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Sammanfattning 
 
Detta underlag till kommunbudget 2024, plan 2025-2026 speglar möjligheter, utmaningar och 
förändringar för byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Byggnadsnämnden har 
helhetsansvar för den nämndbudget som omfattar den gemensamma Bygg- och miljöförvaltningen. 
Budgeten tas fram i samverkan med de båda nämnderna. Underlag till kommunbudget överlämnas 
till kommunens centrala budgetberedning och används i arbetet med Kommunbudget 2024. 

I underlaget beskriver nämnderna också hur de arbetar med innovation och omställning till nya 
arbetssätt, enligt kommunfullmäktiges direktiv i Kommunbudget 2024.  

De möjligheter och utmaningar som byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd står 
inför 2024 med utblick mot 2025–2026 är: 
 
Konjunktur- och omvärldsläget - delvis förändrade förutsättningar  
Omvärldsläget har under slutet av 2022 inneburit ett minskat ärendeinflöde inom bygglovs- och 
geodataverksamheterna jämfört med "normalläget" före pandemin, med minskade intäkter som 
följd. Minskade intäkter får stor påverkan på förvaltningens ekonomi som helhet. Läget är 
svårbedömt både på kort och lång sikt. I praktiken skapas också möjligheter att lägga tid på 
nödvändig värdeskapande verksamhetsutveckling och innovationsarbete i linje med det 
direktiv som kommunfullmäktige riktat till nämnderna, förutsatt att det finns finansiering.  
 
 



 

 

 
Omställning till en digital och smartare process för samhällsbyggnad  
För att de båda nämnderna fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter är det av 
största vikt att fokusera arbetet på fortsatt digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet. Bland 
annat behöver samtliga detaljplaner digitaliseras och så även den stora mängd analoga handlingar 
som finns i bland annat Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydds omfattande 
fysiska arkiv. Detta är ett personalintensivt arbete som kommer att ta flera år att hantera med 
nuvarande tillgång på resurser.  
 
Geodata- en framtidsfråga med delvis outnyttjad potential i Kungsbacka 
Det finns en stor delvis outnyttjad potential för geodata i Kungsbacka. Geodata är själva motorn i 
den smarta staden och med geodata som gemensam nämnare blir det möjligt att hantera och 
analysera stora datamängder för att upptäcka komplexa samband och mönster. I grunden handlar det 
om att knyta samman datamängder för att omvandla dem till greppbar information och 
beslutsunderlag. Bättre nyttjande av geodata som en strategisk resurs skulle skapa förutsättningar 
för effektivisering, ge bättre stöd i beslutsfattande, bidra till att kunna utveckla smartare tjänster och 
effektiva arbetssätt, samt underlätta för invånare och företag i kontakt med kommunen.  
 
Hållbarhetsutmaningen och miljömål 
De båda nämndernas myndighetsutövning är en viktig möjliggörare i kommunens hållbarhetsarbete. 
Hållbarhets- och miljömål uttrycks tydligt i de lagstiftningar som styr grunduppdraget, inte minst i 
Plan- och bygglagen, i Miljöbalken och också i de nationella miljömålen. Möjligheterna att nå 
målsättningar ökar när vi arbetar som ETT Kungsbacka och också gör långsiktiga och strategiska 
avväganden om vilka fokusområden och vilken riktning som ska vara vägledande i hållbarhets- och 
miljöarbetet i kommun.  

Förorenade områden 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ser i sin roll som tillsynsmyndighet att Kungsbacka kommun har 
stora möjligheter att genom ett fokuserat arbete de kommande åren fram till 2050 (eller 
tidigare) kunna lösa de utmaningar som finns med förorenade områden i Kungsbacka. Att besluta 
om en kommunövergripande plan för arbetet med förorenade områden ökar möjligheterna att arbeta 
strategiskt och långsiktigt med frågan. Att sätta mål med arbetet, tydliggöra vilka prioriteringar som 
ska göras, vilka resurser som krävs, samt att fastställa ansvarsområden för arbetet med förorenade 
områden ökar sannolikheten för att vi arbetar fokuserat som ETT Kungsbacka. 

Nöjda kunder och Västsveriges bästa företagsklimat- fortsatt fokus 
I de mätningar av kundnöjdhet som löpande görs har flera av förvaltningens resultat förbättrats 
under 2022. Att leva upp till målgruppernas förväntningar och leverera en ännu bättre service både 
till invånare och företag kräver ett fortsatt långsiktigt, uthålligt och målfokuserat arbete. Under 
paraplyet Lätt & Rätt arbetar förvaltningen vidare i samverkan med flera andra 
förvaltningar/nämnder för att bidra till målet om Västsveriges bästa företagsklimat. 
 
  
Omställning och kompetensförsörjning  
Välfärdsutmaningen med en demografisk utveckling som innebär minskad tillgång till viss 
specialistkompetens i förhållande till behov av tjänster påverkar nämnderna då konkurrensen om 
arbetskraften ökar. Det kommer att bli än viktigare att automatisera de arbetsuppgifter som är 
möjliga, för att nyttja personalresurserna till ärenden som är mer komplexa och som exempelvis 
kräver mer rådgivning och stöd. Digitaliseringen ställer krav på att nya kompetenser och förmågor 
tillförs organisationen för att kunna dra nytta av den nya tekniken och driva förändringsarbete. Så 
medan vissa arbetsuppgifter försvinner tillkommer nya 
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1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2024, 
Plan 2025–2026 

Nämndens möjligheter, utmaningar och förändringar 2024, Plan 2025–2026 
Detta underlag till kommunbudget 2024, plan 2025–2026 speglar möjligheter, utmaningar och förändringar för 
byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Byggnadsnämnden har helhetsansvar för den 
nämndbudget som omfattar den gemensamma Bygg- och miljöförvaltningen. Budgeten tas fram i samverkan 
med de båda nämnderna. Av förvaltningens totala budget 2023 på ca 80 MKR utgör intäkter via avgifter 
43 MKR och resterande del är kommunbidrag. 
 
Konjunktur- och omvärldsläget - delvis förändrade förutsättningar  
Omvärldsläget har under slutet av 2022 inneburit ett minskat ärendeinflöde inom bygglovs- och 
geodataverksamheterna jämfört med "normalläget" före pandemin, med minskade intäkter som följd. Minskade 
intäkter får stor påverkan på förvaltningens ekonomi som helhet. Läget är svårbedömt både på kort och lång 
sikt. I praktiken skapas också möjligheter att lägga tid på nödvändig värdeskapande verksamhetsutveckling och 
innovationsarbete i linje med det direktiv som kommunfullmäktige riktat till nämnderna, förutsatt att det finns 
finansiering. 

Omställning till en digital och smartare process för samhällsbyggnad  
Samhället ställer allt högre krav på att information ska finnas digitalt tillgänglig för att kunna nyttjas i e-tjänster 
och andra servicelösningar. En obruten digital samhällsbyggnadsprocess innebär att informationshanteringen 
sker digitalt genom hela processen där översiktsplaner, detaljplaner och bygglov ingår. Med en helt digitaliserad 
process kan följande uppnås: 

 
Bild från Lantmäteriet:  https://www.lantmateriet.se/sv/smartare-samhallsbyggnadsprocess/om-projektet/#anchor-0 

För att de båda nämnderna fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter är det av största vikt att 
fokusera arbetet på fortsatt digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet. Bland annat behöver samtliga 
detaljplaner digitaliseras och så även den stora mängd analoga handlingar som finns i bland annat 
byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydds omfattande fysiska arkiv. Detta är ett 
personalintensivt arbete som kommer att ta flera år att hantera med nuvarande tillgång på resurser. 

Geodata- en framtidsfråga med delvis outnyttjad potential i Kungsbacka 
Det finns en stor delvis outnyttjad potential för geodata i Kungsbacka. Geodata1är själva motorn i den smarta 
staden och med geodata som gemensam nämnare blir det möjligt att hantera och analysera stora datamängder 
för att upptäcka komplexa samband och mönster. I grunden handlar det om att knyta samman datamängder för 
att omvandla dem till greppbar information och beslutsunderlag. Bättre nyttjande av geodata som en strategisk 
resurs skulle: 

 

 
1 Geodata beskriver digital information som har ett geografiskt läge, exempelvis fastighetsgränser, byggnader, 
sjöar, vägar men också befolkningsstatistik eller ett register som är kopplat till adresser. Det kan också vara en 
position på en telefon eller sensor på en enhet som har en position och som kan följas i realtid. 
 

https://www.lantmateriet.se/sv/smartare-samhallsbyggnadsprocess/om-projektet/#anchor-0%C2%A0
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 ge förutsättningar för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess så att företag, privatpersoner och 
kommunen använder den digitala informationen på ett effektivare sätt. 

 kunna effektivisera kommunens verksamhet och vara ett stöd till bättre beslutsfattande genom 
visualisering och analysmöjligheter. 

 bidra till att nå kommunens mål att via digitalisering hitta smartare tjänster och mer effektiva arbetssätt.  
 underlätta för invånare och företagare i deras vardag och kontakt med kommunengenom att visualisera 

relevant information på ett användarvänligt sätt 

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för den viktiga kommungemensamma geodataverksamheten, som i 
dagsläget är intäktsfinansierad och en utmaning är att bygga en robust och framtidssäkrad organisation som 
klarar av att möta invånarnas och näringslivets förväntningar gällande digital mognad. En ytterligare del i 
utmaningen är att säkra finansieringen för det långsiktiga arbetet med fokus på ETT Kungsbacka. 

Hållbarhetsutmaningen och miljömål 
De båda nämndernas myndighetsutövning är en viktig möjliggörare i kommunens hållbarhetsarbete. 
Hållbarhets- och miljömål uttrycks tydligt i de lagstiftningar som styr grunduppdraget, inte minst i Plan- och 
bygglagen, i Miljöbalken och också i de nationella miljömålen. Möjligheterna att nå målsättningar ökar när vi 
arbetar som ETT Kungsbacka och också gör långsiktiga och strategiska avväganden om vilka fokusområden och 
vilken riktning som ska vara vägledande i hållbarhets- och miljöarbetet i kommunen. 
 
Förorenade områden 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ser i sin roll som tillsynsmyndighet att Kungsbacka kommun har stora 
möjligheter att genom ett fokuserat arbete de kommande åren fram till 2050 (eller tidigare) kunna lösa de 
utmaningar som finns med förorenade områden i Kungsbacka. Att besluta om en kommunövergripande plan för 
arbetet med förorenade områden ökar möjligheterna att arbeta strategiskt och långsiktigt med frågan. Att sätta 
mål med arbetet, tydliggöra vilka prioriteringar som ska göras, vilka resurser som krävs, samt att fastställa 
ansvarsområden för arbetet med förorenade områden ökar sannolikheten för att vi arbetar fokuserat som ETT 
Kungsbacka. 
 

Nöjda kunder och Västsveriges bästa företagsklimat - fortsatt fokus 
I de mätningar av kundnöjdhet som löpande görs har flera av förvaltningens resultat förbättrats under 2022. Att 
det ska vara lätt att göra rätt är grunden för det fortsatta arbetet med att leva upp till invånares och företags 
förväntningar och leverera en ännu bättre service. Genom att tidigt involvera användare i utvecklingsprocessen 
ökar möjligheterna för bättre resultat och mer innovativa lösningar. Genom att utgå från användarens behov, ta 
fram lösningar tillsammans och samtidigt sluta göra sådant som inte efterfrågas är ambitionen att nöjdheten över 
tid stärks ytterligare.     
 
Omställning och kompetensförsörjning  
Välfärdsutmaningen med en demografisk utveckling som innebär minskad tillgång till viss specialistkompetens 
i förhållande till behov av tjänster påverkar nämnderna då konkurrensen om arbetskraften ökar. Det kommer att 
bli än viktigare att automatisera de arbetsuppgifter som är möjliga, för att nyttja personalresurserna till ärenden 
som är mer komplexa och som exempelvis kräver mer rådgivning och stöd. 

Digitaliseringen ställer krav på att nya kompetenser och förmågor tillförs organisationen för att kunna dra nytta 
av den nya tekniken och driva förändringsarbete. Så medan vissa arbetsuppgifter försvinner tillkommer nya. 

1.1 Innovation och omställning till nya arbetssätt 
Kungsbacka kommun står inför stora utmaningar kommande decennier. Bland annat handlar det om hur 
välfärden ska bevaras trots kostnadsökningar och kompetensbrist, men också om klimatanpassning och 
omställning av energi- och transportsystem. Innovationskraften och förmågan att nyttja nya tekniska lösningar 
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är avgörande för möjligheten att lösa åtskilliga samhällsutmaningar, för att fortsatt vara relevant och möta 
förväntningar från invånare och företagare. För att bygga förmåga till innovationsarbete och digital 
transformation krävs nya kompetenser och arbetssätt, men också en kultur som tillåter experimenterande och 
risktagande. Vi behöver utmana nuvarande arbetssätt och testa saker som vi aldrig testat förut, fast vi kommer 
misslyckas många gånger innan vi träffar rätt. 

Nämndens arbete med innovation och omställning till nya arbetssätt 
Förvaltningsledningen på bygg- och miljöförvaltningen arbetar med utgångspunkt från innovationsstandarden 
ISO 56000 för att beskriva ett önskat framtida läge - en sammanhållen, strategisk målbild och förankrad riktning 
för organisationens utvecklingsarbete på lång sikt. En del av målbilden är att etablera nya arbetssätt för att 
experimentera och skapa förmåga att realisera och implementera de lösningar som skapar värde och nytta för 
dem vi är till för. Hela arbetet är en lärprocess och ses som ett långsiktigt utvecklingsarbete. 
 
Under hösten 2022 har förvaltningen genomfört två innovationsprojekt med stöd av två konsulter med 
kompetens inom användardriven innovation, ofta kallad tjänstedesign. Arbetet är användarcentrerat, 
behovsfokuserat och medskapande, det vill säga man har med sig målgruppen i hela processen och utgår från 
målgruppens behov. De insikter som vi har gjort i arbetet hjälper oss att konkret förbättra vårt tillsynsarbete, 
exempelvis genom självdeklarationer och för att underlätta för invånare att ansöka om bygglov. Målsättningen 
är att bygga upp kompetens inom organisationen och förmåga att löpande kunna driva innovationsprojekt så att 
arbetssättet blir till en naturlig del i all verksamhetsutveckling. 

Förvaltningens medarbetare har involverats och fått grundläggande utbildning om hur vi kan 
verksamhetsutveckla genom att arbeta mer målsökande efter nya möjligheter och med hjälp av digitaliseringens 
möjligheter. De har även fått prova på att utforska hur förvaltningen kan utveckla sin service genom nya 
arbetssätt och smarta digitala lösningar. Vidare har förvaltningen tagit fram en förvaltningsgemensam 
utvecklingsportfölj som löper över tre år och där önskade effekter och behovet av resurser framgår. 

Tekniskt har förvaltningen en bra grund att bygga från med de två relativt nya verksamhetssystem som införts 
under 2019 och 2020. Utöver dessa system kommer nyttjandet av kommungemensamma tekniska system och 
resurser vara nödvändiga för att utveckla de digitala arbetssätten och tjänsterna. 

Utmaningar: 

 Mängden tillgängliga resurser är den i särklass viktigaste förutsättning som kommer att avgöra hur 
snabbt det kan gå att utveckla nya arbetssätt och innovativa lösningar. Effekthemtagning sker i 
allmänhet senare i tid och alla effekter är inte heller alltid kvantitativa och kan mätas i form av lägre 
kostnader. 
 

 De båda nämndernas grunduppdrag med stora inslag av myndighetsutövning är i hög grad detalj- och 
regelstyrt av olika lagar och tillhörande tillsynsmyndigheter. Att hitta ett arbetssätt som främjar 
innovation och som samtidigt ser till att lagar och regler följs är en utmaning. Skärningspunkten mellan 
ny teknik, innovation och regelutveckling behöver utforskas och utmanas tillsammans med andra 
aktörer och till det krävs både mod och uthållighet.  

1.2 Omvärlden - Kungsbacka i världen 
Nämndens omvärldsanalys 
Under perioden 2024–2028 har byggnadsnämnden och nämnden för Miljö&Hälsoskydd identifierat följande 
faktorer i omvärlden som bedöms påverka nämndernas arbete mest, utan inbördes prioritering: 

Megatrend: Befolkning 
Nya sätt att arbeta 
Förändrad privatekonomi 
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Megatrend: Klimat 
Omställning till hållbarhet och cirkulär ekonomi 
Hot mot den biologiska mångfalden 
Krav på snabbare omställning 

Megatrend: Värderingar 
Demokratin försvagas i världen 
Tilliten till samhället minskar 
Förväntan om delaktighet 
Desinformation och påverkansaktiviteter 

Megatrend: Teknik 
Förväntningar på demokrati och delaktighet 
Innovation för komplexa utmaningar 
Allt snabbare förändringar av kompetensbehov 
 
 

2 Fokusområden och Indikatorer, förslag på nya eller 
förändrade 
Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd lämnar inga nya eller förändrade förslag.  
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§ 153 Dnr MH-2022-4752 
Underlag till kommunbudget 2024, plan 2025-2026 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse, 
daterad 2022-11-30, Underlag till kommunbudget 2024, plan 2025 – 2026.  

Sammanfattning av ärendet 
Detta underlag till kommunbudget 2024, plan 2025-2026 speglar möjligheter, 
utmaningar och förändringar för byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd. Byggnadsnämnden har helhetsansvar för den nämndbudget som 
omfattar den gemensamma Bygg- och miljöförvaltningen. Budgeten tas fram i 
samverkan med de båda nämnderna. Underlag till kommunbudget överlämnas till 
kommunens centrala budgetberedning och används i arbetet med Kommunbudget 
2024. 

I underlaget beskriver nämnderna också hur de arbetar med innovation och 
omställning till nya arbetssätt, enligt kommunfullmäktiges direktiv i Kommunbudget 
2024.  

De möjligheter och utmaningar som byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd står inför 2024 med utblick mot 2025–2026 är: 

Konjunktur- och omvärldsläget - delvis förändrade förutsättningar 

Omvärldsläget har under slutet av 2022 inneburit ett minskat ärendeinflöde inom 
bygglovs- och geodataverksamheterna jämfört med "normalläget" före pandemin, 
med minskade intäkter som följd. Minskade intäkter får stor påverkan på 
förvaltningens ekonomi som helhet. Läget är svårbedömt både på kort och lång sikt. I 
praktiken skapas också möjligheter att lägga tid på nödvändig värdeskapande 
verksamhetsutveckling och innovationsarbete i linje med det direktiv som 
kommunfullmäktige riktat till nämnderna, förutsatt att det finns finansiering.  

Omställning till en digital och smartare process för samhällsbyggnad 

För att de båda nämnderna fullt ut ska kunna dra nytta av 
digitaliseringens möjligheter är det av största vikt att fokusera arbetet på fortsatt 
digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet. Bland annat behöver samtliga 
detaljplaner digitaliseras och så även den stora mängd analoga handlingar som finns i 
bland annat Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydds omfattande 
fysiska arkiv. Detta är ett personalintensivt arbete som kommer att ta flera år att 
hantera med nuvarande tillgång på resurser.  

Geodata- en framtidsfråga med delvis outnyttjad potential i Kungsbacka 

Det finns en stor delvis outnyttjad potential för geodata i Kungsbacka. Geodata är 
själva motorn i den smarta staden och med geodata som gemensam nämnare blir det 
möjligt att hantera och analysera stora datamängder för att upptäcka komplexa 
samband och mönster. I grunden handlar det om att knyta samman datamängder för 
att omvandla dem till greppbar information och beslutsunderlag. Bättre nyttjande av 
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geodata som en strategisk resurs skulle skapa förutsättningar för effektivisering, ge 
bättre stöd i beslutsfattande, bidra till att kunna utveckla smartare tjänster och 
effektiva arbetssätt, samt underlätta för invånare och företag i kontakt med 
kommunen.  

Hållbarhetsutmaningen och miljömål 

De båda nämndernas myndighetsutövning är en viktig möjliggörare i kommunens 
hållbarhetsarbete. Hållbarhets- och miljömål uttrycks tydligt i de lagstiftningar som 
styr grunduppdraget, inte minst i Plan- och bygglagen, i Miljöbalken och också i de 
nationella miljömålen. Möjligheterna att nå målsättningar ökar när vi arbetar som 
ETT Kungsbacka och också gör långsiktiga och strategiska avväganden om vilka 
fokusområden och vilken riktning som ska vara vägledande i hållbarhets- och 
miljöarbetet i kommun.  

Förorenade områden 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ser i sin roll som tillsynsmyndighet att 
Kungsbacka kommun har stora möjligheter att genom ett fokuserat arbete de 
kommande åren fram till 2050 (eller tidigare) kunna lösa de utmaningar som finns 
med förorenade områden i Kungsbacka. Att besluta om en kommunövergripande 
plan för arbetet med förorenade områden ökar möjligheterna att arbeta strategiskt och 
långsiktigt med frågan. Att sätta mål med arbetet, tydliggöra vilka prioriteringar som 
ska göras, vilka resurser som krävs, samt att fastställa ansvarsområden för arbetet 
med förorenade områden ökar sannolikheten för att vi arbetar fokuserat som ETT 
Kungsbacka. 

Nöjda kunder och Västsveriges bästa företagsklimat – fortsatt fokus 

I de mätningar av kundnöjdhet som löpande görs har flera av förvaltningens resultat 
förbättrats under 2022. Att leva upp till målgruppernas förväntningar och leverera en 
ännu bättre service både till invånare och företag kräver ett fortsatt långsiktigt, 
uthålligt och målfokuserat arbete. Under paraplyet Lätt & Rätt arbetar förvaltningen 
vidare i samverkan med flera andra förvaltningar/nämnder för att bidra till målet om 

Västsveriges bästa företagsklimat. 

Omställning och kompetensförsörjning  

Välfärdsutmaningen med en demografisk utveckling som innebär minskad tillgång 
till viss specialistkompetens i förhållande till behov av tjänster påverkar nämnderna 
då konkurrensen om arbetskraften ökar. Det kommer att bli än viktigare att 
automatisera de arbetsuppgifter som är möjliga, för att nyttja personalresurserna till 
ärenden som är mer komplexa och som exempelvis kräver mer rådgivning och stöd. 
Digitaliseringen ställer krav på att nya kompetenser och förmågor tillförs 
organisationen för att kunna dra nytta av den nya tekniken och driva 
förändringsarbete. Så medan vissa arbetsuppgifter försvinner tillkommer nya 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-30 

Underlag till kommunbudget 2024, plan 2025 – 2026, 2022–11–30 
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Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens.  

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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