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Sammanfattning 
Växjö växer och till år 2025 beräknas Växjö kommuns invånare öka med ungefär 7 000 personer 
till en befolkning på drygt 101 000 personer. När Växjö växer behövs fler bostäder. För att männi-
skor ska trivas i Växjö och vilja flytta hit krävs det att det finns boende, arbetsplatser och övriga 
samhällsfunktioner som tillgodoser olika önskemål. Med utgångspunkt i processen att utveckla 
och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd så arbetar byggnadsnämnden inom 
områdena detaljplanering, bygglov, tillsyn, lantmäteri samt mät och GIS. En viktig utgångspunkt 
är att ständigt utveckla, förbättra och digitalisera verksamheten. 

Enligt Konjunkturinstitutet har den svenska ekonomin har gått in i en tydlig avmattningsfas vilket 
är normalt efter flera år med högkonjunktur. För byggnadsnämnden märks detta genom att antal 
byggärenden har minskat något men inte på något dramatiskt sätt. Det är fortfarande högt tryck 
på KLM och detaljplaner. Mät- och GIS-avdelningen fortsätter att arbeta med att öka och till-
gängliggöra "öppen data". 

Vår personal är vår absolut viktigaste resurs. Sjukfrånvaron har minskat något. Oktobers års tem-
peraturmätare hade den högsta svarsfrekvens och även det bästa resultatet hittills 4,9 av 6. Det 
gör också att stadsbyggnadskontoret ligger i topp i kommunkoncernen. 

Resultatet för 2019 uppvisar en budgetavvikelse på + 3,5 miljoner kronor. 

Rickard Karlsson (L) 
Byggnadsnämndens ordförande 
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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 jobbar hela tiden med att effektivisera verksamheten med bland an-
nat nytt ärendehanteringssystem, kortare handläggningstider etc. Byggnadsnämndens verksam-
het ökar inte i takt med befolkningsökningen. 

Ett nytt ärendehanteringssystem har implementerats under 2019. Detta kommer att medföra ett 
mer digitalt arbetssätt. En ny arkivplan med digital arkivering har beslutats av nämnden i början 
av året. 

Analys av årets utfall 

Driftredovisning 

Verksamhet, tkr 

Intäkt ut-
fall 2019 

Kostnad 
utfall 2019 

Netto ut-
fall 2019 

Netto 
budget 

2019 
Avvikelse 

Varav be-
slut dispo-

nering 
eget kapi-

tal 

Byggnadsnämnden 0 -1 637 -1 637 -1 620 -17  

Plan/bygglov/stab 16 226 -22 177 -5 951 -10 053 4 102  

Mät och GIS 4 243 -10 342 -6 099 -5 963 -136  

Lantmäterimyndighet 6 540 -6 965 -425 0 -425  

Särredovisning beviljade medel digitali-
seringsfond 

      

Summa 27 009 -41 121 -14 112 -17 636 3 524  

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 3 524 tkr. 
Plan/bygglov/stab uppvisar ett överskott om 4 102 tkr. Överskottet genereras av bygg- och plan-
avgifter. Mät- och GIS avdelningen hade ett underskott på 136 tkr och Lantmäteriet hade ett un-
derskott på 425 tkr. Byggnadsnämnden uppvisar ett mindre underskott på 17 tkr. 

Mät- och GIS avdelningen uppvisar ett mindre underskott om 136 tkr. Underskottet beror till stor 
del på minskade intäkter. Intäkterna har minskat från 5 306 tkr (2018) till 4 243 tkr (2019). Antalet 
husutstakningar och nybyggnadskartor har minskat. Detta medför möjlighet att satsa mer på 
grunduppdraget som är att upprätthålla bra ajourhållna kartor som planeringsunderlag för sam-
hällsplanering och byggande. 
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Den kommunala lantmäterimyndigheten uppvisar ett underskott om 425 tkr. I prognosen efter 
oktober månad förväntades lantmäteriet göra underskott på 700 tkr för helår. Under hösten har 
nya arbetssätt resulterat i att fler ärenden har avslutats och därmed har fler ärenden kunnat de-
biterats. Det har lett till att underskottet har blivit mindre än prognostiserat. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 

Investeringsprojekt, tkr 
Beslutad to-

talbudget 
Årets beslu-
tade budget 

Årets inve-
sterings-ut-
gift, netto 

Årets 
budget-

avvi-
kelse 

Prognos to-
tal investe-
rings-utgift 

Prognos 
total 

budget-
avvi-
kelse 

Nytt ärendehanteringssystem 716 716 358 358 716 0 

Biogasdrivet fordon  400 318 82   

Summa 716 1 116 676 440 716 0 

Under 2018 har ett nytt ärendehanteringssystem upphandlats. Systemet togs i drift i slutet av ja-
nuari 2019. Leveransen godkändes i början av januari 2020. Delbetalningar har gjorts under 2019 
och resterande del betalas under 2020. 

Stadsbyggnadskontoret har investerat i ett nytt biogasdrivet fordon. Fordonet har anpassats för 
att användas i verksamheten. Fordonet har tagits i bruk under 2019. 

Osäkra fordringar 

Stadsbyggnadskontoret har osäkra fodringar om 127 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. Högkonjunkturen är över men Växjö kommuns befolkning förvän-
tas öka och därmed behövs också bostäder, verksamheter och nyttolokaler för till exempel barn-
omsorg. 

Inför 2020 har budgetram minskats med 5 100 tkr. Utöver det har flera tjänster såsom  personal-
specialister, kommunikatörer och ekonomer centraliseras under 2020. Centraliseringen leder till 
att ramen minskas ytterligare. Ramen inför budget 2020 blir därför 11 104 tkr. 

Uppdrag kopplade till finanspolitisk inriktning 
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Verksamhetsredovisning 
LÄSANVISNING 

I de följande kapitlen ges en verksamhetsredovisning i processperspektiv. Växjö kommun har 
strukturerat koncernens styrning i fem huvudprocesser. Processerna verkar över organisations-
gränserna och fokuserar på ett gemensamt värdeskapande och en tydlig leverans till dem vi är till 
för. 

Riktningsmålens utveckling värderas 

Varje process beskrivs i ett eget kapitel med separata avsnitt för de till processen kopplade rikt-
ningsmålen. Varje avsnitt inleds med en kort beskrivning av riktningsmålets utveckling. Målen 
saknar explicita måltal och är av karaktären riktningsmål där önskvärd riktning eller utveckling 
definieras med hjälp av angivna nyckeltal. Genom att inte ange absoluta värden för respektive mål 
främjas ett ständigt förbättringsarbete. 

Bedömning av måluppfyllelse sker på kommunövergripande nivå och baseras på utfallet i samtliga 
nyckeltal kopplade till respektive mål i Växjö kommuns budget. 

Nämnden/bolaget värderar sitt bidrag till måluppfyllelse med röd, gul eller grön färgindikation. 

Nämndens/bolagets bidrag till de koncernövergripande riktningsmålens utveckling bedöms en-
ligt principen nedan. För vart och ett av de mål där nämnden/bolaget bidrar anges en färgindi-
kation. 

 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 rikt-
ningsmålets positiva utveckling, men utfallet är ännu inte synbart 

 Gult indikerar att nämnden/bolaget genomför planerade aktiviteter som bidrar till rikt-
ningsmålets 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 huvudprocessägaren i dennes samlade bedömning av riktningsmålens ut-
veckling på koncernnivå. 

Sammanfattande beskrivning och analys 

I den sammanfattande beskrivningen och analysen av verksamhet, uppdrag och nyckeltal som 
följer efter den inledande beskrivningen av riktningsmålets utveckling ges information om för pe-
rioden betydelsefulla aktiviteter, åtgärder, resultat och effekt. Här ges även tillfälle att ge en dju-
pare analys och åtgärdsförslag avseende de nyckeltal som avviker väsentligt från önskvärd ut-
veckling. Avsnittet avslutas med ett resonemang om framtid och omvärld. 
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Uppdrag och nyckeltal 

I avsnittet rörande uppdrag beskrivs den aktivitet samt det resultat och effekt som har uppnåtts 
avseende de till riktningsmålet kopplade uppdragen. Under respektive rubrik indikeras status på 
uppdragets realiserade effekt med en röd, gul eller grön färgmarkering där grön markering anger 
att uppdraget är avslutat och förväntad effekt är uppnådd. 

Under rubriken nyckeltal redovisas utfallet i de nyckeltal som fungerar som indikatorer för såväl 
riktningsmålets utveckling som bedömning av det samlade effektivitetsmålet. Nyckeltalen är 
märkta med RK för resultat och kvalitet och E för effektivitet. Kolumnrubriken period anger vil-
ken period som utfallet noteras för. Positiv utveckling av noterat utfall i förhållande till den förra 
mätningen anges med en uppåtgående pil och negativ utveckling av noterat utfall anges med en 
nedåtgående pil. Kolumnrubriken jämförelse med större stad ger information om respektive 
nyckeltals utfall i förhållande till det genomsnittliga värdet för kommungruppen större stad i 
Kolada. Samma utfall eller bättre indikeras med grön färgmarkering och sämre utfall indikeras 
med röd färgmarkering. I de fall där vi använder lokala mått som inte kan jämföras med denna re-
ferensgrupp utgör hittills bäst inrapporterad data för Växjö kommunkoncern bas för jämförelsen 
och är därmed det accepterade värdet. I de fall detta förekommer noteras det i anslutning till ak-
tuellt nyckeltal. 

Merparten av indikatorerna för måluppföljning kommer från Kolada som är en nationell statistik-
databas för kommun och landsting. Information publiceras med viss fördröjning vilket får till följd 
att flera av nyckeltalen refererar till annan period än det aktuella verksamhetsåret. 
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Personalredovisning 
Personalstatistik 

Antal anställda 

  Totalt Kvinnor Män 

 
Decem-

ber 2018 
Decem-

ber 2019 
Föränd-

ring 
Decem-

ber 2018 
Decem-

ber 2019 
Föränd-

ring 
Decem-

ber 2018 
Decem-

ber 2019 
Föränd-

ring 

Tillsvidareanställda, 
antal 50 48 -2 24 25 1 26 23 -3 

Omräknade helti-
der, antal 49,5 47,5 -2,0 23,5 24,5 1,0 26,0 23,0 -3,0 

Personalomsättning, 
procent 10,6 % 12,0 % 1,4 % 13,4 % 15,4 % 2,0 % 4,2 % 8,3 % 4,1 % 

Analys och förslag till förbättringar 

Antal anställda har under året minskat med totalt två personer. Andelen kvinnor har ökat och an-
delen män har minskat marginellt. 

Sysselsättningsgrad 

  Totalt Kvinnor Män 

 
Decem-

ber 2018 
Decem-

ber 2019 
Föränd-

ring 
Decem-

ber 2018 
Decem-

ber 2019 
Föränd-

ring 
Decem-

ber 2018 
Decem-

ber 2019 
Föränd-

ring 

Andel 100 %, pro-
cent 98,0 % 97,9 % -0,1 % 95,8 % 96,0 % 0,2 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad, 
procent 99,0 % 99,0 % 0,0 % 97,9 % 98,0 % 0,1 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 

Analys och förslag till förbättringar 

Nämnden strävar efter att erbjuda 100 % sysselsättning och siffrorna visar att förvaltningen lyck-
ats bibehålla en jämn nivå. Någon enstaka medarbetare har frivilligt valt en lägre tjänstgörings-
grad. Detta kan möjligen förklaras med att man har barn under 12 år att man valt att gå ner i tid 
som den förmån Växjö kommun erbjuder sina anställda. 
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Åldersstruktur 

  Totalt Kvinnor Män 

 
Decem-

ber 2018 
Decem-

ber 2019 
Föränd-

ring 
Decem-

ber 2018 
Decem-

ber 2019 
Föränd-

ring 
Decem-

ber 2018 
Decem-

ber 2019 
Föränd-

ring 

-29 år, antal 9 7 -2 4 4 0 5 3 -2 

30-39 år, antal 12 12 0 7 8 1 5 4 -1 

40-49 år, antal 11 13 2 4 5 1 7 8 1 

50-59 år, antal 13 11 -2 7 6 -1 6 5 -1 

60- år, antal 5 5 0 2 2 0 3 3 0 

Medelålder, år 43,0 43,6 0,6 42,2 42,0 -0,2 43,8 45,4 1,6 

Analys och förslag till förbättringar 

Åldersstrukturen visar en jämn åldersfördelning. 

Sjukfrånvaro 

  Totalt Kvinnor Män 

 
Decem-

ber 2018 
Decem-

ber 2019 
Föränd-

ring 
Decem-

ber 2018 
Decem-

ber 2019 
Föränd-

ring 
Decem-

ber 2018 
Decem-

ber 2019 
Föränd-

ring 

Sjukfrånvaro -14 dgr 182 215 33 105 127 22 77 88 11 

Sjukfrånvaro 15-59 
dgr 0 42 42 0 0 0 0 42 42 

Sjukfrånvaro 60- 
dgr 897 815 -82 695 506 -189 202 309 107 

Totalt antal dagar 1 079 1 072 -7 800 633 -167 279 439 160 

Sjukdagar/snittanst. 22,2 21,4 -0,8 32,4 25,2 -7,2 11,7 17,5 5,8 

Andel medarbetare 
ej sjukfrånvarande, 
procent 32,7 36,2 3,5 35,7 29,6 -6,1 29,6 40,7 11,1 

Analys och förslag till förbättringar 

Korttidssjukfrånvaron upp till 14 dgr har ökat. 

Sjukfrånvaron för dag 15-59 dgr har ökat en aning, denna frånvaro är dock inte arbetsrelaterad. 

Antal sjukdagar har minskat marginellt vilket är positiv. 

Nämnden arbetar med att kontinuerligt följa upp och analysera sjukfrånvaron. Detta görs må-
nadsvis tillsammans med fackliga parter. 
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Övertid 

  Totalt Kvinnor Män 

 
Decem-

ber 2018 
Decem-

ber 2019 
Föränd-

ring 
Decem-

ber 2018 
Decem-

ber 2019 
Föränd-

ring 
Decem-

ber 2018 
Decem-

ber 2019 
Föränd-

ring 

Övertid timmar, an-
tal 6 56 50 3 32 29 3 24 21 

Övertid belopp, mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Analys och förslag till förbättringar 

Övertidstimmarna ökar och minskar i takt med verksamhetens behov. 

Uppdrag kopplade till personalpolitisk inriktning 

Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska 
vara minst 4,5. 

 Riktningsmålets utveckling 

Svarsfrekvens: 92,0 % 

Totalt medelvärde: 4.9 

Delområden 

Vi möter alla med respekt: 5 

Vi kan jobbet: 5.2 

Vi gör verksamheten bättre:4.8 

Vi skapar en hållbar framtid:4.7 

Stolthet: 4.7 

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal 

Avdelningarna har på sina arbetsplatsträffar arbetat med resultatet från Temperaturmätaren. Det totala medelvärdet på 4,9 
var det högsta resultatet hittills. 

 

   Uppdrag 

   Tillgodose att kompetensutveckling upprätthålls och genomförs kontinuerligt 
 

Kompetensutveckling ses som en viktig del i att behålla medarbetare och att vara en attraktiv och modern arbetsgi-
vare. Nämnden har under året arbetat aktivt med att erbjuda samtliga medarbetare möjligheter till relevant kompe-
tensutveckling i förhållande till respektive uppdrag. Kompetensutveckling har skett såväl individuellt som i grupp. 

Arbete har påbörjats med kompetensutveckling inom Office 365 och kommer att fortsätta under 2020. Stort fokus har 
legat på implementeringen av nya ärendehanteringssystemet Castor. 

   Arbetet i verksamheten skall genomsyras av Växjö kommunkoncerns gemensamma värdegrund. 
 

Nämnden har under året valt att fokusera på mångfaldsfrågor, här aktiviteter som rör HBTQ, rasism och jämställdhet 
genomförts. 
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   Uppdrag 

   Fortsätta att arbeta med resultatet av Temperaturmätaren på respektive arbetsplatsträff. 
 

Senaste mätningen av temperaturmätaren placerade Stadsbyggnadskontoret i topp av arbetsplatser i Växjö kommun-
koncern med ett resultat på 4,9 och en svarsfrekvens på 92 %. Dock skiljer sig resultatet åt något mellan avdelning-
arna. Samtliga avdelningschefer har arbetat med resultatet i sin arbetsgrupp på APT (arbetsplatsträff) där såväl pro-
blem som framgång har lyfts och diskuterats. Någon arbetsgrupp upplever högre stress och upplever att det finns mål-
konflikter som rör olika intressenter vilket spiller över negativt på arbetsgruppen. Särskilda insatser gjordes på förvalt-
ningsledningsnivå för att stötta denna arbetsgrupp. 

Det som överlag fått sämst resultat är stress och återhämtning, trots detta upplever man att man är nöjd med vad man 
kan och vad man gör. Här har chefer fått vara tydlig i prioriteringar kring vad som ska göras. 

Alla avdelningschefer har återrapporterat hur de arbetat med svaren och mätningarna på ledningsgruppen där arbe-
tet även har följts upp kontinuerligt. 

Arbetet med att bibehålla det som är bra och att förbättra det som fått sämre resultat fortsätter under 2020 men kan 
komma att se olika ut på respektive avdelning. 

Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska och 
2022 vara högst 5 procent. 

  

 

   Uppdrag 

   Höja friskvårdsbidraget med 25 procent. 
 

Sedan förra årsskiftet har friskvårdsbidraget höjts till 1000 kr per anställd och år. Ett snabbt överslag visar att ungefär 
hälften av de anställda nyttjat friskvårdsbidraget under året. 

  Fortsätta arbetet med trivselgruppen som är gemenskapsfrämjande grupp med sociala och fysiska friskvårdsakti-
viteter. 
 

Trivselgruppen har under året bjudit in till ett antal aktiviteter av såväl fysisk som av gemenskapsfrämjande karaktär 
vilket varit uppskattat bland medarbetare. De sociala aktiviteterna har bidragit till en ökad känsla av gemenskap vilket 
gett positiva effekter för hela förvaltningen. De fysiska aktiviteterna har bidragit både till en känsla av gemenskap samt 
till ett ökat välbefinnande. Sammantaget ha detta har varit en insats till att skapa motivation och arbetsglädje vilket 
gett positivt utslag i resultatet av Temperaturmätaren. Trivselgruppens arbete kommer att fortsätta under 2020. 

  Chefer med arbetsmiljöansvar skall ha aktuella kunskaper inom arbetsmiljöområdet och resurser för att kunna 
skapa en god arbetsmiljö. 
 

Det finns en plan att chefer ska ha aktuell kunskap inom arbetsmiljöområdet. 
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Uppdrag kopplade till hållbarhetspoli-
tisk inriktning 
Uppdrag kopplade till hållbarhet 

Riktningsmålets utveckling 

Det finns ett pågående arbete sedan flera år tillbaka att bli fossilbränslefria. 

Under året har förvaltningen investerat i ett biogasdrivet fordon och detta har lett till att behovet 
av bensin har minskat. Under 2016 - 2017 gjordes en investering i ett fordon som tankas med 
HVO. Ytterligare ett fordon tankas med HVO. Förvaltningens etanolbilar tankas dock med bensin 
då och då för att de ska fungera bättre. 

Utöver fordon 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 

Arbetet med att bli fossilbränslefria kommer att fortsätta. I de fall där förvaltningen fortfarande 
använder bensin bevakas marknaden kontinuerligt för att se om jämförbara ersättningsprodukter 
dyker upp. 

   Uppdrag 

 

 

 Nytt fordon biogasdrivet fordon 
 

Ett bensindrivet fordon har ersatts av ett biogasdrivet fordon. 
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Uppföljning av huvudprocesserna 
Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en funge-
rande arbetsmarknad 

Nya steg mot full sysselsättning 

 Riktningsmålets utveckling 

Stadsbyggnadskontoret har under 2019 tagit emot flera praktikanter inom verksamhetsområdet (bygglovshandläggare, lant-
mätare, planarkitekt och mätningsingenjör). 

Framtid och omvärld 

För att attrahera framtida medarbetare till verksamheten är det viktigt att fortsätta vara öppen för att erbjuda praktikplat-
ser. Det kan även handla om ett erbjuda praktik för dem står lite längre i från arbetsmarknaden. 

 

   Uppdrag 

   Stadsbyggnadskontoret är öppna för att erbjuda extratjänster eller praktikplatser om kandidaterna har en lämp-
lig bakgrund och ett behov av arbetsinsats krävs inom verksamhetsområdet. 
 

Växande näringsliv 

 Riktningsmålets utveckling 

Stadsbyggnadskontoret har en viktig funktion för att ett växande näringsliv inom våra olika områden.  Förvaltningen arbetar 
med att möjliggöra för utveckling och förändringar för ett växande näringsliv. Ärenden som gäller företagsetablering och fö-
retagsexpansion prioriteras. 

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. Information om byggnationer finns till exempel på kommunens webbplats. Stadsbyggnadskontoret 
deltar i ett projekt inom processen ett växande näringsliv som handlar om att underlätta för företagare i kontakten med kom-
munen och de olika områden som kan vara aktuella. Det handlar bland annat om en tillståndsguide med samlad information 
om olika myndighetsområden och att ansöka via e-tjänst. Informationen till allmänheten och företag har förbättrats då flera 
tjänster som skall underlätta för ett växande näringsliv finns. Här kan t ex nämnas detaljplanemosaiken som visar gällande 
detaljplanebestämmelser. Detta hjälper till i planeringsskedet för hur man kan/vill utnyttja sitt fastighetsinnehav. 

Flera detaljplaner processas som möjliggör mark för näringslivet, där det största området är Öjabymotet som omfattar cirka 
210 hektar. 

Stadsbyggnadskontoret tillhandahåller stomnätskartan där byggare och exploatörer själva kan plocka ut referenspunkter för 
sitt byggande. Det finns också en e-tjänst för gratis uttag av primärkarta, e-tjänst för öppna geodata samt Växjökartan som 
sammanhåller all kartdata, flygfoto och kart e-tjänster. 

Lantmäteriet prioriterar ärenden för nyetablering för verksamhet, exploatering samt avstyckningar med förhandsbesked på 
landet. 

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal 

Kommunen arbetar aktivt med att öka tillgången till verksamhetsmark för såväl företag som skolor, boenden och andra verk-
samheter. Däremot tar detaljplaneringen allt längre tid på grund av många lagkrav som kräver ett fokus på planering. 
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Framtid och omvärld 

Under 2020 och framåt ska förvaltningen intensifiera arbetet med service och bemötande. Det ska ske tillsammans med kom-
munkoncernen i stort eftersom våra ärenden är beroende av andra delar i kommunkoncernen. 

Samhället förändras allt snabbare samtidigt som äldre detaljplaner försvårar den förändringen. Ett fortsatt fokus på digitali-
sering krävs för att få smidiga flöden, ökad transparens och effektivisering för dem som använder våra tjänster. Regelverket 
för byggande är omfattande och kommunen måste internt fortsätta med att underlätta, kommunicera och förbättra för våra 
kommuninvånare och företagare. 

På grund av otillräckliga resurser kommer rekrytering av två nya lantmätare att genomföras. Ärenden som gäller företagseta-
blering och företagsexpansion kommer även fortsättningsvis att prioriteras. 

 

   Uppdrag 

   Förbättra information om myndighetsutövning till företag och allmänhet 
 

Under året har en ny e-tjänst för ansökningar för bygglov arbetats fram och ska tas i bruk under januari 2020. Rådgi-
vandegruppen som träffas varje vecka är ett arbete mellan planeringsavdelningen, tekniska förvaltningen, näringslivs-
avdelningen och stadsbyggnadskontoret där förfrågningar snabbt ska kunna hanteras. 

   Öka tillgången till verksamhetsmark genom detaljplanering. 
 

Arbetet med att skapa detaljplaner för verksamhetsmark är ett pågående uppdrag. Förvaltningen arbetar med till ex-
empel planeringen av Öjabymotet, Nylanda, som kommer bli ett större verksamhetsområde (210 hektar). 

   Prioritera ärenden gällande företagsetablering och företagsexpansion. 
 

Alla prioriterade förrättningsärenden har fått en handläggare direkt när de inkommit till Lantmäterimyndigheten. Det 
finns inte längre någon kö för prioriterade förrättningar och handläggningstiden har minskat. Ärenden som gäller före-
tagsetablering och företagsexpansion prioriteras. 

Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och 
landsbygd 

Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering 

 Riktningsmålets utveckling 

En bättre fungerande och miljösmart infrastruktur kan t ex innebära att bygga bostäder i ”goda lägen” dvs. där det finns till-
gång till kollektivtrafik eller närhet till samhällsservice, arbete, bostad inom gång och cykelavstånd. Fler bostäder har byggts i 
de centrala delarna av Växjö de senaste åren och planering av fler områden pågår. 

Det finns ett pågående arbete sedan flera år tillbaka att bli fossilbränslefria. De senaste åren har förvaltningen investerat i 
fordon som drivs av HVO och biogas. 

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 na-
turområde. I samband med nya detaljplaner, främst nybyggnadsområden, tas hänsyn till närhet till grönområden. Vid föränd-
ring inom redan exploaterade områden är målet svårare att uppnå. 

Framtid och omvärld 

För att uppnå en miljösmart planering krävs att befintliga områden förädlas och utvecklas, i synnerhet centrala områden och 
områden nära andra servicepunkter, och flertalet detaljplaner utgörs av detta. Även nya områden ska bidra till att fler männi-
skor kan gå, cykla eller åka kollektivt och det är en självklar utgångspunkt även för planering av nya områden. 

Stadsbyggnadskontoret har kommit en bit i den digitala resan men har ett grannlaga arbete framför sig. Det är viktigt att ta 
höjd för att digitalisering och effektivisering är ett ständigt pågående arbete som måste prioriteras. 

Arbetet med att bli fossilbränslefria kommer att fortsätta. 
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   Uppdrag 

   Alla förvaltningar och bolag ska bli fossilbränslefria till 2020 
 

   Stadsbyggnadskontoret tillhandahåller aktuell geodata (exv. kartdata och flygfoto) samt tjänster med rätt kvali-
tet för planering. 
 

Stadsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt för att tillhandahålla och utveckla geodata och ha rätt tjänster för pla-
nering. 

Det finns t.ex en stomnätskarta där byggare och exploatörer själva kan plocka ut referenspunkter för sitt byggande. 
Det finns också en e-tjänst för gratis uttag av primärkarta i PDF-format för normalstora fastigheter, e-tjänst för öppna 
geodata samt Växjökartan som sammanhåller kartdata, flygfoto och kart e-tjänster. 

Syftet med uppdraget 

Uppdraget leder till bättre möjligheter för planering av bättre och mer miljösmart infrastruktur 

   Miljösmart samhällsplanering 
 

En bättre fungerande och miljösmart samhällsplanering 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. Detta är 
ett kontinuerligt arbete som pågår på stadsbyggnadskontoret. 

 

 

 Digitaliseringsplan och digital transformation 
 

En projektplan har tagits fram där fyra områden prioriteras; digital samhällsbyggnadsprocess, samarbetsytor, arkiv/e-
arkiv och ärendehanteringssystem. Detta arbete pågår men kommer att få ökat fokus under 2020. 

 

 

 Digitalisering och ett nytt ärendehanteringssystem 
 

Ett nytt ärendehanteringssystem har implementerats och godkänts. 

 

 

 Digitalisering och en ny arkivplan 
 

 

  
 

Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid 
Jämförelse med 

större stad 

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

2019 88,9*  

Fler bostäder och minskad segregation 

 Riktningsmålets utveckling 

Planberedskapen är god och det finns en beredskap för cirka 5 000 bostäder och 2 500 bostäder är under planläggning. Un-
der året har flera större detaljplaner för bostadsändamål antagits. 

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal 

Antalet färdigställda bostäder (767) har minskat i jämförelse med 2018 men samtidigt har ligger högre än åren 2015 - 2017. 
Antalet påbörjade bostäder (877) har ökat i jämförelse med 2018. 
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Framtid och omvärld 

Förvaltningen fortsätter att arbeta på att skapa detaljplaner för fler bostäder och planer med blandade upplåtelseformer. 
Stadsbyggnadskontoret kommer även fortsättningsvis att tillhandahålla och utveckla tjänster för planering. Det tar allt längre 
tid att ta fram detaljplaner på grund av ökade krav från statens sida med artskydd, strandskydd och andra frågor som ska 
hanteras i planeringen. Det som tidigare tog mellan 6 och 12 månader tar betydligt längre tid idag. Det är tids- och resurskrä-
vande. Det ställer krav på en löpande en mer framsynt planering, genomförande och byggande med smidiga och parallella 
processer. Behovet av bostäder, nyttolokaler och mark för företagande är fortsatt stort i en växande stad. En befolkningsök-
ning på mellan 1 000 och 1 500 personer om året ställer krav på en stor planberedskap. 

 

   Uppdrag 

   Genom att skapa god planberedskap som bl a täcker efterfrågan av antalet antagna planer för mindre orter och i 
Växjö. 
 

Planberedskap - under 2019 blev mark planlagd för byggnation av ca 1400 bostäder: Öpestorp/Gemla (ca 50 bostäder 
i villor/flerbostadshus), Telestadshöjden/Teleborg (ca 800 bostäder i villor/flerbostadshus/särskilt boende), Väbeln/Väs-
ter (ca 100 bostäder i flerbostadshus), Arenastaden/Värendsvallen (ca 400 bostäder i flerbostadshus) samt ca 55 bo-
städer för äldreboende. 

   Fler bostäder och minskad segregation skapas bl.a. genom detaljplanering med syftet att bygga mer, högre och i 
alla upplåtelseformer 
 

Generella och flexibla planbestämmelser ger möjlighet till mångfald, olika upplåtelse former mm i följande detaljplaner: 
Öpestorp/Gemla (villor, flerbostadshus, förskola); Telestadshöjden/teleborg (villor, flerbostadshus, skola/förskola, särskilt 
boende), Väbeln/Väster (flerbostadshus med möjlighet till olika upplåtelseformer), Arenastaden/Värendsvallen (flerbo-
stadshus, handel, friidrott/fotboll, förskola) 

   Minskad segregation skapas genom integrerade stadsdelar. Medverka tillsammans med bl a stadsarkitekt till att 
skapa integrerade stadsdelar vad gäller upplåtelseform, service mm. 
 

Arbetet med att skapa god bebyggd miljö med blandade upplåtelseformer samt sunda hus och säkra och trygga mil-
jöer fortsätter oförtrutet. 

   Fler bostäder och minskad segregation kan skapas då mer generella och flexibla planbestämmelser som ger möj-
lighet till mångfald. 
 

Generella och flexibla planbestämmelser ger möjlighet till mångfald, olika upplåtelseformer mm i följande detaljplaner: 
Öpestorp/Gemla (villor, flerbostadshus, förskola); Telestadshöjden/teleborg (villor, flerbostadshus, skola/förskola, särskilt 
boende), Väbeln/Väster (flerbostadshus med möjlighet till olika upplåtelseformer), Arenastaden/Värendsvallen (flerbo-
stadshus, handel, friidrott/fotboll, förskola) 

Ökad trygghet i hela kommunen 

 Riktningsmålets utveckling 

I samband med nya detaljplaner hanteras frågan kring säker skolväg och bilfria zoner. 

 

   Uppdrag 

   Säker skolväg med bilfria zoner runt fler grundskolor. 
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Möjliggöra en aktiv fritid 

Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets 

  

 

   Uppdrag 

   Att via översiktsplan och övergripande planering som senare detaljplanering säkerställa t ex naturmark för rekre-
ation och andra allmänna ytor. 
 

Naturmark för rekreation, allmänna ytor som park/natur samt fotbollsplaner har genom detaljplaner säkerställs i: 
Öpestorp/Gemla (ca 6 hektar naturmark), Teleborg/Telestadshöjden (ca 28 hektar natur/parkmark) samt inom Arenas-
taden/Värendsvallen (ca 2 hektar natur/parkmark) och 2 fotbollsplaner 
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Verksamhetsuppföljning 
Det allmänna konjunkturläget i svensk ekonomi påverkar stadsbyggnadskontorets verksamhet. 
Antalet ärenden har minskat. Plan- och bygglovsavdelningarna uppvisar ett relativt stort över-
skott trots minskat antal ärenden. Kommunala lantmäteriet uppvisar ett mindre underskott men 
underskottet har blivit lägre än vad som prognostiserades efter oktober månad. Trots dämp-
ningen i byggtakten så genererar byggnadsnämnden positivt resultat på + 3,5 mkr. 

I slutet av januari startades vårt nya ärendehanteringssystem igång och detta kommer att med-
föra ett mer digitalt arbetssätt. I samband med uppstarten av det nya ärendehanteringssystemet 
har utbildningar genomförts. Implementeringsprocessen har varit rätt arbetsam och nu är imple-
menteringen godkänd. I början av året beslutade byggnadsnämnden om ett ny digital arkivplan 
som tillåter ett mer digitalt arbetssätt. 

Antalet byggärenden (1907) har minskat något i jämförelse med föregående år (2123) men ligger 
något högre än prognosen vid delårsbokslutet. Antalet antagna detaljplaner har minskat och är 
ett resultat av komplexa ärenden och vakanser. Antal förhandsbesked ligger på en stabil nivå vil-
ket vittnar om ett fortsatt stort intresse att bygga på landsbygden. Antal fastighetsbildningsären-
den (127) har ökat i jämförelse med föregående år (111).  Antalet husutstakningar har minskat rätt 
påfallande medan grundkartor och nybyggnadskartor ligger mer stabilt. 

Komplexiteten i ärendetyperna (bygglov, detaljplaner och förrättningar) som byggnadsnämnden 
hanterar ökar vilket påverkar handläggningstiden. Det handlar bland annat om ökade krav och 
restriktivitet från samhällets sida (lagkrav etc). 

Mät- och GIS-avdelningen 
"Handläggarkartan” har ett arbete påbörjats med att uppgradera till nyare teknik så att inte 
funktioner tappas i IT-utvecklingen, klart med första version Q1 2020. Kartan är ett verktyg som 
kombinerar och presentera information från förvaltningar, kommunala bolag och statliga myn-
digheter.Under året ökade vi antalet dataklasser som publicerades som s.k. ”öppna data” för att 
tillhandahålla data fritt till de som vill nyttja och ev. skapa applikationer. Höjdsättningen av pri-
märkartedata med hjälp av digital markmodell för att få all data i 3D har fortsatt och vi kan nu 
säga att vi har primärkarta i 3D. 

Kommunala lantmäterimyndigheten 
Antalet inkomna ansökningar om fastighetsbildning har 2019 legat på genomsnittlig nivå. Under 
2018- 2019 kom det in många ärenden och fler komplexa ärenden inom tätort samt fiberförrätt-
ningar på landsbygden. Takten på slutförande av ärenden har varit hög i slutet på året men ären-
debalansen är fortfarande hög. KLM har inte haft resurser att jobba i fatt den långa ärendekön. 
Under slutet av 2019 har fler ärenden än förväntats blivit klara för fakturering. Flertalet gatunamn 
har beslutats i slutet på året samt ett arbete med stadsindelningen har påbörjats. 
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Bygglovsavdelningen 
Året startade som föregående år slutat, d v s med relativt högt tryck avseende i första hand bo-
stadsbyggnationen. En liten avmattning märktes dock under hösten. Antalet påbörjade lägen-
heter är betydligt fler jämfört med föregående år medan antalet färdigställda lägenheter är klart 
färre. Runt Teleborg fortsätter utbyggnationen i Vikaholm och på Torparängen och med kvarte-
ren Pelarsalen och Geologen bl a, samt två färdigställda förskolor. I centrum märks förtätning via 
färdigställda bostäder i bl a kvarteret Lågan, och södra stationsområdet är nästan helt utbyggt. 
Flera industribyggnationer har skett med tyngdpunkt på Ekeberg samt i anslutning till flygplat-
sen. Åby bandyhall byggdes och färdigställdes i rekordfart. Även tillsynsarbetet har flutit på bra 
och ökat i effektivitet under året. Förhandsbesked, med i snitt ett ärende per vecka, har också 
hanterats av byggavdelningen under året. 

Planavdelningen 
Planberedskapen är god och omfattar cirka 5 000 i gällande men ej bebyggda detaljplaner. På-
gående detaljplaner för bostäder omfattar cirka 2 500 bostäder. Arbete med flera större detaljpla-
ner pågår eller har slutförts under 2019, bland annat Telestadshöjden, Öjabymotet, kv Fabriken 
och Ringsberg-Kristineberg. 

Antal bostäder 
Under 2019 färdigställdes 767 bostäder och 877 bostäder påbörjades. 
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Intern kontroll 
Nedan redovisas en sammanställning av uppföljningen av nämnden/bolagets interna kontroll. 

Symbolförklaring granskning 

Granskningen har ännu inte genomförts 

Granskningen visar inga brister 

Granskningen visar vissa brister 

 Granskningen visar allvarliga brister 

Om granskningen visar vissa eller allvarliga brister ska åtgärder föreslås. 

Symbolförklaring åtgärd 

Ej påbörjad 

 Pågående 

 Försenad 

Avslutad 

Utöver denna översiktliga rapportering tas uppföljningen av intern kontroll, inklusive samlad be-
dömning och självskattning, som ett eget ärende i respektive nämnd. 

Risk Granskning Åtgärd 

Gemensam risk förvaltningar och 
bolag: Bankkort avslutas inte kor-
rekt 

 Att bankkort avslutas korrekt vid upphörande av 
anställning eller byte av tjänst (gemensam granskning) 

 Ingen åtgärd då inga av-
vikelser har konstaterats. 

 

Gemensam risk förvaltningar och 
bolag: Kassaredovisning uppfyller 
inte bokföringsmässiga krav 

 Att kassaredovisningen uppfyller bokföringsmäss-
iga krav (gemensam granskning) 

 Ingen åtgärd då Stads-
byggnadskontoret inte har 
någon försäljning över 
disk. 

 

Gemensam risk förvaltningar: Kon-
troll stora belopp 

 Kontroll stora belopp (gemensam granskning)  Ingen åtgärd då inga av-
vikelser har konstaterats 

 

Gemensam risk förvaltningar: Kon-
troll av attestförteckningar 

 Kontroll att attestförteckningen stämmer överens 
med registrerad data i ekonomisystemet (gemensam 
granskning) 

 Uppdatera Byggnads-
nämndens beslut om be-
slutsattestanter inom 
nämndens verksamhet Dnr 
2013-BN1021 

 

Bygglov - risk för minskade intäk-
ter och ej uppfyllda lagkrav på 
grund av för lång handläggnings-
tid 

 Bygglov - kontroll av handläggningstider  Registrera datum då 
ärendet är komplett 

 

Anmälningsärenden - risk för 
minskade intäkter och ej uppfyllda 
lagkrav på grund av för lång 
handläggningstid 

 

 

 Anmälningsärenden - kontroll av handläggningsti-
der 

 Registrera datum då 
ärendet är komplett 
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Risk Granskning Åtgärd 

Förhandsbesked - risk för mins-
kade intäkter och ej uppfyllda 
lagkrav på grund av för lång 
handläggningstid 

 Förhandsbesked - kontroll av handläggningstid  Registrera datum då 
ärendet är komplett 

 

Delegationsordning - risk att be-
slut fattas i strid med delegation. 

 Kontroll att beslut följer delegationsordningen  Ingen åtgärd då inga av-
vikelser konstaterats. Kon-
trollerna genomförs årli-
gen. 

 

Detaljplaner - risk för minskade 
intäkter och ej uppfyllda lagkrav 
på grund av för lång handlägg-
ningstid 

 Detaljplaner - kontroll att gällande lagstiftning ef-
terföljs vid upprättande av detaljplaner 

 Ingen åtgärd då inga av-
vikelser konstaterats. Kon-
trollerna genomförs årli-
gen. 

 

Nybyggnadskarta - risk, fel i ny-
byggnadskarta kan medföra att 
bygglov ges på fel grunder. 

 Nybyggnadskarta - kontroll av att rätt information 
redovisas, inga avvikelser har konstaterats 

 Ingen åtgärd då inga av-
vikelser konstaterats. Kon-
trollerna genomförs årli-
gen. 

 

Fastighetsbildning - risk att fastig-
heter inte stämmer överensstäm-
mer med verkligheten 

 Fastighetsbildning - kontroll av att rätt information 
läggs in i registerkartan efter fastighetsbildning 

 Ingen åtgärd då inga av-
vikelser konstaterats. Kon-
trollerna genomförs årli-
gen. 
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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 

Stadsbyggnadskontoret anlitar inga privata utförare.  Den största delen av Stadsbyggnadskon-
torets verksamhet består av myndighetsutövning. 
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Redovisning av tillkommande uppdrag 
från KF 

Beslut Beskrivning Vidtagen åtgärd 

2017-00643 
Medborgarförslag om att döpa om en 
gata till Leif Lundgren 

Då detaljplan för Telestadshöjden har 
fått laga kraft tar BN beslut 2019-10-24 § 
233 om att namnge enligt medborgarför-
slag. 
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Hyres- och leasingavtal 
tkr  Minimileaseavgifter: 

Operationellt leasingav-
tal 

Bolag Med förfall inom 1 år Med förfall inom 1-5 år 
Med förfall senare än 5 

år 

Nr4221.01.L410-03 Ansga-
rius15, 5:e vån.  Avtalet 
förlängs 3 år i taget (9 
mån uppsägningstid). 

VÖFAB, Växjö Fas-
tighetsförvaltning 
Aktiebolag 

1 356 1 696  

Nr4221.01.L020-01 Ansga-
rius, förråd. Avtalet för-
längs 1 år i taget (3 mån 
uppsägningstid). 

VÖFAB, Växjö Fas-
tighetsförvaltning 
Aktiebolag 

13 16  

Summa  1 369 1 712  

 


