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Uppdragsplan 2023-2027, bygg- och 
miljönämnden  

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Antar uppdragsplanen i enlighet med nämndens revidering. 

2. Nämnden godkänner de föreslagna investeringarna under 

förutsättning att de kompletteras med information om hur 

respektive investering bidrar till den dagliga verksamheten och 

dialogen med kommuninvånarna. 

Sammanfattning 

Förslag till uppdragsplan 2023–2027 har framtagits för bygg- och 

miljönämnden. I förslaget till uppdragsplan framgår vilka förändringar av 

nämndes uppdrag som föreslås. Vidare beskrivs nämndens nuläge med 

en omvärldsspaning. Förlag till förändring, förbättring och förnyelse inom 

nämndens uppdrag har sammanställts under delen prioriterade inriktning 

och områden. Slutligen finns förslaget till drift- och investeringsbudget 

2023–2027 med i uppdragsplanen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-16 

Bygg- och miljönämndens uppdragsplan 2023-2027 

  

Beslutet sänds till: 

Bygg- och miljönämndens verksamheter 

Kommunfullmäktige 
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Nämndens ansvarsområde 
Bygg och miljönämndens verksamhet finns till för att säkerställa flertalet grundläggande 

samhällsfunktioner kopplat till fysisk infrastruktur. Verksamheten bidrar till en god, trivsam och säker 

fysisk miljö, som skapar en fungerande vardag och möjliggör att näringsliv och annan verksamhet kan 

bedrivas och utvecklas här. Verksamheten bidrar också till att tillfredsställa samhällets och människors 

behov av trygghet, grundläggande infrastruktur och basala samhällsfunktioner.  

Nämnden har ansvar för kommunens obligatoriska uppgifter enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. 

Nämnden har också ansvar för de övriga uppgifter som enligt annan lag skall utföras av den kommunala 

nämnden inom dels plan- och byggnadsväsendet, dels miljö och hälsoskyddsområdet (här ingår 

livsmedel).  

Bygg- och miljönämndens ansvar och uppdrag är att sköta:  

 Kommunens fysiska detaljplanering  

 Bygglovsprövning och byggtillsyn  

 Bidrag för bostadsanpassning  

 Tillsyn enligt plan- och bygglagen 

 Tillsyn enligt lagen om gaturenhållning och skyltning 

 Mät- och kartverksamhet  

 Kommunala lantmäterimyndigheten  

 Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 Livsmedelskontroll 

 Svara för operativ tillsyn enligt miljöbalken som överlåtits av länsstyrelsen. 

 Utöva tillsyn över samhällsbyggnadsnämndens anläggningar och verksamheter enligt lag och 

förordning om skydd mot olyckor samt lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor 

(från kommunstyrelsen). 

 Bedriva miljöövervakning och ansvara för kommunens kalkningsverksamhet 

 Ansvar för hantering av kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen, tillsyn av 

handel med receptfria läkemedel i detaljhandeln samt försäljning av e-cigaretter enligt lagen om 

elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar av uppdrag / ansvar 

Skellefteå växer  

Skellefteås expansiva utveckling med hög grad av investeringar kommande år innebär en annan nivå på 

planering, arbetssätt och nyttjande av resurser än tidigare vilket förändrar uppdraget. Stora etableringar 
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och stora infrastrukturprojekt bland annat Norrbotniabanan kräver nämndens resurser. Tillväxten behöver 

ske utifrån långsiktigt hållbar utveckling och klimatanpassning. Ett hållbarhetsbokslut och en 

koldioxidbudget skulle vara en grund att utgå från.  

 

EU:s vattendirektiv  

I den nya förvaltningsplanen utifrån EU:s vattendirektiv för perioden 2021-2027 framgår att det krävs 

resurser för att komma till rätta med de problem som finns i och kring kommunens vattenmiljöer. I 

nästan hälften av kommunens 544 vattenförekomster behöver åtgärder vidtas för att uppnå 

miljökvalitetsnormen god ekologisk status. För att säkerställa ett långsiktigt skydd för nuvarande och 

framtida vattenförsörjning behöver nya vattenskyddsområden tas fram och en översyn göras av 

vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande. Under 2021 inleddes arbetet enligt den 

nationella planen med att ompröva vattenkraft utifrån moderna miljövillkor (verksamhet som fått sina 

tillstånd innan miljöbalken). För detta äskas 0,35 mnkr, se kapitel, Driftbudget och plan. 

 

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken 

Den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken är fastställd för åren 2022-2024. Den är framtagen i 

samverkan mellan flera statliga myndigheter med Naturvårdsverket som samordnande. Strategin 

innehåller sex tillsynsområden med utvalda fokusområden. Kopplat till fokusområdena finns nationella 

effektmål med preciseringar för att uppnå målen. Inom kommunen behöver satsningar ske inom främst 

förorenade områden och hantering av avloppslösningar utanför kommunala avloppsnätet för att leva upp 

till strategins målsättningar.  

 

Föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll 

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden 

riskbaserad offentlig kontroll som har varit på remiss under slutet av 2021. Modellen är harmoniserad 

med EU:s krav och är tänkt att kunna tillämpas från 2024. Den innebär bland annat att kontrollen 

förskjuts till tidigare led i livsmedelskedjan jämfört med dagens modell. 

Nulägesanalys och omvärldsspaning 
Här beskrivs sammanfattat nämndens nuläge som utgår från fakta om verksamhetens resultat och dess 

förutsättningar.  

Vad går bra och mindre bra inom vårt uppdrag, och varför? 
 
För verksamheterna inom avdelningen fysisk planering är det ett stort tryck med inkomna ärenden. Det 

är en utmaning är att handlägga alla ärenden inom rimlig tid vilket avdelningen hittills lyckats klara. 

Coronapandemin har medfört positiva effekter för verksamheterna i och med att digitaliseringen på ett 

naturligt påskyndats eftersom restriktioner gjort att fysiska möten inte varit något alternativ. Mängden 

ärenden ser inte ut att minska inom kommande uppdragsperiod och det stämmer med den tillväxt 

Skellefteå befinner sig i. Planverksamheten har ett högt jämt genomflöde av planer. Genom ett förändrat 

arbetssätt har verksamheten rimliga och relativt korta handläggningstider. Fler planer har antagits och i 

förhållande till andra kommuner ligger verksamheten bra till och har färre överklaganden än de flesta 

kommuner. 

Även verksamheterna inom avdelningen miljö och hälsa märker en ökad efterfrågan på tjänster och 

kompetens, dels genom delaktighet i planarbete, dels vid en ökad mängd prövningsärenden enligt 

miljöbalken. Under 2020 fick avdelningen ett nytt uppdrag kring tillsyn av trängsel vid serveringsställen. 
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Tillsynen har fortsatt under 2021, men ser ut att kunna avvecklas under 2022 i samband med att 

restriktionerna för att begränsa smittspridningen av corona-viruset upphör och lagen upphävs 2022-03-

31. Däremot förutsätter nationella myndigheter fortsatt beredskap om läget förvärras.  

Verksamheten för bostadsanpassningsärenden har utvecklat sitt arbetssätt med färre fysiska hembesök 

till förmån för digitala möten och på så sätt effektiviserat handläggningen. Förändringar i 

bostadsanpassningslagen 2018 tillsammans med en ökad nyproduktion av moderna bostäder gör att 

antalet ärenden under senare år har minskat. Den kostnadsökning som skett inom byggbranschen 

förväntas innebära att omfattningen av utbetalade bidrag ändå kvarstår. 

 

Vilka är behoven och upplevelserna hos de som vi finns till för?  
 

 Hållbar utveckling 

Kraven från våra medborgare och vårt näringsliv ökar ständigt med avseende på tillgänglighet, 

trygghet, framkomlighet, upplevelse och inte minst hållbar samhällsutveckling såväl ekologiskt 

som socialt och ekonomiskt.  

 

 Tillgänglighet, trygghet och säkerhet 

Ökade krav på tillgänglighet och säkerhet, såväl fysiskt som i nätverk och informationssystem. 

 
Vad ser vi framåt, vilken anpassning behövs? 

 

Hantera föroreningar proaktivt 

Kommunens förväntade tillväxt och expansion ställer krav på ökad medvetenhet kring hållbarhet och 

klimatanpassning som kräver ett proaktivt förhållningssätt. Tidigare miljöskulder i form av förorenad 

mark och vatten som inte uppnår ekologisk status behöver hanteras, liksom bevarande av grön 

infrastruktur och biologisk mångfald. En kartläggning av luftkvaliteten i centrala stan och 

Skelleftedalen kommer att ske under 2022 och vara ett bra underlag för att möjliggöra utbyggnad och 

förtätning. Allt detta är områden som inte kan finansieras via taxor, utan kräver kommunbidrag i form 

av en utökad ram. 

Åtgärdstakten för avloppsanläggningar som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet, så kallade 

små avlopp, behöver öka. Enligt Havs- och vattenmyndigheten bör åtgärdstakten i kommunerna vara ca 

5 % per år för att upprätthålla en god standard på lång sikt. I Skellefteå är åtgärdstakten endast 2,5 %. 

Två av tre anläggningar uppfyller inte dagens krav. Det finns ca 5 000 små avlopp som behöver tillsyn för 

bedömning om åtgärd. 

 
Skellefteå Växer 

Etablering av en ny framväxande industri och förväntad befolkningsökning kommer att innebära fokus på 

bostäder (med olika upplåtelseformer), skola, vård och omsorg men även andra förväntningar på service 

inom handel och livsmedelsförsörjning som restaurang och nöjesliv. Det leder till högre belastning på 

tillsyn och kontroll inom hälsoskydd, livsmedel, alkoholservering och tobaksförsäljning. Redan idag märks 

en ökad grad av oseriösa fastighetsägare och verksamhetsutövare.  

Kommunens expansionsfas innebär nya etableringar av tillståndspliktiga verksamheter vilket medför 

behov av resurser till miljöprövningar, vilka inte genererar några intäkter. Även nya etableringar av 

anmälningspliktiga verksamheter väntas öka. Länsstyrelsen har återkallat tillsynen för ett antal 

tillståndspliktiga verksamheter inom gruvindustrin och inte överlåtit de nya verksamheter som har fått 

tillstånd och etablerat sig. Det innebär att den taxefinansierade tillsynsverksamheten minskar samtidigt 

som den skattefinansierade verksamheten ökar. 



5 
 

Anläggande av Norrbotniabanan genererar resurskrävande insatser inom miljö- och naturvårdsområdet 

samt inom fysisk planering under perioden. Det gäller såväl i granskning- och samrådsskedena för 

järnvägsplanerna som vid anmälnings- och tillståndsprövning för bland annat masshantering och 

vattenverksamhet i byggskedet. Sannolikt kommer även byggskedet att innebära ett utökat tillsynsbehov 

kring buller och masshantering. För Fysisk planering så upptar Norrbotniabanan stora resurser redan idag 

och kommer att kräva fortsatta resurser med hantering av alla följdeffekter på etableringar mm. 

 
Samverkan och kompetensförsörjning 

Det finns ett intresse från närliggande mindre kommuner som har behov av stöd inom flera 

tillsynsområden. Ökad samverkan möjliggör resursförstärkning som leder till både 

rationaliseringsvinster och kompetensförstärkning/-utveckling. 

Inriktning och prioriterade områden för perioden 2023-

2027, inkl. indikatorer 

 
Här beskrivs kortfattat vad nämnden prioriterar att förändra, förbättra eller förnya inom uppdraget för 

kommande år. Inriktningarna ska sin utgångspunkt i nulägesanalysen och beskriva önskad utveckling för 

att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och de ekonomiska förutsättningarna som lyfts i 

planeringsförutsättningarna.   

 

 

 

 

Smartare samhällsbyggnadsprocess (en bredare inriktning som stöder flera av de föreslagna 

inriktningarna från verksamheterna) 
 

Det regeringsdirektiv som finns för en smartare och effektivare samhällsbyggnadsprocess behöver 

prioriteras. Det handlar om att ena och att standardisera geodata som ligger till grunden för all 

kommunal planering och genomförande av densamma. Tekniken går snabbt framåt gällande mätmetoder 

i samhällsbyggnadsprocessen. Kravet på hög noggrannhet stegras med teknikens möjligheter från 

beställarna. Från traditionell terrester mätning går det idag delvis att ersätta mätningen med drönare och 

laser, detta gör att geodata kan produceras i större mängd på kortare tid och med högre noggrannhet. 

Den kommunala fysiska planeringen behöver prioriteras vilket är av största vikt i ett växande Skellefteå. 

En förutsättning för att upprätthålla hög leverans är att balansera upp inkomna planärenden med 

personal med relevant kompetens. Särskilt fokus behöver riktas mot planeringen av bostäder med olika 

upplåtelseformer, skapa bra boendemiljöer för invånarna som stärker hållbarheten både ekologiskt och 

socialt. 

 

Säkerställa en hållbar samhällsutveckling för människors välmående, hälsa och miljö 

 

Ett prioriterat område är att säkerställa en hållbar samhällsutveckling för människors välmående, hälsa 

och miljö. Det handlar om att skapa trygghet för den enskilda individen genom att dels erbjuda stöd och 

rådgivning, dels bedriva tillsyn och kontroll utifrån lagstiftning inom samhällsbyggnadsområdet. Den 

biologiska mångfalden värnas och sker i harmoni med samhällets utveckling. Under perioden 2023–2027 
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prioriteras arbete med förorenade områden och små avlopp särskilt utifrån den expansiva utveckling 

med hög utbyggnadstakt av bostäder som präglar kommunen. 

 

En digital och effektiv bygglovsprocess 

En väl fungerande bygglovsverksamhet med ”rätt” bemanning är en förutsättning för ett växande 

Skellefteå. I en effektiv bygglovsprocess innefattas att besluten är korrekta, rättssäkra, begripliga och 

klarar de mål som finns för handläggningstider.  Digitaliseringen ska underlätta för kunderna och 

verksamheten samt möjliggöra att resurserna nyttjas effektivt. Målsättningen är också att minska antalet 

kompletteringar i bygglovsärenden genom en utvecklad service.  

Driftbudget och plan 2023-2027 
Här beskrivs nuvarande budgetram och beskrivning av vilka insatser som görs för att bidra till att klara de 

effektiviserings- och rationaliseringskrav under den kommande budget- och planperioden.  

Miljö och hälsa 

Nuvarande budgetram är 37,2 mnkr (tidigare 34,6 mnkr). Förändringen består i att avdelningen tagit 

över Personligt ombud, 0,6 mkr, från Socialförvaltningen. För budgetåret 2022 har dessutom 2 mnkr 

tillfälligt omdisponerats från avdelningen fysisk planering. 

Miljö och hälsa har under de senaste åren arbetet med att se över sina kostnader och räknat upp de 

taxor som varit möjliga för att öka intäkterna i de delar som finansieras med avgifter. Trots detta har 

avdelningen redovisat underskott under flera år. Kommunbidraget har varit oförändrat, samtidigt som 

efterfrågan av avdelningens tjänster har ökat. Nu senast med ansvaret för tillsyn av trängsel på 

serveringsställen som en följd av pandemin, men även fler förfrågningar och tillståndsprövningar i 

samband med etableringar, medverkan i planarbete och myndighetssamverkan i den pågående 

samhällsomvandlingen. Även behovet av stöd till enskilda invånare i form av konsumentvägledning, 

budget- och skuldrådgivning samt säkerställande av ställföreträdare har ökat. Detta är verksamhet som 

inte går att finansiera med avgifter utan måste bäras av gemensamma intäkter. 

Eftersom avdelningen i huvudsak tillhandahåller tjänster för samhällsutveckling till näringsliv och enskilda 

invånare utgör drygt 52% personalkostnader. Undantas utbetalade bostadsanpassningsbidrag och 

driftkostnader för kalkningsverksamheten (som finansieras med statliga bidrag) utgör 

personalkostnaderna 81%. Huvuddelen av de övriga kostnaderna är fasta och består av hyra, IT-

kostnader och administrativa tjänster som är interna. Under 2022 har dessutom 0,9 mnkr i interna OH-

kostnader omfördelats från samhällsbyggnadsnämnden. Det är inte möjligt med personalminskning då 

efterfrågan på tjänster är ökande och varje medarbetare är en förutsättning för den nuvarande 

avgiftsfinansieringsnivån. 

För att uppnå en budget i balans har 2 mnkr omdisponerats från plan- och byggverksamheten under 

2022. Utöver detta har en tillfällig förstärkning skett med projektmedel för två anställningar under två år. 

Detta för att förstärka arbetet med förorenad mark och hantering av avlopp utanför VA-

verksamhetsområden knutet till samhällsplanering inom avdelningen. 

För att uppnå målsättningen med EU:s vattendirektiv krävs att ytterligare 350 tkr tillförs bygg- och 

miljönämnden.  

Konsument Skellefteås verksamhetsbudget ligger hos bygg- och miljönämnden. Verksamheten består 

av fyra personer och har ingen avgiftsfinansiering. Personalen är resurserna och utan utökade ramar 

kommer verksamheten inte klara effektiviserings- och rationaliseringskraven utan att minska 

servicenivån.   
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Skellefteå kommun har en lång och framgångsrik tradition av konsumentvägledning och budget- och 

skuldrådgivning. Verksamheten är nationellt uppmärksammad som ett gott exempel och återkommande i 

tv-program som PLUS. Under de senaste sex åren har antalet skuldsaneringsärenden nästan dubblerats 

och periodvis är väntetiden för att få hjälp med en ansökan upp till 4-5 veckor. Kronofogden lanserade 

under 2020 ett projekt med bäring på att arbeta aktivt med att få bort så kallade evighetsgäldenärer och 

hänvisar till den kommunala rådgivningen för hjälp med ansökan om skuldsanering. I Skellefteåregionen 

handlar det om 554 st personer (ingången av 2021). Kreditmarknaden är mycket aktiva vad gäller 

marknadsföring. På en marknad där trenden är att konsumenterna mer och mer handlar på kredit 

förväntas behovet av privatekonomisk rådgivning att ligga kvar. 

 

Äskande om utökad ram för 

uppdrag inom områden som är 
prioriterade 

2023 2024 2025 2026 2027 

 

Vattenförvaltning enligt EU:s 
vattendirektiv 

350 tkr 350 tkr 350 tkr 350 tkr 350 tkr 

Tabell 1 

 

Fysisk planering 

Nuvarande budgetram är 11 mnkr för avdelningen (tidigare 13 mnkr). Förändringen består av en tillfällig 

omdisponering av 2 mnkr till miljö och hälsa.  

För fysisk planering innebär exploateringen i kommunen ett stort tryck på avdelningen i och med att nya 

översikts- och detaljplaner ska tas fram. Som en naturlig följd kommer även den stora ökningen av 

bygglovsansökningarna. För att effektivisera arbetet gör avdelningen en översyn av sina processer och 

arbetssätt. Det handlar bland annat om att övergå till automatisering av vissa processer för att nyttja 

resurserna bättre och på så sätt få en effektivare handläggning.  

Plan och Bygg samarbetar sedan en tid tillbaka för att åstadkomma mer hållbara detaljplaner och bästa 

möjliga förutsättningar för ett bra genomförande och en smidig bygglovsprocess. I ett tidigt skede 

samråder Plan med Bygg i formuleringen av planbestämmelser på plankartor och motivering i 

planbeskrivningar. Att kunskapsdela PBL-relaterade frågor på det här sättet ger bättre förutsättningar för 

den fortsatta processen. 

Planverksamheten ser en fortsatt stadig ökning av planärendena, baserat på de fördjupade 

översiktsplanerna som är under arbete just nu. Verksamhetens egna resurser räcker inte till för att 

upprätthålla hög leverans med kvalitet, därför kommer personalstyrkan att utökas under året. Uppdrag 

för fördjupade översiktsplaner kommer baserat på en lagändring komma i jämn och hög takt under de 

närmaste fem-sex åren.  

Under 2021 tog verksamheten över förhandsbeskedhanteringen vilket även är behäftat med en mängd 

planmässiga, enskilda bedömningar. En plankoordinator är anställd och denne kommer att ta över en del 

av den formella administrativa delen av planhandläggningen. Det kommer att effektivisera, likabehandla 

och förenkla processen i handläggningen för handläggaren men ytterst för de som sökt planer. Från och 

med 2022 införs digitala detaljplaner utifrån lagstadgad förändring. 

Bygglovsverksamheten ser liksom planverksamheten en fortsatt ökning av bygglovsärenden den 

kommande perioden. Personalstyrkan har utökats med sju medarbetare för att kunna fortsätta leverera 

bygglov inom utlovad tid. Verksamheten bär sina egna kostnader och ser så ut att göra flera år framöver. 
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För lantmäteri behövs ytterligare digitala anpassningar göras inom geodata framför allt med anpassningar 

enligt smartare samhällsbyggnad. Det handlar om att producera geodata enligt svensk standard, men 

även att ställa krav på omgivningen att följa denna. Kommunen har ett ansvar för att underlätta för 

aktörer i samhället i utbytet av data. Geodata med rätt kvalitet och i rätt format kommer att gynna såväl 

beställare som utförare. 

Verksamheten servar alla förvaltningar inom kommunen med geodata och har i princip inga intäkter. Det 

finns ett avtal som ger intäkter till ett värde av 1,2 mnkr som upphör om kommunen bestämmer sig för 

att släppa all geodata fritt. För att åstadkomma den digitala förändringen med öppna data krävs 

följaktligen ett kommunbidrag i samma storlek som dagens avtal. 

Under 2022 kommer taxorna att ses över och justeras för att bli mer enhetliga inom avdelningen. Fysisk 

planering räknar med att klara sitt uppdrag inom sin nuvarande budget de närmaste åren. Men på sikt 

kommer de 2 mnkr som är omdisponerade till miljö och hälsa att behöva återföras för att ha chans att 

utveckla verksamheten på ett optimalt sätt.  

Investeringsbudget och plan 2023-2027 
Ram maskiner och inventarier 

Bygg- och miljönämnden äskar medel till teknisk utrustning som behövs för att klara uppdragen inom 

nämndens verksamhetsområde, som föreslås utgöra en årlig rambudget under perioden på 0,2 mnkr. 

Mobilt scanningssystem 

 

 

Laserscanner - en scanner som går att fästa på en bil eller en drönare. Med den går det att fånga upp en 

enorm geodatamängd i ett punktmolnlager som kan ge ett utomordentligt planeringsunderlag och 

projekteringsunderlag med hög kvalitet. Denna metod är ett mycket bra komplement till traditionell 

drönarflygning och kan fånga upp data från markhöjdsnivå. Den är också ett utomordentligt instrument 

för 3D-modellering. Investeringsutgiften uppgår till 2 mnkr 2023. 

Ett mobilt Scanningssystem möjliggör rationell och kostnadseffektiv datafångst, från 2D data till 3D 
med möjligheter till AI stöd för automatiserad datafångst 

Data från marknivå kompletterar alltså det data som insamlas från luften med hjälp av drönare. 
I det pågående projektet Punktmoln kommer denna utrustning vara en viktig del i insamlingen av 3D 

data med syfte att förbättra bl. a 
 

 Visualisering av detaljplaner 

 Bygglovsprocessen 

 Projekteringsunderlag 

 Beslutsunderlag generellt i samhällsbyggnads projekten 

 

En stor fördel med att samla in data i egen regi är att verksamheten själv klarar av ajourhållningen. 
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Denna investering stödjer det prioriterade området/inriktningen för en smartare och effektivare 

samhällsbyggnadsprocess då geodata kan produceras i större mängd på kortare tid och med högre 

noggrannhet. Ett särskilt fokus riktas mot planeringen av bostäder med olika upplåtelseformer, skapa bra 

boendemiljöer för invånarna som stärker hållbarheten både ekologiskt och socialt. 

 

 

Visualiseringssystem 

Holo table är ett bord för visning av hologram. Detta kan med stor nytta visa visualisering av nya och 

kommande byggprojekt, dels som ett område, dels för enskilda byggnader och mark-modeller. Detta 

skulle kunna nyttjas av många verksamheter inom samhällsbyggnad där lantmäteri kan bistå med 

geodata och uppbyggnaden av modellerna genom beställning av olika verksamheter. Äskat 1 mnkr 

2023. 

 
Målsättningen är att 3D visualisering för fleranvändare skall vara möjlig att nyttja både för små och 

stora projekt – förhoppningsvis ända ned till enskilda bygglov vilket stödjer arbetet med det 
prioriterade området/inriktningen ”En digital och effektiv bygglovsprocess”. Vilket kan leda till; 

 

- Bättre beslutsunderlag – undvika misstag  
- Förbättrad medborgardialog - tidiga synpunkter- bättre acceptans – färre överklaganden 
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