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Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 förperioden maj —
augusti 2017 förmiljö- och samhällsbyggnadsutskottet och oiTifattar
verksamhetsområde 10. Delars rapporten innehåller även en prognos förhelåret
2017, uppföljningav mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat
per verksamhets omfad e.
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Föt-valtningens uppdrag äratt se dll att dc av kommunfullmäktige fastställda
målen uppnås samt att planerna förverksamheten och ekonomin följs. Vid
befarat budgetöverskriclande ska nämnden besluta om nödvändigaåtgärder
snarast möjligt. Om åtgärdernai väsentlig utsträckning försämraruppfylliindct
nv verksamhetsmål ska åtgarclern?i underställas kommunstyrelsen förförslagull
beslut i kommunfullmäktige.

Måloch uppdrag
I juni antogs kommunens nya översiktsplan,Tyresö2035, som blir ett effektivt
redskap föratt styra kommunens fmintida utveckling och lägger grunden till
möjligheterna att fortsätta skapa attrakdva livsmiljöer.
Förvaltningens nya organisation har börjathitta, sin form och de flesta
funkdonef är på plats, även om det finns vakanser på vissa enheter och nya
mcdflfbetarc fortfarande kräver upplärning. Fyra av föi*valtningens elvn chefer är
förnärvarande föräldralcdiga,vilket ställer högrekrav på de chefer och
mcclarbctfl.re som finns på plats. Fördelenaf dock att fler får chans att prövapå
chefsrollen som tillförordnad chef eller får ökatansvar på annat sätt.
Fokus under året har leg^t på genomförandet ftv färdiga planer samt pågående
pliinprojckt som startats tidigare år. Ovanligt få planprojekt har startats upp
under året, vilket kommer påverka bosttidsprocluktioncn negativt på sikt.
Gcnotnförandctav projekten Kryddvägen och Temyntan i södraBollmora
samt kvnrteretjärnet 7 i norra Bollmora har startats.
Planarbete i granskningsskedet pågåri projekten Granitv^ägen och
Crfanängstorget, där kommunen kommer ^tt anvisa mark förbåde hyresrätter
och bostadsrätter. I samband med respektive pl^narbctc ses också allmän
platsmnrk överoch åtgärderfot t ex förbättradinfrastruktur, ökad trafiksäkerhet
och gestaltning planeras. Förvarje projekt tas ett kvalitétsprogra in fratn föratt
säkerställaiittrakdva bostäder och utcmiljöer.
Planen förApelvägen ärute på sainråd under niaJ nraånacl, vilket inleddes tned
ett välbesöktsamrådsmötc.Arbete med bebyggelsens placering, volymer och
gestaltning pågårdllsiimm^ns med tilltfinkta byggherrar.
Planerna, förGranängsvägcnoch Kryddvägen etapp2 förväntasantas innan
årsskiftet.
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Detaljplan och tillhörandeavtal förSödcrgårdensamt Skola och äldreboende
vid Fornudden har antagits. Båda planerna har dock överklagfits.
Föratt trygga den kommunala lokfilförsörjningenhaf ett planarbete fören
'l'rollbackcn
förskolai Bollinora och förett LSS-boencle i
påbörjats.
Under våren har vi tfigit ytterligare steg i arbetet med det nya bostadsområdet
H^sselbackcn. Just nu läggs el, tele/fiber, fjärt-värmesamt vatten och avlopp ner
i gatan. Utbyggandet av gång- och cykelbanan längs Njupkän-svägcn,som en del
av genomförandet fiv projektet Pluto, pågår.Systemhtinclling föfNorra Tyresö
centrums infmstruktur har arbetats fram.

Slutsatser och konsekvenser
Stfldsbyggnadsförvaltningcn kommer att ha en intensiv höst framförsig. Ett
stort: antal projekt planeras få beslut om samråd och granskning samtidigt soin
arbetet med utbyggnaden av ÖstraTyresöärinne i cn intensiv fas. Flera ny^
koiTLpetenser htir rekryterats till fön''altningen föratt minska beroendet av
externa konslutei-. Det ökarvåra möjlighetet-att hålla ihop våra projekt från start
till mal.
När förvaltningenväxer och nya kompetenser har rekryterats ull olika enheter
ställer det stora krav på att vi hållerihop arbetet och ser till att fllla bidrar till en
gemensam helhet. Det är projektens behov som får styra vem som arbetar i
vilket projekt och enhets c hefernn arbetar intensivt fot' att ha en gemensam
prioriterings ordning av olikii projekt. En större föi*valtningställer högrekrav på
att mål och beslutsprocesser är tydligt förankrade hos allii medarbetare. Därföf
pågårett arbete med våra interna styrprocesser och ett kvalitetsarbete fot- att
säkerställaatt alla medarbetare känner cn tydlig koppling till de mål dc arbctfli:
gentemot.

