ÖSB • KS-/PROGRAMPLAN •VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET

Verksamhetsplan
med budget 2022
Byggnadsnämnden

Beslutad av Byggnadsnämnden, den 20 januari 2022

Örebro kommun
orebro.se

|2022-01-20|

|Bn 352/2021|

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2022

Innehåll
1.

Förslag till beslut ................................................................................. 1

Politisk inriktning......................................................................................... 2
2

Driftsnämndens planering ................................................................. 3
2.1
2.2
2.3

3.

Reglemente och styrregler................................................................ 6
3.1
3.2

4.

Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden ................................... 3
Verksamhetsåret 2022 ................................................................................ 3
Framåtblick .................................................................................................. 4
Uppdrag enligt reglemente ....................................................................... 6
Driftsnämndens egna styrregler ................................................................ 6

Planering av nämndens verksamhet och utveckling ..................... 7
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft ......................................................... 8
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i
Örebro ................................................................................................................... 9
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro ........................... 11
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet ................. 13
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god
biologisk mångfald ............................................................................................ 15
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro .............................. 17

5

Planering för nämndens resurser .................................................... 18
5.1 Ekonomi ...................................................................................................... 18
5.1.1
Byggnadsnämndens samlade ekonomi ..................................... 19
5.1.2
Politiska prioriteringar ..................................................................... 19
5.1.3
Verksamhetens budgetramar ...................................................... 20
5.1.4
Investeringar ................................................................................... 21

Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling................................ 22
Bilaga 2 Sammanställning av indikatorer .............................................. 23
Bilaga 3 Sammanställning av åtaganden ............................................. 23
Bilaga 4 Driftsnämndens organisation ................................................... 25

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2022

1. Förslag till beslut
Byggnadsnämndens verksamhet bidrar till samtliga målområden genom befintliga,
etablerade arbetssätt och ytterligare utveckling genom specifika åtaganden för året.
En god planberedskap ska finnas för att möjliggöra för bostäder och
verksamhetsetableringar, arbetet utgår från befolkningsutvecklingen och trender i
samhället. Även om befolkningsprognosen är något osäker framöver räknar nämnden
med befolkningstillväxt de kommande åren. Byggnadsnämnden kommer bidra i arbetet
med att skapa en förståelse för invånarna avseende kommunens utveckling.
Fokus under året kommer vara att bibehålla den höga produktionen av detaljplaner och
de snabba handläggningstiderna för bygglov. Byggnadsnämnden arbetar för att Örebro
ska fortsätta utvecklas i linje med översiktsplanen och programmet för hållbar
utveckling.
Andra områden som nämnden kommer arbeta med under året i sitt grunduppdrag eller
genom åtaganden är: småhusbebyggelse, jordbruksmark kontra väsentliga
samhällsintressen, social hållbarhet, klimatförändringar, flyttmönster samt eventuell ny
lagstiftning om strandskydd och bygglov.
Byggnadsnämndens verksamhet omsluter år 2022 cirka 42 mnkr. De avgiftsbelagda
intäkterna står för cirka 87 % av finansieringen och resterande andel är
skattefinansierad verksamhet. Byggnadsnämndens skattefinansierade budgetram för
2022 uppgår till 5,6 mnkr. Budgetramen har inför 2022 reducerats med 3 tkr till följd av
effekthemtagning digitalisering som finansieras kommungemensamt.
Förvaltningens förslag till Byggnadsnämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Byggnadsnämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
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Politisk inriktning
Samhällskonsekvenserna av den pågående pandemin är fortfarande påtaglig och på
individuell nivå är påverkan fortsatt stor för många. Vad gäller Byggnadsnämndens
ansvarsområde har vi trots detta sett en begränsad påverkan. Med en väl fungerande
förvaltning kan vi ändå med framtidstro möta det nya verksamhetsåret.
Byggnadsnämnden behöver fortsätta det goda arbetet och möjliggöra för medborgare
och företag att fullfölja sina planer och drömmar. Örebro fortsätter att växa även om vi
den senaste tiden inte haft en lika kraftig befolkningstillväxt som tidigare. Nämnden
behöver fortsätta arbetet för att hela Örebro kommun ska vara en attraktiv kommun
att investera, leva, bo och verka i.
Byggnadsnämnden behöver hitta former för att jämlika livsmiljöer i Örebro skapas i än
större utsträckning. Byggnation av bostäder behöver möta behoven, vilket innebär att
både funktionella och prisvärda boendealternativ görs tillgängliga samt att vi också
fortsätter att tillgodose efterfrågan på småhustomter. Nämnden behöver möta
medborgarnas drömmar om en bostad väl anpassad till livssituationen och inte i
onödan sätta upp hinder.
Byggnadsnämnden behöver möta företagens planer för utveckling av sina verksamheter
så långt det går utifrån lagstiftning och andra regelsystem. Byggnadsnämnden har ett
ansvar för att bidra till kommunens klimatmål genom att stimulera till klimatsmarta
lösningar, hållbara byggprocesser samt att biologisk mångfald beaktas. Vi behöver
också följa konsekvenserna av klimatförändringarna, extremväder bland annat med
översvämningsrisk behöver beaktas vid planering och utveckling av kommunen.
Byggnadsnämnden behöver också i besluten beakta byggnadsantikvariska aspekter.
Nämnden behöver vara lyhörda och öppna i sitt arbete och bygga vidare på det stora
förtroende vi fått.
Byggnadsnämnden behöver ständigt se över processerna så att både bygglovshantering
och detaljplanearbetet sker så smidigt och effektivt som möjligt med en god och nära
kontakt med de som söker eller berörs av dessa processer. En statlig utredning som
presenterats under 2021 har föreslagit en stor mängd förenklingar vad gäller bygglov.
Vi vill påbörja den förenklingen redan nu och dels utreda förenklingar som kan
genomföras under nuvarande regelsystem, men också förbereda så att vi snabbt kan
genomföra utredningens förslag om de antas.

Anders Hagström (KD)
Ordförande i Byggnadsnämnden

Kemal Hoso (S)
1:e vice ordförande i Byggnadsnämnden
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2 Driftsnämndens planering
2.1

Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

Byggnadsnämnden har de senaste åren haft en hög måluppfyllelse i verksamheten.
Både bygglovs- och detaljplaneverksamheten går på högvarv och den befintliga
ärendevolymen är stor. Det finns en god planreserv både för bostäder och för
verksamheter och den geografiska spridningen av planuppdrag är god.
Byggnadsnämnden arbetar för att invånare och aktörer ska känna delaktighet i
planeringen av den fysiska miljön i staden och kommunen. I samband med aktivering
av detaljplaner identifieras eventuella behov av utökad information eller dialog med
allmänheten eller specifika målgrupper. Verksamheten har infört ett antal e-tjänster
som ger både ökad service samt ökar effektiviteten på ett tydligt sätt. Majoriteten av
lovansökningar görs numera genom e-tjänst, det finns även möjlighet att lämna
yttranden i samband med samråd och granskning genom e-tjänst.
Detaljplaneenheten arbetar för att korta ledtiderna mellan positivt planbesked till
uppstart av detaljplanearbete, samt tiden mellan uppstart och antagande av detaljplan.
Arbetet försvåras av att många detaljplaner är stora, komplexa och kräver många
utredningar som tar lång tid att genomföra. Enheten upplever att pandemin har skapat
en viss osäkerhet som innebär att flera exploatörer har tagit längre tid på sig att ta fram
underlag och utredningar som krävs för att komma framåt med detaljplanerna.
Digitaliserings- och effektiviseringsarbete tillsammans med tecknande av ramavtal för
detaljplanekonsult, är verktyg som Detaljplaneenheten jobbar aktivt med för att korta
led- och väntetiderna för fastighetsägare som önskar planläggning eller
detaljplaneändring.

2.2

Verksamhetsåret 2022

Under 2022 fortsätter Stadsbyggnads arbete med att driva på både innovation och
grunduppdrag i god balans, för goda resultat för året och på sikt. Fokus kommer att
ligga på fortsatt utveckling av digitalisering och effektivisering för att trimma
processerna, samt fortsatt hög produktion av detaljplaner och hantering av bygglov.
Det blir allt viktigare att det finns tydliga ställningstaganden och trygga processer i
avvägningen mellan intresset av jordbruksmarkens betydelse för
livsmedelsförsörjningen, kontra andra väsentliga samhällsintressen (såsom
bostadsförsörjning och näringslivets möjlighet till utveckling) för att Örebro skall
kunna fortsätta utvecklas i linje med översiktsplanen såväl som Program för hållbar
utveckling. Detaljplanenheten utgår från de ställningstaganden och utpekade ytor som
finns i översiktsplanen i samtliga planärenden. Avvägningen mellan att fortsatt använda
utpekad jordbruksmark för livsmedelsförsörjning eller att använda den till exempelvis
bostadsändamål, utgår från lagstiftning (plan- och bygglagen samt miljöbalken) och den
vägledning som förvaltningen har tagit fram och som förväntas antas 2022.
En del i att åstadkomma en ökad trygghet i samhället är genom integrerande och
blandad bebyggelse. Byggnadsnämnden spelar en stor roll för detta genom sin
planering och byggnation i enlighet med kommunens översiktsplan. Nämnden deltar
även aktivt i förstudier för att påverka gestaltning, tillgänglighet och trygghet. Under
året kommer medarbetare kompetensutvecklas i social hållbarhet,
segregation/integration och hur stadsutveckling kan bidra till en positiv utveckling i
dessa frågor.
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Trots att befolkningstillväxten har avstannat något på grund av pandemin, är
prognosen att Örebro kommun kommer fortsätta växa. Många människor berörs när
staden och kommunen utvecklas och det är viktigt att skapa en förståelse hos invånarna
för de förändringar som behöver ske för att åstadkomma ett Örebro som är hållbart
utifrån miljö-, framkomlighets- och attraktivitetsperspektiv. Stadsbyggnad har tagit
fram en kommunikationsstrategi som bland annat innehåller insatser för att öka
förståelsen för Stadsbyggnads verksamhet och Byggnadsnämndens kommer att delta i
implementeringen av denna.
En färdplan kommer att tas fram för hur digitalisering av befintliga detaljplaner ska ske.
Digitaliseringsarbetet beräknas ta flera år att genomföra och slutresultatet kommer vara
till nytta för både kommunkoncernen, näringslivet och för invånarna.
Efterfrågan på småhus 1 har under de senaste åren ökat och antalet personer som står i
tomtkön blir ständigt fler. För att möta denna efterfrågan kommer detaljplaner som
innehåller småhus påbörjas och färdigställas under året, bland annat i de mindre
tätorterna. Nämnden har sedan tidigare flera detaljplaneuppdrag på privat mark som
möjliggör småhusbebyggelse och arbetet med dessa kommer att fortsätta under året.
Målet om 4000 bostäder under mandatperioden (2018–2022) för att klara
bostadsförsörjningen bedöms uppnås första halvåret 2022 i redan pågående
detaljplaner. Detta betyder att nämnden kan prioritera detaljplaner som innehåller en
betydande mängd småhusbebyggelse. Byggnadsnämnden kommer även att tillsammans
med Programnämnd samhällsbyggnad undersöka nya metoder för att åstadkomma
varierade typer av småhusbebyggelse.
Detaljplaneenheten kommer fortsätta arbetet med att korta tiden från planuppdrag till
antagande av detaljplan samt effektivisera arbetsmetoderna för ökad planproduktion.
Kommunens planreserv är god, men för att svara upp mot marknadens behov av
byggklar mark kommer nämnden delta i arbetet med att utveckla arbetssätten kopplat
till Örebromodellen.
En översyn av möjliga lösningar för ökade insatser i arbetet med social hållbarhet och
trygghet har genomförts. Nämnden kommer under året delta i arbetet med att hantera
och ta ställning till förslag om ökade insatser inom området.
Under 2022 kan ny lagstiftning om strandskydd komma att träda i kraft som skulle
innebära en utökad möjlighet att bebygga strandnära områden på landsbygden, men
som samtidigt kan innebära att det blir svårare att bebygga i redan högexploaterade
områden. Restriktivitet kommer fortfarande gälla inom områden av särskild betydelse
för djur- och växtlivet och inom områden där bebyggelsetrycket är högt eller där
efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är mycket stort.

2.3

Framåtblick

Vi lever i en föränderlig tid och globala utmaningar är även lokala utmaningar.
Globalisering, urbanisering, digitalisering inklusive robotisering/automatisering,
demografiska förändringar, klimatförändringar, sociala klyftor och större
arbetsmarknadsregioner är globala utmaningar som även är gällande för Örebro.
1

Definition av småhus: Friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exkl
fritidshus).

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2022

Kommunen står inför en nämnd- och förvaltningsomorganisation där fungerade
arbetssätt ska behållas och nya arbetssätt utvecklas. Kommunfullmäktige har fattat
beslut om ny nämndorganisation och en ny förvaltningsorganisation skapas som
stödjer den nya nämndorganisationen. Byggnadsnämnden ser att det är viktigt att värna
om den sammanhållna och effektiva samhällsbyggnadsprocessen som man är den del
av.
Finansdepartementet håller just nu på att hantera SOU 2021:47 – Ett nytt regelverk för
bygglov. Det är ännu oklart om utredningen kommer resultera i någon proposition,
men om förslagen skulle beslutas i sin helhet skulle detta få konsekvenser för
Byggnadsnämndens verksamhet. I utredningen föreslås förändringarna träda i kraft
redan 1 januari 2023, om detta blir verklighet behöver Byggnadsnämnden grundligt
utreda dess konsekvenser för verksamheten och förbereda övergången till en ny
lovreglering. Byggnadsnämnden behöver därför under 2022 noga följa utvecklingen i
frågan.
Bo och leva i Örebro kommun
Trots en lägre befolkningsökning på grund av pandemin så prognosticeras Örebro
kommun fortsätta växa under de kommande åren. Det ska finnas bostäder inom hela
Örebro och fler ska kunna bo där de önskar i livets olika skeden. Möjligheten att
kombinera distans- och kontorsarbete har ökat och kan komma att påverka hur och var
man väljer att bosätta sig. Kommunens planberedskap kan behöva anpassas för att i
högre grad möta efterfrågan av bostäder i mindre orter och på landsbygden.
Ansökningar om förhandsbesked som avser byggnation av ett eller flera enbostadshus
på landsbygd, har ökat markant och nämnden fortsätter analysera olika gruppers
flyttmönster som kan komma att förändra demografi och behov av bostäder. Utbudet
av småhustomter har varit begränsat under en tid i kommunen, både i staden och i de
mindre tätorterna. Insatser och samverkan med Exploateringsenheten pågår för att
skapa en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på småhustomter.
Kommunen äger gott om planlagd mark för verksamheter som ännu inte är bebyggd,
samtidigt som ytterligare flera stora planeringsprojekt pågår. För kommande år och för
mandatperioden som helhet ser prognosen god ut när det gäller antal bostäder som kan
byggas utifrån laga kraftvunna detaljplaner. För att marken ska bli byggklar krävs dock
projektering och utbyggnad av teknisk infrastruktur, detta tar i dagsläget för lång tid på
grund av kapacitetsbrist hos Tekniska nämnden. Konsekvensen innebär en ökad risk
för att kommunen inte kan erbjuda byggklar mark i den omfattning som efterfrågas.
Byggnadsnämnden kommer att delta i arbetet med att utveckla arbetssätten kopplat till
Örebromodellen.
Teknikutveckling
Byggnadsnämndens verksamhet deltar i Stadsbyggnads digitaliseringsforum där det
bedrivs aktivt digitalt verksamhetsutvecklingsarbete. Nya sätt att visualisera
kommunens planerade utveckling sker genom Digital tvilling och 3D-modeller, dessa
instrument kan bidra till ökad delaktighet och förståelse. E-tjänster, kontinuerligt utbyte
av information och möjligheter till att kunna delta i att påverka Örebros utveckling,
både som privatperson, aktör och civilsamhälle, på ett smidigt och effektivt sätt är
något som nämndens verksamhet strävar mot genom att utveckla olika typer av digitala
metoder och verktyg. Coronapandemin har gjort digitaliseringen mer självklar i
samhället och den digitala mognaden hos befolkningen innebär ökade förväntningar på
digital service och lösningar såsom e-tjänster etcetera.
Sammantaget bidrar digitaliseringsarbetet till effektivare processer och handläggning,
ökad digital service till örebroarna, bättre beslutsunderlag för politiker, ökad
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hållbarhetsaspekt i planeringen samt förbättrade förutsättningar för medborgardialoger.
Världen är idag mer uppkopplad och ihopkopplad än någonsin tidigare. Digitalisering
och teknikberoende skapar många fördelar, men innebär också en ökad sårbarhet.
Detta är något som verksamheten behöver fördjupa sig i ytterligare och ha en plan för
hantering. Stadsbyggnad fortsätter driva på arbetet med Smart Stad för att effektivisera
verksamheten och skapa goda förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.
Byggnadsnämndens verksamhet är en central och viktig del i det arbetet som kan ge
stora effekter för medborgaren på sikt.
Andra förändringar i omvärlden av betydelse för verksamheten
Synbara konsekvenser av klimatförändringar har blivit allt tydligare i omvärlden. Även i
Sverige är det vanligare med skyfall, översvämningar och andra extremväder. Det är
viktigt att, utöver det lagstadgade kravet, framöver intensifiera arbetet med att ta dessa
faktorer i beaktande vid planering och utveckling av staden och kommunen.

3. Reglemente och styrregler
3.1

Uppdrag enligt reglemente

Byggnadsnämnden fullgör de uppgifter som åligger nämnden enligt plan- och
bygglagen och enligt de föreskrifter som är meddelade med stöd av plan- och
bygglagen. Därutöver fullgör även byggnadsnämnden de övriga uppgifter som enligt
annan reglering ska fullgöras av den kommunala nämnden inom byggväsendet.
Byggnadsnämnden får anta detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Byggnadsnämnden får även besluta
om att ändra eller upphäva sådana detaljplaner och områdesbestämmelser.
Byggnadsnämnden ska verka för att reformera det kommunala regelbeståndet inom sitt
verksamhetsområde.
Byggnadsnämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att arbeta för en
långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun genom de tre dimensionerna
ekologiskt hållbart, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart.

3.2

Driftsnämndens egna styrregler

Byggnadsnämnden styr verksamheten genom:
• de ekonomiska ramar som fastställs i verksamhetsplan med budget
• fastställd delegationsordning
• handläggningsordningar och arbetsordningar för olika delar av verksamheten,
fastställda inom förvaltningen
• årlig verksamhetsplan med delårsuppföljningar
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4. Planering av nämndens verksamhet
och utveckling
Byggnadsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde
- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier
och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.
Detta ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB
förmedlar. Till varje kommunfullmäktigemål har ett antal inriktningar formulerats i
ÖSB, som är satsningar som ska genomföras under det kommande året.
Driftsnämnden ska i denna plan redovisa vad som ska åstadkommas för att säkra
grunduppdraget och därmed bidra till utveckling inom vart och ett av
Kommunfullmäktiges mål.
Byggnadsnämndens bidrag under varje Kommunfullmäktiges mål faller inom någon av
följande varianter:
- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån
Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd
utveckling (ett eller flera åtaganden)
- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete
med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.
För varje mål som anses relevant ska framgå hur samverkan med andra
nämnder, bolag eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt.
Nämnden ska inom varje målområde redovisa de inriktningar nämnden omhändertagit
samt beskriva hur inriktningarna omhändertagits.
Beskrivningen av åtaganden kan ske sammantaget för flera mål/inriktningar.
I de fall nämnden anger egna nämndmål ska nämnden besluta om vilka mätbara
indikatorer som ska vara kopplade till de egna nämndmålen.
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4.1

Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 1. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet. De nämnder som har egna mål redogör även för de egna nämndmålen, samt
indikatorer relaterade till dessa, i slutet av avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
 I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan
kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska
skillnader minska
 Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att
påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle
 Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med
civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer
 Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla

Nämnden har valt att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens valda
åtaganden bidrar till fler än ett kommunfullmäktigemål. Samtliga fyra
kommunfullmäktigemål under Målområde 1 är relevanta för Byggnadsnämnden.
Bidrag till KF-mål genom grunduppdrag/redan etablerade arbetssätt
Byggnadsnämnden bidrar till måluppfyllelse genom sitt grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt på flera olika sätt. Genom att skapa funktionella blandningar i nya
och befintliga bostadsområden bidrar nämnden till att skillnaderna i livsvillkor och
geografiska skillnader minskar. Genom dialoger bidrar nämnden till att förbättra för
medborgare att påverka sin framtid i kommunen. Nämnden arbetar ständigt med att
samverka med och ge bra service till medborgare, civilsamhälle, näringsliv och andra
offentliga aktörer. I enlighet med lokalförsörjningsplanerna och översiktsplanen
planeras för behovet av kultur- och fritidsanläggningar. Nämnden deltar i
Samhällsbyggnads samordnade arbete med tillgänglighetsfrågor, med fokus på
myndighetsutövning kopplat till den fysiska miljön. Detaljplaner tas fram i olika delar
av kommunen, utifrån givna detaljplaneuppdrag och i enlighet med översiktsplanen,
detta skapar förutsättningar för att lokala kärnor kan utvecklas vilket i sin tur bidrar till
att den kommunala servicen på landsbygden kan öka.
Inriktning som nämnden omhändertagit inom målområdet
•

Den kommunala servicen på landsbygden ska öka. (Grunduppdrag)

Nämndens åtaganden
 Fortsätta att utveckla och pröva digitala metoder och verktyg för att medborgare,
aktörer och civila samhället lättare ska kunna delta i att påverka Örebros utveckling
tillsammans med andra enheter på förvaltningen, med flera.
 Fortsätta kompetensutveckla och uppdatera medarbetare i social hållbarhet,
segregation/integration och hur stadsutveckling kan bidra till en positiv utveckling
i dessa komplexa frågor.

9

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2022

 Arbeta för att öka kunskapen hos byggaktörer och fastighetsägare om
Byggnadsnämndens arbete och tillsynsansvar kopplat till tillgänglighetsfrågor.
 Delta i implementeringen av förvaltningens kommunikationsstrategi, som bland
annat innehåller insatser för att öka förståelsen av Stadsbyggnads verksamhet hos
kommunens invånare.
Samverkansaktörer målområde 1: Näringslivet, fastighetsägare, Örebro universitet,
kommunala bolag och Kommunstyrelseförvaltningen.
Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 1
Bygglov enligt NKI-mätning
Bygglov kundmätning (6-gradig skala)

4.2

Utfall
2020
73
4,87

Prognos
2021
70
4,8

Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete
genom hela livet i Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 2. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
 Måluppfyllelsen i skolan ska öka (ej relevant – BN har ingen påverkan)
 Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar
eleven till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin
fulla potential
 Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar
utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler
företag som skapar arbete till en växande befolkning
 Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen
försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden (ej
relevant – BN har ingen påverkan och inget personalansvar)

Nämnden har valt att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens valda
åtaganden bidrar till fler än ett kommunfullmäktigemål. Två av fyra
kommunfullmäktigemål under Målområde 2 är relevanta för Byggnadsnämnden.
Bidrag till KF-mål genom grunduppdrag/redan etablerade arbetssätt
Byggnadsnämnden bidrar till måluppfyllelse genom att skapa förutsättningar för företag
att etableras, utvecklas och utökas. Ett långsiktigt och strategiskt arbete för att
möjliggöra verksamhetsmark pågår kontinuerligt i samarbete med övriga verksamheter
inom och utanför Stadsbyggnad. Förvaltningen har regelbundna avstämningar med
kommunala aktörer för att bidra till ett bättre näringslivsklimat och en bättre planering
och beredskap mellan Stadsbyggnad och de kommunala bolagen. Stadsbyggnad har
under flera år bjudit in till frukostmöten för näringslivet för information och dialog om
aktuella frågor. För bättre samordning och kommunikation skapas möten där företag
får möjlighet att träffa både Planeringsavdelningen, Bygglovsavdelningen och ibland
Mark- och exploateringsavdelningen vid samma tillfälle. Utveckling av
kommunikationen med näringslivet, undersöka nya lösningar och identifiera behov av
kontakt i olika skeden pågår ständigt. Detaljplaneenheten har ett tydligt fokus på att

Målvärde
2022
70
4,8
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färdigställa detaljplaner för att på bästa sätt möjliggöra för lokalbehov för skolor och
förskolor.
Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet
•
•

Systematiskt arbeta för god dialog med det lokala och regionala näringslivet i
syfte att stärka samarbetet kring hållbar tillväxt och
kompetensförsörjningsfrågor. (Grunduppdrag)
Vidareutveckla det serviceinriktade förhållningssättet med effektiva processer
gentemot näringslivet. (Åtagande)

Nämndens åtaganden
 Under året aktivt medverka i framtagandet samt implementeringen av riktlinjer
för friyta.
 Arrangera kvällsmöten där företag och allmänhet får möjlighet att ställa frågor
om bygglov.
 Tillsammans med Lokalförsörjningsenheten utveckla och implementera en
systematisk koppling mellan lokalbehov och fysisk planering för nybyggnation
och ombyggnation av skolor och förskolor.
 Fortsätta arbetet med att effektivisera arbetsmetoder för ökad planproduktion,
för att bibehålla god reserv för planlagd verksamhetsmark, vilket i sin tur
möjliggör för företagsetableringar.
 Fortsätta verka för att tiden från planuppdrag till antagande av detaljplan ska
minskas genom effektivisering och optimering av planprocessen.
 Delta i arbetet med att utveckla arbetssätten kopplat till Örebromodellen för
att säkerställa en effektiv process som svarar upp mot marknadens behov av
byggklar mark.
 Fortsätta utveckla markanvisningsprocessen tillsammans med PNS för att
skapa tydlighet för byggaktörer.
Samverkansaktörer målområde 2: Futurum, fastighetsägare, Näringslivskontoret,
näringslivet, andra nämnder inom programområde Samhällsbyggnad, barn och
utbildning och Kommunstyrelseförvaltningen.
Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 2
Bygglov enligt NKI-mätning
Antal hektar verksamhetsmark som adderas till planreserven
utifrån årets laga kraftvunna detaljplaner (kommun- och
icke kommunägd mark)

Utfall
2020
73

Prognos
2021
70

Målvärde
2022
70

49

2

45 *

Kommentar: * 45 ha om detaljplan för Attersta 7:8, Atle blir antagen under året, annars 15 ha.
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4.3

Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 3. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
 Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och
bemanningen ska öka. Antalet olika personer som besöker varje
omsorgstagare inom hemvården ska minska (ej relevant – BN har ingen
påverkan)
 Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård
och service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela
vårdkedjan (ej relevant – BN har ingen påverkan)
 Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande
insatser, samt förebyggande arbete (ej relevant – BN har ingen påverkan)
 Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i
de verksamheter som möter människor i behov av stöd (ej relevant – BN
har ingen påverkan)
 Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i
sitt liv på grund av otrygga miljöer
 Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk
utsatthet
 Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra
beroendeframkallande medel ska minska. Miljöer där barn och unga
vistas ska vara fria från narkotika (ej relevant – BN har ingen påverkan)
 Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en nollvision
mot hemlöshet (ej relevant – BN har ingen påverkan)

Nämnden har valt att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens valda
åtaganden bidrar till fler än ett kommunfullmäktigemål. Två av åtta
kommunfullmäktigemål under Målområde 3 är relevanta för Byggnadsnämnden.
Bidrag till KF-mål genom grunduppdrag/redan etablerade arbetssätt
Utformningen av allmän plats och kvartersmark kan påverka huruvida stadsmiljön
upplevs som trygg eller otrygg. Byggnadsnämndens verksamhet deltar aktivt i förstudier
och kan på så vis påverka så att miljöer upplevs som attraktiva, trygga och tillgängliga.
Utformning och gestaltning av livsmiljöer kan medföra ett positivt rörelsemönster över
dygnets alla timmar. Ett positivt rörelsemönster där människor möts i olika vardagliga
ärenden kan förstärka upplevelsen av trygghet liksom bra planerade mötesplatser kan
bidra till att minska känslan av ofrivillig ensamhet.
I varje detaljplan där allmän plats ingår medverkar kompetens om platsens utformning.
Detta säkerställer genomförbarheten i detaljplanerna men skapar också förutsättning
för ökad trygghet och samspel mellan hus och allmän plats i den bebyggda miljön.
Nämnden har etablerade arbetssätt för att bibehålla en god reserv för planlagd mark för
bostäder av varierad art. Vidare ingår det i nämndens uppdrag att förutsättningarna för
mängden planlagd mark för bostäder ska motsvara befolkningstillväxtens behov.
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Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet
•
•
•

Möjliggöra för fler trygghetsboenden och platser på vård- och
omsorgsboenden. (Åtagande)
Fler gruppbostäder ska byggas enligt den framtagna standardmodellen, fler
aktörer ska beredas plats att bygga gruppbostäder och upphandlingar av platser
ska ske. (Åtagande)
Barnkonventionen och barns rätt att ses som rättighetsbärare ska aktivt
implementeras i hela kommunens organisation. (Åtagande)

Nämndens åtaganden
 Möjliggöra för fler trygghetsboenden och platser på vård- och
omsorgsboenden utifrån aktuella planuppdrag.
 Möjliggöra för att fler gruppbostäder ska byggas enligt den framtagna
standardmodellen i pågående planuppdrag som innehåller gruppbostäder.
 Under året utreda hur Barnkonventionen och barnens rätt kan implementeras i
nämndens verksamhet.
 Detaljplaneenheten ska samverka med Kriminologiprogrammet på Örebro
Universitet för att öka fokus på trygghetsskapande planering.
 Hantera de förslag till ökade insatser kopplat till social hållbarhet som
presenterats under 2021.
 Fortsätta arbetet kring informationssäkerhet, genom att arbeta med punkterna
i grundnivån i enlighet med kommunens metodhandbok för
informationssäkerhet. Detta ska bidra till en tryggare informationshantering
och kommun.
Samverkansaktörer målområde 3: Örebro universitet, fastighetsägare, civila samhället,
Andra nämnder inom programområde Samhällsbyggnad och social välfärd.
Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 3
Behov av nyproducerade bostäder utifrån
befolkningsökning (befolkningsökning/2 personer per
bostad) *
Utfall antal nyproducerade bostäder per år (kommun- och
icke kommunägd mark).
Antal bostäder som adderas till planreserven utifrån årets
lagakraftvunna detaljplaner (kommun- och icke
kommunägd mark).
Kommentar: * Prognostiserad befolkningsökning 2022: 1317 personer

Utfall
2020

Prognos
2021

Målvärde
2022

643/2=32
1

507/2=25
4

1317/2=
658 *

844

800

1000

800

300

600
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4.4

Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 4. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
 Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga,
säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt
möjliggöra för kommunens invånare att leva ett gott liv oavsett var man
bor
 Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som
kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer
 I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och
samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov
 Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med
efterfrågad kompetens
 Genomföra insatser och fortsätta utveckla ett hållbart resande med
klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag
 Örebro kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse,
god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

Nämnden har valt att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens valda
åtaganden bidrar till fler än ett kommunfullmäktigemål. Samtliga sex
kommunfullmäktigemål under Målområde 4 är relevanta för Byggnadsnämnden.
Bidrag till KF-mål genom grunduppdrag/redan etablerade arbetssätt
Genom att skapa funktionella blandningar av bostadstyper i nya och befintliga
områden, bidrar nämnden till jämlika och trygga uppväxtvillkor. I planläggningen
skapas förutsättningar för trygga mötesplatser och genom tätare bebyggelse skapas
förutsättningar för hållbart resande.
Nämnden arbetar fortlöpande med att förutse och skapa förutsättningar för
bostadsbyggande, etablering av företag samt utveckling av grönområden och
samhällsservice i kommunen. Nämnden verkar kontinuerligt till en stor planreserv både
för bostäder och verksamheter så att befolkningsökningen och näringslivets behov kan
tillgodoses. Detta görs i samråd med Programnämnd samhällsbyggnad som är
markägare för många av de områden som aktuella att utveckla. Tillsammans med
Programnämnd samhällsbyggnad tas även detaljplaner fram där bostäder med lägre
priser kan möjliggöras. Nämndens verksamhet har effektiva processer, god dialog och
service till det lokala och regionala näringslivet. Bygglovshanteringen är effektiv och
underlättar byggandet i kommunen. Arbete pågår ständigt med att hålla ett högt NKIvärde.
Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet
•
•

13

Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för prismässigt efterfrågade
bostäder i hela kommunen. (Grunduppdrag)
Fortsätta arbetet med att ge förutsättningar för byggnation av fler småhus.
(Åtagande)
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•

Utveckla Örebros position som ledande logistiknav och säkerställa byggklar
mark för etablering. (Åtagande)

Nämndens åtaganden
 Aktivt arbeta med planläggning av småhus utifrån givna detaljplaneuppdrag,
både inom kommunal och privat mark.

 Utveckla nya metoder för att åstadkomma olika och varierade typer av
småhusbebyggelse tillsammans med Programnämnd samhällsbyggnad.

 Aktivt arbeta med planläggning för verksamhetsmark för logistik.
 I utvecklandet av BRT prioritera planering för bostadsbyggande och utökad
service kopplad till stråket, så att andelen kollektivtrafikresor ökar och
klimatbelastningen minskar.
 Fortsätta arbetet med att effektivisera arbetsmetoder för ökad planproduktion,
för att bibehålla god reserv för planlagd verksamhetsmark, vilket i sin tur
möjliggör för företagsetableringar inom logistiksektorn.

 Medverka i arbetet med att ta fram en USP – Unique Selling Point, för Örebro
kommuns arbete med tillväxt och stadsbyggande.

 Fortsätta verka för att tiden från planuppdrag till antagande av detaljplan ska
minskas genom effektivisering och optimering av planprocessen.
Samverkansaktörer målområde 4: Örebro universitetet, civila samhället,
fastighetsägare, Örebro Airport, Örebroporten, övriga kommunala bolag, näringslivet
och Sveriges Kommuner och Regioner.
Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 4
Antal hektar verksamhetsmark som adderas till planreserven
utifrån årets laga kraftvunna detaljplaner (kommun- och
icke kommunägd mark)
Antal bostäder som adderas till planreserven utifrån årets
lagakraftvunna detaljplaner (kommun- och icke
kommunägd mark). (Målvärde 2018-2022: 4000 bostäder)
Behov av nyproducerade bostäder utifrån
befolkningsökning (befolkningsökning/2 personer per
bostad)
Utfall antal nyproducerade bostäder per år (kommun- och
icke kommunägd mark).
Bygglov enligt NKI-mätning
Bygglov kundmätning (6-gradig skala)
Total mängd lovbeslut
Antal start- och slutbesked
Byggnadsnämndens tillsynsverksamhet (inkomna ärenden
delat på antalet avslutade ärenden)

Utfall
2020

Prognos
2021

Målvärde
2022

49

2

45 *

800

300

600

643/2=32
1

507/2=25
4

1317/2=
658 **

844

800

1000

73
5,0
968
2369

70
4,8
1000
2400

70
4,8
1000
2400

1,5

0,9

0,9

Kommentar: * 45 ha om detaljplan för Attersta 7:8, Atle blir antagen under året, annars 15 ha.
** Prognostiserad befolkningsökning 2022: 1317 personer
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4.5

Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska
ekosystem och god biologisk mångfald

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 5. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
 Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro
ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens
klimat
 Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi,
utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi
som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan
(ej relevant – BN har ingen påverkan)
 Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och
dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade (ej relevant – BN har
ingen påverkan)
 Örebro kommun ska värna om och bidra till ökning av biologisk
mångfald och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa tillräckliga
arealer av olika typer av grönstruktur
 Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt
som återvinningen ska öka (ej relevant – BN har ingen påverkan)
 Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs, och arbeta för att uppnå
miljömässig och organisatorisk motståndskraft för de mest sannolika
extrema väderhändelserna och ett förändrat klimat

Nämnden har valt att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens valda
åtaganden bidrar till fler än ett kommunfullmäktigemål. Tre av sex
kommunfullmäktigemål under Målområde 5 är relevanta för Byggnadsnämnden.
Bidrag till KF-mål genom grunduppdrag/redan etablerade arbetssätt
För att uppnå goda effekter som bidrar till att Örebro blir en ekologiskt hållbar
kommun arbetar Byggnadsnämnden med att omsätta Örebro kommuns teorier,
principer och målsättningar inom hållbarhetsområdet till faktisk planering i
detaljplaneprocessen i givna planuppdrag. I planeringsarbetet tas hänsyn till de
kommunala styrdokumenten såsom program för hållbar utveckling, grönstrategi,
klimatprogram, trafikprogram med flera. I planeringen skapas förutsättningar för ökat
hållbart resande i avgörandet av utrymme för markanvändning. I enlighet med
översiktsplanen och grönstrategin bedrivs planering som bygger på närhet till gröna
miljöer.
Inom programområdet finns hög intern kompetens inom ekologisk hållbarhet ur flera
dimensioner (exempelvis naturvård, trafik och tekniska system) och som medverkar i
varje detaljplanearbete där behov finns. Arbetssättet är väl etablerat och möjligt tack
vare både hög intern kompetens och en sammanhängande stadsbyggnadsprocess, där
detaljplanering ingår som en del. Resultatet är att hållbarhetsaspekten alltid är belyst,
avvägd och inarbetad i varje framtagen detaljplan.
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Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet
•

•

•
•

Arbeta för bred implementering av programmet för hållbar utveckling och
inkludering av 2030-målen i ordinarie styrning, ledning och
verksamhetsuppföljning. Örebro kommun ska också skapa förutsättningar för
bildning för hållbar utveckling, med kunskapslyft och kompetensutveckling
inom kommunkoncernen. (Åtagande)
Örebro kommun ska se över och tydliggöra förutsättningarna för
livsmedelsförsörjning utifrån globala och nationella störningar i produktion
och leverans, samt skapa förutsättningar för en god samverkan inom
kommunen och mellan samhällets aktörer avseende hållbar
livsmedelsförsörjning. (Grunduppdrag)
Fördjupa kunskapen om hur jordbruksmark hanteras i kommunens
samhällsplanering. (Åtagande)
Fortsatt arbete med implementering av grönstrategin och genomförande av
handlingsplanens åtgärder, bland annat genom utveckling av nya arbetssätt för
hållbar samhällsplanering och stärkta ekosystemtjänster. (Åtagande).

Nämndens åtaganden
 I utvecklandet av BRT prioritera planering för bostadsbyggande och utökad
service kopplad till stråket, så att andelen kollektivtrafikresor ökar och
klimatbelastningen minskar.
 Prioritera planarbete i översiktsplanens utpekade kommunala kärnor samt
utvecklingsområden för att stärka strukturer som bidrar till hållbar utveckling.
 Inom detaljplaneringsverksamheten ta hänsyn till hur ekosystemtjänster kan
införlivas i planläggning av nya områden och i förtätningsprojekt.
 Medverka i framtagande av riktlinjer för dagvattenhantering, vilken är en av de
mest prioriterade åtgärderna i Vattenplanen.
 Utveckla samarbetet med Mark- och exploateringsavdelningen avseende gröna
värden i förstudieprocessen i nya verksamhetsområden.
 Fortsätta implementera Program för hållbar utveckling i verksamheten, bland
annat genom inventering av ytterligare åtgärder för att säkra en måluppfyllelse
till år 2030.


Säkerställa implementeringen av kommunens kommande vägledning för
byggnation på jordbruksmark i nämndens löpande verksamhet.

Samverkansaktörer målområde 5: Fastighetsägare, civila samhället och andra nämnder
inom programområde Samhällsbyggnad.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 5
Inga indikatorer

Utfall
2020
-

Prognos
2021
-

Målvärde
2022
-
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4.6

Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 6. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
 Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet
 Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje
nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning
av kommunens resurser
 Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta
möjliga resursnytta
 Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika
verksamheter ska jämställdhet beaktas (ej relevant – BN fördelar inte
medel)
 Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och
behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla
kommunens verksamheter (ej relevant – BN har inget personalansvar)

Nämnden har valt att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens valda
åtaganden bidrar till fler än ett kommunfullmäktigemål. Tre av fem
kommunfullmäktigemål under Målområde 5 är relevanta för Byggnadsnämnden.
Bidrag till KF-mål genom grunduppdrag/redan etablerade arbetssätt
Byggnadsnämnden bidrar till KF-målen genom att kontinuerligt ha kontroll på intäkter
och utgifter. Detta görs bland annat genom månadsvisa rapporter om hur intäkterna
ser ut för att matcha mot lagd budget. Bygglovsverksamheten är beroende av
konjunkturen och hur mycket som byggs, vilket innebär en viss svårighet i
budgetarbetet då framtida intäkter tills viss del avgörs av faktorer bortom
verksamhetens kontroll. För att jämna ut svängningar periodiseras alla
bygglovsintäkterna till 50 % över två år.
För att nå högsta möjliga resursnytta arbetar nämnden nämndöverskridande för att
bibehålla en god reserv för planlagd mark för verksamheter och för bostäder av
varierad art. Tillsammans med lokalförsörjningsverksamheten utvecklas en systematisk
koppling mellan lokalbehov och fysisk planering för nybyggnation och ombyggnation
av skolor och förskolor. För att skapa än effektivare processer utifrån ett
helhetsperspektiv kan samhällsbyggnadsprocessen flätas samman ytterligare, dels inom
samhällsbyggnadsområdet, men även i samarbete över programområdesgränserna
gentemot social välfärd och barn och utbildning.
Det aktiva arbetet med digitalisering och automatisering i verksamheten bidrar till
effektivisering och god ekonomisk hushållning. Arbetet kanaliseras genom aktivt
deltagande i Digitaliseringsforumet för en systematiskt digital verksamhetsutveckling.
Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet
•

Utifrån genomförd befolkningsanalys utveckla välfärden utifrån ökande
och/eller förändrade behov. (Grunduppdrag)
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Nämndens åtaganden
 Fortsätta utveckla ett systematiskt arbete för att i tidigt skede öka kvaliteten på
intäktsprognoserna inom detaljplaneringen.
 Fortsätta undersöka och utveckla planavtalen så att intäkterna blir jämnare i
detaljplaneprocessen, från uppstart av planarbete till lagakraftvunnen
detaljplan.

 Fortsätta arbetet med att automatisera delar av bygglovsprocessen.
 Fortsätta skapa förutsättningar för kommande digitalisering av befintliga
detaljplaner.

Samverkansaktörer målområde 6: Andra nämnder inom programområde
Samhällsbyggnad, barn och utbildning och social välfärd.
Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 6
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsverksamhet, % *
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplaneverksamhet, %
**
Andel laga kraftvunna detaljplaner av givna planuppdrag,
%
Antal månader från planuppdrag till uppstart av planarbete
(delegationsbeslut om att detaljplanearbete ska inledas),
medianvärde för årets uppstartade detaljplaner
Antal månader från uppstart av planarbete
(delegationsbeslut om att detaljplanearbete ska inledas) till
beslut om antagande, medianvärde för årets antagna
detaljplaner

Utfall
2020
101

Prognos
2021
100

Målvärde
2022
100

97

93

94

100

61

100

22

31

Inte öka

16

22

Inte öka

Kommentar: *) Målvärde enligt budget innebär 100 % **) Målvärde enligt budget innebär 94 %

5 Planering för nämndens resurser
Byggnadsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en
systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet (se kapitel 3) och god
ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering
av varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi. Övriga
resurser (medarbetare, lokaler, IT-objekt och digitalisering) beskrivs under relevanta
mål i kapitel 4.

5.1

Ekonomi

I kapitel 4, under målområde Hållbara och resurseffektiva Örebro, sammanfattas
planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet genom en god ekonomisk
hushållning av kommunens resurser samt säkerställa hög budgetföljsamhet. I det här
avsnittet redogör nämnden för de ekonomiska förutsättningar de har under det
kommande verksamhetsåret.
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5.1.1

Byggnadsnämndens samlade ekonomi

Byggnadsnämndens budgetram för 2022 uppgår till 5 569 tkr. För budgetåret har inget
generellt effektiviseringskrav tilldelats nämnden. Däremot har nämndens budgetram
reducerats med 3 tkr till följd av effekthemtagning digitalisering, enligt förslag i
programplanen. Byggnadsnämndens del av den totala reduceringen för Programnämnd
samhällsbyggnad motsvaras av nästan 1 %, vilket motsvarar Byggnadsnämndens
skattefinansierade budget i förhållande till Programnämndens totala nettobudget.
Budgetreduceringen på 3 tkr föreslås fördelas ifrån nämndens planeringsreserv.
Byggnadsnämndens verksamhet omsluter 2022 cirka 42 mnkr. De avgiftsbelagda
intäkterna står för cirka 87 % av finansieringen och resterande andel är
skattefinansierad verksamhet. Detta innebär således att nämndens verksamhet är
konjunktur- och avgiftsberoende samtidigt som andra externa omvärldsfaktorer
påverkar.
I och med att Byggnadsnämndens verksamhet främst är avgiftsfinansierad utgörs
budgetarbetet till stor del av att analysera förväntade intäkter och utifrån det planera
verksamheten och dess förväntade kostnader.
Kolumn

1

Fördelning
Budget 2022
effekthemtagning
enl.
digitalisering
programplan

Budget 2021
Byggnadsnämnden
Ärende nr
Bygglov
Detaljplan
Kulturmiljövård
Tillsyn
Byggnadsnämnd
Ofördelat
Totalt

(Belopp i Tkr)

0

0

927

927

1 472

1 472

1 891
1 282

1 891

-3

1 279

0

5 572

0

-3

5 569

Kolumn 1
Kommungemensam finansiering av digitalisering. Byggnadsnämndens andel på 3 tkr
motsvarar nästan 1 % av Programnämnd samhällsbyggnads totala andel som fördelas utifrån
andel av total skattefinansierad budget per nämnd.
5.1.2

Politiska prioriteringar

Till Byggnadsnämnden har inga medel för riktade politiska prioriteringar tilldelats för
2022.
5.1.2.1 Budget i balans

Då Byggnadsnämndens verksamhet till största del är taxefinansierade är det av stor vikt
att taxorna är anpassade till en nivå som motsvarar nedlagda kostnader för respektive
uppdrag inom detaljplane- och bygglovsprocesserna. För att uppnå en budget i balans
är därmed taxeöversynen det mest centrala verktyg för att kontinuerligt se över och se
till att avgifterna motsvarar en nivå som är i paritet med kostnaden för nämndens
uppdrag.
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För budgetår 2022 bedöms taxorna vara på en rimlig nivå sett till de uppdrag som
nämnden innehar. En utmaning är däremot att årsvis uppnå en ekonomi i balans då
nedlagda kostnader under fastställda perioder inte alltid kan realiseras i form av intäkter
under motsvarande period. Detta då intäkterna i förhållande till upparbetade kostnader
är helt beroende av tidpunkten för när faktureringen kan ske, vilket gör att det kan
uppkomma differenser mellan budgetåren.
5.1.2.2 Planeringsreserv

Byggnadsnämndens planeringsreserv uppgår till 6 tkr för nämndens politiska
prioriteringar vilket beslutas under året.
5.1.3

Verksamhetens budgetramar

Detaljplan
Detaljplaneverksamheten har en mindre del andel skattefinansierat anslag, motsvarande
cirka 5 % av omslutningen. Den skattefinansierade delen avser kommunens egna
beställningar av detaljplaneåtgärder. Resterande 95 % är helt avgiftsfinansierade och
dess kostnader ska täcka motsvarande intäkter för detaljplaner. Detaljplans
kostnadstäckningsgrad i budgeten för 2022 uppgår därmed till 95 %.
Detaljplans största kostnadspost avser tjänsteköp för arkitekter och planerare från
Programnämnd samhällsbyggnad. Kostnaden avser alla personalomkostnader såsom
OH-kostnad för förvaltningsledning, OH-kostnad för förvaltningsövergripande
kostnader så som lokalomkostnader, utbildningskostnader, OH-kostnad för chefer
inom avdelningen samt övriga kostnader kopplat till medarbetaren.
Inför budgetår 2022 är taxorna oförändrade och ligger kvar enligt plantaxan som
började gälla 2021. Detaljplaneenhetens inkomna detaljplaneuppdrag inför 2022 och
framåt ser fortsatt positivt ut. Förutom att de inkomna detaljplaneuppdragen ser ut att
ligga kvar på ungefär motsvarande nivå som för 2021 så väntas även en del detaljplaner
först kunna realiseras intäktsmässigt 2022, men där de nedlagda kostnaderna framförallt
avser 2021. Därmed bedöms differenser uppstå mellan budgetåren just beroende på när
intäkterna för nedlagda kostnader kan realiseras, vilket således kan ge såväl positiva
som negativa avvikelser årsvis men som på längre sikt över ett enskilt budgetår ska
jämnas ut.
Bygglov
Bygglovsverksamheten är helt avgiftsfinansierad, och dess kostnader ska täckas av
motsvarande intäkter för bygglovsärenden som tas ut via bygglovstaxan. Därmed har
bygglovverksamheten en så kallad nollbudget.
Bygglovs största kostnadspost avser tjänsteköp för bygglovshandläggning från
Programnämnd samhällsbyggnad. Kostnaden avser alla omkostnader kopplat till
personalen såsom OH-kostnader för förvaltningsledning, OH-kostnad för
förvaltningsövergripande kostnader såsom lokalomkostnader, utbildningskostnader,
OH-kostnad för chefer inom avdelningen samt övriga personalomkostnader.
Utifrån senaste halvårets prognos bedöms andelen bygglovsärenden under 2022 förbli
oförändrad jämfört med 2021. Med ett fortsatt högt ärendeinflöde har intäkter från
avgifter för 2022 budgeteras i linje med år 2021. Bygglovstaxan är inför budgetår 2022
oförändrad men kommer få helårseffekt i och med att den nya taxan för 2021 inte fått
fullt genomslag under föregående budgetår. Det är av vikt att fortsätta följa upp det
ekonomiska utfallet av den nya taxan och genomföra regelbunden ekonomisk
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rapportering. Bygglovstaxan är under ständig utvärdering för att säkerställa att rätt
avgifter tas ut i samtliga ärendetyper.
Sanktionsavgifter kan uppkomma under året men är inte en post som budgeteras
eftersom målsättningen är att det ska vara lätt att göra rätt samt utifrån
försiktighetsprincipen där sanktionsavgifter inte budgeteras. Detta belopp kan också
variera mycket mellan åren beroende på antal ärenden och ärendenas art.
Tillsyn
Tillsynen enligt Plan- och bygglagen är en skattefinansierad verksamhet och bedrivs
inom Bygglovsavdelningen. Budgeten för tjänsteköp (intern tidskrivning) finansierar
köp av tillsynstjänster från Programnämnd samhällsbyggnad. För 2022 är det
budgeterat tre årsarbetare. Övriga kostnader täcker utgifter för systemkostnader,
bilhyra samt övriga rese- och utbildningskostnader.
Kulturmiljövård
Kulturmiljövården är en skattefinansierad verksamhet. Budgeten för tjänsteköp (intern
tidskrivning) finansierar köp av två antikvarietjänster från Programnämnd
samhällsbyggnad. Övriga kostnader täcker utgifter för konsultkostnader, rese- och
utbildningskostnader samt övriga mindre verksamhetskostnader.
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämndens budget utgörs av arvoden samt övriga omkostnader för
driftsnämnden såsom kostnader för resor, kurser och konferenser, enklare förtäring
etcetera.
5.1.4

Investeringar

Byggnadsnämnden har inga investeringsmedel att disponera år 2022. Vid eventuella
behov av inventarieinvesteringar får verksamheten begära medel från pott för
inventarieinvesteringar som finns avsatt inom Programnämnd Samhällsbyggnad.
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Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling
Utfall 2020

Prognos
2021

Prognos
2022

155 696

156 381

156 888

158 205

77 360
76 007

78 468
77 228

78 771
77 590

79 040
77 848

79 686
78 518

140

141

145

148

-

86
54

82
59

84
61

85
63

-

12

8

11

13

-

8
4

4
4

5
6

10
3

-

1,1

0,7

0,9

0,4

-

0,8
0,3

0,2
0,5

0,2
0,7

0,2
0,2

-

901

885

968

1 000

1 000

29
2
12

15
6
8

25
7
11

22
8
17

40
Mäta
Mäta

2

15

10

13

Mäta

18

19

21

21

21

8 156 476

8 721 500

5 000 000

Flextrafik, resandeutveckling

21 261

21 043

10 197

Färdtjänst (PNS)
Antal tillstånd
Antal resor inkl riksfärdtjänst
Färdtjänstkostnad

4 441
206 909
41 439

4 814
217 035
50 228

3 880
150 713
42 922

Befolkning
Totalt antal invånare, Örebro
kommun
Kvinnor
Män
Anställda inom Stadsbyggnad
Antal tillsvidareanställda,
årsarbetare (heltal)
Kvinnor
Män
Antal visstidsanställda,
årsarbetare (heltal)
Kvinnor
Män
Antal timavlönade, årsarbetare
(heltal)
Kvinnor
Män
Fysisk planering, antal (BN)
Total mängd lovbeslut
Mark och exploatering (PNS)
Sålda tomter småhus
Sålda tomter flerbostadshus
Sålda tomter verksamhet
Antal byggklara småhustomter
för försäljning
Naturvård (PNS)
Antal kommunala natur- och
kulturreservat
Kollektivtrafik (PNS)
Stadstrafik
Antal resor, tusental

Utfall 2018

Utfall 2019

153 367

Minskar /
=
Minskar /
=
Ökar
Ökar / =
Minskar

Öka
Mäta
Mäta
Mäta
Minska
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Bilaga 2 Sammanställning av indikatorer
Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 1
Bygglov enligt NKI-mätning
Bygglov kundmätning (6-gradig skala)
Antal hektar verksamhetsmark som adderas till planreserven
utifrån årets laga kraftvunna detaljplaner (kommun- och icke
kommunägd mark)
Behov av nyproducerade bostäder utifrån befolkningsökning
(befolkningsökning/2 personer per bostad)
Utfall antal nyproducerade bostäder per år (kommun- och
icke kommunägd mark).
Antal bostäder som adderas till planreserven utifrån årets
lagakraftvunna detaljplaner (kommun- och icke kommunägd
mark).
Total mängd lovbeslut
Antal start- och slutbesked
Byggnadsnämndens tillsynsverksamhet (inkomna ärenden
delat på antalet avslutade ärenden)
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd bygglovsverksamhet, %
Avgiftsfinansieringsgrad, taxestyrd detaljplaneverksamhet, %
Andel laga kraftvunna detaljplaner av givna planuppdrag, %
Antal månader från planuppdrag till uppstart av planarbete
(delegationsbeslut om att detaljplanearbete ska inledas),
medianvärde för årets uppstartade detaljplaner
Antal månader från uppstart av planarbete
(delegationsbeslut om att detaljplanearbete ska inledas) till
beslut om antagande, medianvärde för årets antagna
detaljplaner

Utfall
2020
73
4,87

Prognos
2021
70
4,8

Målvärde
2022
70
4,8

Målområde

49

2

45

2, 4

643/2=3
21

507/2=25
4

1317/2=
658

3, 4

844

800

1000

800

300

600

3, 4

968
2369

1000
2400

1000
2400

1,5

0,9

0,9

4
4
4

101
97
100

100
93
61

100
94
100

6
6
6

22

31

Inte öka

6

16

22

Inte öka

1, 2, 4
1, 4

3, 4

6

Bilaga 3 Sammanställning av åtaganden
Åtagande
Fortsätta att utveckla och pröva digitala metoder och verktyg för att medborgare, aktörer och
civila samhället lättare ska kunna delta i att påverka Örebros utveckling tillsammans med
andra enheter på förvaltningen, med flera.
Fortsätta kompetensutveckla och uppdatera medarbetare i social hållbarhet,
segregation/integration och hur stadsutveckling kan bidra till en positiv utveckling i dessa
komplexa frågor.
Arbeta för att öka kunskapen hos byggaktörer och fastighetsägare om Byggnadsnämndens
arbete och tillsynsansvar kopplat till tillgänglighetsfrågor.
Delta i implementeringen av förvaltningens kommunikationsstrategi, som bland annat
innehåller insatser för att öka förståelsen av Stadsbyggnads verksamhet hos kommunens
invånare.
Under året aktivt medverka i framtagandet samt implementeringen av riktlinjer för friyta.
Arrangera kvällsmöten där företag och allmänhet får möjlighet att ställa frågor om bygglov.
Tillsammans med Lokalförsörjningsenheten utveckla och implementera en systematisk koppling
mellan lokalbehov och fysisk planering för nybyggnation och ombyggnation av skolor och
förskolor.
Fortsätta arbetet med att effektivisera arbetsmetoder för ökad planproduktion, för att
bibehålla god reserv för planlagd verksamhetsmark, vilket i sin tur möjliggör för
företagsetableringar.
Fortsätta verka för att tiden från planuppdrag till antagande av detaljplan ska minskas genom
effektivisering och optimering av planprocessen.

Målområde
1
1
1
1
2
2
2
2
2, 4
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Åtagande
Delta i arbetet med att utveckla arbetssätten kopplat till Örebromodellen för att säkerställa en
effektiv process som svarar upp mot marknadens behov av byggklar mark.
Fortsätta att utveckla markanvisningsprocessen tillsammans med PNS för att skapa tydlighet för
byggaktörer.
Möjliggöra för fler trygghetsboenden och platser på vård- och omsorgsboenden utifrån
aktuella planuppdrag.
Möjliggöra för att fler gruppbostäder ska byggas enligt den framtagna standardmodellen i
pågående planuppdrag som innehåller gruppbostäder.
Under året utreda hur Barnkonventionen och barnens rätt kan implementeras i nämndens
verksamhet.
Detaljplaneenheten ska samverka med Kriminologiprogrammet på Örebro Universitet för att
öka fokus på trygghetsskapande planering.
Hantera de förslag till ökade insatser kopplat till social hållbarhet som presenterats under 2021.
Fortsatt arbete kring informationssäkerhet, genom att arbeta med punkterna i grundnivån i
enlighet med kommunens metodhandbok för informationssäkerhet. Detta ska bidra till en
tryggare informationshantering och kommun.
Aktivt arbeta med planläggning av småhus utifrån givna detaljplaneuppdrag, både inom
kommunal och privat mark.
Utveckla nya metoder för att åstadkomma olika och varierade typer av småhusbebyggelse
tillsammans med Programnämnd samhällsbyggnad.
Aktivt arbeta med planläggning för verksamhetsmark för logistik.
I utvecklandet av BRT prioritera planering för bostadsbyggande och utökad service kopplad till
stråket, så att andelen kollektivtrafikresor ökar och klimatbelastningen minskar.
Fortsätta arbetet med att effektivisera arbetsmetoder för ökad planproduktion, för att
bibehålla god reserv för planlagd verksamhetsmark, vilket i sin tur möjliggör för
företagsetableringar inom logistiksektorn.
Medverka i arbetet med att ta fram en USP – Unique Selling Point, för Örebro kommuns arbete
med tillväxt och stadsbyggande.
Prioritera planarbete i översiktsplanens utpekade kommunala kärnor samt utvecklingsområden
för att stärka strukturer som bidrar till hållbar utveckling.
Inom detaljplaneringsverksamheten ta hänsyn till hur ekosystemtjänster kan införlivas i
planläggning av nya områden och i förtätningsprojekt.
Medverka i framtagande av riktlinjer för dagvattenhantering, vilken är en av de mest
prioriterade åtgärderna i Vattenplanen.
Utveckla samarbetet med Mark- och exploateringsavdelningen avseende gröna värden i
förstudieprocessen i nya verksamhetsområden
Fortsätta implementera Program för hållbar utveckling i verksamheten, bland annat genom
inventering av ytterligare åtgärder för att säkra en måluppfyllelse till år 2030.
Säkerställa implementeringen av kommunens kommande vägledning för byggnation på
jordbruksmark i nämndens löpande verksamhet.
Fortsätta utveckla ett systematiskt arbete för att i tidigt skede öka kvaliteten på
intäktsprognoserna inom detaljplaneringen.
Fortsätta undersöka och utveckla planavtalen så att intäkterna blir jämnare i
detaljplaneprocessen, från uppstart av planarbete till lagakraftvunnen detaljplan.
Fortsätta arbetet med att automatisera delar av bygglovsprocessen.
Fortsätta skapa förutsättningar för kommande digitalisering av befintliga detaljplaner.
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