 
bygglovsärenden anordnas.  

 Staden vid parken - nämnden har i bred dialog framarbetat ett förslag på hur Staden vid parken 
kan förverkligas, som mottagits överväldigande positivt av boråsarna, intresseföreningar, 
näringslivet, akademin och kommunens olika nämnder och bolag. 

 Inköp av mätinstrument; omfattande investering av både GPS-mottagare och fältdatorer för att 
bibehålla kompetens, för att hålla sig ajour med utvecklingen inom mätteknik samt på sikt 
utveckla nya affärsområden. 

 Trots pågående pandemi har förvaltningens arbete i princip kunnat bedrivas utan större 
påverkan. Handläggningstiderna för bygglov har ökat något men vissa fall har till och med 
effektiviteten ökat.  

 E-arkiv - under 2020 har en stor mängd arkivhandlingar strukturerats och rensning har skett. 
Detta har sedan överförts till det kommungemensamma arkivet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningens separata arkiv upphört. Utvecklingsarbete med att föra över 
det fysiska arkivet till det kommungemensamma och att öppna upp så att medborgare själva 
kan söka i arkivet och säkra arkivering från ByggR fortsätter under 2021. 

 Nämndens och förvaltningens tillitsresa är påbörjad. Nämnden har omarbetat sin budget inför 
2021 och förvaltningen har genomfört en heldag för alla anställda om tillitsbaserad styrning och 
ledning. Arbetet pågår nu i tvärgrupper inom förvaltningen att ytterligare konkretisera och 
praktisera tillit. 

 Nämnden har lagt mycket kraft på sitt samverkansuppdrag från KF och tagit initiativ till 
strukturskisser, kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen samt gemensam 
kommunikationsplanering i bred dialog med en stor mängd andra berörda instanser. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

3.1 Företagandet växer genom samverkan 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Öka NKI - Nöjd Kund Index 73 75 75  

Öka NKI - Nöjd Kund Index 

Resultatet av NKI-undersökningen för helåret 2020 är ännu inte klart. Det senaste tertial-resultatet var 
74.  

3.2 Livskraftig stadskärna 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel av ansökningarna om 
bygglov med fullständiga 
handlingar som fått beslut senast 8 
veckor efter ansökan, %. 

98 99 98 96 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut 

senast 8 veckor efter ansökan, %. 

Antalet bygglov och förhandsbesked var rekordhögt. Nämndens arbete med att förkorta 
handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i rutiner och arbetssätt har medfört att 
handläggningstiden kortats ned under senare år. Bland annat följs samtliga pågående ärenden upp varje 
vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har tagits bort. Enklare bygglovsärenden 
urskiljs vid registreringen för att kunna hanteras med så kort handläggningstid som möjligt. Andelen 
fullständiga bygglovsansökningar som fått beslut inom 8 veckor har uppgått till 96%, vilket är något 
lägre än föregående år mot bakgrund av ökat distansarbete. 
Medianvärdet för handläggning av komplett ansökan låg på tre veckor 2020 trots att antalet ärenden 
ökat jämfört med 2016-2019. 
 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Antal planlagda bostäder som är 
klara för antagande i detaljplan i 
Borås Stad 

340 1 119 950 987 

 Andelen detaljplaneärenden 
handlagda inom 18 månader från 
start till antagande 

67 25 80 57 

 Andel utförd utsättning av 
Geodataavdelningen max fem 
arbetsdagar efter beställning 

100 100 100 100 
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  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel nybyggnadskartor levererade 
inom 2 veckor 

100 100 100 100 

 Andel enklare bygglov, som följer 
gällande detaljplan, handlagda 
inom 2 veckor fr.o.m. att ärendet är 
komplett 

93 91 98 93 

 Andel bygglovsansökningar som 
sker via e-tjänsten MittBygge 

23 19 30 27 

 Andel av ansökningar om 
fastighetsbildning berörande 
nybyggnation av bostäder eller 
verksamheter med fullständiga 
handlingar som fått beslut senast 
16 veckor efter ansökan 

 91 80 97 

 Andel av inkomna 
ingripandeärenden där beslut tas 
inom 8 veckor 

  50 45 

Antal planlagda bostäder som är klara för antagande i detaljplan i Borås Stad 

Nämnden har under året möjliggjort 987 nya byggrätter genom antagna detaljplaner vilket är i nivå med 
målet. Byggrätterna fördelas mellan två villor, 30 par-/radhus och 955 lägenheter.  
 

Andelen detaljplaneärenden handlagda inom 18 månader från start till antagande 

När det gäller andelen detaljplaner där handläggningstiden överskridit 18 månader från start till 
antagandet är dessa till antalet sex. Av dessa kan nämnas detaljplanen för Järnvägen 4:2, Simonsland, 
Åkermyntan 5, Bergsäter samt Byttorp 3:1, Fjällgatan.  Den utdragna handläggningstiden för dessa 
antagna detaljplaner kan förklaras av inväntande av exploateringsavtal, politiska ställningstaganden i 
avgörande frågor, hantering av synpunkter samt komplexiteten i planförslagen som krävt stora 
utredningsinsatser. 
 

Andel utförd utsättning av Geodataavdelningen max fem arbetsdagar efter 

beställning 

Målvärdet är uppnått. 
 

Andel nybyggnadskartor levererade inom 2 veckor 

Målvärdet är uppnått. 
 

Andel enklare bygglov, som följer gällande detaljplan, handlagda inom 2 veckor 

fr.o.m. att ärendet är komplett 

Arbetet med att förkorta handläggningstiderna generellt pågår löpande. Vissa enklare bygglov hanteras 
separat för att kunna ge ett beslut inom 2-3 arbetsdagar. Vidare arbetar avdelningen med att registrera 
och följa upp enklare ärenden på ett mer systematiskt sätt. 
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Andel bygglovsansökningar som sker via e-tjänsten MittBygge 

Av de 984 ansökningar om bygglov som kommit in januari till december 2020 har 269 registrerats via 
MittBygge. 
För att kunna erbjuda mer kundvänliga e-tjänstlösningar samt underlätta handläggningen inom bygglov 
har förvaltningen övergått till ett annat system för digitala ansökningar. 
 

Andel av ansökningar om fastighetsbildning berörande nybyggnation av bostäder 

eller verksamheter med fullständiga handlingar som fått beslut senast 16 veckor 

efter ansökan 

Målvärdet är uppnått. 
 

Andel av inkomna ingripandeärenden där beslut tas inom 8 veckor 

Arbetet med att förkorta handläggningstiderna för ingripandeärendena pågår löpande. Bland annat 
arbetar avdelningen med att skyndsamt avskriva de ärenden där anmäld åtgärd inte omfattas av Plan- 
och bygglagen. Vidare arbetar avdelningen med att ta fram rutiner kring handläggningen av de olika 
ärendekategorierna som omfattas av ingripande enligt plan- och bygglagen. Antalet ingripandeärenden 
har ökat markant under 2020 och fördubblats jämfört med 2019. 
 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Konkretisera förslag på att 
förverkliga det som i 
översiktsplanen kallas det Grön-blå 
stråket (parken genom staden) som 
ingår i den beslutade 
utbyggnadsstrategin. Förslagen ska 
redovisas till Kommunstyrelsen för 
beslut. 

 

 Genomfört Utöver projektstudio och samarbetsworkshop på 
presidienivå under hösten 2019 har nämnden 
under 2020 även genomfört workshop med 
näringslivet och akademin på Samrådsarenan, 
en presidieöverläggning, en medborgardialog 
med parkvandring under sommaren och en 
öppen remiss i syfte att ta fram förslag på 
förverkligande av parken med så god förankring 
som möjligt. Responsen har varit 
överväldigande positiv och såväl övriga 
nämnder och kommunala bolag som näringslivet 
och akademin vill vara med och bidra. 
 
Kommunstyrelsen framförde i december 2020 i 
sitt remissvar att de anser att nämnden har 
genomfört sitt uppdrag från Kommunfullmäktige, 
och att nämnden kan översända det slutliga 
förslaget till Kommunfullmäktige. Nämnden 
beslutade därför i januari 2021 att översända 
stadsbyggnadsprogrammet "Staden vid parken" 
till Kommunfullmäktige för godkännande. 

 

 



Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning 2020 8(22) 

3.2.2 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Uppdrag att fördjupa studier var 
eventuella entrépunkter till staden 
kan lokaliseras och utformas 

 Delvis 
genomfört 

Entrépunkterna till innerstaden är studerade och 
lokaliserade och beskrivs och beslutas som en 
del av Borås arkitekturprinciper, som beräknas 
antas på samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde i februari 2021. 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

5,2 5,6 5 4,3 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

1,3 2,3 1,5 0,9 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

51 54,9 43 55,4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Att utfallet är lägre än tidigare kan förklaras av coronapandemin - fler har kunnat arbeta trots eventuell 
sjukdom i och med distansarbete. 
Aktuellt sjuktal handlar främst om långtidssjukskrivningar. Förvaltningen bedriver aktivt 
rehabiliteringsarbete i de delar det går att vara aktiv. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet får genomslag genom regelbundna arbetsplatsträffar, skyddsronder 
och samverkan i alla led, vilket bidrar till en god arbetsmiljö. 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Andelen timavlönade är av mindre omfattning och består främst av högskolepraktikanter. 
Förvaltningen ser positivt på att ta emot högskolepraktikanter då dessa kan rekryteras till framtida 
tjänster. Coronasituationen och upplägget att medarbetarna ska jobba hemifrån så långt det är möjligt 
har försvårat möjligheterna att ta emot praktikanter.  

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Andelen anställda som utnyttjar friskvårdsbidraget har ökat något. Samhällsbyggnadsförvaltningen är en 
av få förvaltningar där uttaget har ökat 2020 och utfallet överträffar det stadsgemensamma målet. 
En anledning kan vara att Skatteverket ändrade reglerna i somras så att även träningsappar och andra 
internettjänster som kan användas för hemmaträning omfattas av friskvårdsbidraget. 
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3.3.1 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Uppdrag att införa/uppgradera 
kartsystem för att klara av 
leveranskraven enligt 
Geodataavtalet. 

 Genomfört Kartsystemet driftsattes under hösten. 
Ytterligare uppdateringar väntas under Q1 2021 
för att systemet ska kunna tas i full drift.  

Ge externa kunder åtkomst till 
förvaltningens elektroniska arkiv 
(ritningar). 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet fortsätter under 2021. 

Införa Nationellt Planregister för 
ökad tillgänglighet och läsbarhet av 
planbestämmelser 

 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet påbörjades under hösten 2020. 

4 Nämndens verksamhet 1 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 Samhällsbyggnadsnämnden har som huvuduppgift att utöva inflytande över hur kommunens 
områden planeras och bebyggs. 

 Nämnden är myndighet för plan- och bygglovsärenden samt tillsynsmyndighet för 
byggnadsverksamheten 

 Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för en långsiktigt god boende-, arbets- och livsmiljö för 
kommunens invånare samt verka för att Plan- och bygglagens och Miljöbalkens intentioner 
beträffande hushållande med naturresurser, arkitektonisk kvalitet och estetik i bebyggelse och 
miljö uppfylls 

 Nämnden svarar också för kommunens samlade kartproduktion och lantmäteriverksamhet samt 
den övergripande verksamheten med datorbaserade geografiska informationssystem 

 Samhällsbyggnadsnämnden arbetar långsiktigt med inriktningen att nå målen i Borås Stads 
Vision 2025 

 Att öka förståelsen och ytterligare utreda de urbana stråkens möjligheter att sammanfläta 
stadens olika stadsdelar 

 Nämndens arkitekturprogram ska vara klart att fastställas under 2020 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 0 0    

Avgifter och övriga 
intäkter 

45 292 43 551 43 561 46 324 2 763 

Summa intäkter 45 292 43 551 43 561 46 324 2 763 

Personal -42 431 -43 739 -46 882 -46 330 552 

Lokaler -2 715 -2 697 -2 840 -2 814 26 

Material och tjänster -20 933 -19 428 -15 074 -21 584 -6 510 
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Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Kapitalkostnader 0 0 0 -196 -196 

Summa kostnader -66 079 -65 864 -64 796 -70 924 -6 128 

Buffert (endast i 
budget) 

  -215  215 

Nettokostnad -20 787 -22 313 -21 450 -24 600 -3 150 

Kommunbidrag 23 400 23 950 21 450 21 450 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

2 613 1 637 0 -3 150 -3 150 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

   1 800 1 800 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

2 613 1 637 0 -1 350 -1 350 

Ackumulerat resultat 23 284 24 922 24 922 21 772 -3 150 

Resultatanalys 

Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat blev -3 150 tkr för 2020, vilket är i nivå med  den 
senaste prognosen (-2 950 tkr). 

Intäkterna för 2020 slutade på plus med ca 2 700 tkr. Plan- och bygglovsavdelningen och 
lantmäteriavdelningen har högre intäkter medan geodataavdelningen redovisar lägre intäkter än 
budgeterat. För plan- och bygglovsavdelningen beror de högre intäkterna på fler byggsanktionsavgifter 
och att planenheten fokuserat på externa exploatörsplaner snarare än planer på kommunal mark vilket 
gör att planarkitekternas tid i större utsträckning kunnat faktureras. För lantmäteriavdelningen handlar 
det om ökad effektivitet vid distansarbete. Det blir mindre övrig tid, kortare möten och att alla 
utbildningar och andra sammankomster ställts in. 

De lägre intäkterna på geodataavdelningen beror på att avdelningen påverkas av att de sökta byggloven 
är av mindre omfattning. Mindre projekt medför att intäkten för utstakning och lägeskontroll är lägre 
eller helt uteblir. 

Kostnaderna blev högre än de budgeterade med knappt 6 000 tkr. 

Otydligheter i instruktionerna till plan- och bygglovstaxan har gjort att förvaltningen för sju 
bygglovsärenden tagit ut för hög planavgift. Samtliga gäller stora byggnader med bruttoarea större än 
10 000 kvm och under perioden 2013-2020. Alla avgifter har betalats tillbaka, totalt ca 4 000 tkr. 
Återbetalningen har bokförts som en kostnad för de ärenden som gäller 2013-2019 medan den avgift 
som gäller 2020 har dragits av från intäkterna. 

Kommunfullmäktige godkände nämndens ansökan om att få använda 1 800 tkr av det ackumulerade 
resultatet till engångssatsningar för att utveckla digitaliseringen inom verksamheten, vilket till största 
delen också har utnyttjats. Pengarna har, bland annat, använts till ett nytt kartsystem, förstudie för 
utveckling av en stadsbyggnadsapp och utrustning, i både nämndens sessionssal och övriga 
sammanträdesrum, som underlättar möten och arbete på distans. 

Andra kostnader utanför budget har uppkommit under året. Till exempel medborgardialoger kring 
Staden vid parken och renovering/ombyggnation av kontorslokaler. Som en besparingsåtgärd inför 
budget 2021 flyttades även inköp av mätinstrument till årets budget. 

Personalkostnaderna visar ett plus på ca 500 tkr jämför med budget. Med anledning av de tidigare stora 
överskotten av personalkostnader är 95% av lönekostnaderna budgeterade vilket ger en mer rättvisande 
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bild av den verkliga kostnaden. Som en besparingsåtgärd i samband med att nämndens kommunbidrag 
minskade med 3 000 tkr fattades även beslut om att vakanshålla vissa tjänster. 

4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 276 -1 687 -1 465 -1 312 153 

Resultat -1 276 -1 687 -1 465 -1 312 153 

Förvaltningsgemensamt      

Intäkter 72 42 42 43 1 

Kostnader -2 273 -2 263 -2 457 -4 040 -1 583 

Resultat -2 201 -2 221 -2 415 -3 997 -1 582 

Administrativa 
avdelningen 

     

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -9 580 -9 344 -9 826 -9 369 457 

Resultat -9 580 -9 344 -9 826 -9 369 457 

Plan- och 
bygglovsavdelningen 

     

Intäkter 30 756 28 029 28 130 30 315 2 185 

Kostnader -27 854 -30 528 -27 101 -30 526 -3 425 

Resultat 2 902 -2 499 1 029 -211 -1 240 

Geodataavdelningen      

Intäkter 8 653 8 488 8 289 7 934 -355 

Kostnader -18 935 -14 563 -16 323 -18 179 -1 856 

Resultat -10 282 -6 075 -8 034 -10 245 -2 211 

Lantmäteriavdelningen      

Intäkter 5 811 6 991 7 100 8 032 932 

Kostnader -6 162 -7 478 -7 624 -7 498 126 

Resultat -351 -487 -524 534 1 058 

Buffert      

Intäkter   0  0 

Kostnader   -215  215 

Resultat   -215  215 

Totalt      

Intäkter 45 292 43 550 43 561 46 324 2 763 

Kostnader -66 080 -65 863 -65 011 -70 924 -5 913 

Resultat -20 788 -22 313 -21 450 -24 600 -3 150 



Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning 2020 12(22) 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Politisk verksamhet 

Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört elva ordinarie sammanträden. På grund av coronapandemin 
har flertalet sammanträden och presidiemöten genomförts på distans. Sessionssalen har utrustats med 
teknik som underlättar distansmöten. 

Under budgetdagen i april arbetade nämnden fram nya övergripande mål som ska vara vägledande i 
budget 2021. Större delen av de mått och indikatorer som ska följas upp har förändrats. Genom att 
fokusera på övergripande mål och viktiga kvalitetsindikatorer för att uppnå dessa mål är budgeten nu 
mer anpassad till den tillitsbaserade styr- och ledningsmodell som implementeras i Borås Stad. 

Den planerade studieresan har inte kunnat genomföras. Däremot vandrade nämndens ledamöter 
tillsammans med stadsarkitekten utmed den planerade sträckningen av den nya parken som ska gå 
genom staden. 

Avvikelsen för den politiska verksamheten är +153 tkr, vilket främst beror på att studieresan inte kunde 
genomföras. 

4.3.2 Förvaltningsgemensamt 

Analys av verksamheten 

För att tydliggöra och särskilja förvaltningens gemensamma kostnader från respektive avdelnings 
kostnader särredovisas dessa under förvaltningschefens ansvar. Tidigare har detta varit en del av den 
administrativa avdelningen. 

Förvaltningschefens ansvar är att leda och utveckla förvaltningens verksamhet och arbeta strategiskt, 
samt att skapa förutsättningar för att förvaltningens samlade resurser används effektivt och rättssäkert. 
Förvaltningschefen leder förvaltningens ledningsgrupp och samverkansgrupp och ansvarar för 
ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö på förvaltningen. I uppdraget ligger också att se till att 
politiska beslut och uppdrag verkställs och följs upp samt att samverka med andra förvaltningar och 
andra aktörer inom verksamhetsområdet. 

Pandemin och de smittförebyggande åtgärderna på grund av den har gjort 2020 till ett mycket 
annorlunda år. Förvaltningen gick tidigt upp i stabsläge i samband med beslut om att förvaltningens 
verksamhet skulle bedrivas på distans så långt som möjligt. Detta i syfte att säkerställa att denna 
omställning kunde genomföras utan betydande påverkan på verksamhetens produktion och leverans, 
kunna hantera det stora behovet av information och kommunikation samt att koordinera nödvändiga 
tekniska inköp och förändringar för att möjliggöra ett distansbaserat arbetssätt. 

Trots dessa mycket speciella och utmanande omständigheter har förvaltningen haft en hög 
ambitionsnivå i verksamhetsutvecklingen. Mycket av detta arbete beskrivs under respektive avdelning 
nedan. Bland det som kan lyftas fram på förvaltningsgemensam nivå bör etableringen av strukturskisser 
som ett kompletterande arbetssätt i staden mellan översiktsplan och detaljplaner nämnas. Likaså det 
breda förankringsarbetet kring Staden vid parken, den uppnådda samsynen med övriga förvaltningar 
inom samhällsbyggnadsprocessen om att definiera och kartlägga densamma samt att införa en 
gemensam kommunikationsplanering över förvaltningsgränserna inom samhällsbyggnadsprocessen hör 
till de särskilt viktiga resultaten på förvaltningsgemensam nivå. 

Stadsarkitektens huvuduppgift är att skapa, förmedla, bevaka och stärka helhetssyn, kvalitet, mod och 
långsiktighet i Borås samhällsplanering och –byggnad. För att kunna fullgöra den uppgiften har 
stadsarkitekten ett betydande inflytande längs hela skalan från översiktlig planering och stadsdelsnivå 
ner till byggnadsdetaljer i den enskilda byggnaden och från tidiga projektfaser till genomförande. 
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Utifrån detta har stadsarkitekten ett nära samarbete med såväl näringsliv och byggherrar som politiker 
och tjänstepersoner, samtidigt som dialogen med boråsarna är en viktig del av uppdraget. 

Under året har stor del ägnats åt inledande tidiga samtal och dialog med byggprocessens externa aktörer 
så som byggherrar och exploatörer. Dessa har inte sett någon anledning att bromsa in på grund av läget 
med Corona utan snarare sett möjligheten i att planeringsprocesserna innan byggnation är så pass långa 
att det snarare kan bli ett gynnsamt läge att kunna erbjuda färdiga produkter när ekonomin och 
marknaden vänder. 

Något som tagit en vändning i motsatt riktning under det gångna året och vilket det behövts många 
diskussioner om är frågan om hur staden snabbt kan ställa om verksamhetslokaler och kontorslokaler 
till annan användning då behovet av dessa sjunkit snabbare. 

Arbetet med diverse förberedelser inför Borås 400-årsfirande under 2021 är en annan del som behövt 
mycket fokus, där idéer, stora som små, har ”blommat upp” och staden har fått ett gemensamt mål som 
många aktörer visat stort intresse för och ambition att förverkliga. I dessa sammanhang har 
stadsarkitekten varit en nyckelfunktion som i många fall försökt hitta en gemensam nämnare och sätt 
att förverkliga dessa projekt och idéer. Företrädesvis i kombination med den linjära park som simultant 
planeras för och som tillika kommer vara huvudaktören i stadens firande. Kombinationen med 
stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken och stadsarkitektens lekfullt illustrerande manér är ett 
bevis på styrkan i att gestalta en gemensam vision som en ”fana att samlas under” och har redan bevisat 
sin slagkraftighet då flertalet privata aktörer redan slutit upp och flera gemensamt finansierade projekt 
längs den linjära parkens sträckning börjar formalisera sig. 

Då stadens planerande instanser och verktyg idag är utspridda över flertalet förvaltningar och delvis 
även i de kommunala bolagen så blir de strategiska långsiktiga riktningarna ofta omedvetet olikriktade 
vilket gör stadsarkitektens roll som synliggörare och vägvisare viktig men också väldigt utmanande och 
tidskrävande. I en ambition att finna en gemensam riktning på stadens utveckling startade under 2020 
ett nytt arbetssätt i form av Strukturskisser som likt de gamla stadsplanerna på stadsdelsnivå försöker 
finna de lite större sammanhangen som ofta i detaljplaneskedet riskerar att antingen gå förlorade eller 
bromsa själva detaljplanen då frågorna blir orimligt stora. Arbetet med strukturskisserna leds i huvudsak 
av stadsarkitekten i nära samarbete med flertalet aktörer och tjänstepersoner från organisationens olika 
planerande delar. 

Analys av resultatet 

Resultatet för den förvaltningsgemensamma verksamheten blev -1 367 tkr vilket även inkluderar den 
budgeterade bufferten på 215 tkr. Prognosen för 2020 var -1 300 tkr. 

De förvaltningsgemensamma projekt som genomförts inom ramen för digitaliseringssatsningen och det 
ackumulerade resultatet har bokförts här, till exempel förstudie till stadsbyggnadsappen och utrustning 
till sammanträdesrummen för digitala möten. 

Det har genomförts en medborgardialog och stadsvandringar kring Staden vid parken samt 
ombyggnation av kontorslokaler i stadshuset. 

4.3.3 Administrativa avdelningen 

Analys av verksamheten 

Den administrativa avdelningen har till uppgift att stödja och utveckla Samhällsbyggnadsnämndens 
olika processer. Detta omfattar kundmottagning, nämndadministration, bygglov- och 
planadministration, ekonomi, personalfrågor, verksamhetsutveckling, arkiv samt kommunikation såväl 
internt som externt. Fokus ligger på ständiga förbättringar och innovationer som är gynnsamma ur 
såväl ett kund- som ett resursperspektiv. 

Avdelningen har arbetat strategiskt med förvaltningsgemensamma frågor så som 
kvalitetsledningssystem, tillit och värdegrund, verksamhetsplan utifrån styrning och ledning och deltar i 



Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning 2020 14(22) 

arbetet utifrån digitaliseringsplanen. Informationssäkerhet är en annan central fråga som avdelningen 
driver och även att planera, genomföra och följa upp förvaltningsgemensamma arrangemang. 

Bygglovs- och planadministrationens personal har fortsatt det sedan tidigare påbörjade arbetet med att 
effektivisera arbetssätt samt att bredda kompetensen för att minska sårbarheten. En bygglovsrobot har 
tidigare installerats för att automatisera processen kring administrationen av bygglov. Ett nytt system 
för digitala bygglovsansökningar har installerats. Systemet ska underlätta för sökande och öka andelen 
digitala ansökningar. 

Visuell styrning genom så kallade "dashboards" fortsätter, handläggare ser då sina ärenden och 
ärendemängd visuellt. Det ger en snabb och lätt överblick för att ärendeflödet ska fungera optimalt. 
Arbetet med att förbättra hemsidan avseende bygglovssidor pågår med berörda handläggare för att 
underlätta för boråsarna att få vägledning. En FAQ är framtagen och kundmottagningen har en mobil 
lösning för att kunna arbeta mer flexibelt utifrån behov av service. 

Under året antogs också en dokumenthanteringsplan med gallringsbeslut och förvaltningen övergår i 
och med det till digitalt arkiv. 

Varumärkesarbete och kommunikationsplan med en rad aktiviteter är påbörjade. Översyn av 
webbsidor, internt och externt samt mallar och trycksaker fortsätter, för att informationen ska vara 
relevant, tydlig och lättförståelig för kunderna/medborgarna. 

Övrig stabsverksamhet, ekonomi- och personalfunktion samt nämndsekretariat har i enlighet med 
nämndens redovisningsplikt till Kommunstyrelsen ansvarat för ekonomisk uppföljning, 
personalekonomisk redovisning, miljömålsuppföljning, intern kontroll samt redovisning av 
synpunktshanteringssystemet. Allt detta har genomförts i sedvanlig ordning. 

Samarbetet inom förvaltningen men även mellan berörda förvaltningar har utvecklats på ett positivt 
sätt. Genom ökat samarbete, gott bemötande, god tillgänglighet och hög servicenivå skapas en 
verksamhet som gynnar kunden/medborgaren. 

Analys av resultatet 

Avdelningen visar ett positivt resultat på 457 tkr vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat. 
I början av året fanns två vakanta tjänster, som tillsattes under våren. Kostnader för personalaktiviteter 
är dessutom lägre än vanligt på grund av coronapandemin. 

4.3.4 Plan- och bygglovsavdelningen 

Analys av verksamheten 

Bygglovsenheten 

Verksamheten omfattar handläggning av bygglov, förhandsbesked, tekniska samråd, anmälan, OVK 
(obligatorisk ventilationskontroll), olovligt byggande och andra ingripandeärenden, hissanordningar 
samt lämplighetsbedömning i frågor om energiförsörjning och energihushållning. 

I SKL:s regi gjordes hösten 2014 en undersökning om näringslivets nöjdkundindex (NKI) för vissa 
kommunala verksamheter. Från och med 2016 utförs SKL:s näringslivsundersökning löpande varje 
tertial. Resultatet från 2020 är ännu inte klart då undersökningen legat på is under coronapandemin. 

För att bättre svara mot branschens krav har förvaltningen aktivt inriktat sitt arbete på att skapa 
arbetsrutiner som ska leda till effektivare handläggning, ökad service och bättre tillgänglighet. Den 
digitala ärendehanteringen har utvecklats ytterligare och uppföljningsrutinerna för ärendena förbättrats. 

Arbetet med att utveckla samarbetet och processerna inom plan- och bygglovsverksamheten har även 
fortsatt. 

Planenheten 

Planenheten omfattar främst framtagande av detaljplaner, men även förstudier, planprogram, 
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detaljplaner, områdesbestämmelser, gestaltningsprogram, bevarandeutredningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar. Enheten står även för rådgivning i planfrågor och tar fram förslag till 
remissyttranden samt deltar i Kommunstyrelsens översiktliga fysiska planering. 

Under året har 987 nya byggrätter för bostäder samt för en skola och en förskola möjliggjorts. 

Inom ramen för Kulturmiljöprogrammet har inventering och värdering av byggnader som ska bevaras 
gjorts. 

Medarbetarna på plan- och bygglovsavdelningen har anpassat sig bra till arbete på distans i och med 
coronapandemin och arbetet har kunnat utföras utan större påverkan. Handläggningstiderna har ökat 
något men håller sig väl inom gränserna. 

Analys av resultatet 

Resultatet för plan och bygglovsavdelningen blev - 1 240 tkr, vilket är i nivå med den senaste 
prognosen på -1 000 tkr. 

Intäkterna visar ett resultat på +2 185 tkr jämfört med budget. De större intäkterna beror på två saker: 
Uttagna byggsanktionsavgifter har ökat kraftigt. Drygt 1 600 tkr högre än budgeterat och ca 1 500 tkr 
högre än föregående år. Antalet ingripanden har fördubblats jämfört med föregående år. Dels har fler 
ärenden handlagts och dels hade ett par ärenden hög avgift. 

Den andra faktorn som gör att intäkterna är högre är att för planenheten har fokus under året legat på 
planer med externa exploatörer snarare än de på kommunal mark. Det har gjort att planarkitekternas tid 
i större utsträckning fakturerats ut. Drygt 1 000 tkr mer än budgeterat och 1 400 tkr mer än föregående 
år. 

Intäkterna för bygglov är lägre än budgeterat. Antalet bygglov är högre än föregående år men avgifterna 
lägre då det främst handlar om mindre projekt. 

Kostnaderna visar ett minus på 3 400 tkr. 

Personalkostnaderna visar ett resultat på -900 tkr jämför med budget. En tjänst täcktes större delen av 
året av en konsult, vilket har gett högre lönekostnader. Tjänsten tillsattes i september. 

Kostnader för material och tjänster är högre än budget med ca 2 500 tkr. 

Otydligheter i instruktionerna till plan- och bygglovstaxan har gjort att förvaltningen för sju 
bygglovsärenden tagit ut för hög planavgift. Samtliga gäller stora byggnader med bruttoarea större än 
10 000 kvm och under perioden 2013-2020. Alla avgifter har betalats tillbaka, totalt ca 4 000 tkr. 
Återbetalningen har bokförts som en kostnad för de ärenden som gäller 2013-2019 medan den avgift 
som gäller 2020 dragits av från intäkterna. 

Kostnader för externa konsulter är däremot lägre än budgeterat med ca 1 000 tkr. 

4.3.5 Geodataavdelningen 

Analys av verksamheten 

Geodataavdelningen samlar in, bearbetar och redovisar geografisk information i Borås Stad. 
Avdelningen ajourför stadens kartdatabas som ligger till grund för grundkartor till detaljplaner, 
nybyggnadskartor, projekteringsunderlag, ledningsdokumentation, Boråskartan och Intramap. 
Avdelningen utför mätningar och samordnar stadens arbete med geografiska informationssystem. 

Under hösten infördes ett nytt kartsystem med lagringsmöjligheter för 3D-data och stöd för svensk 
branschstandard inom geodata. Därtill står systemleverantören bakom flera andra system på 
förvaltningen, och förhoppningen är att detta kommer att underlätta våra gemensamma arbetsflöden 
framöver. 

Under hösten införskaffades nya mätinstrument. Dessa omfattande inköp möjliggör att 
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mätverksamheten kan fortsätta ligga i teknikens framkant, samtidigt som det på sikt öppnar upp för nya 
affärsområden inom b la laserskanning. 

Intramap är ett planeringsverktyg för andra förvaltningar vid projekt som kräver underlag från bland 
annat demografiska och geografiska förutsättningar. Verksamhetens tjänster marknadsförs internt och 
externt inom Borås Stad. 

Andelen utsättningar understiger något i antal förra året och antalet mätningsuppdrag är något lägre än 
2019.  Ett bygglov kan medföra från två till 35 besök men registreras som ett uppdrag varför siffrorna 
för antalet utförda uppdrag kan vara missvisande. En mer relevant siffra på utförd arbetsinsats är 
intäkten för uppdragen. Verksamheten är starkt kopplad till byggbranschens utveckling och vad som 
byggs.  

Ett aktuellt kartmaterial är grunden för en snabb och effektiv planerings- och samhällsbyggnadsprocess. 
Förutsättningen för detta ligger i en kontinuerlig flygfotografering av staden med ca 1/4 av 
kommunens yta per år samt kompletterande traditionell mätning. Under 2020 gjorde vi ett avbrott från 
den årliga flygningen. Istället köpte vi lod- och snedbilder för Borås centralort, som hela förvaltningen 
kan dra nytta av och använda inom sina arbetsflöden. 

Analys av resultatet 

Geodataavdelningens resultat är -2 211 tkr. Utfallet avviker något från den senaste prognosen på -1 
800 tkr. 

Intäkterna är något lägre än budgeterat, -355 tkr. Avdelningen påverkas av att de sökta byggloven är av 
mindre omfattning. Mindre projekt medför att intäkten för utstakning och lägeskontroll är lägre eller 
helt uteblir. 

Personalkostnaderna ligger +1 000 tkr jämfört med budget. Det beror på frånvaro, dels på grund av 
tjänstledighet och dels på grund av sjukfrånvaro. 

Material- och tjänstekostnaderna är högre än budgeterat, ca -3 000 tkr. Orsakerna till detta är flera. 
Nämnden fick lov att under 2020 använda 1 800 tkr av det ackumulerade resultatet till 
engångssatsningar inom digitalisering. Geodataavdelningen har använt 600 tkr av dessa för införandet 
av det nya kartsystemet. 

Som en del i åtgärderna för att få budget 2021 i balans flyttades inköpet av nytt mätinstrument till 2020. 
Kostnaderna för nya mätinstrument blev totalt ca 880 tkr. 

4.3.6 Lantmäteriavdelningen 

Analys av verksamheten 

Huvuduppgiften för avdelningen är att fungera som kommunal lantmäterimyndighet för Borås Stad. 

Detta innebär att handlägga lantmäteriförrättningar och föra fastighetsregistret med digital registerkarta. 
Lantmäteriavdelningen för dessutom plan-, byggnads- och adressregister med tillhörande 
kartredovisning. Avdelningen deltar även i plan- och bygglovsprocessen, utför vissa fastighetsrättsliga 
uppdrag samt bereder ärenden till namnberedningen. 

Antalet inkomna förrättningar har under året legat på genomsnittsnivå jämfört med de senaste 5 åren. 
Antalet avslutade ärenden låg nästan 20% högre än den senaste 5-årsperioden. Avslutade ärenden 
översteg antalet inkomna ansökningar så ärendebalansen minskade under året. Anledningen till 
ökningen av antalet avslutade förrättningar är främst att många delar av förrättningshandläggning är 
effektiva att göra hemifrån samt att coronapandemin har ställt in alla utbildningar och sammankomster 
under 2020. Det har byggts upp en mindre utbildningsskuld som måste tas igen framöver. 

Övriga registreringsärenden samt fastighetsrättsliga uppdrag har också ökat då dessa uppgifter passar 
för arbete hemifrån. Därav har betydligt fler ärenden av dessa typer hunnits med under året. Budgeterat 
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verksamhetsmått är dock för högt satt och har inte uppnåtts, måttet försvinner 2021. 

Avdelningens intäkter kommer främst från förrättningsverksamheten, avtalsintäkter från Lantmäteriet 
enligt samverkansavtal avseende fastighetsinformation och kvalitetsförbättring samt viss 
uppdragsverksamhet. Avdelningens nettokostnad avser ersättning för avdelningens service till 
allmänhet, övriga avdelningar och andra förvaltningar, samt för handläggningen av namn- och 
adressfrågor med mera. 

Analys av resultatet 

Lantmäteriavdelningens resultat är +1 059 tkr för 2020. 

Intäkterna ligger +900 tkr, vilket beror på ökad effektivitet vid distansarbete. Det blir mindre övrig tid, 
kortare möten och att alla utbildningar och andra sammankomster ställts in. 

Kostnaderna är lägre än de budgeterade med drygt 100 tkr. Lägre personalkostnader på grund av 
föräldraledighet samt outnyttjad personalutveckling. 

4.4 Verksamheten 2020 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:  

Nämnden har ett fokus på en effektiv och rättssäker detaljplaneprocess för att få fram planer för närmare 1 000 bostäder 
samt planer för kommunal service.  

- Nästan hälften av de detaljplaner som antagits under perioden 2020 har blivit överklagade. 
Överklagandena är generellt gjorda av närboende och Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt 
med informativa planprocesser och bjuder in berörda till dialogtillfällen i olika former. För samtliga av 
de domstolsbeslut som fattats under 2020 rörande antagna detaljplaner i Borås avslogs överklagandena. 

Den rådande pandemin har resulterat i att förvaltningen prövat nya, digitala samrådsformer. Denna 
mötesform har fått ett positivt bemötande från allmänheten och förvaltningen arbetar aktivt med att 
utveckla nya kommunikationsvägar. 

Likaså har nämnden aktivt arbetat med att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen tillsammans med 
övriga berörda nämnder och detta arbete kommer att fortsätta 2021. 

Under året har planer antagits som sammanlagt medger 987 bostäder. 

Arbetet ska stödja en blandad bebyggelse.  

- Huvuddelen av de planansökningar som inkommer till kommunen omfattar önskemål att uppföra 
flerbostadshus i centrala lägen, vilket också innebär att de flesta av de bostadsplaner som förvaltningen 
fått i uppdrag att arbeta med enligt gällande verksamhetsplan utgörs av lägenheter i flerbostadshus i 
blandade upplåtelseformer. Dock arbetar förvaltningen med fyra detaljplaner som innefattar villor, 
radhus, eller parhus. Dessa innehåller sammanlagt cirka 150 bostäder. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad.  

- Förvaltningen har under våren och sommaren haft en konsult på heltid vars villkor är helt jämförbara 
med de tillsvidareanställdas. 

Spontanidrottsytor ska särskilt beaktas vid stadsplaneringen 

- I samtliga detaljplaneprocesser, framförallt i arbetet med de detaljplaner som tas fram i syfte att 
möjliggöra för nya bostäder, studerar förvaltningen kopplingen och tillgång till rekreation och idrott. I 
arbetet med att ta fram en detaljplan förs även dialog med fritids- och folkhälsoförvaltningen rörande 
dessa frågor. 
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4.5 Jämställdhetsperspektivet 

Förvaltningen har en jämn fördelning när det gäller kvinnor och män, 50% kvinnor och 50% män. 
Fördelningen är olika inom yrkeskategorierna, till exempel består administrationen i huvudsak av 
kvinnor medan arkitekt- och ingenjörssidan har jämnats ut över tid. 

Lika rättigheter för alla och HBTQIA följs upp på arbetsplatsträffar enligt SAM-kalendern. Det handlar 
om att skapa öppenhet, tolerans och mångfald där kunskap och ökad medvetenhet ska förhindra 
diskriminering och kränkande särbehandling. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har till största delen kunnat bedrivas utan att 
leveransförmågan har påverkats. Anpassningar har gjorts för att största möjliga utsträckning minska 
risken för smittspridning. 

Medarbetarna uppmanas att så långt möjligt arbeta på distans. Handläggningstiden för bygglov har ökat 
något, men håller sig inom angivna ramar. För andra har effektiviteten i vissa fall till och med ökat med 
anledning av distansarbetet då det blivit mindre övrig tid, kortare möten och att alla utbildningar och 
andra sammankomster ställts in. Det finns utmaningar med att arbeta på distans men förvaltningen 
eftersträvar att upprätthålla en god kvalitet trots läget. 

Förvaltningens krisledningsstab var aktiverad under våren och förberedd på olika scenarier vid ett 
större utbrott av smitta. Krisledningsarbetet avslutades i juni och ledningsgruppen tog då över ansvaret. 

Kostnader har uppstått i samband med att anpassa verksamheten till distansarbete i form av inköp av, 
till exempel, nödvändig utrustning för digitala möten och utökning av mobildata. 

Beroende på hur byggkonjunkturen påverkas i längden finns risk för ekonomiska konsekvenser i form 
av minskade intäkter. I dagsläget är byggkonjunkturen dock fortsatt stark och det är för tidigt att säga 
hur stora dessa konsekvenser i så fall kan komma att bli. 

Verksamhet / Händelse 
Uppskattad ekonomisk konsekvens 

2020, tkr 

Utrustning för digitala möten mm 500 

Summa 500 

6 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 

och styrelser 

I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndorganisation (KF 2016-03-17) fick 
Samhällsbyggnadsnämnden ett särskilt samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen. 

Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder och styrelser att tydligare se sin 
del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som 
är ”det bästa” för kommuninvånaren. Det övergripande målet för samarbetsuppdraget har varit att 
skapa en gemensam målbild kopplat till samhällsbyggnadsprocessen med ett strategiskt fokus i ett 5 till 
10-årsperspektiv eller längre. 

Under 2020 har ett nytt arbetssätt, strukturskisser, införts i samhällsbyggnadsprocessen, efter samråd i 
form av presidieöverläggning i maj mellan SBN och KS och efter beslut av berörda förvaltningschefer. 



Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning 2020 19(22) 

Strukturskisserna syftar till att skapa strategisk samsyn på nivån mellan översiktsplan och detaljplanering  
om hur Borås kan vidareutvecklas utifrån de strategiska intentioner som uttrycks i översiktsplanen och 
utbyggnadsstrategin. Bland de frågor som blir aktuella i strukturskissarbetet finns exempelvis 
trafikplanering och –investeringar, mark, klimatanpassning och lokalplanering. 

Strukturskisserna kommer även framarbetas och förankras med hjälp av regelbundna 
presidieöverläggningar mellan de ingående nämnderna och som kvittens tillbaka till kommunstyrelsen 
från de samhällsbyggande nämnderna på hur översiktsplanens intentioner tolkas och kan förverkligas. 
Den första presidieöverläggningen för strukturskiss Borås Norr genomfördes i december 2020 och fler 
är inplanerade kvartalsvis framöver. 

Detta arbetssätt blir ett systematiskt sätt att leverera gentemot samhällsbyggnadsnämndens 
samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen. 

Förvaltningscheferna inom samhällsbyggnadsprocessen har under 2020 även beslutat om att 
gemensamt processkartlägga samhällsbyggnadsprocessen för att uppnå en mer effektiv samverkan och 
leverans gentemot boråsarna utifrån de politiska ambitionerna för stadens utveckling. 

Utöver detta pågår även ett förvaltningsöverskridande arbete med att ta fram en gemensam 
kommunikationsplanering för samhällsbyggnadsprocessen, i syfte att skapa en mer sammanhängande, 
tidigare och tydligare kommunikation gentemot såväl allmänhet som näringsliv i staden. 

7 Verksamhetsmått 

7.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

7.1.1 Bygglov 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Bygglov, 
förhandsbesked 

834 941 900 1 019 

7.1.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Ingripandeärenden 70 110 80 179 

Beslut om 
kontrollplan, 
kontrollansvarig 
mm 

891 1 042 600 1 108 

Obligatorisk 
ventilationskontroll 
(OVK) 

381 512 500 583 

Slutbesked 923 1 051 1 200 976 
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7.1.2 Detaljplanering 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Plan med standard 
förfarande antas / 
godkänns 

12 12 18 13 

7.1.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Förstudier 20 23 20 31 

Programsamråd 2 3 2 0 

Program godkänns 
/ avbryts 

1 2 2 1 

Samråd standard 
planförfarande 

14 10 12 14 

Granskning 
standard 
förfarande 

10 10 16 16 

Utredning 0 0 2 1 

Yttrande 5 7 5 6 

7.1.3 Geodata 

7.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Mätningsuppdrag 152 95 150 85 

Uppbyggnad 
kartdatabasen 
(antal ha) 

37 000 68 000 23 000 23 000 

7.1.3.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Utstakningar / 
lägeskontroll 

422 470 400 382 

Nybyggnadskartor 176 190 175 179 

Bygglovskartor 168 181 160 88 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Enkla 
bygglovskartor 

195 190 200 718 

Ajourhållning 
kartdatabasen 
(antal ha) 

800 900   

Kartuppdrag övriga 
special (antal ha) 

30 52 30 30 

7.1.4 Lantmäteri 

7.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Avslutade 
förrättningar 
(fastighetsbildning) 

165 150 140 183 

Ärendebalans 
31/12 

102 113 85 89 

7.1.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Nybildade 
fastigheter 

111 147 100 261 

Markerade 
gränspunkter 

617 706 600 720 

Berörda befintliga 
fastigheter 

479 656 500 630 

Berörda befintliga 
rättigheter 

198 288 200 243 

Fastighetsrättsliga 
uppdrag mm 

76 245 70 335 

Övriga 
registreringsåtgärder 

93 75 500 136 

Nya / ändrade gatu- 
och kvartersnamn 

14 10 10 7 

Nya / ändrade 
adresser 

378 215 300 344 
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7.2 Bostäder 

7.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal nya bostäder 
i detaljplan i 
stadskärnan. 

160  100 200 

Antal nya bostäder 
i detaljplan utanför 
stadskärnan. 

187  850 787 
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