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Läsanvisning
Nämndens/bolagets bidrag till de koncernövergripande riktningsmålens utveckling bedöms enligt
principen nedan. För vart och ett av de mål där nämnden/bolaget bidrar anges en färgindikation.





Ett streck indikerar att nämnden/bolaget inte har inlett någon aktivitet som bidrar till
riktningsmålets positiva utveckling
Rött indikerar att nämnden/bolaget har inlett planerade aktiviteter som bidrar till
riktningsmålets positiva utveckling, men utfallet är ännu inte synbart
Gult indikerar att nämnden/bolaget genomför planerade aktiviteter som bidrar till
riktningsmålets positiva utveckling och att viss effekt är synbar
Grön indikerar att nämnden/bolaget genomför/har genomfört planerade aktiviteter som
i väsentlig grad har bidragit till riktningsmålet positiva utveckling

Nämndens/bolagets bedömning av status på måluppfyllelse genom ovan nämnda färgindikation
är att se som stöd för processägaren i dennes samlade bedömning av riktningsmålens utveckling
på koncernnivå.
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Sammanfattning
Byggnadsnämnden budgetanslag för år 2018 var 17,1 mkr netto (24,4 mkr i intäkter och 41,5 mkr
i kostnader).
Nettoutfallet för året uppgick till 12,6 mkr vilket är 4,5 mkr bättre än budget. Merparten av överskottet
beror på högre intäkter än budgeterat vilket i sin tur är orsakat av en stark byggkonjunktur. Plan- och
byggavdelningarna har genererat ett överskott på 4,5 mkr medan mät- och GIS avdelningen gjort ett
svagt överskott och lantmäteriet motsvarande underskott.
Kommunfullmäktiges mål att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram är således uppfyllt.
Kontorets sjukfrånvaro har minskat jämfört med föregående år och uppgår till 22 dagar/snittanställd
mot tidigare 25. Sjukfrånvaro ligger i paritet med siffrorna för kommunen totalt som är 21 dagar.
Frånvaron beror till största delen på att ett par anställda är långtidssjuka.
Personalomsättningen har ökat något och uppgick till 11 % för 2018 detta kan till stor del förklaras
av en högkonjunktur då rörligheten ökar på arbetsmarknaden.
Andel av personalstyrkan som har utländsk bakgrund har stigit till 16 % vilket skall jämföras med 13 %
2017. I kommunen är motsvarande andelen 18 % och för den personalkategori som finns på
stadsbyggnadskontoret (handläggare, administratörer) 12 %.
Byggtakten har varit hög under året 1 487 bostäder har färdigställts vilket är mer än en fördubbling
jämfört med året innan. Däremot har antalet påbörjade bostäder markant minskat och uppgick till
426 st 2018 jämfört med 1267 året innan. Detta indikerar på att byggtakten kommer att dämpas
framöver.
Planberedskapen är fortsatt god, en grov uppskattning av vad planer som inte har tagits i anspråk
medger för byggrätter motsvarar ca 5 000 bostäder. Under året har detaljplaner vunnit lagakraft
som innebär att ca 580 bostäder byggs.
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Ekonomisk redovisning
Måluppföljning effektivitet
Byggnadsnämnden har bedrivit verksamheten inom den tilldelade ramen. Nämnden är dock starkt
beroende av externa intäkter. Intäkterna styrs till stor del av konjunkturen och då speciellt
byggkonjunkturen.
Nämnden strävar efter att effektivisera verksamheten. I och med att staden växer så växer också
volymen. Byggnadsnämndens verksamhet ökar inte i takt med befolkningsökningen.

Analys av årets utfall
Driftredovisning

Intäkt

Kostnad

Netto

Verksamhet, tkr
Politiskverksamhet

Netto
budget

Netto
budget
2017

Avv.

1 544

1 544

1 617

73

1 541

-16 265

21 830

5 565

10 064

4 499

9 509

Mät- och GIS avdelningen

-5 306

10 120

4 814

5 378

564

5 570

Lantmäterimyndighet

-6 056

6 811

755

89

-666

-27 627

40 305

12 678

17 148

4 470

Plan/Bygglov/Stab

Särredovisning beviljade medel digitaliseringsfond
Summa

16 620

Stadsbyggnadskontorets intäkter är starkt beroende av konjunkturläget. I goda tider efterfrågas
tjänsterna i högre utsträckning än i sämre tider. Detta gör att både antal inkomna ärenden och intäkter
kan svänga år från år. De senaste åren har varit goda år och verksamheten har genererat överskott.
Byggnadsnämndens nettobudget för låg på 17 148 tkr. Årets överskott uppgick till 4 470 tkr.
Den större delen 4 498 tkr genereras av plan och byggavdelningen. Mät- och GIS avdelningen
hade ett överskott på 564 tkr och Lantmäteriet hade ett underskott på 666 tkr.

Investeringsredovisning
Investeringsprojekt
Beslut total budget
Investeringsprojekt

Inkomst

Nytt verksamhetssystem
Investering 2018, proj 97007, maj
2018
Summa

Utgift

Utfall per bokslutsdatum

Netto

Inkomst

Utgift

Netto

1 300

1 300

40

40

450

450

265

265

1 750

1 750

305

305

Byggnadsnämnden tog beslut i internbudget 2018 om upphandling av nytt verksamhetssystem.
Verksamhetssystemet Castor har upphandlats och kommer att tas i drift i januari 2019.
Utgiften för verksamhetssystemet beräknas bli 1 300 tkr. Hittills har en mindre faktura för
uppstartskostnader betalats. Endast utgiften för licens går att aktivera som investering.
I internbudget 2018 beslutades även om nyinvestering av ett nytt mätinstrument eller ett nytt fordon.
Under senvåren har ett halvt nytt mätinstrument köpts in. Investeringsutgiften blev 265 tkr.
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Osäkra fordringar
Stadsbyggnadskontoret har osäkra fodringar på 99 tkr.

Framtid
Stadsbyggnadskontorets intäkter är starkt beroende av konjunkturläget. I goda tider efterfrågas
tjänsterna i högre utsträckning än i sämre tider. Detta gör att både antal inkomna ärenden och
intäkter kan svänga år från år. De senaste åren har varit goda år och verksamheten har genererat
överskott. Stadsbyggnadskontoret avser att bedriva verksamheten inom den tilldelade ramen även
i framtiden. Antalet invånare i Växjö kommun har ökat de senaste åren och förväntas öka ytterligare.
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Personalredovisning
Växjö kommun som arbetsgivare
Attraktiv arbetsgivare med bättre kompetensförsörjning
Riktningsmålets utveckling
Stadsbyggnadskontoret har under 2018 genomfört insatser som bidragit till att underlätta vägarna till
medarbetarskap i Växjö kommun genom praktikplatser och extratjänster. Möjligheterna till både allmän
och individuell kompetensutveckling ges på Stadsbyggnadskontoret.
Sammanfattande analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal
Under 2018 har Stadsbyggnadskontoret tagit emot praktikanter som studerar till bygglovsingenjör och
lantmätare. Stadsbyggnadskontoret har även tagit emot en praktikant som är nyanländ till Sverige genom
Etableringssamverkan Kronoberg, som har övergått till en arbetsmarknadsanställning (Introduktionsjobb).
Diskussioner om kompetensutveckling sker mellan chef och medarbetare löpande och vid
medarbetarsamtalen. Kompetensutvecklingsinsatser har under 2018 genomförts och fortsätter under 2019.
Möjligheterna till både allmän och individuell kompetensutveckling ges på Stadsbyggnadskontoret. Vilket är
en av förutsättningarna för att kunna behålla och utveckla kompetenta medarbetare och samtidigt vara en
attraktiv arbetsgivare.
Framtid och förväntad utveckling
Stadsbyggnadskontoret behöver i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare för att dels kunna behålla
kompententa medarbetare och dels för att kunna rekrytera nya medarbetare. Befintliga medarbetare
behöver känna delaktighet i sitt arbete och arbetet skall både vara utmanande och utvecklande.
Arbetet med den gemensamma värdegrunden som utgörs av fyra värderingar skall fortgå. Värderingarna
påverkar vårt förhållningssätt som bidrar till en bättre kommunalservice samt att vara en attraktiv
arbetsgivare.

Uppdrag
Underlätta vägarna till ett medarbetarskap i Växjö kommun, exempelvis genom extratjänster,
trainee- eller praktikplatser
Stadsbyggnadskontoret är öppna för att erbjuda extratjänster, trainee- eller praktikplatser om
kandidaterna har en lämplig bakgrund och ett behov av arbetsinsats krävs inom aktuellt
område.
Stadsbyggnadskontoret har underlättat vägarna till medarbetarskap i Växjö kommun genom
praktikplatser och extratjänster.
Stadsbyggnadskontorets ledning ska tillgodose att fortbildning upprätthålls och genomförs
kontinuerligt. Stadsbyggnadskontoret ska arbeta för en god kompetensförsörjning gällande
rekrytering.
Möjligheterna till både allmän och individuell kompetensutveckling ges på Stadsbyggnadskontoret.

Hållbart arbetsliv med friskare medarbetare
Riktningsmålets utveckling
Stadsbyggnadskontoret arbete med att minska sjukfrånvaron fortsätter och enligt statistiken (Se
personalstatistik) har sjukfrånvaron minskat sedan bokslutet 2017.
Sammanfattande analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal
Stadsbyggnadskontoret har fortsatt med trivselgruppen under 2018 och det har anordnats både sociala och
fysiska aktiviteter. Stadsbyggnadskontoret har bjudit in medarbetare till en föreläsning om stresshantering
som genomfördes under våren för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dessa insatser
är ett sätt att ge medarbetare och chefer verktyg för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö. Samtliga
avdelningschefer har genomgått Växjö kommunkoncerns arbetsmiljöutbildning under 2017 och 2018 för
att ha aktuella kunskaper inom arbetsmiljöområdet.
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Framtid och förväntad utveckling
Fortsätta arbetet med en god arbetsmiljö både när det gäller den fysiska som den psykiska arbetsmiljön.
Verktyg har tagits fram centralt för att kunna användas på arbetsplatsträffar för att utveckla den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter och
uppföljningen av korttidssjukfrånvaro är en viktig del för att förebygga långtidssjukfrånvaro.
Arbetet med trivselgruppen fortsätter under 2019.

Uppdrag
Proaktivt rehabiliteringsarbete
Arbeta med att minska sjukfrånvaron genom att fortsätta med trivselgruppen som är en
gemenskapsfrämjande grupp med sociala och fysiska aktiviteter.
Trivselgruppen anordnade flertalet sociala och fysiska aktiviteter under 2018. Arbetet fortsätter under
2019 som en del av att främja gemenskapen på Stadsbyggnadskontoret.
Stadsbyggnadskontoret skall fortsätta med att bjuda in till föreläsningar som berör arbetsmiljö
och ett hållbart arbetsliv. Avdelningscheferna skall ha aktuella kunskaper inom
arbetsmiljöområdet och resurser för att kunna skapa en god arbetsmiljö och arbetskultur.
Under 2018 anordnades en föreläsning om stresshantering för samtliga medarbetare. Chefer med
arbetsmiljöansvar har aktuella arbetsmiljökunskaper.

Temperaturmätaren
Utfallet av Temperaturmätaren på Stadsbyggnadskontoret.
Totalt medelvärde, skala 1–6
Oktober 2017: 4,8
Januari 2018: 4,6
April 2018: 4,6
September 2018: 4,7
Det delområden som har haft bäst resultat är ”Vi kan jobbet”
Oktober 2017: 5,1
Januari 2018: 4,9
April 2018: 4,9
September 2018: 5,1
Det delområde som har haft lägst resultat är ”Vi gör verksamheten bättre”.
Oktober 2017: 4,5
Januari 2018: 4,4
April 2018: 4,4
September 2018: 4,4
Varje avdelning på Stadsbyggnadskontoret har fått eget resultat att arbete vidare med på respektive
arbetsplatsträff om vad som kan förstärkas, förbättras och förändras. När det gäller fritextsvaren i
Temperaturmätaren där medarbetare kan uttrycka sina åsikter om enkäten, har det uttrycks åsikter om
stress och hög arbetsbelastning. Stadsbyggnadskontoret anordnade under våren 2018 en föreläsning
om stresshantering.
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Personalstatistik
Antal anställda
Totalt

Kvinnor

Män

201712

201812

Förändring

201712

201812

Förändring

201712

201812

Förändring

47

50

3

23

24

1

24

26

2

Omräknade
heltider

46,5

49,5

3,0

22,5

23,5

1,0

24,0

26,0

2,0

Personalom
sättning

7,1 %

10,6 %

3,5 %

13,6 %

13,4 %

-0,2 %

0,0 %

4,2 %

4,2 %

Tillsvidareanställda

Sysselsättningsgrad
Totalt

Kvinnor

Män

201712

201812

Förändring

201712

201812

Förändring

201712

201812

Förändring

Andel 100 %

97,9 %

98,0 %

0,1 %

95,7 %

95,8 %

0,1 %

100,0
%

100,0
%

0,0 %

Genomsnittli
g ssgr

98,9 %

99,0 %

0,1 %

97,8 %

97,9 %

0,1 %

100,0
%

100,0
%

0,0 %

Åldersstruktur
Totalt

Kvinnor

Män

201712

201812

Förändring

201712

201812

Förändring

201712

201812

Förändring

6

9

3

3

4

1

3

5

2

30-39

12

12

0

6

7

1

6

5

-1

40-49

12

11

-1

5

4

-1

7

7

0

50-59

13

13

0

7

7

0

6

6

0

4

5

1

2

2

0

2

3

1

44,3

43,0

-1,3

44,0

42,2

-1,8

45,5

43,8

-1,7

-29

60Medelålder

Sjukfrånvaro
Totalt

Kvinnor

Män

201712

201812

Förändring

201712

201812

Förändring

201712

201812

Förändring

Sjukfrånvaro
-14 dgr

154

182

28

92

105

13

62

77

15

Sjukfrånvaro
15-59 dgr

63

0

-63

0

0

0

63

0

-63

Sjukfrånvaro
60- dgr

924

897

-27

803

695

-108

121

202

81

Totalt antal
dagar

1 141

1 079

-62

895

800

-95

246

279

33

Sjukdagar/
snittanst.

24,9

22,2

-2,7

38,5

32,4

-6,1

10,9

11,7

0,8
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Ej
sjukfrånvara
nde

38,0 %

32,7 %

-5,3 %

30,8 %

35,7 %

4,9 %

45,8 %

29,6 %

-16,2 %

Övertid
timmar

30

6

-24

11

3

-8

19

3

-16

Övertid
belopp

5 167

0

-5 167

0

0

0

5 167

0

-5 167

Analys och förslag till förbättring
Antalet anställda har ökat med tre stycken sedan bokslutet 2017 och totalt är 50 stycken tillsvidareanställda. Fördelningen mellan män (52 %) och kvinnor (48 %) är jämn på Stadsbyggnadskontoret.
Personalomsättningen har ökat från 7,1 % till 10,6 % vilket till stor del kan förklaras av en
högkonjunktur då rörligheten ökar på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden uppgår till 98 %
och Stadsbyggnadskontoret strävar efter att erbjuda en anställning på 100 %. När det gäller
åldersstrukturen har medelåldern minskat från 44,3 år till 43 år.
Totalt har antalet sjukdagar minskat (62 dagar) sedan bokslutet 2017. Framförallt är det
långtidssjukfrånvaron (15–59 dagar och 60-dagar) som har minskat. Dock har korttidssjukfrånvaron
ökat med 28 dagar sedan föregående år. Då Stadsbyggnadskontoret utgör en relativt liten personalgrupp (50 tillsvidareanställda) och har haft några medarbetare som varit långtidssjukskrivna de
senaste åren slår igenom i statistiken när färre medarbetare är långtidssjukrivna. Glädjande är att
även sjukdagar/snittanställd har minskat med 2,7 dagar (22.2 dagar sjukdagar/snittanställd 2018–12).
Sjukdagar/snittanställd har minskat de senaste åren om man jämför med bokslutet 2016 då det var
26.9 sjukdagar/snittanställd.
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron är att fortsätta med trivselgruppen som anordnar sociala och
fysiska aktiviteter efter kontorstid. Syftet med trivselgruppen är att öka trivseln på arbetsplatsen
och få en bättre gemenskap bland medarbetarna. Andra åtgärder under 2018 har varit att anordna
en föreläsning om stresshantering då de har uttryckts åsikter om stress och hög arbetsbelastning i
fritextsvaren till Temperaturmätaren. Chefer med arbetsmiljöansvar skall ha aktuella kunskaper inom
arbetsmiljöområdet och resurser för att kunna skapa en god arbetsmiljö. Medarbetare skall ha även
nära till närmsta chef.
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Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande
arbetsmarknad
Nya steg mot full sysselsättning
Riktningsmålets utveckling
Stadsbyggnadskontoret har genomfört insatser för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för Växjöbor
i utanförskap genom att erbjuda praktikplats och extratjänst.
Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal
Stadsbyggnadskontoret har under 2018 tagit emot en praktikant som är nyanländ till Sverige genom
Etableringssamverkan Kronoberg. Praktiken övergick sedan till en arbetsmarknadsanställning
(Introduktionsjobb).
Framtid och omvärld
Stadsbyggnadskontoret kommer i framtiden att vara öppna och har av tradition varit öppna med att
erbjuda praktikplatser om kandidaterna har en lämplig bakgrund inom verksamhetsområdet.

Uppdrag
Alla förvaltningar och bolag ska bidra till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för
Växjöbor i utanförskap, exempelvis med extratjänster och praktikplatser
Stadsbyggnadskontoret är öppna för att erbjuda extratjänster eller praktikplatser om
kandidaterna har en lämplig bakgrund och ett behov av arbetsinsats krävs inom
verksamhetsområdet.
Stadsbyggnadskontoret har under 2018 tagit emot praktikanter som studerat inom
samhällsbyggnadsområdet. En praktik genom arbetsmarknadsenheten (AoV) övergick till
en tidsbegränsad extratjänst (Arbetsmarknadsanställning).

Växande näringsliv
Riktningsmålets utveckling
Under 2018 har flera detaljplaner vunnit laga kraft som skapar förutsättningar för ett växande näringsliv
genom expansion av befintliga företag. Tillgången på verksamhetsmark har ökat då detaljplaner om
23 hektar verksamhetsmark har fått laga kraft.
Ärenden som gäller företagsetablering och företagsexpansion prioriteras. Under 2018 blev detaljplanen
för trafikplatsen Fagrabäck klar.
Stadsbyggnadskontoret arbetar med att förbättra och tillhandahålla information bland annat genom kartor,
broschyrer och hemsida. Stor vikt läggs vid att skapa tydlighet och ge förståelse vid kommunikation med
allmänheten. Våra handlingar och dokument ska vara lättlästa.
Nya e-tjänster har publicerats under året. Det går nu att ta ut en primärkarta via en e-tjänst på Växjö
kommuns webbplats. Kartan går t ex att använda i samband med bygglovsansökningar. En ytterligare
e-tjänst som publicerats är uttag av information angående våra stomnätspunkter i plan och höjd.
Antalet ”öppna data” som publiceras har ökat vilka kan användas av de som vill skapa applikationer.
Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal
Under 2018 har flera detaljplaner vunnit laga kraft som skapar förutsättningar för ett växande näringsliv
genom expansion av befintliga företag tex. inom Teleborg (Vallhagen 2), Bergkvara 6:1 i Räppe samt
Norrby 1:1 i Öjaby (verksamhetsmark), Växjö 11:5 (Sigfridshäll) på Öster (kontor-/konferensanläggning
mm); Sjösås 1:45 Braås (expansion för ICA-butiken). Tillgången på verksamhetsmark har ökat då
detaljplaner om 23 hektar verksamhetsmark har fått laga kraft. Planerna finns i Öjaby, Räppe och
på Teleborg.
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Framtid och omvärld
Arbetet med att skapa detaljplaner för verksamhetsplaner är ett pågående uppdrag.
När ombyggnaden av Trafikplats Fagrabäck (Fagrabäcksrondellen) är klar kommer det att gynna både
näringsliv och arbetsmarknad.
Ärenden som gäller företagsetablering och företagsexpansion kommer även fortsättningsvis att prioriteras.

Uppdrag
Förbättra information om myndighetsutövning till företag och allmänhet
Öka tillgången till verksamhetsmark genom detaljplanering.
Prioritera ärenden gällande företagsetablering och företagsexpansion.
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Utveckla och förvalta en växande stad, tätort och landsbygd
Bättre fungerande och mer miljösmart infrastruktur
Riktningsmålets utveckling
En bättre fungerande och miljösmart infrastruktur kan t ex innebära att bygga bostäder i ”goda lägen”
dvs. där det finns tillgång till kollektivtrafik eller närhet till samhällsservice, arbete, bostad inom gång
och cykelavstånd. Fler detaljplaner som blev klara under 2018 medger bostäder i ”goda lägen”.
En av stadsbyggnadskontorets uppgifter är att tillhandahålla aktuell geodata samt tjänster för planering.
Kartering pågår kontinuerligt för att ajourhålla kartan så att bland annat planering av säkra och trygga
cykeltransporter kan ske till och från skola och förskola. Nya e-tjänster har publicerats under året. Det
går nu att ta ut en primärkarta via en e-tjänst på Växjö kommuns webbplats. En ytterligare e-tjänst som
publicerats är uttag av information angående våra stomnätspunkter i plan och höjd.
Under 2018 har det genomförts en studie i digital transformation i syfte att arbeta smartare och mer digitalt.
I förstudien pekades några områden ut som vi ska arbeta vidare på. Ett nytt ärendehanteringssystem har
upphandlats 2018 och detta ska leda till att vi arbetar med digitalt.
Under 2018 blev detaljplanen för trafikplatsen Fagrabäck klar.
Andelen invånare som har högst 300 m till ett park- eller naturområde bevakas då en detaljplan skapas.
Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal
Andelen invånare som har högst 300 m till ett park- och naturområde har minskat något. De senaste åren
har det dock skett marginella minskningar i stort sett årligen. År 2015 noterades att 90,5 % av invånarna
hade högst 300 m till ett park- och naturområde.
Framtid och omvärld
Stadsbyggnadskontoret kommer att fortsätta att arbeta med digitaliseringen. Uppstarten av det nya
ärendehanteringssystemet sker under januari månad 2019.
När trafikplats Fagrabäck är färdigställd förväntas det att underlätta trafiksituationen. Andelen invånare
som har högst 300 m till ett park- eller naturområde kommer att fortsätta att bevakas då en detaljplan
skapas.
För att kunna uppnå en miljösmart samhällsplanering skapas fler detaljplaner som medger bostäder i
”goda lägen” dvs. där det finns tillgång till kollektivtrafik eller närhet till samhällsservice, arbete och bostad
inom gång och cykelavstånd.

Uppdrag
Stadsbyggnadskontoret tillhandahåller aktuell geodata (exv. kartdata och flygfoto) samt
tjänster med rätt kvalitet för planering.

Nyckeltal
Andelen invånare
som har högst 300
m till ett tillgängligt
park- eller
naturområde större
än ett hektar

Period

Utfall

2018

89,1 %

Utveckling över
tid

Jämförelse med
större stad

Fler bostäder och minskad segregation
Riktningsmålets utveckling
Genom att skapa detaljplaner för fler bostäder ökar också möjligheten för att fler bostäder byggs så att
fler människor får någonstans att bo. När det skapas fler bostäder på bostadsmarknaden blir det lättare
att hitta en bostad även för de som anvisas bostad enligt bosättningslagen.
Ett stort antal lägenheter färdigställdes under 2018. En ökad bebyggelse i nybyggnadsområden som
Vikaholm och Hovshaga (öster om Hovshaga centrum) är påtaglig, liksom ”villaområdet” i Långarör,
Torparängen m m.
Planberedskapen är god. Under 2018 har detaljplaner för 580 bostäder fått laga kraft. De nya detaljplanerna finns bl a inom stadsdelarna Räppe, Centrum, Hovshaga, Väster, och Öster.
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I detaljplanen för Torparängen och Bäckaslövsområdet finns möjlighet till blandad bebyggelse som
innefattar både villor och hyreshus. Detta ger möjligheter till minskad segregation.
Genom att ge större möjlighet till att bygga på höjden frigörs mer mark till exempelvis skolgårdar både
kring skolor och fritidsgårdar. Exempel på detta är Pär Lagerkvistskolan i Bredvik och Förskolan Saga
på Söder.
Arbetet med att skapa god bebyggd miljö med blandade upplåtelseformer samt sunda hus och säkra och
trygga miljöer kröntes av att Växjö utsågs till ”Årets Arkitektkommun” av Sveriges Arkitekter 2018.
Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal
Under året färdigställdes 1 487 lägenheter vilket är ett mycket högt antal. Jämfört med 2017 har antalet
lägenheter som påbörjats minskat samtidigt som antalet lägenheter som färdigställs har ökat.
De lägenheter som färdigställdes under 2018 fördelade sig på 82 småhus och resterande del består
av rad/parhus, kedjehus och flerbostadshus. 424 lägenheter påbörjades under året.
Under 2017 färdigställdes 730 lägenheter. Dessa fördelades sig på 82 småhus och 33 rad-/par
och kedjehus och 24 flerbostadshus. 1 267 lägenheter påbörjades under 2017.
Framtid och omvärld
Förvaltningen fortsätter att arbeta på att skapa detaljplaner för fler bostäder och planer med blandade
upplåtelseformer.
Arbetet med att skapa god bebyggd miljö med blandade upplåtelseformer samt sunda hus och säkra
och trygga miljöer fortsätter.

Uppdrag
Hantera bosättningslagen och ansvara för uppföljning av etableringsboende
Genom att skapa god planberedskap som bl a täcker efterfrågan av antalet antagna planer
för mindre orter och i Växjö.
Fler bostäder och minskad segregation skapas bl.a. genom detaljplanering med syftet att
bygga mer, högre och i alla upplåtelseformer
Minskad segregation skapas genom integrerade stadsdelar. Medverka tillsammans med
bl a stadsarkitekt till att skapa integrerade stadsdelar vad gäller upplåtelseform, service mm.
Fler bostäder och minskad segregation kan skapas då mer generella och flexibla
planbestämmelser som ger möjlighet till mångfald.
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Ett tryggt och hållbart samhälle för alla
Ledande inom miljö- och klimatarbete
Riktningsmålets utveckling
Det finns ett pågående arbete sedan flera år tillbaka att bli fossilbränslefria år 2020.
Under 2016 - 2017 gjordes en investering i en ny bil som tankas med HVO. Det finns ytterligare en bil
som tankas med HVO. RME har också använts. Förvaltningens etanolbilar tankas dock med bensin
då och då för att de ska fungera bättre.
Utöver bilar innehar förvaltningen bensindrivna motorsågar och bergborrmaskiner. Det saknas i nuläget
jämförbara ersättningsprodukter. Då det är möjligt används akrylatbensin.
Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal
Förvaltningen har minskat inköpet av bensin de senaste åren.
Framtid och omvärld
En ny biogasdriven bil har beställts och kommer att levereras under 2019 och detta kommer ytterligare
minska behovet av bensin.
I de fall där förvaltningen fortfarande använder bensin bevakas marknaden kontinuerligt marknaden för
att se om jämförbara ersättningsprodukter dyker upp.

Uppdrag
Alla förvaltningar och bolag ska ha en plan för att bli fossilbränslefria till 2020
Skapa en plan för att våra egna transporter skall ske med fossilfritt bränsle senast 2020.

Ökad trygghet i hela kommunen
Riktningsmålets utveckling
Vid planläggning av nya skolor möjliggörs en säker skolväg med bilfria zoner runt skolorna.
I alla plan- och byggärenden lyfts frågor om trygga gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet. Kartering
pågår kontinuerligt för att ajourhålla kartan så att bl a planering av säkra och trygga cykeltransporter kan
ske till och från skola och förskola.
Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal
Ett viktigt led i arbetet med att planera transportbehovet är samarbetet med Trafikverket när det gäller
detaljplanearbetet kring Trafikplats Fagrabäck (Fagrabäcksrondellen). Under 2018 har planen för
Fagrabäcksrondellen fått laga kraft.
Framtid och omvärld
Arbetet med att lyfta frågor för att bevaka säkerhetsaspekter i samband med plan- och byggärenden
fortsätter.

Uppdrag
Ökad trygghet i hela kommunen
Medverka till att skapa god bebyggd miljö och offentliga rum som känns trygga och säkra
m a p ljusförhållanden, belysning, gång- och cykelstråk, tillgänglighet mm.
Bevaka säkerhetsaspekter i samband med trafikstråk mm till, från och kring skolor och
liknande miljöer där barn vistas.
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Bättre tillvarata olikheter och mångfald
Riktningsmålets utveckling
Stadsbyggnadskontoret har en deltagare i kommunens mångfaldsnätverk. Då det nya mångfaldsprogrammet
är klart kommer det att implementeras.
I den mån det är möjligt arbetar Stadsbyggnadskontoret med att skapa mer generella och flexibla
planbestämmelser som ger möjlighet till mångfald. Blandade upplåtelseformer ger möjlighet till mångfald.
Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal
Ett exempel område som är planerat för blandade upplåtelseformer är Torparängen.
Framtid och omvärld
Kommunens nya mångfaldsprogram kommer att implementeras då det är klart. Stadsbyggnadskontoret
kommer att fortsätta arbeta för planbestämmelser som ger möjlighet till mångfald.

Uppdrag
Ta fram verksamhetsspecifika åtgärdsplaner för att implementera mångfaldsprogrammet
i hela koncernen
Ta fram åtgärdsplan för implementera mångfaldsprogrammet.
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Verksamhetsuppföljning
Ekonomin har under de senaste åren varit inne i högkonjunktur och det har lett till ett ökat byggande.
Detta har i sin tur lett till en stark efterfrågan på stadsbyggnadskontorets tjänster.
Ett mycket stort antal lägenheter färdigställdes också under 2018. Under 2018 tillkom 1 478
lägenheter fördelat på 82 småhus, 74 rad-/par och kedjehus, 1 äldreboende och 30 flerbostadshus.
Antalet påbörjade lägenheter under samma period blev 424 lägenheter som fördelade sig fördelat
på 83 småhus, 14 rad-/par och kedjehus och 13 flerbostadshus.
Detta kan jämföras med 2017 då det tillkom 730 lägenheter fördelat på 82 småhus och 33 rad-/par
och kedjehus och 24 flerbostadshus. 1 267 lägenheter påbörjades under året.
Under åren 2015-2018 har 2 959 lägenheter färdigställts.

Under 2018 noterades t ex antalet byggnadsärenden till 2 123. Detta är en viss minskning från 2017
då antalet var 2 286. År 2016 noterades 2 097 byggnadsärenden. Antalet antagna planer ökande till
17 st vilket är det högsta på flera år. Antalet förhandsbesked och strandskydd ligger ungefär i nivå
med de senaste åren. Antalet fastighetsbildningsärenden, husutstakningar, nybyggnadskartor
grundkartor och planbesked har dock minskat. Minskningen av antalet fastighetsbildningsärenden
beror delvis på att antalet stora komplicerade fastighetsbildningsärenden har ökat. Nyckeltalen
redovisas i bilaga.
Växjö kommun utsågs 2018 till årets Arkitekturkommun 2018.Växjö har lyckats med att kombinera en
hög byggtakt i förhållande till bostadsbehov med bra villkor för att utveckla arkitekturen i kommunen.
Byggnadsnämnden delar varje år ut ett byggnadspris till ett projekt med god arkitektur och anpassning
till platsen. Byggnadspriset gick 2018 till Pilgrimen 2-4 som är ett nybyggt bostads- och stadskvarter
på södra stationsområdet.

Byggnadsnämnden, Årsrapport 2018

17(23)

Pilgrimen 2-4
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Intern kontroll
Årets arbete med intern kontroll
Redovisning av årets granskningar
Kontrollområde

Resultat

Förslag till åtgärder

Bygglov
Kontroll av handläggningstider

Inga avvikelser
Alla ärenden fick beslut inom
föreskriven tid 10 resp 20 veckor.

Ingen åtgärd

Förhandsbesked
Kontroll av handläggningstider

Inga avvikelser
Alla ärenden fick beslut inom
föreskriven tid 10 resp 20 veckor.

Ingen åtgärd

Anmälningsärenden
Kontroll av handläggningstider

Inga avvikelser
Alla ärenden fick beslut inom
föreskriven tid 4 resp 8 veckor.

Ingen åtgärd

Delegationsordning
Kontroll att ärenden följer
delegationsordningen

Inga avvikelser

Ingen åtgärd

Attestförteckning
Kontroll att attest sker enligt
attestförteckning

Inga avvikelser

Ingen åtgärd

Detaljplaner
Kontroll att gällande lagstiftning
efterföljs vid upprättande av
detaljplaner

Inga avvikelser

Ingen åtgärd

Nybyggnadskarta
Kontroll av att rätt information
redovisas

Inga avvikelser

Ingen åtgärd

Fastighetsbildning
Kontroll av att rätt information
läggs in i registerkartan efter
fastighetsbildning

Inga avvikelser

Ingen åtgärd

Kontroll av stora belopp avseende
leverantörsfakturor för utbetalning

Inga avvikelser
Samtliga belopp ligger under
beloppsgränsen.

Ingen åtgärd

Kontroll att attestförteckningen
stämmer överens med registrerad
data i ekonomisystemet

Inga avvikelser
Rätt attestant är registrerad i
ekonomisystemet.

Ingen åtgärd

Kontroll att elektroniska
verifikationer innehåller korrekt
information och bilagor

Inga avvikelser
I samtliga fall går det att identifiera
den ekonomiska händelsen och
förstå dess innebörd.

Ingen åtgärd

Ingående moms vid representation

Inga avvikelser
Deltagare och syfte anges.

Ingen åtgärd

Granskning att rätt
verksamhetskoder används i
grundbokföringen

Inga avvikelser

Ingen åtgärd

Samlad bedömning intern kontroll
Inga avvikelser har konstaterats i samband med den interna kontrollen.
Handläggningstiden för anmälningsärenden kontrolleras då det är krav att kontrollera dessa.
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Uppföljning av privata utförare
Antal och omfattning privata utförare
Stadsbyggnadskontoret anlitar inte privata utförare.

Uppföljning av privata utförare under året
Ej aktuellt.

Omvärldsanalys privata utförare
Ej aktuellt.
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Redovisning av tillkommande uppdrag från KF
Beslut

Beskrivning
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Hyres- och leasingavtal
TKR

Minimileaseavgifter:

Operationellt
leasingavtal

Bolag

Med förfall inom
1 år

Med förfall inom
1-5 år

Nr 4221.01.L410-03
Ansgarius15, 5:e vån
Avtalet förlängs 3 år i
taget (9 mån
uppsägningstid).

Växjö
fastighetsförvaltning AB

1 360

2 720

Nr 4221.01.L020-01
Ansgarius, förråd
Avtalet förlängs 1 år i
taget (3 mån
uppsägningstid).

Växjö
fastighetsförvaltning AB

13

26

1 373

2 746

Summa
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Sammanställning mellanhavanden inom kommunkoncernen
Bolag:
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