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Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsföf\raltningen hat upprättat delårsrapport 2 föfperioden maj augusti 2017 förmiljö-och samhäUsbyggnadsutskottet och omfattar
verksamhetsområde 10. Delars rapp orten Innehåller även en prognos förhelåret
2017, uppföljningav mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, aUt redovisat
per verksamhetsområde,
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Förvaltningens uppdrag ärättse tiU att de av kommunfuUmäkUge fastställda
målen uppnås samt att planerna förverksamheten och ekonomin följs.Vid
befarat budgetöversktidandeska nämnden besluta om nödvändigaåtgärder
snatästmöjligt. Om åtgärdernai väsentUgutsttäckning försämraruppfyllandet
av verksamhetsiTtål ska åtgärdernaunderställas kommunstyrelsen förförslagdll
beslut i konununfuUmäktige.

Måloch uppdrag
I juni antogs kommunens nya översiktsplan,Tyresö2035, som blir ett effektivt
redskap föratt styra kommunens fratntlda utveclding och lägger grunden dll
möjligheternaatt fortsätta skapa atttakriva livsmiljöer.
Pörvaltningens nya organisarion har börjathitta sin form och de flesta
funkdoner är påplats, även oin det finns vakanser påvissa enheter och nya
medatbetate fortfarande laäver upplärning. Pyra av föryaltnmgens elva chefer är
förnärvarande föräldraledlga,vilket ställerhögrekrav på de chefer och
naedatbetafe som finns påplats. Fördelenätdock att fler får chans att prövapå
chefsrollen som riUförotdnad chef eller får ökatansvar på annat sätt
Fokus under året har legat pågenomförandet av färdiga planer samt pågående
planprojekt som startats tidigare är. Ovanligt få planprojekt har startats upp
under året,vilket kommet påverka bostadsproduktionen negadvt på sikt.
Genomfötandetav projekten Kryddvägen och Temyntan i södraBollmora
samt Icvarteret Järnet 7 i norra Bollmora har stattats.
Planarbete i gransknings skedet pågåri projekten Granitvägen och
Gfanängstorget, dar kommunen konatnec att anvisa mark förbåde hyfesrättet
och bostadsrätte!:. I samband med respektive planairbete ses också aUmän
platsmark överoch åtgärderfört ex fötbättfadinfrastfuktuir, ökadttäfiksäkerhet
och gestaltning planetas. Förvarje ptojekt tas ett iCT-alltetsprogfam fram föratt
säkerstäUaattraktiva bostäder och utemiljöet.
Planen förApelvägenärute på samråd under maj månad,vilket inleddes med
ett välbesöktsamrådsmöte.Arbete naed bebyggelsens placering, volymer och
gestaltning pågårtillsammans med tilltänkta byggherraf.
Planerna förGranängsvägenoch Ktyddvägen etapp2 föfväntasantas innan
årssldftet.
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Detaljplan och tillhörandeavtal förSödetgårdensamt Skola och äldfeboende
vid Pornudden har antagits. Båda planerna har dock överldagats.
Föratt trygga den kommunala lokalförsörjningenhar ett planarbete föten
förskolai BoILmora och förett LSS-boende i Trollbäcken påbörjats.
Under våren har vi tagit ytterligare steg i arbetet med det nya bostadsområdet
Hasselbacken. Just nu läggs el, tele/fiber, fjärrvätmesanit vatten och avlopp nef
i gatan. Utbyggandet av gång- och cykelbanan längs Njupkärrsvägen,som en del
av genomförandet av projektet Pluto, pågår.Systemhandling föfNorfa Tyresö
centrums infaasttuktur har arbetats fram.

Slutsatser och konsekvenser
Stadsbyggnadsförvaltningenkommer att ha en intensiv höstftamförsig. Ett
stort antal ptojekt planeras få beslut om samråd och granskning samddigfc som
arbetet ined utbyggnaden av ÖstraTyresöärinne i en intensiv fas. Flera nya
kompetenser har relccytetats till förv-altningen föratt minska betoendet av
externa konslutef. Det ökarvåramöjligheteratt håUäihop våra projekt från statt
tfllmål.
När förvaltningenväxer och nya kompetenser har rekryterats till olika enheter
stäUef det stora luav på att vi hållerihop afbetet och ser tUl att alla bidrar till en
gemensam helhet. Det är projektens behov som får styra vem soni arbetar i
vilket projekt och enhetscheferna arbetar intensivt föratt ha en gemensam
prioriteringsordning av oUka projekt. En störreförvaltningstäUer högrekrav på
att mål och beslutsprocesser ärtydJigt föranlccadehos alla medarbetare. Därför
pågårett arbete med vårainterna styrprocesser och ett IcvaUtetsatbete föratt
säkerställaatt alla medarbetare känner en tydlig koppling till de mål de arbetar
genteniot.
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Delårsrapport2 - per 31 augusti 2017
Nämnderna äransvariga försina verksamheter och ska följaupp sin verksamhet och ekonomi.
Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31
augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningenstjänstemänoch ska innehålla utfall för
verksamhetsmått och målindikatorer,ekonomiska prognoser och bedömningav måluppfyllelse för
nämndens mål. Den ska äveninnehålla förslagpå åtgärdersom nämnden avser vidta vid avvikelser.
Delårsrapporterbehandlas i nämnden och därefterl kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

1 Viktiga händelser
I maj antogs kommunens nya översiktsplan,Tyresö2035, som blir ett effektivt redskap föratt styra
kommunens framtida utveckling och lägger grunden tiU möjligheternaatt fortsättaskapa attraktiva
livsmiljöer.
Förvaltningensnya organisation har börjathitta sin form och de flesta funktioner är påplats, ävenom
det finns vakanser på vissa enlieter och nya medarbetare fortfarande kräverupplärning. Fyra av
för\''altningens elva chefer ärförnärvarande föräldralediga,vilket ställerhögrekrav på de chefer och
medarbetare som finns på plats. Fördelenärdock att fler far chans att prövapå chefsrollen som
tillförordnadchef eller får ökatansvar på annat sätt.
Fokus under året har legat pågenomförandet av färdiga planer samt pågåendeplanprojekt som
startats tidigare år. Ovanligt f?t planprojekt har startats upp under året, vilket kommer påverka
bostadsproduktionen negativt på sikt. Genomfömndetav projekten Kryddvägenoch Temyntan i
södraBollmora samt kvarteret Järnet 7 i norra Bollmora har startats.
Plan^irbete i granskmngsskedet pågåri projekten Granitvägen och Grnnängstorget, därkommunen
kommer att anvisa mark förbåde hyresrätter och bostadsrätter. I samband med respektive planarbete
ses också aUmän platsmark överoch åtgärderfört ex förbättradinfrastruktur, ökadtrafiksäkerhetoch
gestaltning planeras. Förvfirje projekt tas ett kvalitetsprogram fram föratt säkerställaattraktiva
bostäderoch utemlljöer.
Planen förApelvägen är ute på samråd under maj månad,vilket inleddes med ett välbesökt
samrådsmöte.Arbete med bebyggelsens placering, volymer och gestaltning pågårtillsammans med
tilltänkta byggheaaz.
Planerna förGranängsvagen och Kqrddvägen efapp2 förväntasantas innan årsskiftet.
Detoljphn och tillhörandetivtal förSödergårdensamt Skola och äldreboende vid Fornudden har
antagits. Båda planerna har dock Överklagats.
Föratt trygga den kommunala lokalförsörjningenhar ett plan^rbete fören förskolai Bollmora och
förett LSS-boende i Trollbäcken påbörjats.

Under våren h?ir vi tagit ^terligate steg i arbetet med det nya bostadsområdet Hasselbacken. Just nu
läggs el, tele/fiber, £]ärr\Tärmesamt vatten och avlopp ner i gatan. Utbyggandet av gång- och
cykelbanan längs NJupkärrsvägen,som en del av genomförandet av projektet Pluto, pågår.
Systemhandling förNorra Tyresöcentrums infrastruktur har arbetats fram.
Tyresökommun börjadearbeta i Södertörnskommunemas gemensamma kartsystem (SGD). SGD
ska bidra till effekävare verksamheter inom mät-, kart- och GIS-området. Att ha gemenammfl
arbetsprocesser gör att medarbetarna får fler kollegor och fler personer att sökastödoch hjälp från då
kollegorna inte bara arbetar i samma kommun. Resursdehiingen ska minska nyckelpersonsberoendet
och lednuigsgruppen förGIS-samverkan Södertörnhar visioner om att utveckla samverkan
ytterligare. Att ut\reckla ett gemensamt system innebär att varje kommun bara betalar en bråkdelav
utvecklingskostnaden vilket ärekonomiskt.

2 Uppföljningoch analys
Måloch uppdrag
Strategiskt målområde

Livskvalitet - den attraktiva kommunen
Visionen om Tyresösom den mest attraktiva kommunen i Stockhoknsregionen ska prägla allt arbete.
Det ska vara styrande förden fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den mångfald av
verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om
skola, äldreomsorg eller p£irkfön7'altning.En genomtänkt och långsikdg stadsplanering ska möjliggöra
ett Tyresösom växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samddigt som Tyresösvärden - närhet till
naturen och stora grönområden,närhet till vatten och skärgård,närhet till storstaden och vårtrygghet
i vardagen - ska värnas. Det ska vara lättatt leva l Tyresöoch vara Tyresöbo.Tillsammans, i dialog
med alla Tyresöbor,skapar vi framddens Tyresö,den attraktivaste kommunen därman väl leva hela
livet.
Strategiskt mål

Tyresöären av Sveriges mest attraktiva boendekommuner
Bedömning
^I höggrad uppfyllt

Trend
71

Nämndmål
Kommunens tre centnimområden utvecklas med nya bostädertill attraktiva livsmiljöeri
enlighet med visionen i ÖP2035*
:ftSom centrumområden rakn-as h^lr l km radie kring TyresöCentrum, Trollbäckens Cenrrum och
Strandtorget.

Bedömning

Trend

hög grad uppfyllt
®I

^

Kommentar:
I maj antogs översiktsplanen,Tyresö2035, som lägger grunden förframtida projekt. I juni invigdes
byggstarten vid Kryddvägen och Temyntan i södraBoUmora och kvarteretjärnet7 i norm Bollmora.
Arbetet med att planera kommunens nya stadsdel Norra TyresöCentrum pågåroch planarbetet för
etapp 2 och 3 äråterupptagnanu när systemhandlingen förinfrastrukturen ärfärdig. Granskningen är
planerad ull kvartal 4.
Ett av våra större projekt framöverkommer att vara de 800 bostädersom ska byggas vid
Wattingestråket. Under höstengenomförvi en markanvisningstävling företapp l i projektet.
Under vår och försommarhar vi arbetat intensivt med att ta fram ett planprogram förTrollbäckens
centrumstrak. Under höstenkonimer vi även att gå ut pä samråd med förslagetoch i samband med
det genomföra en bred dialog med fastighetsägare, Trollbäckenboroch intresserade byggherrar.
Stadsbyggnadsförvaltningenhar påbörjatett arbete med att ta fram indikatorer föratt k\7antitativt
kunna bedömanämndmåletskvalitetsdel attraktiva livsmiljöer . Då detta inte ärklart än är
måluppfyllelsen om kvalitet svårare att analysera fullt ut. Arbete med kvalitetsprogram I planprojekten
kopplat till avtal med byggherrarna ger ändåvisst säkerställandeav högkvalitet på bostäderna som
byggs. Att komma igång med stadsbildsanalyser i planarbetet kan ytterligare stärkakvaliteten.
Stadsbildsanalys ären metod föratt beskriva en stads karaktär genom att analysera stråk, knutpunkter,
områden, gränser och landmärken.
Indikator
Titel

UtfaU
2014

UtfaU
2015

UtfaU
2016

Utfall
2017-08

Mål
2017

Bedömning Trend

Plan och
exploatering antal bostäder i
antagna
detaljplaner
under året

33

51

674

265

400

'...Nära
värde

->
Oförändrad

Kommentar:
Det ärstora variationer mellan aren, utfallet för2016 var högreänmåletoch 2018 förväntasocksä
resultatet bli högreän målet. Variationen beror pä hur skedena i planprocesserna faller ut uiider aret.
Prognosen för2017 äratt måletom 400 bostäder precis kommer kunna uppnås.
Utfallet far 2017-08 äroförändratfrän period l dä inga detaljplaner med bostäder liar antagits sedan dess. I
utfallet ingär: Södergärden230 bostäder, Töresjövägen15 bostäder, Kryddvägen etapp 3 20 bostäder.

230

Plan och
exploatering antal bostäderi
antagna
detaljplaner
under åreti
kommunens tre
centrumområden

300

Nära
värde

"»
OfBrändrad

Koimnentar:
Bedömningenäratt målet med 300 bostäderi antagna detaljplaner l de tre centrumområdena kommer
^itt uppfyllas rätt preds under året. Det ärantagandet av planerna förSödergården,Töresjövägenoch
Granangsvägen som kommer att bidra tUl att målet uppfylls. Under året kommer planerna för
Granängstorget, Apelvägen, NTC etapp 2 och 3 samt Granitvägen vara under ett gransknings skede,
vilket kommer att leda till att resultatet förantagna pkner 2018 borde se något bättreut.
238

Plan och
exploatering antal
färdigställda
lägenheteroch
småhus i
kommunens tre
centrumområden
Plan och
exploatering Antal
färdigställda
lägenheteroch
småhus per l 000
invånare,
årsgenomsnitt

17

'' Minskad

225
accepterat
värde

9.56

6,63

1,80

8,30

^ Minskad

6.52
accepterat
värde

Kommentar:
Med antalet färdigställdabostäderinom centrumområdena kommer inte måletnås detta år. Det ar
projektet Trädgårdsporten,som beräknas ståklart förinflyttning i december, som bidrar mest tiU
målet. Ävenhär ser prognoserna för2018 bättreut.

*Som centrumområdenrähias här l km radie kring TyresöCentrum, Trollbäckens Centrum och
Strandtotget.

Strategiskt målområde

Medborgarfokus - varje Tyresöboi centrum
Tyresökommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattai: högsenricekansh, god
nabarhet, gott bemötandeoch stor lyhördliet gentemot medborg^rn?i - både som myndighet och
serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation föratt tiygga kvaliteten och
stimulera verksamhetsut\recklingen. Vår samordnade satsning på e-tjanster förenkhrmedborgarens
6

vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspektet föratt underlätta
förpersoner med funktionsnedsättning. De gemensainma förhållningssättsom ska genomsyra våra
kontakter med medbor^irna är:
" Medborgarperspekriv: Tyresökommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor
servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
" Valfrihet: Tyresökommun erbjuder olika alternativ föratt ge medborgarna ökade
valmöjligheter.
" Respekt: Tyresökommun visar tolerans och respekt förden enskilde individen och
mänmskors lika värde.
" Närhet: Tyresökommun ska bidra till ett samhälle därbeslut sä långt som möjligtfattas av
eller nära människor själva.
" Tillgänglighet: Tyresökommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som
serviceorganisation föralla.
Strategiskt mål

Tyresöbornakan påverka kommunens verksamhet
Trend

Bedömning
@I höggrad uppfyllt

71

Kommentar:
Att kontinuerligt utveckla servicen och förbättramedborgarperspektivet inom våra
stadbyggnadsprocesser ärett tydligt mål förStadsby^nadsförvaltningen. Under året arbetar staben
intensivt med att ökaservicenivån till medborgarna genom ett gott bemötandeoch snabba svar.
Staben arbetar tillsammans med servlcecenter föratt förbättraflödetmellan de olika, verksamheterna.
I bilden nedan syns fördekiingenav svar meUan servicecenter och staben (specialistgrupp). Under
höstenkommer staben att skapa en svarsbank med särskilt genomarbetade svar föratt säkrakvalitet
och likvärdighet. Svar på frågor som kommer in ofta till förvaltningenkommer att flyttas till den nya
webbplattformen när den ärklar.

Fördelningärendetyper (avslutade)

81,97%-—

Stängtav kundtjänst

Stängtav specialistgrupp

Kommuiilkatörernnhar tagit ett nytt grepp om förvaltningens kommunikation tiU medborgarna för
att ligga steget föreoch väcka intresse förvåra olika projekt, bland annat genom facebook, instagram
och filmer. Under höstenkommer kommunens webbplattform och intränat 'Att göras om och
moderniseras, detta ärett steg mot att kunna attrahera fler besökare på webben, oavsett om det är
medborgare, byggherrar eller potentiella medarbetare. Kommunikatörerna fokuserar också på att
utveckla våramedborgardi?iloger samt ser till att vi far en enhetlig grafisk formgivning av det material
vi ger ut.
Att Ökaservicegraden till medborgarna genom att digitalisera stora delar av förvaltningens arbete är
ett viktigt målunder 2017. Ett nytt ritmngsarkiv har publicerats på webben vilket innebär att
medborgare kan hlttft ritningar direkt på nätet själva. I höstbyter förvaltningenverksamlietssystern till
Vision föratt bättre möjliggörakopplingar till andra system fönraltningenarbetar med.
Fänkåltningen har även som målatt på olika sätt un'-eckla formerna församrådi de olika
planprocesserna föratt ökadeltagande och engagemang hos de grupper som inte vanligtvis yttrar sig.
Oversiktsplaneprocessen var ett framgångsriktexempel på detto. Några nya idéerkommer att prövas i
samrådsdiiUogen förTrollbäckens centrumstråk.

Blomstrande näringsliv
Entreprenörsandanär stark i Tyresö.Kommunen främjar företagsklim-Atet och inbjuder till
nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringsUvet ären framgåiigsfaktor. Genom god
planering kan fler arbetsplatser och företagfå utqrmme att etablera sig och växa i Tyresö. Det ska vara
enkelt fttt vara företagare och entreprenöri Tyresö - kommunens sen'-ice ska vara god och snabb. Vi
konkurrerar aldrig med näringslivet. Ett bra lokalt företagsklimatbidrar till högsysselsättningsgrad
och få arbetslösa,
Strategiskt mål

Tyresöhörtill de 25 bästa kommunerna i Sverige närdet gällerföretagsklimat.
Bedömning

Trend

^. 1 höggrad uppfyllt

">

Indikator
Titel

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Mal
2017

39
43

Tyresösranking i Åretsfdretagarkommun
Företagarebedömerkommunens företagsklimatSvenskt Näringsliv

46
62

Inget värde

18

25
25

Kommentar:
Den 26 september 2017 presenteras årets ranking av alla kommuner, därmed redovisas samtliga
indikatorer i verksamhetsberättelsen.

God och långsiktig hushållningmed effektiva verksamheter
Tyresökommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. Fören
långsiktigt stabil ekonomi ärdet nödvändigtatt ha vissa överskottföratt mötabehov av investeringar,
underhåll, utbyggnad, tillväxtoch kommunens pensionsåtaganden mot våramedarbetare.
Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjdamedborgare. En
strävan äratt samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna
har. Tyresökommun visar respekt förskattebetalarna - Tyresöborna - genom att sträva efter
kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästamöjligaresultat. Den kommunala
utdebiteringen ska hållas på lägstamöjliganivå föratt möjliggöragod och långsiktig hushållningi
kommunen.
Strategiskt mål

Varje verksamhetsområdeska bedrivas inom ramen förtilldelade ekonomiska
resurser
Bedömning

Trend

UDelvis uppfyllt

->

Indikator
Titel

Utfall 2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017-

Mål2017

08

Ekonomiskt
resultat, Tkr

504,0

-62,0

32,0

-97,0

0,0

Verksamhetsområdetsekonomi
Budget

Utfall jan-aug

Prognos

Intäkter

54 385 000

36 408 000

53 385 000

varav kommunbidrag

27 620 000

18413000

27620000

varav övrigaintäkter

26 765 000

17 995 000

25 765 000

Kostnader

60 790 000

36 505 000

56 385 000

Resultat

-6 405 000

-97 000

-3 000 000

Verksamhet

Periodiserad
budget

Utfall

Prognos

Mark och exploatering

-l 542 000

-l 763 000

-2 500 000

Plan

-2 728 000

l 730 000
-65 000

-500 000

o

Mätoch kart

o

Kommentar:
För\raltningenhar för2017 budgeterat förett underskott om 6,4 mkr. Mark och
Exploateringsavdelningen samt Mät och Kartenheten följer1 stort sett budget. Planavdekiingen har
en positiv avvikelse och redovisar ett plusresultat om l 730 tkr per T2.
Under tertial l gjordes slutfakturering av flera detaljplaner som antagits (en fördröjdfakturering mot
arbetad tid) samt debitering med fakmrermg månadsvis påbörjadesi april. Detta kan förklarahögre
intäkt för perioden. Det har även bidragit till att konsultkostnader i förhållandetill planintäkter varit
lägre än beräknatdå kostnader kan ha tagits uiider ett ddlgare plnnskede. Prognosen förhelåret är
dock lägre intäkter av planavgifter pä gmnd av en lägre produkdonstakt med detaljplanerna under
2017.
DetalJplaneringsenhetens personalkostnader ärnågotlägre än budgeterat förperioden, vilket förklaras
av vakanser inom enheten. Under tertlal l slutade två planarkitekter och två nya planarkitekter
anställdes och under tertial 2 slutade en planarkitekt vilket gjort att tid föravslut och förintrodiiktion
varit i fokus och mindre rid har kunna lagts på planprojekt samt investeringsprojekt än budgeterat.
Det har ocksåinneburit en lägre produkdonstakt med detaljplaner, där mindre tid lagts på
investeringar med lägre personalkostnader som följd. Kostnaderna förplan- och byggkonsulter är
mycket lägre än budgeterat förperioden vUket också förklaras av lägre produktion stakt. Detta
resulterar i lägre Intäkter med samma nivå sett överåret.
Oversiktsplaneringsenheten har under årethaft lägre kostnader förprojekt inom p?irk- och
tmfikstrategi då dessa skjutits framåt till följdav tvs. föräldraledlgheteroch prioritering av andra
projekt med mer tidspress. Förv^ltiiingenser dock att en stor del av budgeterade kostnaderna
kommer att användas under resterande del av året.
Generellt förförvaltningen gäUer att en mindre mängd ud rapporterats mot investeringar än
budgeterat. Det får till följdatt större personalkostnad påverkar fönraltiiingens drift. En kombinadon
av sjukfrånvaro och uteblivna/senarelagda anstiillningax bidrar dock till att förvaltningens
personalkostnader per T2 är 700 tkr under budgeterat.
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Minskad personalstyrka kommer bidra till att produktionstakten under höstengår ned och prognosen
fördetaljplanintäkterligger l mkr under budgeterat. Sett till att förvaltningenockså kommer ha ökade
kostnader fördriftsprojekt bedöms prognosen till -3 mkr för2017.
Mät- och kartenheten har en budget i balans och prognosen ärett nollresultat. Enheten ligger just nu
ca 200 tkr överbudget, men pägrund av bokföringstekniskaomständighetervid delårsbokslutet sa
påverkar utvecklingskostnader förnytt kartsystem enhetens ekonomiresultat. Per helåretsåkommer
denna kostnad tas av finansförvaltningeneiiUgt tidigare beslut. Enhetens kostnader ärlägre än
budget. Mindre personalkostnader än budget beror på att enheten drabbats av sjukskrivningar, några
medarbetare har arbetat deltid och enheten har lagt en del tid på investeringar och ersättningen
redovisas genom en minskad personalkostnad. Intäkternaligger under budget, men kan återhämtas
när de nya Södertörnsgemensamma kartavtal som har tecknat med Skanova och Trafikverket
faktuteras.
Kostnader förkonsultarbete med gränsutredningar kommer troligen att generera kostnader omkring
250 tkr under hösten (enligt budget). Risken förfortsatt sjukskrivning tiUsammiins med flera
medarbetares önskanom att arbeta endast 80 % kommer under höstentroligen göra att
personalkostnaderna, ax fortsatt låga. Men detta ärej hållbartmed dessa vakanser förverksamheten
och personalen och alternativen att ta in konsulter och nyanstäUa bearbetas. Detta skulle dåleda till
ökadekonsultkostnader och/eller personalkostnader.
Förvaltningenkostnader förden gemensamma kommunikadonen och administrationen har minskats
och ligger cirka 250tkr under budgeterat. Detta beror främst på det arbete som gjordes under våren
när alla medarbetare i staben börjaderapportera sin tid i rapporteringsverktyget TÖJoch därmed
börjadeförasin ud direkt mot de projekt man arbetar i. På så sätt kan kostanden flyttas från
driftsbudgeten till investeringarna.

Attraktiv arbetsgivare
Tyresökommun präglas av en god service till medborgarna. Fördetta krävs motivemde och
kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresöska stärka sin
profil som attraktiv arbetsgivare föratt kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö
erbjuder mångavägarin tiU arbete i kommunen. Vi erbjuder stimiilerande arbetsuppgifter il en
utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjlighetertill utveckling av karriären samt
konkurrenskraftiga löner.
Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresökommun som arbetsgivare
Bedömning
hög grad uppfyllt
®I

Trend
Tt

Indikator
Il

Titel
Andel av de anställdasom rekommenderar Tyresökommun
som arbetsgivare

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall 2017-

87,0 %

94,0 %

Inget
värde

04

Kommentar:
Inget nytt värde tas fram i år. Stadsbyggnadsföivaltningen ska ständigt arbeta föratt aUa ska ha de
bästa fömtsattningamfi att gör^ ett bra jobb. Föivaltningen arbetar hårt föratt kuiina erbjuda
attraktiva villkor, goda arbetsförhållandenoch möjlighettill vidareutblldnmg, attrakdva lokaler,
studieresor etc. föratt på såvis kunna behållakompetent personal. AUa enheter har upprättat egna
handlingsplaner förden fysiska och den psykosociala arbetsmUjön. Handlingsplanen följs upp i
samband med enhetsmöten.

Medarbetarnas sjukfrånvaroärlägreänfyra procent.
Bedömning

Trend

^Ej uppfyllt

"»

Indikator
Titel

Utfall
2014

Den totala
2.55 %
inom
sjukfrånvaron
verksamhetsomrädet

Utfall
2015

UtfaU
2016

Utfall
2017-08

Mal
2017

6,42 %

8,16 %

7,32 %

4,00 %

Bedömning Trend

Sl

accepterat
värde

Minskad

(%)
Kommentar:
Den redovisade sjiikfränvaron ärprecis som i T l siffrorna for hela stadsbyggnadsförvaltningen.
Sjukfrånvaron har sakta börjatvändaneråt. Förvaltningenhar förhöjdsjukfrånvaro som delvis kaii
förklarasmed att förvaltningenhar flera medarbetare som ärlångtidssjukskrivna av ej arbetsrelaterade
orsaker. Förvaltningentar dock på störstaallvar att siffrorna ligger förhållandevishögtoch arbetar intensivt
med att ge både medarbetare och chefer de verktyg som behövsföratt upptäcka och förhindralångvarig
stress och högarbetsbelasming. Vi arbetar också förebyggande,återkommande och individuellt med
kartläggningmed hjälp av verktyget "livshjulet" som stadsbyggnadsfBrvaltiiingen arbetar med.

Sysselsättningsgradenäranpassad till de anställdasönskemål.
Bedömning

Trend

12

Bfclelt uppfyllt

">

Kommentar:
Under 2017 planeras inget nytt värde att tas fram eftersom medarbetarundersökningen görs vartannat
år. PåStadsby^n^dsförvaltningenarbetar de medarbetare som vUl heltid. Förvaltningenarbetar
kontinuerligt föratt skapa en orgamsatlon som Ökarmedarbetarnas möjlighetertill flexibla arbetstider
som går att kombinera med det individuella livspusslet. Det kan till exempel handla om att möjliggöra
förde som ärföräldraledigaatt komma tillbaka succesivt genom att få arbeta deltid.

Särskildauppdrag
Särskildauppdrag som ska genomföras under mandatperioden

"

l varje nämndplan behandlas aktiviteter fränkommunala funktionshinderrådets
förslagtill Tillganglighetsplan för2017-2019.

Status
Påbörjad

Kommentar:
Föryaltningenbevakar att reglerna om tiUgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs.Det görs vid
byggsamräd och i samband med att bygglov ges.

" Taxor och avgifter
Alla nämnder ska årligen se översmå taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till
verksamheternas finansiering.
Statiis
'^Färdig

Kommentar:
Plan- och bygglovstaxan, som äveninnehållertaxa förmät- och kaftvefksairtheten, föreslåsrevideras.
Ett förslagtill detta kan antas på kommunfulknäktige i j september och börjari så fall gälla l januari
2018.

Konkurrensutsättning
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Status
Päborjad

Kommentar:
Upphandlingar av konsulter och entreprenader görs löpandeenligt LOU.

" Arbeta fram en centrumutvecklingsplan förTrollbäckensom omfattar sträckan
längsVendelsövägenfrånDrewiken till Södergérdeni syfte att möjliggöra
mindre förtätningarmed bostäderoch förbättratservice- och centrumutbud

Statiis
Påbörjad

Kommentar:
Under kvartal l ändrade Trollbäckens centrumstråkinriktiiing från att utreda kommande
centrumunreckllng i TroUbäcken till att ett planprogram enligt PBL ska upprättas. Under våren
hölls tvåworkshops i syfte att tft fram underkg till övergripandevision förden framtida ut^ecklLngen
av TroUbacken. Samråd förcentrumutvreckllngsplanen planeras i höst,beslutet togs i miljö- och
s^mhällsbyggnadsutskottet i juni. Inriktningen förtrafiklös ningen ärfastställd till samrådsh^ndlingen.
EventueUa justeringar kan ske. Antagande planeras kring årsskiftet 2017/'t8.

"

Planera Trädgårdsstadenstredje etapp

Status
©Ejpåbörjad

Kommentar:
Arbetet har inte påbörjats.Områdeth^r förnärvarande ett mycket stort värde som
mas shanterings plats förutbyggnad av VA och vägar på ÖstraTyresö, som annars skulle behövaköras
långa sträckor till andra delar av Stockholm förmellanlagring, vilket skulle innebarn stora
konsekvenser förmiljönoch kommunens ekonomi. Projektet bedömsdessutom inte vara
konjunkturkänsligt, vilket göratt förvaltningenhittills prioriterat utveckling av andra områden.

"

Genomföraett arbete i syfte att effektivisera Tyresösföretagsomrédensåatt
fler arbetsplatser kan rymmas, fler företagetableras eller tillåtasexpandera
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Stams
@Ej påbörjad

Kommentar:
Det som kvarstår av uppdraget ären närmare genomlysning och eventuellt framtagande av ett
planprogram förBollmora industriområdevilket planeras påbörjasunder 2018. Inga akdviteter
planeras under 2017.

"

Utveckla nya och förbättradelokaler förbibliotek, kulturverksamheter,
förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö
Centrum

Status
Påbörjad

Kommentar:
Inom detaljplan förNorra TyresöCentrum etapp 2 ingår delar av lokalförsörjningengenom att
äldreboende och förskola planeras. Däremot har kulturverksamhet och skola utgåttinom etapp 2
genom beslut om förnyadInriktning förplanarbetet.

"

Utarbeta riktlinjer och en process kring strategiska markförvärv

Status
»»Färdig

Kommentar:
Under vårenhöllsett flertal workshops inom förvaltningen samt med miljö-och
samhällsbyggnadsutskottet. Arbetet ärnu färdigt och hat ändiatnamn rill markförsörjningsplan.
Ärendettogs upp i miljö- och samliällsbyggnadsutskottet l september och gar vidare förbeslut i
kommunstyrelsen 3 oktober.

" Vidta fortsatta åtgärderförförbättradframkomlighet längsTyresövägen

Stauis

Påbörjad
»5

Kommentar;
Arbetet med en ny gc-tunnel vid Petterbod^, som ska förbättraframkomligheten vid
clrkulationsplatsen, påbörjasi september. Cirkulationsplatsen, eventuellt kombinerat med första
sträckan av det tredje körfältet,planeras byggas ut under 2019. Vattenfall har påbörjatnedgrävningav
en krafdedning. En projektgrupp som ska arbeta fram en lämpliglösningförövergångenvid
Bäverbackenhar tillsats. Projekteringen planeras påbörjasunder slutet av året. Förvaltningens
kommunikatörerarbetar intensivt med den externa kommunikationen i projekten, bland aiinat med
hjälp av film och kommunikation i sociala medier.

"

Inleda arbetet med att upprättanaturreservat runt Telegrafberget och runt
Barnsjön

Stanis
©Färdig

Kommentar:
Oversiktsplaiieringsenlieten har tagit fram förslag på ungefärligutbredning av natiirreservatet. Mätoch kartenheten arbetar med att utreda de fastighetsgränser som finns i området mnt Telegrafberget.
Gränsutredningsarbetetinnefattar bland annat inmätningav gränspunkter. Mätningen är pausad
under sommaren då mätningsförhållandenainte äroptimala. Mycket lövpå träden försvårarmätning
med GNSS-utrustning genom att störa/blockerasignalerna. Inmätningen återupptas under hösten.
Beställning av kartor pågåroch kommer att levereras kvartal l, 2018.
Ett ärende om Barnsjöiihåller just nu på att förberedsoch kommer upp förbeslut l miljö-och
samhallsbyggnadsutskottet under hösten.

Nämnduppdrag
Nämndiippdrag

"

En ny strategi förÖstraTyresötas fram som möjliggörfler alternativ för
utbyggnaden och planeringen av området.

Statiis

Påbörjad

Kommentar:
Uppdraget är påbörjat.Beslut om godkännaiide flv förshgtill reviderad erappmdelning och tldplan
förInre Brevik har tagits '.iv miljö- och samhallsbyggnadsutskottet. Beslut om att utföratrafikfinalys
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förhela områdethar tagits, samt beslut om att föradialog med boende på Yttre Brevik gällande
frågan om huvudmannaskap. Workshops planeras av kommunikatörerna.
Byggledning och projektering har tagit fram reviderade kalkyler förinre Brevik och har påbörjatgrova
kalkyler föryttre Brevik. Förslag på ddplan, som nu godkänts och etappindelning har arbetats fram.
Projektor ska involveras i strategigruppen som tekniskt stöd.
Oversiktsplaneringsenlieten har bevakat strategin inom tmfik- och belysningsfrågor och
detalj plaiierings enheten har bistått med resurser förplanfrågorgällande byggrätternas storlek samt har
deltagit vid framtagande av strategin.

Investeringar
Stadsbyggnadsförvaltningenhar rill och med idag en beslutat investeringsvolym om 603 mnkr. 145
mnkr (netto) hörall de två störstaprojekten, Solberga och Ugglevägen, som planeras avslutas i år. I
århar vi hunnit upparbeta ca 43 mnkr vilket ärca 1/3 del av hela prognostiserade summan för2017.
Till och med augusti månadhar förvaltningenupparbetat 395 mnkr (ackumulerat) utav dem 603
mnkr. I de volymerna räknarvi inte med intakter förmarkförsaljningvilket ger en Ute missvisande
bild påprojekten fot att vi inte ser helheten av alla intäkteroch kostnader.
I den nya kommunplanen har vi ansöktom ytterligare 310 mnkr tiU den befintliga budget vilket ger
den totala investeringsvolymen om 768 mnkr, som är 165 mnkr mer an den ärnu, om vi räknarbort
de avslutade projekten. Under 2017 planerar Stadsbyggnadsförvaltningenatt fåin intäkterav
markförsäljningom 75,3 mnkr samt i form av exploateringsbidrag 30, 6 mnkr.
Det ökadeäskandena beror fram förallt på ökadevolymer av investeringar. En till anledning är att vi
har gått överbudget förde ovan nämnda projekten, Solberga och Ugglevägen. Kostnaderna ökade
med cirka 50 % på de två projekten bland annat pågrund av felaktigt antagande gäUande mängdoch
kvalitet hos massorna.
Den lokala m^sshanteringen sparar stora summor och belastningen på miljön. Föratt
masshanteringen ska kunna skötaseffektivt nu närmånga områdenbygg,s ut samtidigt har
Stadsbyggnadsförvaltningen sedan i våras anställten masshanteungsstrateg som utvärderar den
tidigare framtaget masshanteringsstrategi och uppdatera det. Vi har även påbörjatarbetet med att titta
på alternativa entreprenadsformer.
Stadsbyggnadsförvaltningen planerar att arbeta mer aktivt med projektavslut och avsluta och
slutredovisa ett 10-tal mvesteringsprojekt vid årsskiftet. Vi kommer även att arbeta med delavslut av
de pågåendeprojekt som innehållerolika etapper föratt få rätt\Tisande bild på resiiltatet förrespektive
verksamhet.
Projekt som troligtvis kommer att avslutas i årär:
"

Solberga etapp 7
U^levägen etapp 9
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"
"
"
"
"
"
"

Järnet 11 (delavslut)
Strandangarn'A (delavslut)
Slmvägens förlängiilngdll Forellen 4+ny tvärväg
Pluto/Njupkärrsvägen
Tegvägen
Lastbilen 7
UR-tomten

De stora projekt som vi har startat eller kommer att påbörjaunder 2018 är:
Kryddvägen Etapp, l och 2 - projektbudget ca 45 mnkc minus Intäkterca. 49 mnkr,
marköverlåtelsenmed exploateringsbldrag. Netto 4 mnkr överskott.
" Raksta Etapp 8 - projektbudget ca 125 mnkc minus Intäkterom 56 mnkr. Netto - 69 mnkr
underskott. Projektet kommer troligen att vara överklagadhela 2017.
" Brobänken Etapp 10 - Preliminär projektbudget 63 mnkr minus Intäkter om 21,5 mnkr.
Netto 41,5 mnkr underskott.
" Nyfors - Detaljplanen ar överklagad.Mark- och miljööverdomstolengav inte
pfövnii-igstiUståndi målet. De klagande har överklagatatt de inte får överklagamark- och
miljööverdomstolensbeslut till Högstadomstolen.

"

Arbetet med investerings process en pågårförfullt. Vi vidareut\recklar ett befmtligt systemverktyg,
Bestyr, som kommer att hjälpa våra projektledare att följaupp sina projekt på ett mycket bättre sätt
än det ar idag. Projektledare kommer att kunna jobba mer effektivt, med bättrekvalité, prognoser,
budgetarbete, Ukviditetsprognoser etc. Redan idag har alla projekdedare fått tillgång till systemet
Bestyr. Tidigare hade de Inte haft det utan gjorde allt i Excel.
Vi vill implementera en ny mfill förtertlalrapporteringen till politiken däralla pågåendeprojekt samt
prognoser finns med.
Stadsbyggnadsförvaltningenförberederen rad nya rudner inom Investeringsprocessen som tlU
exempel tydliga och mer strukturerade beslutsunderlag dtl politiker, interna processer med tydliga
bestälhiingar mellmi verksamheter samt tidiga och noggranna utredning.ir med bättre förkalk\Tlerm.m.
Detta kommer att förbättraden nuvarande investeringsprocessen, projektkontroll,
projektadminis trädan och efterlevnfldsprindpen kommer att fungera betydligt bättre med enklare
uppföljningoch projektekonomi i helheten som följd. Konsekvenserna blir att medborgare far mer
valuta förpengarna, kommunen blir mer attmktiv samt uppnårlättare sina mål.
Vårthuvudmål med exploateringsprojekten ärfram förallt god ekonomi som beror av andra olika
åtgärderoch parametrar.
De viktiga parametrar som vi vill följaupp och mäta ärtidsplanet: förgenomförande av projekt (antal
färdigställdaprojekt i tid), budgetram mot utfallet (minska % a\rvikelser), rättvisande mängdberäkiung
i projekteringsfasen m.m. Sedan måste vi se till att samliällsnyttavägs in i de projekten som
finansieras med skattemedel.
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3 Slutsatser och konsekvenser
Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att ha en intensiv höstframförsig. Ett stort antal projekt
planeras få beslut om samråd och granskning samridigt som arbetet med utbyggnaden av Östra
Tyresöärinne i en intensiv fas. Flera nya kompetenser har rekryterats till förvaltningenföratt minska
beroendet av externa konsluter. Det Ökarvåra möJUgheteratt hållaihop våra projekt från start dU mål.
Under hösten planeras dessa projekt gå ut församråd, granskning och antagande.
Samråd under hösten:
*Bäverbäcken
»Hanviken 2:1 (LSS-boende)
*TroUbäckens centmmprogram
Granskning under hösten:
*Apelvägen
*VaUmon
*Granitvägen
:<CGranängstorget
*Förskola vid Akvarievägen
Antagande under hösten:
*Granängsvägen
*Kryddvägen et^pp 2

När förvaltningenväxeroch nya kompetenser har rekryterats till olika enheter ställerdet stora krav på
att vi hållerihop arbetet och ser till att alla bidrar till en gemensam helhet. Det är projektens behov
som får styra vem som arbetar i vilket projekt och enhetscheferna arbetar intensivt föratt ha en
gemensam prioriterings ordning av olika projekt. En störreförvaltningstäUef högrekrav på att mål
och beslutsprocesser är tydligt förankradehos alla medarbet-are. Därförpågårett arbete med våra
interna styrprocesser och ett kvalitetsarbete föratt säkerställaatt alla medarbetare känneren tydlig
koppling till de mål de arbetar gentemot.
Kvalitetsarbetet leds fråii staben och under höstenkommer ytterligare resurser att prioriteras i form
av att den ekonomlkoordinator som börjadei våras kommer att fördjupasig i måluppföljningoch
resultatstyniing. Att Jämföraresultatstyrningen och analysarbetet mellan kommunens olika
förvaltningarbidrar till iitt skapa en likvärdigheti arbetet överhela kommunen och förenklaratt följa
arbetet externt.
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Efter årsskiftet kommer flera av de föräldraledigamedarbetarna tillbaka. Det ställer krav på
överlämningoch ansvarfördekungföratt arbetet ska fortgå pä ett effektivt satt. Just nu axbetar
förvaltningenskommunikatörermed att utveckla alla enheters externa mallar, exempelvis
detaljplanenhetens samrådshandlingar och bygglovsenhetens brevmaUar. Syftet äratt få enlietlig
kommunikation till medborgnrna som ärskriven föratt lagkraven tydligt ska framgå och
medborgarna ska veta var man sk^ vända sig vid frågor. Arbetet sker i dialog med de medarbetare
som använderniaterialet idag.
Under hösten pågåtett intensivt arbete för att stäUa om fönTaltningens arbete och verksamhetssystern
föratt mötfide krav den nya lagsriftniiigen GDPR stället. I niira nog 20 århar personuppgiftslagen,
PUL, styrt hur och vem som fårhantera personuppgifter men från och med 25 maj 2018 ärdet
GDPR - General datfi protection regulation - som slår fast reglerna förall form av behaiidling av
informfltion som direkt eUer indirekt kan knytas till en person. Den nya lagsdftmngen ställer krav på
att vi går igenom alln lagrade personuppgifter, både digitalt och i pappersform, och fattar beslut om
vilkfi uppgifter som ska k\Tarstå och vad som ska gallras.
Byggledning och proj ektermgsenheten har månganyanställda som börjarkomma in i sina respekdve
roller. I oktober kommer en ny projekteringsledare som kommer få ett stort ansvar i flera av
förvaltningens prioriterade projekt. Därefter bedömsenheten ha de kompetenser fönralttiingen
behöver. Eftersom en del av de nyrekiyterade medarbetarna har roUer som tidigare inte har funnits på
fon'altningen pågårett arbete föratt forma hur var och en ska arbeta fot att uppnå ett optimalt flöde.
Förexploateringsenlieten pågårarbetet med mänga projekt därvårtarbetssättinnebäratt vi lägger
resurser på bland annat att teckna avtal samt uppföljningav genomförandeavtal och detaljplaner så att
beby^else, utemiljöeroch allmän plats uppnårde goda kvalitéervi pl-Anerar föroch avtalar om.
Förnyelseplanernaärförmark- och exploaterlngsavdelningen resurskravande men där kommunen vid
projektslut kommer att ha utbyggt VA-nät, störrebyggrätter samt kommunalft gator. Strategi för
ÖstraTyresösamt markförsörjmngsplanen ärdel i det strategiska arbetet som enheten bidrar tlU och
som ocksåärresurskrävande. Exploateringsenheten fårockså löpandefrågor kopplat till
markförvaltningfrån medborgare och andra, framföraUtfrågor gäUande avstyckningar. Eftersom
enheten vuxit de senaste åren och många nya tillkommit finns ett ökatbehov av att hitta
gemensamma arbetssättsamt mnllar och rutiner som göratt arbetet kan utförassmidigare.
Mät- och k^rteiilieten har en högarbetsbelastning delvis pågnind av högtbeställnlngst^ck på våra
tjänstermen också pågrund av att vi arbetar i ett nytt kartsystem vilket vi behöverlära oss. Systemet
har även en del barnsjukdomar som måste åtgärdasav leverantör. Det går åtmycket tid föratt
förtydligaoch förbättraarbetsprocesserna gemensamt på Södertörnsom har handlat upp systemet
tillsammans. Handläggningstiderna är därförnågotl;iiigre. Det högabeställningstr;Tcket på mät- och
kartuppdrag fortsatte en bit in i semestertiderna vilket påfrestade personalen. Inom GIS har enheten
arbetat med att förberedaövergångentill den intern'A webbkartan FB Webb samt andr'A it-itern'A
uppdrag. Inn^n sommaren skedde lanseringen av FB Webb som ersatte den interna webbkartan
TekisWebb. Ävenett internt projekt gällande arbete med 3D-modeller på förvaltningen har påbörjats
och kommer att pågåunder hösten.
Detaljplaneringsenheten har fortffirande vakanser och ärlågt bemannande i förhållandetill planerad
mängd pågåendepUnprojekt, under sommnren har fyra av åtta tjänstervarit bemannade. Det har
äg

gjort att produkdonstakten har varit lägre än förväntat.Framdriften av Norra TyresöCentrum med
framtagande av systemliandlingar samt framtagande av samradshandingar förTrollbäcken
planprogram hnr utgjort en stor del av enhetens arbete. Flera av planprojekten drivs av plankonsulter,
bland annat Granängstorget, Granitvägen, Granängsvägen,Apelvägen,Bäverbäckenoch Norra
TyresöCentnim etapp 3. Det ärresurskcäv^inde projekt däi: fokus varit på att ha en tydlig fömnkringi
vårTyresömodell så att planprocess och kvalitetsarbete ärlika församtliga projekt. Samtidigt ärdet
fortsatt högttryck frånintresserade byggaktörer,allt från både störreföretagtill privatpersoner. Det
innebärmånga förfrågningarom avstycbningar och ansökningarom planbesked som hanteras trots
den begränsande bemanningen. Förenhetschefen har stor kraft lagts på rekryteringsarbete i en
mycket svårrekryterad bransch därkonkurrensen om planarkitekter ärstor och särskilt svårt att hitta
erfarna planarkitekter. Tid förintroduktion och handledning har avsatts förtvånya planarkitekter
som börjadei mars, varav en tyvärr redan har slutat, och det kommer att fortsätta förytterUgare tyå
nya planarkitekter som börjari oktober. Det blir ett priouterat arbete titt fåin de nya planarkitekterna
i arbetet med förväntanatt ökaproduktlonstakten igen efter årsskiftet. Rekrytermgsarbetet förde
kvarståendevakanserna avvaktar därfören period.
Pä översiktplaneringsenheten ärordinarie chef tillbaka efter föräldraledighetoch en andra
traflkplanerare har anställts. Personen l fråga går dock: snart på föräldraledighet,vilket kommer
innebärahårttryck på kvarvarande trafikplanerare då motsvarande roU inte längre finns på Tekniska
kontoret och därmed ingen avlastning därifrån.Under höstenkommer enhetens andra
landskflpsarkitekt tillbaka efter föräldraledighet.Rekrytering av en arkitekt förtidiga skeden pågår.
Syftet med tjänsten äratt ha en person som kaxi utveckla och skissa på projekt i ddiga skeden, i
meUanrummet mellan den strategiska översiktsplanenoch detaljplanerna. Arbetsbelastningen ärhög
och de inkommande resurserna ärefterlängtade. Med två landskapsarkitekter och med stödav
tra&kkonsulter räknar gruppen med att ha resurser att äntligen kunna dra igångarbetet med de två
strategiska dokumenten: parkstrategi och trafikstrategi. Dåenheten arbetar mycket med
meUankommunala frågor, remissvar och stödtill övrigaförvaltningarbehövermycket tid gå till
Internt löpandearbete. Gruppen har idag Inte möjlighetatt bidra med stödtill detaljplaneprojekten i
den utsträckningsom önskasfrån båda sidor. Inom enheten diskuteras hur vi kan delta med
specialistkunskaper i tidiga detaljplaneskeden, vilket tillsammans med de strategiska doki.imenten
skiille hinna innebära fler lösta förutsättningaroch färre frågeställningarunder arbetets gång.
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Johan Smeder, ExploateringslngenjÖr,Stadsbyggnadsförvaltningen
ÅsaStröm,Exploateringsingenjör, Stadsbyggnadsfötvaltningen
Johanna Wadhstorp, Planarkifcekt, Temagruppen
Carina Lindberg, Masshanterare, Stadsbyggnadsföryaltningen
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