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NÄMNDREDOVISNING
1

SAMMANFATTNING

Inom ramen för framtagandet av Stadsutvecklingsplanen (fördjupad översiktsplan, FÖP) har fortsatta dialoger
skett med näringsliv och politik under året och planen har varit ute på samråd och granskning. Bedömningen är
att planen är väl förankrad hos såväl medborgare, näringsliv och politik. Planen beräknas kunna antas i mars-april
2022.
Uppföljningen av bostadsförsörjningsprogrammet visar att kommunen har en positiv befolkningsutveckling och att
bostadsbyggandet har ökat de senaste åren samt att det finns goda möjligheter för fortsatt bostadsbyggande
genom de detaljplaner som finns i kommunen.
Under året har det beviljats bygglov för 71 stycken enbostadshus och 226 stycken lägenheter i flerbostadshus
vilket uppfyller målet om 200 bostäder. Antal färdigställda bostäder för 2021 är 108 stycken.
Projektering och gestaltning av Strandpromenaden, Hamnstaden detaljplan 2 är klar. Byggstart bedöms ske
under andra kvartalet 2022 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar ett startbeslut.
Arbetet med områdesplan Framnäs har fortlöpt under året. Underlaget som presenterades för politiken i juni 2021
ligger till grund för det fortsatta arbetet med planen. Förvaltningen har fått planuppdrag för områdets första etapp.
Detaljplanen möjliggör 300-600 bostäder.
Arbetet med Handlingsplan 45000 pågår. Förvaltningen har påbörjat, alternativt genomfört alla de aktiviteter
förvaltningen ansvarar för.
Förvaltningen har fortsatt arbetet med strategiska byggdialoger och Samhällsbyggnadsfrukost i Lidköping
tillsammans med exploatörer, byggherrar och fastighetsägare. Syftet med dessa är bland annat att ytterligare öka
transparensen och dialogen med våra företagare. Bedömningen är att dessa fortsatt har stärkt vår relation med
företagen och att de bidrar till förvaltningens arbete med att tydliggöra byggprocessen i tidiga skeden för att skapa
trygga och förutsägbara projekt.
Under året har förvaltningen fortsatt utvecklingen av digitala tjänster som utökats med 18 stycken nya e-tjänster.
Förvaltningen har direktupphandlat en fastighetsmäklare för att öka exponeringen och bostadsbyggandet i
kommunens mindre tätorter. Fastighetsmäklaren har marknadsfört 11 småhustomter, fördelat på Järpås, Mellby
och Örslösa. Marknadsföringen har fallit väl ut och hittills är fem tomter sålda under året.
Förvaltningen har under året digitaliserat expedieringen av myndighetsbeslut. Alla beslut expedieras digitalt där
det finns en e-postadress. Den digitala expedieringen motsvarar ca 98 % av alla expedierade beslut. Alla fakturor
som skapas i ekonomisystemet skickas till kundens myndighetsbrevlåda exempelvis Kivra. Detta leder till ökad
säkerhet och snabbare hantering till kund men också till minskade portokostnader och pappershantering.
En förstudie kring utvecklingen av Östra hamnen är klar och kommunfullmäktige har beslutat att godkänna
inriktningen enligt rapport ”Förstudie – Utveckling av Östra Hamnen” för att möjliggöra flytt av hamnverksamheten
från Västra hamnen till Östra hamnen. Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att genomföra del av etapp
1 gällande byggnation av terminalytor som ersätter det område som försvinner i Västra hamnen.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget för verksamhetsåret 2021 på 14,4 mnkr.
Driftredovisningen redovisar en positiv avvikelse mot budget med 10,9 mnkr och exploateringsredovisningen
redovisar en positiv avvikelse mot budget med 3,5 mnkr.
Driftsredovisningens positiva avvikelse 10,9 mkr beror dels på effekter av coronapandemin, som motsvarar en
positiv avvikelse 3,9 mkr, en negativ avvikelse med 1,0 mkr anledning av nämndens beslut om en obalanserad
budget gällande samordnad skolskjuts.
Utöver ovanstående så redovisar intäkterna en positiv avvikelse motsvarande 3,8 mkr. Det är främst intäkterna
avseende bygglov, husutstakningar och arrenden som bidrar till den positiva avvikelsen. Kostnaderna redovisar
en positiv avvikelse motsvarande 4,2 mkr. Det är främst personalkostnaderna och som bidrar till den positiva
avvikelsen på grund av vård av barn, föräldraledighet, vakanser och sjukfrånvaro.
Exploateringsredovisningen redovisar en positiv avvikelse med 3,5 mkr.
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STYRKORT

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma
sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. Lidköpings kommun har även verksamhetsmål för mandatperioden.
Dessa är uppdelade i två perspektiv: Kunden/brukaren i fokus och En organisation i framkant.
Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av om det sker en progression mot målet
under aktuell uppföljningsperiod. Indikatorerna och nyckeltalen ligger till grund för den samlade bedömningen.
Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, även om
kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet.
Den förkortning som står före mål och indikatorer visar vilken nämnd som antagit målet, nyckeltalet eller
indikatorn. Står det KF har den antagits av kommunfullmäktige (KF).
Lidköping en välkomnande och hållbar kommun
Strategiska mål
Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000
Lidköpingsbor.
Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.
Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta
sig till och från utbildning och arbete.

Kunden/brukaren i fokus
KF Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i
Trend
Oförändrad

Kommentar:
Inom ramen för framtagandet av Stadsutvecklingsplanen (fördjupad översiktsplan, FÖP) har fortsatta dialoger
skett med näringsliv och politik under året och planen har varit ute på samråd och granskning. Bedömningen är
att planen är väl förankrad hos såväl medborgare, näringsliv och politik. Planen beräknas kunna antas i mars-april
2022. Stadsutvecklingsplanen har 2050 som tidshorisont men kommer även visa vilka områden som kan och bör
påbörjas för att nå målet om 45 000 invånare 2030.
Uppföljningen av bostadsförsörjningsprogrammet visar att kommunen har en positiv befolkningsutveckling och att
bostadsbyggandet har ökat de senaste åren samt att det finns goda möjligheter för fortsatt bostadsbyggande
genom de detaljplaner som finns i kommunen. Trycket på plansidan är fortsatt högt och under året har sju
detaljplaner antagits varav tre med totalt 430 tillkommande bostäder. Dessa tre detaljplaner är överklagade men
beräknas vinna laga kraft under 2022. Median tiden för att ta fram en detaljplan från planuppdrag till antagande är
10 månader. I SKRs öppna jämförelse uppger fyra av tio kommuner en mediantid på mindre än ett år och 82
procent av kommunerna har uppgett en mediantid på under två år.
De antagna planerna under 2021 är:








Stacken
Tömmen
Del av Majåker - Krusmyntan
Filsbäck HVB
Vinninga Trädgårdsby (överklagad), cirka 70 tillkommande bostäder
Råda Bräddegården (överklagad), cirka 60 tillkommande bostäder
Skäran (överklagad), cirka 300 tillkommande bostäder

Under året har det beviljats bygglov för 71 stycken enbostadshus och 226 stycken lägenheter i flerbostadshus
vilket uppfyller målet om 200 bostäder. Antal färdigställda bostäder för 2021 är 108 stycken.
Förvaltningen har under året beställt en marknadsundersökning gällande in- och utflyttade Lidköping. Rapporten
pekar ut tre områden som Lidköpings kommun rekommenderas fortsätta arbete med för att bli än mer attraktivt.
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Utveckla stadens platser med vattenkontakt för att bli mer attraktiva.
Öka antalet tågförbindelser till Göteborg och Stockholm.
Anordna fler evenemang för en bättre gemenskap.

Ovanstående tas med för fortsatt planering.
Projektering och gestaltning av Hamnstaden detaljplan 2 är klar med bland annat strandpromenad, vattenpark
och nytt hamninlopp till småbåtshamnen, långbrygga samt flytt av dagvattenledning och kompensationsåtgärder
för fisk- och fågelliv. Målbudget för genomförande inklusive kompensationsåtgärder enligt tillstånd för
vattenverksamhet togs fram under senhösten 2021. Med anledning av de villkor som angavs i domen från Markoch miljödomstolen med begränsningar för vattenverksamhet så bedöms byggstart ske under andra kvartalet
2022 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar ett startbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att under 2022 ge startbesked för genomförandet av projektet, till
en exploateringsbudget om 210 miljoner kr.
Ett arrende har upprättats mellan förvaltningen och Lidköping Skateboardförening. Upplåtet område är en del i
före detta kvarteret Kniven. Med Skateparken hoppas kommunen och föreningen att en ny livfull mötesplats
skapas.
Torggatans förlängning etapp 3 är klar och invigdes i december 2021. Gestaltningen är liknande som i etapp 1
och 2 för att knyta ihop stråket mot vårt vatten.
Förvaltningen har upprättat avsiktsförklaringar med två exploatörer i kvarteret Briggen och i Filsbäck i anslutning
till golfbanan. Bolagen har under ett års tid möjlighet att skissa på områdena för bostadsbebyggelse. Detta kan
leda fram till planuppdrag och markanvisningsavtal.
Arbetet med områdesplan Framnäs har fortlöpt under året. Underlaget som presenterades för politiken i juni 2021
ligger till grund för det fortsatta arbetet med planen. Förvaltningen har fått planuppdrag för områdets första etapp.
Detaljplanen skulle kunna möjliggöra 300-600 bostäder.
Tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg och kommunalförbundet pågår arbetet med Nationell och
regional plan (vägnät) samt Trafikförsörjningsprogram och övriga måldokument angående kollektivtrafik. Genom
detta nätverk sker också cykelsatsningar på statligt vägnät till exempel arbetet med cykelväg till Vinninga. Arbetet
med prioriteringar för det mindre vägnätet har resultera i att bärighetsförbättringar påbörjats på väg 2582
(Granviksvägen). Arbetet beräknas vara färdigt 2022.
Inom ramen för att möjliggöra byggnation av enskilda hus på landsbygden och hus i planlagda områden i hela
kommunen har följande skett under året.
Sjölunda
Området är slutsålt och slutredovisning kommer till nämnden under 2022.
I kvarteret Regndroppen har 24 lägenheter färdigställts.
På kvarteret Vindilen kommer utsedd exploatör, GBJ Bygg AB att uppföra 42 stycken bostäder fördelat på
flerfamiljshus och kedjehus. Upplåtelseform är bostadsrätter. Ett köpekontrakt är tecknat och byggnation
påbörjades hösten 2021.
En direktanvisning är genomförd med Götenehus AB för kvarteren Ljungelden och Norrskenet. Anvisningen avser
11 stycken friliggande villor med carport med upplåtelseformen äganderätt. Ett köpekontrakt är tecknat och
byggnation beräknas starta under våren 2022.
Askeslätt
Askeslätt 2A Södra: Åtta radhus med äganderätt har färdigställts.
Askeslätt 2B Östra: Byggnation av infrastruktur var klar våren 2021. En direktanvisning finns för Swebostäder AB
på kvarteren Vänderroten och Vasstarren. Köpekontrakt har tecknats och byggnation av 20 stycken bostadsrätter
i ett och två plan påbörjades hösten 2021. På kvarteret Englandsnyckeln har Jemmett AB en markanvisning för
lägenheter för trygghetsboende. Köpekontrakt har tecknats och byggnation av 35 stycken hyresrätter påbörjas
under våren 2022. Erik Hemberg AB har en markanvisning där man planerar för cirka 25 hyresrätter på kvarteret
Sylörten.
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Askeslätt 2C+2B Västra: Byggnation av infrastruktur pågår och beräknas klar sommaren 2022. 30 stycken
småhustomter har tilldelats under 2021 och väntas bli byggklara under våren 2022. Intresset var stort då det
inkom 65 intresseanmälningar.
Askeslätt 2C + 2B Östra: Dialog pågår med byggentreprenörer för fler markanvisningar i området med varierad
upplåtelseform.
Askeslätt 2C: Ett markanvisningsavtal har tecknats med Blomqvist Bygg AB för uppförande av 4-5 st mindre
parhus med carport. Upplåtelseform äganderätt. Byggstart planeras till 2022.
Askeslätt 2D och 2E: Arbete med detaljprojektering av områdena har påbörjats och bedöms vara färdigt i februari
2022. Byggnation av infrastruktur planeras påbörjas under våren 2022.
Erstorp
I Erstorp har infrastrukturen för etapp 1 och 2 färdigställts. Området är överlämnat till Eksjöhus. Sammanlagt
kommer 78 bostäder att byggas i området varav 32 bostäder är klara eller under byggnation.
Gatukostnadsersättningen är slutreglerad under 2021, dock återstår byggnation av lekplats.
Margretelund
En direktanvisning är genomförd med GBJ Construction AB på del av fastigheten Margretelund 1:1. Anvisningen
avser byggnation av ca 70 stycken bostadsrätter i flerfamiljshus. Husen är tänkta att utföras med en varierad
våningshöjd upp till 6 våningar. Byggnation av bostäder planeras starta upp under hösten 2022.
Vinninga Trädgårdsby
I Vinninga Trädgårdsby finns markanvisningsavtal tecknat med ett antal byggentreprenörer som har varit med i
framtagande av ny detaljplan för området. I området kommer ca 70 stycken bostäder att uppföras fördelat på
hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen och som har blivit överklagad.
Övre Stenhammar
Fyra villor (plusenergihus med integrerat solcellstak) har färdigställts.
Järpås, Örslösa, Otterstad, Mellby och Vinninga
I dessa orter finns någon eller några lediga småhustomter. Under året har småhustomterna i Vinninga sålt slut.
Byggnationen är påbörjad på de flesta tomterna.
Förvaltningen har direktupphandlat en fastighetsmäklare för att öka exponeringen och bostadsbyggandet i
kommunens mindre tätorter. Fastighetsmäklaren har marknadsfört 11 småhustomter, fördelat på Järpås, Mellby
och Örslösa. Marknadsföringen har fallit väl ut och hittills handpenning har erlagt för fem tomter och tre tomter av
dessa har köpeskilling erlagts under året.
Tomtkön
Tomtkön har under året ökat då det vid årsskiftet 2020/21 var 213 och just nu finns 287 intresserade av en
kommunal småhustomt.
Verksamhetsmark
På Kartåsen har ett antal etapper för utbyggnad av infrastruktur påbörjats. En ny in- och utfart kopplat mot gamla
44:an blev klar juni 2021. Utbyggnation av gatuetapp och gång- och cykellänk Dumpersgatan och del av
Kartåsgatan blev klar under december. Byggnation av etapp 1 Traversgatan med gång- och cykellänk pågår och
kommer vara klar under våren 2022. Projektering pågår av gång- och cykellänk inklusive tunnel för att binda
samman befintligt cykelnätet mot Änghagen. Byggstart för arbetet kommer ske under 2022. I området pågår även
två byggentreprenader för hantering av dagvatten som ska vara klara under våren 2022.
Under året har fem nya optioner tecknats med företag för etablering i det nya området. I dagsläget är en tredjedel
av marken tecknad optioner på. Bedömningen är att de första tomterna beräknas vara byggklara under våren
2022.
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Sammanfattande uppföljning av Handlingsplan 45000
Nedan presenteras de områden och aktiviteter som Samhällsbyggnadsnämnden alternativt
Samhällsbyggnadschefen ansvarar för i Handlingsplan 45000 samt i punktform, vad som hittills gjorts.
Säkerställ den strategiska och taktiska planeringen
Skapa nödvändig samsyn kring och färdigställ Stadsutvecklingsplan/fördjupad översiktsplan för Lidköpings stad.


Under hela arbetet med framtagandet av Stadsutvecklingsplanen har medborgare, näringsliv samt politiker
och tjänstepersoner inom kommunen haft flertalet dialogtillfällen.

Ta fram nödvändiga genomförandeplaner med utgångspunkt i Stadsutvecklingsplan/ fördjupad översiktsplan för
Lidköpings stad.


Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart under 2022.

Genomför en bostadsmarknadsanalys för att komplettera planeringsunderlaget Bostadsförsörjningsprogram.


Arbetet är i sin slutfas och presenteras för kommunen under januari 2022.

Ta fram nyckeltal för löpande uppföljning av strategisk kapacitet som visar på hur tillgången till verksamhetsmark
påverkar bostadsbyggande och sysselsättning.


Arbete är påbörjat och fortsätter under 2022.

Genomför marknadsföringsinsatser baserat på kunskap om efterfrågan och Lidköpings värden
Genomför fördjupad marknadsanalys.


Förvaltningen har under året beställt en marknadsundersökning gällande in- och utflyttade Lidköping.
Rapporten pekar ut tre områden som Lidköpings kommun rekommenderas fortsätta arbete med för att bli än
mer attraktivt.

Utveckla stadens platser med vattenkontakt för att bli mer attraktiva.

Öka antalet tågförbindelser till Göteborg och Stockholm.

Anordna fler evenemang för en bättre gemenskap.

Säkerställ kundorienterade och kvalitativa processer med syfte att öka nyproduktionen
Stärk kommunikationen med exploatörer och markägare.


Förvaltningen har bland annat infört Samhällsbyggnadsfrukost i Lidköping samt Strategiska byggdialoger.

Säkerställ kontinuerlig dialog med utgångspunkt i deras behov och efterfrågan med redan etablerade
fastighetsägare och exploatörer liksom de som visat intresse för Lidköping som ort att etablera sig på.


Förvaltningen har bland annat infört Samhällsbyggnadsfrukost i Lidköping samt Strategiska byggdialoger.

Inrätta en bostadsakademi i syfte att främja ett mer marknadsdrivet plan- och exploateringsarbete.


Förvaltningen har genomfört möten med näringslivet inom ramen för Stadsutvecklingsplanen. Under 2022
kommer förvaltningen arbeta med en referensgrupp vid fortsatt arbete med områdesplan Framnäs.

Ta fram underlag för uppföljning av exploatering av planlagda områden.


Arbete är påbörjat och beräknas klart till sommaren 2022.

Vidareutveckla digitala tjänster utifrån kundernas prioritering och behov.


Förvaltningen har arbetat intensivt med införandet av nya e-tjänster och har under åren 2020 och 2021 infört
23 nya e-tjänster.

Ta fram en parkeringsstrategi som förbättrar möjligheten till lönsam exploatering.
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Arbetet kommer vara klart under 2022.

Verka för att tillgodose efterfrågan på trygghetsbostäder med syfte att stimulera flyttkedjor.


Samverkan har skett tillsammans med Social Välfärd.

Stärk den interna samordningen
Fortsätt det inledda arbetet med förbättring av huvudprocessen "Främja samhällsutveckling"


Arbetet pågår och förväntas vara klart under hösten 2022.

Vidareutveckla den interna, löpande samordningen kring bostadsförsörjning.


Förvaltningen genomför kvartalsvis interna möten med samtliga förvaltningar där detaljplaner samordnas.

Indikatorer

Utfall 2020

KF Invånarantal (mål till 2030: 45 000
invånare)

Utfall 2021

40 328

Trend
Inget värde angivet

Kommentar:
Antal invånare totalt den 31/12, 2021. Resultat publiceras v.8, 2022.

Könsindelad

Kön

KF Medborgare som är
nöjda med Lidköping som
plats att leva och bo på,
nöjd-region-index (0-100)

Alla

Utfall 2020

Utfall 2021

Trend
Inget värde angivet

Kommentar:
Inget värde tillgängligt. (Medborgarundersökningen har ändrats, denna fråga har utgått).
KF Medborgare som är
nöjda med Lidköping som
plats att leva och bo på,
nöjd-region-index (0-100)

Kvinnor

Inget värde angivet

Kommentar:
Inget värde tillgängligt. (Medborgarundersökningen har ändrats, denna fråga har utgått).
KF Medborgare som är
nöjda med Lidköping som
plats att leva och bo på,
nöjd-region-index (0-100)

Män

Inget värde angivet

Kommentar:
Inget värde tillgängligt. (Medborgarundersökningen har ändrats, denna fråga har utgått).
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KF Näringslivsklimatet i Lidköping är bland de tio bästa i Västra Götalands län
Trend
Oförändrad

Kommentar:
Förvaltningen har under året genomfört 25 stycken strategiska byggdialoger tillsammans med exploatörer och
byggherrar. Initiativet med strategisk byggdialog har varit positivt då exploatörer/byggare har kunnat boka möte
med förvaltningen. De som bokat in sig har varit både från lokalt näringsliv men även från övriga Sverige. I dessa
möten kan exploatörer få en samlad bild av kommunen och förvaltningen kan lättare komma med förslag som
leder t.ex. till direktanvisningar för bostäder, mark för etablering eller annan övergripande information om framtida
planering. Bedömningen är att dessa fortsatt har stärkt vår relation med företagen och att de bidrar till
förvaltningens arbete med att tydliggöra byggprocessen i tidiga skeden för att skapa trygga och förutsägbara
projekt.
Det har genomförts tre Samhällsbyggnadsfrukostar i Lidköping. Här har bland annat den fördjupade
stadsutvecklingsplanen presenterats samt förvaltningens arbete med tidiga dialoger tillsammans med näringslivet
för att skapa trygga och förutsägbara byggprojekt. Samhällsbyggnadsfrukost i Lidköping syftar bland annat till att
ytterligare öka transparensen och dialogen med våra företagare.
Resultatet i årets (2020) Nöjd kund index (NKI) hamnar på index 74. Lidköping hamnar på plats 92 av de 181
kommuner som deltagit i undersökningen. Ett av de områden där Lidköpings kommun gjort ett stort kliv uppåt är
”Miljö- och hälsoskydd” där index går från 60 till 79 vilket rankas som högt. Detta placerar Lidköping på plats 25
av deltagande kommuner (139). Inom området ”Servering” hamnar kommunen på ett lägre index än föregående
år, från 78 till 69 i index. Inom övriga områden ligger indexet på samma eller mycket nära samma nivå som 2019.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om en ny delegationsordning. Syftet med översynen är bland annat att
förenkla och effektivisera processen för exploatörer och näringsliv.
Under året har upphandling skett på byggnation av strandskoning vid utfyllnadsområdet i Östra hamnen,
infrastruktur i bostadsområdena Erstorp och Askeslätt, Torggatans förlängning etapp 3 samt verksamhetsområdet
Kartåsens olika etapper. Samtliga dessa har gått ut på upphandlad entreprenör. Inga projekt har under året
genomförts i egen regi.
Indikatorer
KF Företagsklimat (NKI, Insikt)

Utfall 2020

Utfall 2021

74

Trend
Inget värde angivet

Kommentar:
Resultatet för 2021 kommer i april 2022.
KF Näringslivsranking (Svenskt näringsliv)

253

269

Inget värde angivet

Kommentar:
Resultatet för 2021 kommer i september 2022.

KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet
Trend
Oförändrad

Kommentar:
Förvaltningen har under året digitaliserat expedieringen av myndighetsbeslut. Alla beslut expedieras digitalt där
det finns en e-postadress. Den digitala expedieringen motsvarar ca 98 % av alla expedierade beslut. Alla fakturor
som skapas i ekonomisystemet Raindance skickas from 11 juni till kundens myndighetsbrevlåda exempelvis
Kivra. Detta leder till ökad säkerhet och snabbare hantering till kund men också till minskade portokostnader och
pappershantering.
Förvaltningen deltar i framtagandet av grönstrukturplan i Biosfärsområdet samt deltar och driver ett antal LONAprojekt.
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Projektet vintercyklist 2021/22 pågår. Ca 150 personer ansökte till årets projekt och i år höjdes deltagarantalet till
40 vintercyklister. Sammanlagt har nu drygt 220 personer deltagit i projektet sedan 2015/16. För året 2020/21
cyklade i genomsnitt varje deltagare 476,9 km och bytte bilresor mot cykling 3.9 dagar per vecka.
I projektet på egna ben deltog 11 klasser och 294 elever i 2021 års utmaning. På egna ben är en utmaning för
elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de ofta
korta bilresorna. Under de veckor som På egna ben pågår samlar eleverna samtidigt på sig mängder av värdefull
kunskap genom övningar om miljö, hälsa och trafiksäkerhet.
Indikatorer

Utfall 2020

KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens
insatser för att kommuninvånarna ska kunna
leva miljövänligt

Utfall 2021

Trend
Inget värde angivet

Kommentar:
Inget utfall finns ännu för varken 2020 eller 2021 i Kolada.
KF Utsläpp av växthusgaser inom
kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv

Inget värde angivet

Kommentar:
Fördröjning på 2 år (publicering 2021 avser 2019.
KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i
kommunens verksamhet, %

Inget värde angivet

Kommentar:
Vi har i dagsläget inte någon metod för att mäta detta. Implementering av insamling av avfall i enlighet med detta mål pågår i alla
verksamheter.
KF Genomsnittlig körsträcka med personbil,
mil/inv

710.6

Inget värde angivet

Kommentar:
Resultat publiceras först i juli efterföljande år.
KF Cykel, gång och kollektivtrafik för resa
under 5 km (resvaneundersökning), %

Inget värde angivet

Kommentar:
Ingen mätning gjord.

En organisation i framkant
KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och
servicegrad
Trend
Oförändrad

Kommentar:
Under året har förvaltningen fortsatt utvecklingen av digitala tjänster och 18 stycken nya e-tjänster har tillkommit.
Syftet med dessa e-tjänster är att förenkla för medborgaren och företagen. E-tjänsterna är utformade så att när
sökande inkommer med ett ärende är ärendet komplett vilket leder en snabbare handläggning och en ökad
rättssäkerhet.
För att uppnå regeringens mål om ”En obruten digital samhällsbyggnadsprocess” pågår arbetet med att
digitalisera kommunens detaljplaner. Hittills har 272 stycken av kommunens cirka 400 planer digitaliserats.
Projektet påbörjades 2019 och beräknas vara färdigt vid halvårsskiftet 2023.
Arbetet med utvecklingen av våra arbetssätt och vår huvudprocess har fortsatt under året. Bland annat har
följande skett:





Ett förslag kring delprocessen idéskede är framtagen och arbetet förväntas slutföras under början av 2022.
Arbetet med delprocess planering startar våren 2022.
Delprocessen projektering är framtagen och berörd personal är utbildad.
Arbetet med delprocessen genomförande pågår och förväntas klart under början av 2022.

9





Arbetet med delprocessen drift och underhåll startar våren 2022
För att samordna och informera om pågående arbete med detaljplaner finns ett dialog- och
informationsforum. Syftet är att tidigt i planprocessen identifiera frågor som vi behöver jobba vidare med. Alla
berörda förvaltningar finns med i detta forum.
Enhetschefer och ekonomer på Samhällsbyggnad, Teknisk Service och Serviceförvaltningen träffas
kvartalsvis för att utifrån investeringsprocessen få en gemensam bild av den långsiktiga planeringen samt att
få en tydligare överblick av investeringsbehoven på tre till fem års sikt.

Förvaltningen har arbetat med flertalet interna processer under året. Som exempel har ett arbete påbörjats för att
förtydliga struktur och arbetssätt för genomförbara detaljplaner inom Samhällsbyggnad. Preliminära resultat från
arbetet är en högre grad av samverkan och förståelse mellan enheterna.
Ett utredningsarbete angående skolskjutsplaneringens placering har genomförts tillsammans med Barn & skola.
Genom att organisera skolskjutsplanering i den förvaltning som ansvarar för verksamheten kan verksamheten
effektiviseras ytterligare genom bland annat bredare stöd i planering och samordning av verksamhetsresor och
skolskjuts tillsammans med berörd förvaltning. Frågan hanteras vidare i sektorutredningen.
Under våren har utbildningar genomförts för förvaltningens medarbetare. Samtliga anställda på förvaltningen har
genomgått utbildning om allmän handling och diarieföring. En handläggarutbildning har genomförts där frågor
kring ärendeprocess, tjänsteskrivelser, beredning, rollfördelning och styrdokument togs upp. Förvaltningschef,
nämndsekreterare och presidiet hade i april möjlighet att delta i en extern utbildning kring nämndprocessen, där
specifikt roller och ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning diskuterades.
Samtliga förtroendevalda i samtliga nämnder har haft möjlighet att svara i en enkätundersökning gällande
upplevelsen av kvalitet i handlingar och beslutsunderlag. Samhällsbyggnadsnämnden uppnår godkänd nivå.
Språk och tillgänglighet är de starkaste områdena.
Samarbetet inom V6 har utökats vad gäller Grästorps administration av miljö-hälsa. From 1 juli köper Grästorps
kommun denna tjänst från Lidköping.
Tillståndsenheten (alkohol och tobak) flyttade till förvaltningen i januari. Där har arbete skett med att hitta
samarbetsformer med personalen som arbetar med livsmedel. Genom samarbetet och informationsöverföring
effektiviserar vi kontroll och tillsyn.
Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2021

KF Andel verksamhetsmål med positiv
utveckling, %
KF Budgetföljsamhet +/-, %

1%

KF Medarbetarengagemang, HME

Trend
Inget värde angivet

28%

82

Inget värde angivet
Inget värde angivet

Kommentar:
Ingen medarbetarundersökning görs 2021 varför indikatorn saknar värde.

Könsindelad

Kön

Utfall 2020

Utfall 2021

KF Sjukfrånvaro, %

Alla

1.9%

4.0%

Trend
Inget värde angivet

Kommentar:
Sjukfrånvaron har ökat 2021 jämfört med 2020. Under åren 2020 och 2021 har pandemin påverkat vår sjukfrånvaro.
KF Sjukfrånvaro, %

Kvinnor

1.9%

4.8%

Inget värde angivet

KF Sjukfrånvaro, %

Män

1.9%

3.0%

Inget värde angivet
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KF Lidköpings kommun arbetar strategiskt med markförsörjning
Trend
Oförändrad

Kommentar:
Under året har fastighetsvärderingar utförts av extern värderare för att känna av marknadspriset både på
hyresrätter, bostadsrätter och verksamhetsmark. Effekten av detta är att priset blir mer rätt.
Förvaltningen har kontinuerlig dialog med exploatörer och utvärderar kontinuerligt intresset från tomtkön för att
tillmötesgå ett varierat och efter marknaden anpassad variation av boendeformer.
Utfyllnaden av Östra hamnen har fortsatt under 2021 till och med att tiden för tillståndet gått ut. Strandskoningen
flyttas ut cirka 350 meter och möjliggör mer verksamhetsmark enligt gällande detaljplan.
På Råda Ås har ett arbete påbörjats där vi strategiskt planerar utifrån olika intresseområde. Ett friluftsråd med
tjänstepersoner har bildats där vi i samverkan arbetar för att kombinera ett rikt föreningsliv med dricksvattentäkt,
ekosystemtjänster och den skogsbruksplan som ligger till grund för fastigheten.
Utifrån tidigare genomförda undersökningar i Västra hamnen har en åtgärdsutredning tagits fram och
presenterats för politiken för att i respektive delområde se möjligheter till olika åtgärder.
En förstudie kring utvecklingen av östra hamnen är klar och kommunfullmäktige har beslutat att godkänna
inriktningen enligt rapport ”Förstudie – Utveckling av Östra Hamnen” för att möjliggöra flytt av hamnverksamheten
från Västra hamnen till Östra hamnen. Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att genomföra ansökan om
tillstånd för vattenverksamhet för byggnation av ny hamn samt anläggande av utfyllnadsområde enligt förstudien.
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att genomföra del av etapp 1 gällande byggnation av terminalytor
som ersätter det område som försvinner i Västra hamnen.
En fördjupad stabilitetsundersökning har gjorts utmed Lidans västra strand mellan Ågårdsbron och gångbron där
åtgärdsförslag föreslås för att säkra upp markstabilitet. Åtgärdsförslag kommer till Samhällsbyggnadsnämnden
under 2022.
Indikatorer
KF Antal bostäder i lagakraftvunna planer
(tillgänglighet)

Nyckeltal
KF Såld verksamhetsmark, kvm

Utfall 2020

Utfall 2021

723

600

Utfall 2020

Utfall 2021

22 071

15 900

32
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Trend
Inget värde angivet

Trend
Förbättrad

Kommentar:
Antal optioner tecknade 31/12 2021 var 116 621 kvm.
KF Antal sålda småhustomter

Oförändrad

Kommentar:
Utfallet under 2022 kommer vara i nivå med tidigare år.
KF Färdigställda bostäder i flerfamiljshus
under året, antal/1000 inv.

3.3

Oförändrad

3.0

Oförändrad

Kommentar:
Resultatet publiceras först i maj.
KF Färdigställda bostäder i småhus under
året, antal/1000 inv.
Kommentar:
Resultatet publiceras först i maj.
KF Antal bostäder i pågående planer som
planeras vinna laga kraft (planberedskap)

105

0

Oförändrad

Kommentar:
Tre planer som antagits under året har överklagats. Dessa med 430 tillkommande bostäder.
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KF Lidköpings kommuns verksamheter utnyttjar lokalerna på ett effektivt sätt
Trend
Inget värde angivet

Kommentar:
Nämnden har inte bidragit till mål.
Nyckeltal

Utfall 2020

Utfall 2021

KF Andel utnyttjade kvadratmeter lokaler i
förhållande till riktlinjer för lokalförsörjning

Trend
Inget värde angivet

Kommentar:
Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.
KF Avvikelse mellan behov i aktuell
lokalförsörjningsplan och verkligt utfall +/-, %

Inget värde angivet

Kommentar:
Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.

KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov
Trend
Oförändrad

Kommentar:
Under våren har det genomförts utbildning för samtliga medarbetare avseende Kommunikation samt hot och våld.
Utbildningen inom hot och våld har medfört en ökad kunskap inom området för samtlig personal inom
Samhällsbyggnad. Arbete med riskbedömning i verksamheterna och översyn av styrdokument och riktlinje inom
området hot och våld är fastställt för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kompetensutveckling inom ämnet Kommunikation har stärkt samtliga medarbetare. Genom denna
utbildningsinsats har medarbetare stärkt sin kunskap inom området och är bättre rustade att hantera frågor av
detta slag på ett än mer professionellt och tryggt sätt.
Under året har det varit svårt att rekrytera framförallt miljö- och hälsoskyddsinspektörer och alkohol- och
tobakshandläggare med utbildning och/eller erfarenhet. Brist på resurser medför att arbetsbelastningen för
medarbetarna är hög.
Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2021

KF Möjligheter till kompetensutveckling för
medarbetarna (index 0-5)

Trend
Inget värde angivet

Kommentar:
Ingen medarbetarundersökning genomförs 2021, varför inget värde finns för indikatorn.
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3

EKONOMI

3.1

Driftredovisning

Nettokostnad, nämnd
mkr

Utfall 2021

Budget 2021

Avv. mot budget

Utfall 2020

Intäkter

58,2

48,8

9,4

49,6

Utfall 2019
77,1

Kostnader

-94,5

-99,5

5,0

-104,3

-183,8

Nettokostnad

-36,3

-50,7

14,4

-54,7

-106,7

Nettokostnad per verksamhet
tkr
Offentlig belysning

Utfall 2021

Budget 2021

Avv. mot
budget

Utfall
2020

Utfall 2019
Ny organisation 2020

0

0

0

6 420

Plan-Trafik

32 745

36 957

4 212

32 511

Mark-Exploatering

4 424

6 827

2 403

7 134

532

2 445

1 913

1 215

Bostadsanpassningsbidrag

2 322

2 300

-22

2 544

Miljö-Hälsa

1 968

2 447

479

2 257

Gemensam stödfunktion

8 426

10 074

1 648

8 706

187

-134

-321

412

1 051

1 106

55

1 048

Bygg (exkl bostadsanbassningsbidrag

Hamnverksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens disposition
Delsumma 1
Kapitalkostnad Hamnstaden

0

310

310

0

51 655

62 332

10 677

62 247

0

226

226

0

Delsumma 2 = Driftsredovisning

51 655

62 558

10 903

62 247

Exploateringsredovisning

-15 321

-11 782

3 539

-7 582

Nettokostnad

36 334

50 776

14 442

54 665

Kommentarer driftredovisning
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget för verksamhetsåret 2021 på 14,4 mnkr.
Driftredovisningen redovisar en positiv avvikelse mot budget med 10,9 mnkr och exploateringsredovisningen
redovisar en positiv avvikelse mot budget med 3,5 mnkr.
Under 2021 har Kommunfullmäktige beslutat om budgetväxling mellan Servicenämnden och
Samhällsbyggnadsnämnden gällande Strategisk skogsförvaltning och Offentlig belysning from 1 januari 2021.
Kommunfullmäktige har även beslutat om budgetväxling mellan kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden gällande HR-konsult och Kommunikatör med anledning av centralisering av dessa
funktioner. I delårsrapport 2 är dessa budgetväxlingar verkställda.
Obalanserad budget -1,0 mkr
Samhällsbyggnadsnämndens budget 2021 är obalanserad med anledning av reducerat kommunbidrag för
samordnad skolskjuts. I kommunfullmäktiges beslut 20 juni 2019 ingick ett uppdrag till
samhällsbyggnadsnämnden och barn- och skolnämnden att ta fram åtgärder för att minska budgeten
motsvarande 2000 tkr år 2020 och 1 mnkr år 2021 gällande samordning av skolskjutsar.
Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och skolnämnden har gjort en redogörelse som har expedierats till
kommunstyrelsen maj 2020.
Effekter av pandemin +3,9 mkr
Antalet färdtjänstresor blev lägre än budgeterat för perioden januari-december. Kostnaderna för färdtjänst är 3,7
mnkr lägre jämfört med budgeterade kostnader. Kostnaderna för skolskjutsar till särskolan är 0,5 mkr högre
jämfört med budgeterade kostnader. Orsaken är att antal elever i varje taxi har begränsats med anledning av
pandemin.
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Övriga effekter på grund av pandemin är en utökning av intäkter med 0,7 mkr med anledning av statsbidrag
avseende tillsyn av trängsel och sjuklöneersättning.
Avvikelser kostnader +4,2 mkr
Utfallet gällande personalkostnaderna totalt inom förvaltningen är 3,1 mkr lägre jämfört med budget på grund av
vård av barn. föräldraledighet, vakanser och sjukfrånvaro. Under året har det varit svårt att rekrytera framförallt
miljö- och hälsoskyddsinspektörer och alkohol- och tobakshandläggare. Detta påverkar även intäkterna
exempelvis inom MIljö-Hälsa.
Nämndens disposition har ej utnyttjats fullt ut vilket ger en positiv avvikelse med 0,3 mkr.
Avvikelser intäkter +3,8 mkr
Intäkterna avseende bygglov och husutstakningar redovisar ett utfall som innebär en positiv avvikelse med 2,3
mkr högre jämfört med budgeterade intäkter. Orsak till avvikelsen är en ökning av antal byggärenden men den
största orsaken bygglov till flera större projekt. Miljö-Hälsa redovisar 0,6 mkr lägre intäkter jämfört med vad som
budgeterats.
Mät-Kart har utfört tjänster till övriga förvaltningar i större omfattning än vad som uppskattades i budgeten vilket
innebär en positiv avvikelse med 0,7 mnkr.
Arrendeintäkter gällande hamnverksamheten redovisar en negativ avvikelse 0,3 mkr. Övriga arrendeintäkter
redovisar en positiv avvikelse med 1 mkr

Kommentar exploateringsredovisning
Exploateringsredovisningen redovisar en positiv avvikelse med 3,5 mkr.
Försäljning av tomter uppgår i prognosen totalt 21,4 mnkr där försäljning av bostadstomter uppgår till 18,0 mnkr
och verksamhetsmark till 3,4 mkr. Planavgifter uppgår till 0,5 mkr Gatukostnadsersättning för Erstorp uppgår till
6,9 mnkr.
Kostnader enligt matchningsprincipen vad gäller kostnader för tomtmark har fördelats och kostnadsförts med
totalt 6,4 mkr för Led 4:2 Sjölunda mfl och Askeslätt 2.
Andra kostnader som ingår i prognosen är bland annat Stadsutvecklingsplanen 1,4 mkr, Områdesplan Framnäs 1
mkr och detaljplanekostnader 3,7 mkr. Kostnaden för tippavgift förorenad mark Kv Tömmen uppgår till 1,2 mkr.
Redovisning av exploateringskostnader gällande Askeslätt 2, Led 4:2 Sjölunda mfl, Erstorp och Kartåsen.
Askeslätt 2

Exploaterings kalkyl

Utfall tom 2021

Inkomster

114 200 000

27 738 919

8 504 595

Utgifter

87 295 000

56 197 448

10 541 169

Kassaflöde Netto:

26 905 000

-28 458 529

-2 036 574

Anläggningstillgång (investeringutgift)

69 795 000

30 084 001

6 971 975

Intäkt som resultatförts

114 200 000

27 738 919

8 504 595

Kostnad som resultatförts

17 500 000

10 435 391

3 569 194

Exploateringsresultat

96 700 000

17 303 528

4 935 401

0

9 934 521

Omsättningstillgång

Utfall 2021
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Led 4:2 Sjölunda mfl

Exploaterings kalkyl

Utfall tom 2021

Utfall 2021

Inkomster

44 740 000

51 481 922

9 106 640

Utgifter

49 906 114

59 488 578

3 279 871

Kassaflöde Netto:

-5 166 114

-8 006 656

5 826 769

Anläggningstillgång (investeringutgift)

34 676 114

39 106 021

20 875

Intäkt som resultatförts

44 740 000

50 835 922

9 106 640

Kostnad som resultatförts

15 230 000

15 348 626

3 279 871

Exploateringsresultat

29 510 000

35 487 296

5 826 769

0

0

Omsättningstillgång

Erstorp 2:1 mfl

Exploaterings kalkyl

Utfall tom 2021

Utfall 2021

Inkomster

14 286 000

14 352 520

6 858 288

Utgifter

18 171 000

15 504 657

5 471 471

Kassaflöde Netto:

-3 885 000

-1 152 137

1 386 817

Anläggningstillgång (investeringutgift)

17 000 000

15 094 203

5 471 471

Intäkt som resultatförts

14 286 000

14 352 520

6 858 288

Kostnad som resultatförts

1 171 000

229 832

0

Exploateringsresultat

13 115 000

14 122 688

6 858 288

Utfall 2021

Del av Kartåsen 1:1

Exploaterings kalkyl

Utfall tom 2021

Inkomster

77 144 000

0

0

Utgifter

132 809 100

18 682 865

15 943 288

Kassaflöde Netto:

-55 665 100

-18 682 865

-15 943 288

Anläggningstillgång (investeringutgift)

90 688 100

16 359 011

15 864 095

Intäkt som resultatförts

77 144 000

0

0

Kostnad som resultatförts

42 121 000

2 323 854

79 193

Exploateringsresultat

35 023 000

-2 323 854

-79 193

3.2

Investeringsredovisning

Investeringar per objekt
tkr

Objekt

Inventarier

Årets
investering
ar, 2021
Utfall

Flerårig
a
projekt
Budget

Avv.mot
budget

220

300

80

Hamnstaden DP 1

0

17 500

17 500

Hamnstaden DP 2

5 475

41 941

36 466

Utveckling Torggatan et 3

5 495

6 354

859

Stabilitetsåtgärder NV Lidan

Ack.
utfall

5 660

Budget
inv.
objekt

Prognos
total inv.
utfall

Avv. mot
budget

211 000

211 000

0

6 500

6 160

340

132

1 653

1 521

229

1 750

1 750

0

2 729

23 888

21 159

3 841

150 000

150 000

0

0

5 900

5 900

GC övergång Änghagen-Kartåsen

47

4 695

4 648

352

5 000

5 000

0

Inköp mark

63

5 735

5 672

Utveckling av Östra Hamnen et 1 o 2
Gång- och cykelväg Vinninga

Exploateringsutgifter

35 185

30 000

-5 185

Summa

49 346

137 966

88 620

Kommentarer investeringsredovisning
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 88,6 mnkr.
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Budgetanslaget för gång- och cykelväg Vinninga 5,9 mnkr är infrastrukturellt bidrag till Trafikverket och kommer
att redovisas på resultaträkningen när avtal tecknas. Detta innebär en positiv avvikelse på motsvarande belopp.
Utgifterna för exploateringsinvesteringarna blir 5.2 mnkr högre än budgeterat schablonbelopp 30,0 mnkr.
Avvikelsen beror på att genomförande av infrastrukturen på Kartåsens verksamhetområde har intensifierats för att
möjliggöra mer verksamhetsmark. Exploateringsinvesteringar som gjorts 2021 avser infrastruktur inom Kartåsens
verksamhetsområde och bostadsområde Askeslätt 2 och Erstorp.
Torggatans förlängning etapp 3-4 är klar och invigdes i december 2021. Gestaltningen är liknande som i etapp 1
och 2 för att knyta ihop stråket mot vårt vatten. Under våren 2022 kommer planteringar att genomföras.
Hamnstaden DP 1, Detaljplanens antagande inväntar Avloppsreningsverkets byggnation. I underlag till
beredningen strategisk plan och budgetarbetet 2022-2024 redovisar samhällsbyggnadsnämnden att anslaget
kommer att disponeras under den långsiktiga planeringen 2025-2031.
Hamnstaden DP 2, Projektering och gestaltning av Hamnstaden detaljplan 2 är klar med bland annat
strandpromenad, vattenpark och nytt hamninlopp till småbåtshamnen, långbrygga samt flytt av dagvattenledning
och kompensationsåtgärder för fisk- och fågelliv. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att under 2022 ge startbesked för genomförandet av projektet, till en exploateringsbudget
om 210 miljoner kr. Genomförande planeras påbörjas våren 2022.
En förstudie kring utvecklingen av östra hamnen är klar och kommunfullmäktige har beslutat att godkänna
inriktningen enligt rapport ”Förstudie – Utveckling av Östra Hamnen” för att möjliggöra flytt av hamnverksamheten
från Västra hamnen till Östra hamnen. Arbetet med tillståndsansökan gällande vattenverksamhet pågår.
Genomförande av terminalyta etapp 1 kommer att genomföras vinter 2021/2022.
Stabilitetsåtgärder NV Lidan, Påbörjat arbete 2020 med projektering, planering och tillståndsansökan som
fortsätter 2021. Genomförande beräknas ske 2022.
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3.3

Volymer

Volymutveckling
Plan-Trafik

Utfall 2021

Budget 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Antal bostäder i pågående planer som
planeras vinna laga kraft

0

200

105

88

Totalt antal antagna planer/program

7

10

26

9

Andel antagna detaljplaner som kommunen
(SBN) själv initierat (procent av total).

43%

60%

73%

25%

Antal bostäder i lagakraftvunna planer
(tillgänglighet)

600

400

723

660

Antal färdtjäntstresor

24 148

40 000

22 978

39 476

Beslut färdtjänst

273

250

275

402

Beslut riksfärdtjäntstresor

6

5

2

12

Skolskjutsar antal elever

1 266

1 300

1 284

1 263

Parkering, antal avgiftsbelagda platser

443

443

448

448

- från planuppdrag till antagande

10

13

10

12

- från samrådsstart till antagande

6

6

6

4

Handläggningstid (mediantid antal månader
beräknat på två år)

Handläggningstid för deltaljplan från
planuppdrag till antagande (mediantid antal
månader beräknat på två år).
- som kommunen (SBN) själv initierat

10

13

10

- som extern aktör initierat

9

13

8

Mark o exploatering

Utfall 2021

Budget 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Adress sättning

179

100

72

160

Fastighetsbildningar

8

60

9

43

Nybyggnadskartor

89

100

78

87

Husutstakningar

78

75

68

56

Antal sålda villatomter
(antal)

9

32
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Verksamhetsmark

Tillkommande
mark 2022-2024

Tofta

Optioner per 31
dec 2021

Såld Mark Utfall
2021

0

Såld mark Utfall
2020

Såld mark Utfall
2019

6043

11844

14365

35426

Grepen

22943

Kartåsen

305000

Vinninga

12800

113836

10048

0

Östra Hamnen

1222

Järpås

1575

Kv Tömmen del av

5852

Råda

0

Kantarellen 6

2785

Summa

317800

116621

15900

1663

0

22071

73010

Kommentarer volymutveckling
Antalet bostäder i pågående planer som planeras vinna laga kraft är 0. Detta på grund av att 3 detaljplaner med
430 bostäder har blivit överklagade.
Antal färdtjänstresor har minskat på grund av coronapandemin.
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3.4

Verksamhetsmått

Antal trafikolyckor
För att upptäcka brister i väghållning eller trafiksäkerheten som kommunen kan åtgärda görs en uppföljning av
trafikolyckorna årligen. Detta är elfte året det genomförs och uppföljningen görs för tidsperioden september till
augusti. Uppföljningen har gjorts av trafikplanerare, driftplanerare och personal från räddningstjänsten.
På kommunens vägar har tre olyckor inträffat som lett till allvarlig skada. Samtliga singelolyckor varav en
halkolycka. Det har skett 49 olyckor med måttliga skador där 24 var singelolyckor fotgängare, 14 var singelolyckor
cyklister och tre var kollisionsolyckor mellan motorfordon och oskyddade trafikanter. Det skedde 80 lindriga
olyckor där 20 var singelolyckor för fotgängare och 33 singelolyckor för cykel eller moped. Det har skett 15
kollisioner mellan cyklist/moped/fotgängare och motorfordon och två mellan fotgängare och motorfordon, två var
måttliga och 15 lindriga.
Singelolyckorna utgjorde 79 % av alla olyckor. Av de lindriga och måttliga olyckorna berodde 41 (32 %) på halka,
10 (8 %) berodde på löst grus, hål, ojämnheter. I inget fall har dålig belysning tagits upp. Inga platser eller
tidpunkter utmärker sig på ett sätt som gör att förändrade rutiner av väghållningen behöver genomföras.
Resultatet är väldigt likt 2020 där antalet olyckor har totalt minskat något jämfört med de föregående åren. Det
kan tänkas bero på restriktioner med pågående pandemi Covid-19 samt att vi haft snarlika vintrar.
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Parkeringsräkning
Höstens parkeringsräkning visar att det har skett en återhämtning av parkerade bilar på förmiddagar och lördagar,
men fortsätter minska på eftermiddagar. Den minskning som skedde 2020 i Gamla Staden har helt gått tillbaka till
tidigare nivåer och den minskning vi ser på eftermiddagar är främst i Nya Staden. Vidare analys visar på en
antydan till trendbrott med minskning av antalet parkerade bilar i centrum runt 2019, alltså innan pandemin.
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3.5

Konsekvenser Coronapandemin

Corona - ekonomiska effekter Samhällsbyggnad

Mkr

Kommentar

Ökade intäkter

0,7

Statsbidrag Tillsyn serveringar ny lag from 1 juli 2020 och
sjuklöneersättning

Ökade kostnader

-0,5

Särskoleskjutsar taxi - ökad kostnad på grund av att färre
personer kan åka i samma bil.

Minskade kostnader

3,7

Färdtjänst - antal färdtjänstresor har nästan halverats jämfört
med 2019

Nettoeffekt

3,9

4

Personal

Övertid/mertid
Övertid (h) har minskat avsevärt och anledningen är att Park-Gata organisatoriskt bytt förvaltning från och med 1
januari 2020
Enhet

2017

2018

2019

2020

2021

Miljö- Hälsa

0

0

0

0

0

Plan-Trafik

51

19

2

0

0

Bygg

0

0

16

14

0

--

Park-Gata

2 214

2 140

1344

Administration

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mark- och
exploatering
Ledning

42

7

145

0

0

Totalt

2 307

2 166

1507

14

0

19

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron (%) har ökat 2021 jämfört med 2020. Under åren 2020 och 2021 har pandemin påverkat vår
sjukfrånvaro.
Enhet

2017

2018

2019

2020

Samhällsbyggnad

3,28

4,49

3,94

1,86

2021
3,97

Totalt kommunen

5,69

5,83

5,70

6,74

6,67

Admin

1,70

0,72

Bygg

0,86

4,51

MEX

1,60

1,25

Miljö-Hälsa

2,79

1,78

Plan-Trafik

2,70

7,03

Ledning

0,92

11,41

Personalöversikt
Totalt antal anställda inom Samhällsbyggnad i december respektive år.
Medelåldern tillsvidareanställda var 45,5 år fördelat på kvinnor 46,6 år och män 44,2 år.
Medelåldern har höjts något i förhållande till tidigare år.
Ökningen mellan 2020-2021 beror på flytten av personal från social och arbetsmarknad till samhällsbyggnad
under januari 2021.
2017

2018

2019

2020

2021

Tillsvidareanställda

114

118

110

58

64

Vikarier mm,
månadsavlönade

10

11

11

4

4

Totalt

124

129

121

62

68

2018

2019

2020

2021

Personalomsättning
Avgångsorsak

2017

Familjeskäl

1

Egen begäran

10

16

11

8

4

Pension

8

3

3

1

1

Förordn upphört

23

26

22

7

2

Annan orsak

1

Avliden

2

Nyanställda

51

51

41

17

7

Personalomsättning
inkl. pension

31,61%

32,16%

29,75%

24,4%

10,07%

Personalomsättning
egen begäran

7,53%

11,43%

9,09%

12,2%

5,75%

Personalomsättning
externa avgångar

29,35%

30,02%

27,65%

19,83%

8,63%

Semesterskuld – antal dagar
68 medarbetare innebär i snitt 6,3 dagar/person
Enhet

Antal dagar 2020-12-31

Miljö-Hälsa

111

Antal dagar 2021-12-31
121

Bygg

83

52

Mark – Exploatering

93

90

Plan-Trafik

27

39

Administration

48

74

Ledning

60

55

Totalt

422

431
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