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Beskrivning av rendet
Stadsbyggnads frvaltningen har upprttat delars rapport l fr perioden Januari
aprU. 2017 fr milj- och samhllsbyggnadsuts kottet och omfattar
verksamhetsomrde 10. Delrsrapporten innehller ven en prognos fr helret
2017, uppfljning av ml och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat
per verksamhets omrde.
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Frvaltningens uppdrag r att se all att de av kotnmunfullmktige faststUda
mlen uppns samt att planerna fr verksamheten och ekonomin fljs. Vid
befarat budgetverskfidande ska nmnden besluta ona ndvndiga tgrder
snarast mjligt. Om tgrderna i vsentlig utstrckning firsmrat’ uppfyllandet
av verksamhetsml ska tgrderna understllas koinmunstyrelsen fr frslag till
beslut i kommunfullmktige.

Ml och uppdrag
Det r ett fortsatt hgt tryck p frvaltningen beroende p hgkonjunktuf och
Tyress positiva utveckling. Den stora konkurrensen om personal inom
stads byggnads omrdet kvarstr men Stadsbyggnadsfrvaltningen nfniaf sig nu
en otganisation sotn stt rustade fr att hantera den kande fendemngden
och den kade komplexiteten mnga projekt innebr. Det leder dU att vi i
mindre utstrckning behver anlita externa konsulter och kan hantera fler
ptojekt internt. Mindfe tid och pengar behver frhoppningsvis ocks lggas p
rekrytering under ret.
I maj berknas den nya versiktsplanen Tyres 2035 att antas i
kommun fullmktige. Det nya dokumentet komnier att vara ett effektivt redskap
fr att styra kommunens faamdda utveckKng och lgger grunden till
mjligheterna att fortstta skapa atttktiva Itvsmiljer. Det arbetsstt som
anvnts under hela processen har p ett mycket framgngsrikt stt skapat
engagemang och delaktighet hos Tyresborna.
Under vren hat Stadsbyggnads frvaltningen arbetat vidare med kommunens
nsta stta stadbyggnadsprojekt: Wttinge. I brjan av april anordnades en
Wtdngedag dit nrmare hundra byggherrat anmlde sig fr att f veta iner om
omrdet och den markanvlsnings tvling som planetas till hsten.
Ftvaltningen har undet brjan av ret ven arbetat Intensivt fr att bidra till
det lokalftsrjningsprogram

som tagits frani fr kommunala verksamheter.

Som ett led i detta har planarbetet fi en ny central frskola inletts. Planen fr
en ny skola och ldreboende i Fornudden hat antagits.
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Slutsatser och konsekvenser
Frvaltningens arbete med att inarknadsfra Tyres komniun bland byggherrar
har givit utdelning och det finns ett mycket sttt intresse att utveckla projekt i
kommunen. Frvaltningen behver nu bibehlla intresset hos byggherrarna i
vntan p att nya projekt kan tilldelas. Under 2016 och bitttlls under 2017 har
vldigt fa. nya tnarkanvisningar getts. Det innebr att det under 2018 behver
pbrjas fler ptojekt fr att mlet med 300 nya bostder per r ska ven ska
kunna uppns 2022 och framt.

Frvaltningen har breddat sin kompentens och

byggt upp en organisadon som str vl rustade inff genomfrandet och
planerandet av vra stadsbyggnadsprojekt. Det stora trycket i. branschen gr det
dock svrt att rekrytera och behlla kompetent personal inom frvaltningens
alla onuden. Medarbetarna upplever fortsatt att tempot r hgt och att det ofta
r svrt att f riden att rcka till, speciellt nr organisationen r slimmad p.g.a.
vakanser. Frvaltningen fortstter drfr sin satsning p att arbeta med
afbetsmilj frgor undet ret och ocks m.ed olika tgrdet

fr att strka

frvaltningen sona en attraktiv arbetsgivare bde ft befintliga och blivande
medarbetare.
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Delrsrapport 1 - per 30 april 2017
Nmnderna r ansvariga fr sina verksamheter och ska flja upp sin verksamhet och ekonomi.
Nmnderna ska godknna en delrsrapport per verksamhetsomrde per den 30 april och den 31
augusti. Delars rapp orten upprttas av frvaltningens tjnstemn och ska innehlla utfall fr
verksamhetsmtt och mlindikatorer, ekonomiska prognoser och bedmning av mluppfyllelse fr
nmndens ml. Den ska ven innehlla frslag p tgrder som nmnden avser vidta vid avvikelser.
Delrsirapporter behandlas i nmnden och drefter i kommunstyrelsen och kommunfuLLmktige.

1 Viktiga hndelser
Det r ett fortsatt hgt tryck p frvaltningen beroende p hgkonjunktur och Tyress positiva
utveckUng. Den stora konkurrensen om personal inom stadsbyggnadsomrdet kvarstr men
Stadsbyggnadsfrvaltningen nrmar sig nu en organisation som str rustade fr att hantera den
och den kade komplexiteten mnga projekt innebr. Det leder till att vi i
mindre utstrckning behver anlita externa konsulter och kan hantera fler projekt internt. Mindre tid

kande rendemngden

och pengar behver frhoppningsvis ocks lggas p rekrytering under ret.
I maj berknas den nya versiktsplanen Tyres 2035 att antas i komnaun fullmktige. Det nya
dokumentet kommer att vara ett effektivt redskap fot att styra kominunens framtida utveckling och
lgger grunden till mjligheterna att fortstta skapa attraktiva livsmiljer. Det arbetsstt som anvnts
under hela processen har p ett mycket framgngsrikt stt skapat engagemang och delaktighet hos
Tyresborna.
Under vren har Stadsbyggnads frvaltningen arbetat vidare med komjnunens nsta stora
s tadbyggnads projekt: Wttinge. I brjan av april anordnades en- Wttingedag dit nrmare hundra
byggherrar anmlde sig fr att f veta mer om omrdet och den markanvisningstvLi.ng som planeras
till hsten.
Frvaltningen har under brjan av ret ven arbetat Intensivt fr att bidra till det
lokalfrsrjningsprogram

som tagits fram fr komniunala verksamheter. Som ett led i detta har

planarbetet fr en ny central frskola Inletts. Planen fr en ny skola och ldreboende i Fornudden har
antagits.

2 Uppfljning och analys
IVIl och uppdrag

Strategiskt mlomrde
Livskvalitet - den attraktiva kommunen
Visionen om Tyres sona den mest attraktiva kommunen l S to ckhohns regionen ska prgla allt arbete.
Det ska vara styrande fr den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prgla den mngfald av
verksamheter som bedrivs av kommunen eUer fmansleras via kommunen oavsett om det handlar om
skola, ldreomsorg eller patkfr\raltning. En genomtnkt och lngsiktig stadsplanering ska mjliggra
4

ett Tyres sotn vxer och tar ansvar i Stockhoknsreglonen, samddigt soin Tyress vrden - nrhet rill
natuten och stora grnomrden, nrhet tiU vatten och skrgrd, nrhet tiU storstaden och vr trygghet
i vardagen - ska vrnas. Det ska vara ltt att leva i Tyres och vara Tyresbo. Tills animans, l dialog
med alla Tyresbor, skapar vi franatidens Tyres, den attrakdvaste konimunen dr man vill leva hela
livet.
Strategiskt ml

Tyres r en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner
Nmndml
Konimzinens Ue centrumomtden utvecklas ined nya bostder till attraktiva livsmiljer i
enUghet med visionen i P 2035*
;fcSom cen.ttunioinrden rknas hat l km radie kring Tyres Centrum, Trollbckens Centrum och
Sfrandtofget.
Kommentar:
Arbete pgr med ett flertal projekt sont bidrar till att de tre centrumonirdena utvecklas, projekten
Ugger bde i planskede och i genomfrandeskede. I projekten ingr ocks att skapa vrden fr alla
tyresbor i form av uppdatetade offentliga miljer med hga kvalitØeroch frbttrad infrastruktur.
Frsta etappen av Norra Tyres centrum t nu under genomfrande. De tre bygghettat som tilldelats
matkanvisning har nu tilltrtt sina fastigheter, varav BoTfygg har pbrjat byggnation av ett
sextonvningars hyresrttshus inom kvarter tv. Riksbyggen och Sma korrLtnet pbrja byggnation
av sitt gemensamma kvatter under vren. Frsljningen av bostadsrtter hat gtt niycket bra inom
fcyarteret. Plaaarbetet har terupptagits av etapp 2 och 3 tillsammans med dUtnkta byggheuar. Till
sommaren finns en frdig systemhandling fr hela Notra Tyces centrums infrastruktur vilket
korrutnei: underltta fortsatt arbete. Granskning av etapp 2 och 3 berknas hllas under hsten.
Just nu pgr ven planarbetet i projekten Granitvgen, Gtanngsvgen och Granngs torget, dr
kommunen koinmer att niarkanvisa byggrtter fr bde hyresrtter och bostads rtter. SatntUga planer
har varit ute p samrd och Granngsvgen ven granskning. I samband med respektive planatbete
ses ocks allmn platsmark ver och tgrder fr t ex frbtttad infrastruktur, kad trafikskerhet och
gestaltning planeras. Fr varje projekt tas ett kvalitetsprogram fram fr att skerstlla attraktiva
bostder och utemilJet.
Planen fr Apelvgen r ute p samlad under maj tnnad, vilket inleddes med ett vlbeskt
samrdsmte. Arbete med bebyggelsens placering, volymer och gestaltning pgr tillsammans med
tilltnkta byggherrar.
har antagits. TiU projektet hr ocks nya allmnna
platser i form av torgytor och hgte kvaUtØp gator och gng- och cykelbanor.

Detaljplan och tillhrande avtal fr Sdergrden

Under vren har vi tagit ytterligare steg i arbetet med det nya bostadsomrdet Hasselbacken. Just nu
lggs el, tele/fiber, fjrrvrme samt vatten och avlopp net i gatan. Frberedelser infot: utbyggnaden av
gng- och cykelbanan lngs Njupkttsvagen, som en del av genomfrandet av projektet Pluto, har
pgtt.

Byggstart blir i maj.

Stadsbyggnads frvaltningen har pbrjat ett arbete med att ta fram indikatorer fr att kvandtativt
kunna bedma nmndmlets kvaUtetsdel attraktiva livsmiljer". D detta Inte ar klart n r
mluppfyUelsen om l<valitet svrare att analysera fuUt ut. Arbete med kvalitets program i planprojekten
kopplat tUl avtal med byggherrarna ger nd visst skerstUande av hg kvaUtet p bostderna sotn
byggs. Att komnia igng med stadsbildsanalysef i planarbetet kan ytterligare strka kvaliteten.
Bedmningen r att mlet med 300 bostder i antagna detaljplaner i de tre centrumomrdena konuner
att uppfyllas rtt precis under ret. Det r antagandet av planerna fr Sdergrden, Tresjvgen och
Granngsvgen som kommer att bidra tiJJ. att mlet uppfy-Us. Under ret kommer planerna fr
Grna ngs torget, NTC etapp 2 och 3 samt Gramtvgen vara under ett gransknings sked e, vaket
konnmer att leda dll att resultatet fot antagna planer 2018 borde se ngot bttre ut.
Med antalet frdigstllda bostder inom cenfcrumoinrdena kommer inte mlet ns detta r. Det r
projektet Trdgrdsporten, som berknas st klart fr inflyttning i december, som bidrar mest till
mlet. ˜ven hr ser prognoserna fr 2018 bttre ut.

Titel

Utfall 2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall
2017-04-30

Ml 2017

Plan och exploatering - antal
bostder i antagna detaljplaner
under aret

33

51

674

265

400

Kommentar: Mlet om 400 bostder kommer troligtvis inte uppns. Detta beror till stor del p naturliga
variationer mellan ren. Utfallet fr 2016 var hgre n mlet och 2018 frvntas ocks resultatet bli hgre
n mlet. Vakanser inom planenheten bidrar ocks. I utfallet 2017-04 mgr: Sdergrden 230 bostder,
Tresjvgen 15 bostder, Kryddvgen etapp 3 20 bostder.
Plan och exploatering - Antal
frdigstlltla lgenheter och
smhus per l 000 invnare,
rsgenomsnitt

9,56

6,63

8,30

1,2

>6,52

230

300

Kommentar: Mlet kommer inte att uppns.
Plan och exploatering - antal
bostder i antagna detaljplaner
UDder aret i kommunens tre
centrumomrden

Kommentar: Mlet bedms precis kunna uppns innan rets slut. I utfallet 2017-04 mgr Sfldergrden
230 bostder. Under ret frvntas Granngsvgen antas med ytterligare 80 bostder.
Plan och exploatering - antal
frdigstllda lgenheter och
smhus i kommunens tre
centrumomrden *
Kommentar: Mlet bedms inte uppns.

238

7

225

*Som centrumomrden rknas hr l km radie kring Tyres Centrum, Trollbckens Centrum och
Strandtorget.

Strategiskt mlomrde
Medborgarfokus - varje Tyresbo i centrum
Tyres komniun arbetat uti&n ett medborgarperspektiv. Det innefattar hg seryiceknsla, god
nbarhet, gott bemtande och stor lyhrdhet gentemot medbofgarna - bde sotn myndighet och
serviceorganisation. Kommunen har en fristende tillsyns organisarion fr att trygga kvaliteten och
stimulera verksamhetsutvecklingen. Vr samordnade satsning p e-tjnster fjcenklar medborgarens
vardag och ger en snabbare rendehantering. Vi beaktar ven tillgngUghetsaspektet fr att underltta
fr personer med funktionsnedsttning. De gemensajmma frhllningsstt
kontakter med medborgarna r:

soni ska genomsyra. vta

"

Medborgarperspekdv: Tyres kommun har ett uttalat medborgar? erspekdv med stor
serviceknsla och lyhrdhet gentemot enskilda invnare.

"

Valfrihet: Tyres kommun erbjuder olika alternativ fr att ge medborgarna kade
vaimjligheter.

"

Respekt: Tyres kommun visar tolerans och respekt fr den enskilde individen och
mnniskors lika vrde.

"

Nrhet: Tyres kornmun ska bidra tiU ett sainhUe dr beslut s lngt sona mjligt fattas av
eller nra mnniskor sjlva.

"

Tillgnglighet: Tyres komtnun ska vara tiUgngUg som atbetsplats och sotn
serviceorganisation fr alla.

Strategiskt ml
Tyresborna kan pverka kommunens verksamhet
Kommentar:
Att kontinuerligt utveckla servicen och frbttca medborgarperspekdvet inom vra
s tadbyggnads process ef r ett tydligt ml fot Stadsbyggnadsfrvaltni.ngen. Fot att kunna uppn det
frstrktes verksamheten m.ed tv komnaunikatter undet frta ret Kommunikat-cerna arbetar
bland annat med att ta fram kommunikationsplaner i de strre projekten fr att se till att alla invnare
fr tillgng till samma infoftnation tidigt 1 projekten. De fokusetar ocks p att utveckla vta
medborgardialoget samt ser rilt att vi fr en enhedig grafisk formgivning av det material vi ger ut,
Deras arbete har ocks tnjliggjort att Stadsbyggnadsfrvaltningens arbete har kunna bli mer
ltttUgngligt fr inedborgare genom att vr nrvaro i sociala medier har kat, exempelvis genom
kortfilmer soin beskriver vra projekt p ett pedagogiskt stt.
Genom att Stadsbyggnadsfrvaltningen har koordinatorer som arbetar riktat mot olika enheter kan
medarbetarna speciaUsera sig inom olika verksamhetsomrden och snabbare ge svar p frgor till
medborgare som vill veta met om olika projekt Undef hsten kommef ett intensivt arbete med att
skapa en ny stads byggnads? ortal p webben att genomfras i samband nied att \v\vw.tyreso,.se grs
om. Detta r ett steg mot att kunna attrahera fl.er beskare p \vebben, oavsett om det r medborgare,
byggherrar eller potentiella medarbetare.

Blomstrande nringsliv
Entteprenrsandan r stark l Tyres. Komjnunen frmjar fretagsklLnaatet och inbjuder till
nyetableringar av fretag. En nra samverkan med nringslivet r en framgngsfaktor. Genom god
planering kan fler arbetsplatser och fretag f utrymnie att etablera sig och vxa i Tyres. Det ska vara
enkelt att vara fretagare och entreprenr i Tyres - kommunens service ska vara god och snabb. Vi
konkurrerar aldrig med nringslivet. Ett bra lokalt fretagsklimat bidrar ull hg sysselsttningsgrad
och f arbetslsa.
Strategiskt ml

Tyres hr till de 25 bsta kommunerna i Sverige nr det gller fretagsklimat.
Indikator

Titel
Tyress ranking i ¯rets fretagarkommun
Fretagare bedmer kommunens fretagsklimat Svenskt Nringsliv

Utfall
2014
39
43

Utfall
2015
46
62

Utfall
2016
Inget vrde

18

Ml
2017
25
25

Kommentar:
Den 26 september presenteras tets ranking av alla kommuner och den 22 maj presenteras 2017-rs
"fretagare
Svenskt Nringsliv". Drmed
bedmer kommunens fretagsklimat
resultat for hut
redovisas samtliga indikatorer i delrsbokslut tv, senare i r.

God och lngsiktig hushllning med effektiva verksamheter
Tyres kommun har en lngsiktigt stabil ekonomi nied fokus p koramande generationer. Fr en
lngsikdgt stabil ekonomi r det ndvndigt att ha vissa verskott fot att mta behov av investeringar,
underhU, utbyggnad, tillvxt och kommunens pensionstaganden mot vra medarbetare.
Kommunens arbete prglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus p njda medborgare. En
strvan r att samordna resurser och se till gemensamma behov som kominunen och medarbetarna
har. Tyres komnaun visar respekt fr skattebetalarna - Tyresborna - genom att strva efter
kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bsta mjliga resultat. Den kommunala
utdebiteringen ska hUas p lgsta mjliga niv fr att mjliggra god och lngsikdg hushllning i
kommunen.
Strategiskt ml

Varje verksamhetsomrde ska bedrivas inom ramen fr tilldelade ekonomiska
resurser
Indikator

Titel
Ekonomiskt resultat, Tkr

Utfall 2014
504,0

Utfall 2015
-62,0

Utfall 2016

32

Utfall 2017-04

699

Ml 2017

o

Kommentar:
Verksamhetsomrdet har fr 2017 budgeterat ett underskott ra 6^4 mkt. Det positiva resultatet om
699 tkr per den 30 april af en fljd av intkter enligt budget tnen lgre kostnader n budgeterat.
Konsultkostnader fr perioden t lgt, delvis ull fljd av att kostnader tagits under tidigate
planskeden under 2015-2016 m.en som fakturerats frst under vren 2017.
Planenheten har lga. kostnader fr projekt inom park- och tr fiks trategi d dessa skjutits franat till
fljd av att man prioriterat andra projekt nied mer tidspress.
Prognosen fr helret om ett minusresultat kring 6 mkt: kvarstr d vi ser att ovan nmnda kostnader
konimer behva tas senare under tet.
Fr rets fyra frsta mnader har 2 mkr i personalkostnader kunnat lyftas frn drift till investering.
Det r 700 tkr lgre n budgeterat vilket pverkar driftsresultatet. Mest pverkas tesultatet ft caarkoch exploaterings enheten som budgeterat fr att lgga strst del av personalkostnader niot
investeringar. Diskussioner kring fedovisningsregler fr tunkostnad personal soni arbetar mot
investeringar och hur dessa pverkat verksamhetsomrdets resultat pgr

fortfarande.

Attraktiv arbetsgivare
Tyres kornmun prglas av en god service till medborgarna. Fr detta ktvs motiverade och
koinpetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott atbetskUmat. Tyres ska strka sin
profil sona attraktiv arbetsgivare fr att kunna rekrytera och behlla kompetent petsonal. Tyres
erbjuder innga vgat in tiJl arbete i kommunen. Vi erbjuder stunuletande atbetsuppgifter i en
utvecklande milj, god atbetsmUj, goda mjKgheter till utveckling av katriren samt
konkurrenskrafdga lner.
Strategiskt ml

Medarbetarna rekommenderar Tyres kommun som arbetsgivare.
Indikator

Titel
Andel av de anstllda som rekommenderar Tyres kommun
som arbetsgivare

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall 2017-

87,0 %

94,0%

Inget
vrde
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Kommentar:
Inget vtde har tagits ffani n utan en ny underskning kommer att genomfras av HR-avdelningen
under hsten. Stadsbyggnads frvaltningen ska stndigt arbeta fr att alla inedarbetate ska ha de bsta
att gra ett bra Jobb. Frvaltningen ai-betar hrt fr att kunna erbjuda attraktiva
villkor och najlighet tiU kurser, lokaler, studieresor, bra ledarskap, utvecklings mjligheter etc. fr att
frutsttningatna

p s vis kunna behlla kompetent personal.

Medarbetarnas sjukfrnvaro r lgre n fyra procent.
Indikator

Titel
Den totala sjukfrnvaron inom
Stadsbyggnadsfrvaltningen (%)

Utfall
2014
2,55 %

Utfall
2015
6,42 %

Utfall
2016
8,07 %

Utfall
2017-04
7,46 %

Ml
2017

4,0 %

Kommentar:
I TI redovisades sjukfrnvaron fr hela fryaltmngen. UtfaU 2017-04 avser perioden jan-mars 2017.
Frvaltningen har en fortsatt frhjd sjukfrnvaro som delvis kan frklaras med att frvaltningen har
flera medarbetare som r lngtids sjukskrivna av ej arbetsrelatetade orsaker. Frvaltningen tar dock p
strsta allvar att siffrorna ligger frhllandevis hgt och arbetar intensivt med att ge bde medarbetare
och chefer de verktyg som behvs fr att upptcka och frhindra lngvarig stress och hg
arbetsbelastning. Vi arbetar ocks frebyggande, terkonimande och individuellt med kartlggning
"livshjulet". Vi
synliggt vra resultat och delar med oss av dem till hela
med hjlp av verktyget
frvaltninsen.

Sysselsttningsgraden r anpassad till de anstlldas nskeml.
Indikator
Titel

Utfall 2016
(SBF)

Utfall 2016 (Tyres
kommun)

Andel av de anstllda som anser att sysselsttningsgraden r
anpassad efter deras nskemal
Nej jag vill arbeta mer
Nej jag vill arbeta mindre

85%

89%

2%
13%

4%
7%

Kommentar:
Under 2017 planeras Inget nytt vrde att tas fram eftersom medarbetarunderskningen gts vartannat
r. Frvaltningen arbetat kontinuerUgt fr att ka m-edarbetamas mjligheter tiJA fl.exibla atbetsttder
som gr att kombinera med det individueUa livspusslet. Detta har blivit en srskilt viktig frga d en
stor del av verksamhetens medarbetare r l familj ebdan de lder och vill kunna ta ut delar av sin
frldraledighet p 50 %, vilket r ett nskeml

som frvaltningen vUl kunna mta.

Srskilda uppdrag
Srskilda Kppdrag som ska genomfras nder mandatperioden

s

l varje nmndplan behandlas aktiviteter frn kommunala funktionshinderrdets
frslag till Tillgnglighetsplan fr 2017-2019.
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Kommentar:
Frvaltningen bevakar att reglerna om tillgnglighet enUgt plan- och bygglagen efterfljs i planarbetet,
vid byggsamrd och i samband ined att bygglov ges.

"

Taxor och avgifter

Alla nmnder ska rligen se ver sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintkterna ska bidra till
verksamheternas finansiering.
Kommentar:
Plan- och bygglovs taxan, som ven innehller taxa fr mt- och kartverks aniheten, fresls

revideras.

Ett frslag till detta kan antas p kon-LmunfuUmktige i juni och brjar i s fall glla l januari 2018.

"

Konkurrensutsttning

Kommentar:
Upphandlingar av konsulter och entreprenader grs lpande enligt LOU.

" Arbeta fram en centrumutvecklingsplan fr Trollbcken som omfattar strckan
lngs Vendelsvgen frn Drewiken till Sdergrden i syfte att mjliggra
mindre frttningar med bostder och frbttrat service- och centrumutbud

Kommentar:
Under kvartal l har Trollbckens centrums ttk ndrat inriktning frn att utteda kommande
centrumutveckllng i Trollbcken till att ett planprogram enligt PBL ska upprttas. Det har hllits tv
workshops i syfte att ta fram underlag till vergripande vision fr den framtida utvecklingen av
Trollbcken. Fljande vfdeord togs fram Grnt, Varierat, Vlkomnande och Fretagsamt.
Underlag som tagits fram och r undei: franatagande t:
"
"
"

vergripande trafikutredning (2016)
vergripande kostnadsberkning fr verdcknlng av Gudbroleden (2016)
Riskanalys fr vibrationer och buUer utmed Vendelsvgen (2017)

"

Riskanalys fr Gudbroleden

"

Geoteknlsk utredning, Vendelsvgen

avtopad
avropad men ej klai: tUI plans amrdet

Ett frslag tUl vision vei: markanvndning har tagits fram och planprogrammet r under
framtagande. Programmet ska upp fr beslut otn samrd i MSU i juni och frvntas antas i Januari
2018.

Planera Trdgrdsstadens tredje etapp
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Kommentar:
Arbetet har Inte pbrjats. Omrdet har fr nrvarande ett mycket stort vrde sona
masshanteungsplats fr utbyggnad av VA och vgar p stra Tyres, som annars skulle behva kras
lnga strckor dU andra delar av Stockhokn for mellanlagring, vilket skulle innebra stora
konsekvenser fr miljn och kommunens ekonomi. Projektet bedms dessutom inte vara
konjunkturknsligt, vilket gr att frvaltningen hittills prioriterat utveckling av andra omrden,

"

Genomfra ett arbete i syfte att effektivisera Tyress fretagsomrden s att
fler arbetsplatser kan rymmas, fler fretag etableras eller tilltas expandera

Kommentar:
Det som kvarstr av uppdraget r en nrmare genomlysning och eventueUt framtagande av ett
planprogram fr Bollmora industriomrde vUket planeras pbrjas under 2018. Inga aktiviteter
planeras under 2017.

"

Utveckla nya och frbttrade lokaler fr bibliotek, kulturverksamheter,
frskolor, ldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyres
Centrum

Kommentar:
Under ret har frhandngar inletts med Henas angende uppfrandet ett ldreboende, bostdet: och
frskola inom etapp 2. De arbetar fr nrvarande m.ed ett frslag och planarbetet kan
frhoppningsvis terupptas under hsten.

Utarbeta riktlinjer och en process kring strategiska markfrvrv

Kommentar:
Arbete pgr med att ta fram markfrsrjningspoUcy (externt dokument) och markfrsrjningsstrategi (internt arbetsdokument) och utkast finns framtaget. Flertal workshops har hUits inom
frvaltningen samt med milj- och samhllsbyggnadsutskottet under vren. Policyn r planerad att
antas av komniun fullmktige i augusti/september och komnier mnehlla prioritering meUan omrden
samt beskrivning av hur frvaltningen ska jobba med markfrvrv
markreserv,

fr att skra en framtida

» Vidta fortsatta tgrder fr frbttrad framkomlighet lngs Tyresvgen
Kommentar:
Efter svrigheter att rekrytera, en extern projekdedare fr projektet har vi beslutat att tillstta en intern
resurs frn versiktsplanerarenheten i projektledarroUen fr paraplyprojektet, tills vidare.
verklagandet av tilldelningsbeslutet fr delprojekt Petterbodatondellen har avgjorts och
12

fciUdelningen kan nu genomfras. P gtund av frseningen soin verklagandeprocessen innebr hat
dock kommunen beslutat att tiU att brja med bara g vidare med gng- och cykeltunnel, som bedms
ge stor effekt p framkotnLigheten samtidigt som den mte str fldet p Tyresvgen lika mycket
under byggtiden. VattenfaU. r klara att lgga ner krafdedningen.

"

Inleda arbetet med att upprtta naturreservat runt Telegrafberget och runt
Barnsjn

Kommentar:
Avsikten r att samrda frslag till beslutsunderlag fr Telegrafberget undei: hsten. Projektet har
dragit ut p riden jmfrt med planen, d mycket Ud gtt till att internt besluta om en lmplig
avgrnsning inklusive en grn korridor som kopplar samman med Klvbergets naturreservat.
Arbetet med Barnsjn hat inte pbrjats, till frdel fr Telegra (berget. Under hsten berknas
projektet tas upp i milj- och samhUsbyggnadsuts kottet, fr tt f uppdraget och presentera en frsta
idØtill avgrnsning. Frhoppningen r att gtns frhllanden fr reservatet kan utredas under 2017.

Nmnduppdrag
Nmnduppdrag

"

En ny strategi fr stra Tyres tas fram som mjliggr fler alternativ fr
utbyggnaden och planeringen av omrdet.

Kommentar:
Arbete med en ny strategi f-c Ostca. Tyres pgr och kommer delrapporteras till milj- och
samhllsbyggnadsutskottet i juni med fokus p inre Brevik med bland annat ridplan, etappindelning
och byggrtter. Uppdaterad kalkyl r framtagen och ett frslag till nya investeringsbeslut kommer
finnas framtagna till kommun fulLmktiges sammantrde i juni. Ftamtagande av riktlinjer fr
gatukostnader har tillfrts projektet och de berknas kunna antas av kommuafuUinktige 1 augusd.
Riktlinjerna fr gatukostnaderna samjmanfattar kommunens principer fr uttag av gatukostnad samt
fresls mnehUa ett takpris fr befiLndiga vUla fastigheter. Strategin bedms kunna vara helt klar under
tet.

3 Slutsatser och konsekvenser
Frvaltningens arbete med att marknadsfra Tyres kommun bland byggheftar hal: givit utdelning
och det finns ett mycket stort intresse att utveckla projekt i komniunen. Frvaltningen behver nu
bibehlla intresset hos bygghertatna i vntan p tt nya projekt kan tilldelas. Under 2016 och hittills
under 2017 hat vldigt f nya markanvlsningat getts. Det innebr att det under 2018 behver pbrjas
fler projekt fot att mlet med 300 nya bostder per r ska ven ska kunna uppns 2022 och framt.
Frvaltningen har breddat sin kompenfcens och byggt upp en organisation sona stt vl rustade infr
genomfrandet och planerandet av vira stadsbyggnadsprojekt. Det stora trycket i branschen gr det
dock svrt att rekrytera och behlla kompetent personal inom frvaltningens alla oinrden.
Medarbetarna upplever fortsatt att tempot r hgt och att det ofta t svrt att f tiden att rcka tUl,
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speciellt nr organisadonen r sllmmad p.g.a.. vakanser. Frvaltningen fortstter drfr sin satsning p
att arbeta nied arbetsmiljfrgor under ret och ocks med oUka tgrder fr att strka frvaltningen
som en attrakdv arbetsgivare bde fr befintliga och bKvande medarbetare.
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Bilaga 1
5 Ekonomisk rapport- tabeller
Driftsredovisning per verksamhet
Tkr

Intkter TI 2017

Kostnader TI
2017

Resultat TI 2017

Prognos 2017

Mark och exploatering

4 642 000

6 390 000

-l 748 000

- 2 313 000

Plan

6318000

4 110 000

2 208 000

-4 092 000

Mt och Kart

3 449 000

3 210 000

239 000

o

14 409 000

13 710 000

699 000

Totalt fr niyndighet

6 Verksamhetsmtt
Titel

Antal beskare p den externa
webbkartan under ret

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall 2017-

16807

19284

17700

19433

04

Kommentar: 6413 anvndare under 120 dagar. 120 dagar r ca 33 % av 365 dagar vilket ger ett berknat tal
fr antal anvndare p rsbasis p 6413/0,33= 19433 anv/r. Detta tyder p en kad anvndning jmfrt
med 2016.
Leverans av nybyggnadskartor sker inom tv
veckor (medel)

1,6

1,6

1.2

1,2

Kommentar: Under perioden perioden s har leveranstiden fr nybyggnadskartor varit i snitt 1,2 veckor.
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Milj- och
smhUsbyggnadsuts kottet
2017-05-22

Datum

2017-05-22

Tid

08:30-11:20

Plats

BoUmora

Beslutande

Se nfvaroUsta

vriga deltagare

Se ntvarolista

Justeringens plats
och tid

Stadsbyggnadsfrvaltningen 2017-05-24

Paragtafer

56-69

Sekreterare

Ordfrande
Fredrik Sawesthl

Justerande

"ctt^i/^
&
Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet r justerat. Justeringen har tillknnagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte t sanima sak som verklagandetiden.
Organ

Milj- och samhllsbyggnads utskottet

Sammantrdes datum

2017-05-22

Datum d anslaget stts upp

2017-05-25

Datum d anslaget tas ned

2017-06-16

Frvaringsplats fr protokollet

SamhUsbyggnadsfrvaltningens

arkiv

Underskrift

Utdrags bestyrkande

rs

fyres komnui
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Milj- och
sanihlls byggnadsuts kottet
2017-05-22

Nrvarolista
Beslutande
Fredrik Sawesthl (M)
Mats Lindblom (L)
Marie ¯kesdottet (MP)
Ankl Svensson (M), tjnstgrande
Ulrica Riis-Pedetsen (C)

under §63-68

Leif Kennerberg (KD)
Anita Mattsson (S)
Kfistjan Vaigut (S)
Anders Linder (S), erstter Lennart Jnsson (S)

Ersttare
Dick Bengtson (M), tjnstgrande
Peter Odelvall (M)

uadet §56-62

Helen Dwyer (C)
Peter Bylund (MP)

vriga
Andrea Strm, tfstabschef. Stadsbyggnads frvaltningen
Amalia Tjrnsrig^ enhetschef fr mark- och exploatering. Stads byggnads frvaltningen
Christina Bolinder, Planatkltekt, Stads byggnads frvaltningen
Emelie HU, Exploateringsingenji:, Stadsbyggnads frvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekcetetare, Miljpardet
Hanna Furstenberg-Danielson, Planarkitekt, Tema
Helena Swahn, Enhetschef fr mt- och kartenheten, Stadsbyggnadsfrvaltningen
Jannice Rochstroh
Jennifet Peel, Projekts amordnare, utskottssekteterare. Stadsbyggnad s frvaltningen
Johan Nilsson, Byggprojekdeda.re, Stads byggnads frvaltningen
Karl Schriver-Abeki, Konitnunikatf, Stadsbyggnads frvaltningen
Maria Harvig, Kommunikatr, Stadsbyggnads frvaltningen
Martin WaUin,tf enhetschef fr byggledning och projektering, Stadsbyggnadsfrvaltningen
Marita Bertilsson, polidsk sekreterare. Socialdemokraterna
Sara Kopparberg, Stads byggnads chef, Stadsbyggnadsfrvaltningen

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

h

tyres korrmui

SAMMANTR˜DESPROTOKOLL
Milj- och
s amhaUsbyggnadsutskottet
2017-05-22

Sofia Enebofg, trafikplanerate, Stadsbyggnadsfrvaltnlngen
Veronica Mofalk, byggprojekdedare. Stadsbyggnads frvaltningen
¯sa de Mander, PoUdsk sekretei-are, Liberalerna
Julia Hedman, Prakdkant, Stadsbyggnads frvaltningen
Anna Gustafsson, Exploatermgsingenjf, StadsbyggnadsfrvaJtningen
Benny Berg, ControUet, Kommunstyfels e frvaltningen
Gran Bardun, Kommunekolog, Stadsbyggnads frvaltningen
Johanna Ronnheden, tf enhetschef fot vefslktsplanerings enheten,
S tads byggnads frval tnirigen
Michael Johansson, Konsult, Helm

Frnvarande
Anna Steele (L)
Anna Lund (I<D)
Lennart Jnsson (S)
Katin Ljung (S)
Inger Gemicioglu (V)

Justerandes sign

Utdrags bes tyrknde
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