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  Samhällsbyggnadsnämnden  
 
 
Ekonomisk plan för samhällsbyggnadsnämnden 2020  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt den ekonomiska processen ska nämnden inför varje år upprätta en ekono-
misk plan. Beslut ska tas senast i december med undantag av valår när beslutet i 
stället tas i januari. Utifrån de direktiv som kopplas till skattemedel och de resul-
tatmål som samhällsbyggnadsnämnden tilldelats har en ekonomisk plan för år 
2020 tagits fram. 
 
Budgetdirektiv och effektiviseringar 2020 
 
Samhällsbyggnadsnämndens skatteram uppgår till 376,7 Mkr. Nämnden komp-
enseras för sedvanliga löneökningar och inflation. 
 
Investeringsbudgeten uppgår till 34,5 Mkr. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett effektiviseringskrav som uppgår till 4,3 Mkr. 
För att klara av effektiviseringskravet och bedömda kostnadsökningar lämnar 
förvaltningen nedanstående förslag till åtgärder: 
 
Stab/Förvaltningsledning (0,2 Mkr): 
 
 Vakanshållning av tjänst 

  
Innebär påverkan på övrig verksamhet på förvaltningen och i vissa fall för med-
borgarna.  
 
Trafik-och parkavdelning exkl trafik (3,2 Mkr): 
 
 Vakanshållning/omstrukturering (ca 7 tjänster) 

 
Innebär ökad arbetsbelastning och sämre kvalitet och minskade volymer. 
 
 Minskning av driftuppdraget 

 
Innebär minskad slaghackning och sidohackning med längre intervaller mellan 
utförandet, neddragning av lök- och blomsterprogram, halverad linjemålning, 
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neddragning i underhåll för asfaltbeläggning, städning av centrum på ordinarie 
arbetstid, minimerad städning på helg och nätter, ingen sopning med maskin på 
helger. Ingen tid avsätts för gallring av tätortsnära skog. Längre intervall mellan 
klippning av gräs. 
 
 Minskning av resurser för projektering och utredning. 

 
Innebär att köp av extern utredning och projektering minimeras och i stället ut-
förs med egna resurser. Följden blir lägre takt på projektering och utredningsupp-
drag. I slutändan kommer det att innebära lägre takt på olika uppdrag och bygg-
projekt inom gata, trafik och grönstruktur.  
 
 Ändrade snöröjningskriterier för gång-och cykelvägar samt ingen utlastning 

av snö i villaområden. 
 
Kriterierna för snöröjning på gång och cykelbanor blir de samma som för en hel- 
och halvtur (4-6 cm och 6-9 cm beroende på kall eller blöt snö). De senaste åren 
har röjning genomförts vid 2-4 cm på GC-banor. Ingen utlastning av snö kommer 
att genomföras i villaområden vid stora snömängder.  
 
 Trafikverksamheten (1,9 Mkr) 

 
Även ifall åtgärderna uppnår full effekt kommer en ofinansierad post kopplat till 
kollektivtrafik, skoltrafik och färdtjänst om ca 15 Mkr kvarstå för år 2020. Det 
pågår för närvarande ett uppdrag med syfte att dessa verksamheter ska ligga inom 
budgetramen from år 2021. Se bilaga 1 för beskrivning av uppdraget. 
 
Brand-och säkerhetsavdelning (0,7 Mkr): 
 
 Minskad utbildning och information (effektivisering utbildningsverksamhet 

till skolor, blåljusinformation till nysvenskar utgår, minimera deltagande vid 
evenemang, minska mottagande av praktikanter/arbetsträning/samhällstjänst) 

 Förskjuta investering brandfordon. Sälja fordon 
 Vakanshållning, avsluta timanställning 
 Översyn taxor 

 
För att inte orsaka ytterligare kostnadsutfall kommer likt tidigare år inte utbild-
ning av uppbådare genomföras (kan innebära att värnverksamheten för skogsvärn 
måste pausas). Eftersläp av grundutbildning för räddningstjänstpersonal i bered-
skap (GRIB) kommer att kvarstå. 
 
Det finns ett antal aktiviteter där kommunen med största sannolikhet inte kom-
mer att leva upp till förväntningar och åtaganden pga. effektiviseringskrav och 
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därmed utebliven utökning. Huvuddelen av dessa åtaganden är tillkommande för 
kommunen och har inte hanterats av kommunen tidigare.  
 
Uppgifterna innebär inom säkerhetsskyddsområdet kompetenshöjning, genom-
föra analys, ta fram säkerhetsskyddsplan och säkerhetsprövning av personal. En 
annan del är krigsorganisation och krigsplacering. Översyn behöver också göras 
av kommunövergripande riktlinjer. Ingår också kontinuitetsplanering och risk- 
och sårbarhetsanalyser. 
 
Nya arbetsuppgifter kan påverka kvalitén på befintlig verksamhet och innebära    
längre införandetider på dessa nya krav.  
 
Bygg-och miljöavdelning (0,2 Mkr): 
 
Personaleffektivisering och minskade transportkostnader: 
 
 Vakanshållning av tjänster 
 Översyn av åtaganden inom i avdelningen 
 Leasingbilar 

 
Åtgärderna kan innebära längre handläggningstider, ökad arbetsbelastning och 
en upplevd sämre kvalitet hos medborgarna. 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag till ekonomisk plan 2020. 

 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Carina Edblad 
Förvaltningschef  
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