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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 156
2016/1594

Tillfällig utökning av personalbudget
Beslut
Miljö- och byggnämnden ger miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att
projektanställa en planarkitekt under 1 år samt i budgetarbetet 2018 utreda
behov och finansiering för kommande år på planavdelningen.
Sammanfattning av ärendet
Planavdelningen har för närvarande ett 20-tal pågående detaljplaner och
beviljade planbesked. Flera av dessa innebär angelägna och högt prioriterade
projekt för bostadsförsörjning och säkerställande av attraktiv mark för
utveckling av verksamheter.
Totalt har planavdelning fyra planarkitekttjänster samt del av stadsarkitektens
tid.
Den prognostiserade befolkningsökningen beroende på invandring, inflyttning
och födelseöverskott ställer stora krav på ett stort antal tillgängliga bostäder.
Uppdraget med revidering av översiktplanen har skjutits upp bland annat på
grund av osäkerheten av sträckningen på höghastighetsbanan genom
kommunen. Arbetet med översiktplanen kommer att återupptas med en kick-off
i slutet av november. Det beräknas att två av tjänsterna på planavdelningen
kommer att behöva avsättas för översiktsplanen under hela 2017 och första
halvan av 2018.
Parallellt arbetar planavdelningen med handläggandet en stor mängd remisser
både för kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden samt ansvarar för
vindkraftsplan, bostadsförsörjningsprogram, klimatanpassningsplan, arbetet med
höghastighetsjärnvägen, kulturmiljöplan samt deltar och leder
förvaltningsövergripande arbetsgrupper. Vår bedömning är att dessa
arbetsuppgifter inte kommer att minska under kommande år.
”Oplanerade” planuppdrag dyker också upp. Det kan exempelvis gälla de
pågående planändringarna för lokalisering av gasmack vid Myreborondellen,
Kalmar Industries utvecklingscenter och utbyggnad av Klövervägen förskola
som snabbt kräver en omprioritering av resurserna.
Lokalresursplanens genomförande bedöms också resultera i framtagandet av ett
stort antal detaljplaner under de kommande åren.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att ramen för personalbudgeten
utökas tillfälligt.
Förvaltningens bedömning
För att kunna genomföra planavdelningens åtaganden under 2017-2018 och ha
en buffert för oförutsedda projekt föreslås en projektanställning av en
planarkitekt under 1- 1½ års tid. Förvaltningen bedömer att det inte finns något
utrymme i budet 2017.
För närvarande pågår annonsering av vikariat för planarkitekt under 1 ½ år då
två av planarkitekterna ska vara föräldralediga. Det vore lämpligt att samordna
en projektanställning med denna rekrytering.
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