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Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och budget är ett dokument för planering och styrning. 

Planen beskriver bakgrunden till stadsbyggnadsnämndens prioritering och bidrag till 

förverkligande av kommunövergripande måluppfyllelse 2040. Stadsbyggnadsförvaltningen 

ansvarar för att omsätta planen i praktisk handling. 

 

Kommunens planering på kort och lång sikt har utgångspunkt i Vision Luleå 2040 och framtidens 

Luleå. De nio övergripande målen som ingår i ”Program till Vision Luleå 2021 - Översiktsplan 2021” 

gör den långsiktiga och hållbara utvecklingen tydlig. 

De övergripande målen beslutades av kommunfullmäktige i april 

2019 och är kommunens sätt att omhänderta de globala målen i 

Agenda 2030.  

Bilden till höger visar de nio övergripande målens symboler i 

förhållande till Agenda 2030. 

På vägen mot framtidens Luleå ska alla förvaltningar och bolag 

tillsammans skapa ett attraktivt, hållbart Luleå med Sveriges 

bästa service. Genom samarbete, nytänkande och omtanke skapar vi detta och plats för 100 000 

Luleåbor.  

 

De övergripande initiativen är insatsområden där kommunfullmäktige vill se en större förflyttning 

för att nå de långsiktiga övergripande målen. 

 

Syftet för de sex strategiska initiativen på övergripande nivå är: 

1. Accelererad samhällsomställning - För att möjliggöra industrins gröna omställning i Luleå 

och Norrbotten. Driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant.  

2. Kompetensattraktion – För att öka inflyttningen och nå 100 000 luleåbor senast 2040. Bättre 

matcha utbud och efterfrågan av kompetens.  

3. Förbättrat företagsklimat – För att ge näring till näringar och nå ett växande näringsliv. 

Fokusera på vår service och vårt bemötande.  

4. Klimatneutral och naturpositiv – För att bli klimatneutral, ta ledningen i den gröna 

samhällsomställningen och ta vara på Luleås naturvärden.  
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5. Smart kommun – För att skapa resultat som ligger i Sveriges framkant och nå samma eller 

bättre kvalitet till lägre kostnad samt nyttja digitaliseringens möjligheter. 

6. Trygg i Luleå – För att stärka det främjande och förebyggande arbetet för social hållbarhet.  

Att möta behovet av tillväxt handlar såväl om, utifrån stadsbyggnadsnämndens uppdrag, att tillse 

tillgång till detaljplaner och bostäder i den takt behovet finns men också om att vara en attraktiv 

kommun. Attraktiv kommun handlar om en kommun där medborgarna trivs och där det finns en 

fin stadsmiljö, en god och fungerande service, ett bra utbud av aktiviteter, tillgång till fina 

naturvärden, bra kommunikationer med omvärlden och där det finns möjlighet till försörjning med 

intressanta jobberbjudanden och inte minst om en kommun där det finns en framåtanda och en 

framtidstro.  

En attraktiv kommun skapas genom positiva erfarenheter där vi var dag i vår verksamhet genom 

vårt agerande och vår leverans skapar en nöjd kund.  

För att kunna hålla en hög kvalitet i vår leverans är det av yttersta vikt att med kontinuitet se över 

och vidareutveckla arbetsprocesser och arbetssätt. En utveckling av arbetsprocesser och arbetssätt 

kommer att vara viktigt med tanke på de utmaningar vi har gällande kompetensförsörjningen, vi 

behöver helt enkelt arbeta smartare för att klara de ökade volymerna men framförallt för att hålla en 

god kvalitet till dem vi finns till för – våra medborgare. 

Med medborgare som upplever kommuns service som god blir vi fler ambassadörer som kan sprida 

det goda budskapet om vilken fin plats Luleå är att bo på.  

 

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att bidra till att alla i Luleå ska kunna leva ett rikt och utvecklande liv i 

en viljestark och växande region.  

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag styrs i huvudsak av nationella lagar, tex Kommunallagen, Lagen 

om allmänna vattentjänster samt Plan- och bygglagen. Nämndens uppdrag handlar om att i dialog 

med medborgare och andra aktörer bidra till ett hållbart samhälle, att svara för god byggnadskultur 

samt god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Nämnden följer den allmänna 

utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning, tar de initiativ som behövs i frågor 

om planläggning av mark och vatten inklusive antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser 

(med undantag för översiktsplanering), byggande, fastighetsbildning, miljö- och naturvård. 

Nämnden ansvarar för exploateringsverksamheten samt övriga mark- och exploateringsekonomiska 

frågor som inte handhas av kommunstyrelsen. 
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Stadsbyggnadsnämnden fullgör även kommunens uppgifter avseende: 

• vatten – och avloppsförsörjning i egenskap av huvudman för (ägare av) de allmänna va-

anläggningarna i kommunen 

• hög trafiksäkerhet, god framkomlighet och bra trafikmiljö av gator och gång- och 

cykelvägar 

• trygga, tillgängliga, upplevelse- och rekreationsrika allmänna park- och naturmiljöer 

under alla årstider 

• förvaltning av fastigheter, som inte förvaltas av annan nämnd eller styrelse 

• trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor 

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag regleras i detalj av reglementet som är beslutat av 

kommunfullmäktige. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen består av fyra avdelningar och en stab. Verksamheten arbetar på 

uppdrag av två nämnder; Stadsbyggnadsnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden. Den del av 

verksamheten som beskrivs i den här verksamhetsplanen arbetar på uppdrag av 

Stadsbyggnadsnämnden.  

Förvaltningens roll är att bidra till Framtidens Luleå och att säkra den röda tråden från 

översiktsplanen till stadsplanering, utförandet och drift och att utveckla arbetssätt och rutiner för att 

förbättra förutsättningarna för ett målstyrt genomförande av översiktsplanens intentioner. 

Arbetet utförs i effektiva processer för att möjliggöra tillväxt och tillhandahålla en fungerande 

vardag för dem vi är till för. 
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Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om två effektmål med utgångspunkt från nämndens 

reglemente, dessa är;  

 

Till effektmålen finns det kopplat olika utmaningar som styr vad förvaltningen särskilt ska beakta i 

målarbetet. Utmaningarna ses över av nämnden årligen i samband med verksamhetsplaneringen för 

nästkommande år. 

I huvudsak utgår effektmålen och dess utmaningar från de övergripande målen men de speglar 

även de utmaningar och behov som nämnden har på vägen mot Framtidens Luleå.  

 

Utmaningar med koppling till effektmålet; 

• Möta behovet av tillväxt och samtidigt minska underhållsskulden genom att balansera 

nyinvesteringar mot reinvesteringsbehovet i befintliga anläggningar och byggnader. 

• Skapa infrastruktur som ger förutsättningar för hållbart resande. 

• Skapa förutsättningar för hållbart byggande. 

• Minska klimatpåverkan inom drift- och investeringsverksamheten. 

• Verka för att den miljö där barn och unga vistas är säker, hälsosam och utvecklande. 

• Ge barn och unga möjlighet att påverka sin vistelsemiljö. 

 

Utmaningar med koppling till effektmålet; 

• Möta det arbetskraftsbehov samt den kompetensutmaning som den accelererade och 

hållbara samhällsomställningen kräver.  

• Vidareutveckla och aktivt driva utökad samverkan inom kommunkoncernen samt med 

näringsliv, akademi och övriga intressenter/samarbetspartners. 

• Vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för ökad kvalitet och service för att klara 

den accelererade samhällsomställningen. 

• Säkerställa att vi har rena, trygga, tillgängliga och tilltalande miljöer och mötesplatser för 

alla. 

• Underlätta för alla att ta del av våra tjänster och utveckla vår service dygnet runt. 
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Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2023 tar utgångspunkt utifrån på hur nämnden inom 

sitt ansvarsområde (reglemente) kan svara upp mot de övergripande målen.  

De övergripande mål som stadsbyggnadsnämnden utifrån sitt grunduppdrag i störst omfattning 

kan bidra till en förflyttning inom är; 

 

Resurser 

Med undantag av ”Landsbygdsmiljonen” genomför stadsbyggnadsnämnden uppdragen inom 

ramen av befintlig budget inklusive statsbidrag. 

En central uppföljning baserad på de resultat verksamheterna uppnår samt analyser av utvalda 

indikatorer för de övergripande målen sker. Uppföljningen rapporteras till kommunstyrelsen. 

6.1   

Målet syftar till att vi ska bli energieffektivare, att öka användningen av förnybara bränslen, öka 

andelen hållbara färdsätt och att producera förnybar energi.  

Utmaningar i det övergripande målet   

• Minska utsläppen av klimatpåverkande ämnen för att uppfylla 

Parisavtalet och de mål EU, Sverige och Luleå har satt upp  

• Minska effekterna av klimatförändringen  

• Teknik och innovation för ett klimatsmart och cirkulärt samhälle  

• Nå ett fossilbränslefritt transportsystem  

• Stimulera energieffektivisering  

• Säkerställa både storskalig och småskalig energiproduktion som är förnybar  

• Öka medvetenhet och viljan för den förändring som måste till  

För att skapa ett hållbart Luleå behöver kommunen underlätta för medborgare och företags gröna 

omställning, samtidigt som den kommunala verksamheten behöver minska sin klimatpåverkan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att minska klimatpåverkan inom drift- och 

investeringsverksamheten bland annat genom att fortsätta med utbyggnaden av den kommunala 

laddinfrastrukturen samt byte av kommunens fordon till fossilbränslefria fordon för att på så sätt 

minska utsläppen av klimatpåverkande ämnen.  

Andra exempel på aktiviteter som syftar till att minska utsläppen handlar om strävan efter att öka 

andelen frösådda plantor av blommor, buskar och träd.  
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En ökning av andelen hållbara färdsätt bidrar stadsbyggnadsnämnden till genom kommunens 

cykelplan och dess utbyggnadsplan, L till Å – hållbart resande samt genom att hålla god standard 

på gång- och cykelvägar även under vinterhalvåret. 

 

 

I tillägg till ovan har stadsbyggnadsnämnden fått i uppdrag från kommunfullmäktige att: 

• se över möjligheterna att öka kommunens egen energiproduktion genom att installera 

solceller på kommunala byggnader för att på så sätt utöka den förnybara småskaliga 

energiproduktionen. Uppdraget innefattar en översyn av möjligheterna och där hänsyn ska 

tas till placering, grönstruktur och ekonomi 

• öka antalet ladd punkter för elbilar i anslutning till kommunens verksamheter och 

parkeringsplatser 

• säkerställa Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter samt 

skyfallsplan  

6.2   

Målet syftar till goda bostadsområden, att öka tryggheten, att bo nära till service och skola samt en 

ökad tillgänglighet för alla.  

Utmaningar i det övergripande målet 

• Utveckla en infrastruktur för hållbart resande  

• Lösningar för ett tryggt och självständigt liv i alla åldrar  

• Miljöer som förebygger segregation och ökar gemenskap 

• Levande landsbygd  

• Infrastrukturer för vattenförsörjning och avloppshantering  

• Bevaka kulturarvets värden samt byggnader och platser som visar vår historia  

• Bygga hållbart och underhåll av byggnader och infrastrukturer  

• Blanda bebyggelse och upplåtelseformer  

• Trygga och säkra gång- och cykelstråk  

• Verka för en närhet till mötesplatser och service  

Stadsbyggnadsförvaltningen kan bidra till målet genom att skapa förutsättningar för hållbart 

byggande samt genom att skapa infrastruktur som ger förutsättningar för hållbart resande. 

Genomförande av Livscykelanalyser i samband med större investeringsprojekt är ett exempel på 

hur nämnd och förvaltning bidrar till hållbart byggande. 

ÖVERGRIPANDE MÅL - KLIMAT

Målrelaterade - Mätetal/Mått Senaste Utfall Mål    

Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019

Utfall 2019: 271 005 kg

87 875 kg

(Utfall 6 mån)
135 502 kg

Utbyggnad av laddstolpar för tjänstebilar utifrån tilldelade energi 

effektiviseringsmedel är genomförd till 100%.

Tilldelade investeringsmedel på 3 mkr finns för 2022-2023. Nytt mätetal 100%



 

Stadsbyggnadsnämnd, Verksamhetsplan 2023 8(11) 

Hållbart byggande handlar också om ett bra underhåll av byggnader och infrastrukturer, ett 

omfattande uppdrag som omhändertas via reinvesteringsplanerna för fastigheter samt gata- och 

gång och cykelvägar. 

Andra exempel på hur nämnden bidrar till det övergripande målet handlar om att nämnden i 

egenskap av huvudman för vattentjänsterna i kommunen säkerställer infrastrukturen för 

vattenförsörjningen och avloppshanteringen.  

Att bo i ett gott grannskap handlar delvis om att det ska finnas miljöer med en blandning av 

bebyggelse- och upplåtelseformer då detta är viktigt ur ett socioekonomiskt perspektiv. 

Inom parksektionen arbetar förvaltningen med särskilda insatser i socioekonomiskt utsatta 

områden. Det handlar om förutsättningar för aktiviteter och mötesplatser, tex isbanor, grillplatser, 

pulkbackar och ytor för brännboll. 

  

I Kommunfullmäktiges Plan och budget 2023–2025 har stadsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att; 

• fortsätta administrera miljonsatsningen på projekt i byarna, den så kallade 

”Landsbygdsmiljonen”. Satsningen syftar till att stödja en levande landsbygd och där 

föreningar verksamma i byar i kommunen kan ansöka om bidrag till uppförande av ny 

utrustning eller utsmyckning samt 

• att fortsatt arbeta för att öka medborgarna i Luleå kommuns möjligheter att välja hållbara 

transportmedel. 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL - GRANNSKAP

Målrelaterade - Mätetal/Mått Senaste Utfall Mål    

Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gc-vägar är genomförda till 100% 100% 100%

Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan (Va) är genomförda till 100 % 100% 100%

Åtgärder enligt reinvesteringsplan för fastigheter är genomförda till 100% 90% 100%

Planberedskap för tillgängliga bostäder är alltid minst 2 500 bostäder. Nytt mätetal ≥ 2 500 

Kostnaden för lokalbanken ska under mandatperioden minska med >50% jämfört 

med 2022-12-31. 

Kostnad 2022-12-31: 25 684 tkr Nytt mätetal ≥50%

Livscykelanalys (LCA) på tre investeringsprojekt; Hertsö badhus, Kronanvägen 

samt Vattenledning Råneå.

Mål 2023 = 3 st, genomförd LCA redovisas i utfallet.

-
Ja

(upp till tre LCA)
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6.3   

Målet syftar till att öka mängden närproducerat, att effektivisera resursanvändningen, att minska 

avfallsmängderna, att öka återbruk och återvinning.  

Utmaningar i det övergripande målet 

• Levande landsbygd  

• Använda resurser cirkulärt  

• Utveckla möjligheter att dela olika resurser  

• Ge förutsättningar för hållbar konsumtion och en förändring av 

konsumtionsmönster  

• Främja lokal produktion av mat, energi och råvaror  

• Öka återanvändning och återvinning  

En stor del av nämndens och förvaltningens uppdrag handlar om att skapa en fungerande vardag 

för våra medborgare och intressenter - året om och dygnet runt. 

Stadsbyggnadsnämnden bidrar till en fungerande vardag för våra medborgare dels genom att; 

• säkerställa att vi har rena, trygga, tillgängliga och tilltalande miljöer och mötesplatser för alla 

dels 

• genom att underlätta för alla att ta del av våra tjänster och utveckla vår service dygnet runt.  

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för 

ökad kvalitet och service till våra kunder. Ett redan infört exempel på detta är den digitalisering av 

skötselytor i utemiljö fastighetsavdelningen arbetat med. Digitaliseringen har medfört en mängd 

ekonomiska och tidsmässiga fördelar såväl internt som externt.  

Ett annat exempel gällande ökad kundnöjdhet är den vidareförädling av processen i samband med 

reinvestering av gator i bostadsområden som kommer att genomföras under detta verksamhetsår.  

 

I tillägg till ovan har stadsbyggnadsnämnden fått i uppdrag från kommunfullmäktige att: 

• öka den kommunala servicen så att företag får återkoppling från alla kommunens 

verksamheter inom 24 timmar samt  

• införa hundrastgårdar. Hundrastgårdar är en viktig mötesplats för hundägare och hundar. 

Riktlinjer tas fram med kommunens grönplan som grund med syfte att ge förslag på nya 

attraktiva mötesplatser i kommunen, platser där hundrastning är en del av användningen.  

ÖVERGRIPANDE MÅL - VARDAG

Målrelaterade - Mätetal/Mått Senaste Utfall Mål    

Medborgare uppfattar våra offentliga miljöer som attraktiva, tillgängliga och 

välskötta Nytt mätetal 75%

Information, genomförande och uppföljning av reinvesteringsprojekt 

bostadsgator Nytt mätetal 75%
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6.4   

Målet syftar till att få fler företagare i nya branscher, att utveckla teknik för framtiden, att bygga 

hållbart, att nå ett gott företagsklimat och att öka digitaliseringen.  

Utmaningar i det övergripande målet  

• Förutsättningar för ett hållbart näringsliv  

• Samverkan med näringslivet för en omställning  

• Samverka med forskning för att hitta nya lösningar  

• Omvärldsbevaka för att hitta framtida utmaningar  

• God tillgång till digital infrastruktur  

• Innovationer och digital teknik för att lösa utmaningar  

Stadsbyggnadsförvaltningen kan bidra till målet genom att vidareutveckla och aktivt driva utökad 

samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi och övriga 

intressenter/samarbetspartners samt genom att vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser 

för att klara den accelererade samhällsomställningen. 

En utmaning för alla organisationer handlar om att efterfråga, samla in och kunna tillvarata 

synpunkter som kan leda till utveckling. Sektion geodata har med hjälp av kommunkartan 

utvecklat ett bra och enkelt verktyg för medborgare att kunna lämna in synpunkter på kommunens 

service. Verktyget kan användas för riktade kundundersökningar och styrkan ligger i enkelheten 

att ta fram undersökningen men framförallt i möjligheten att genomföra riktade 

kundundersökningar mer frekvent. 

Ett annat exempel på utveckling av digital teknik är att nyttja smarta fotoceller för att när behovet 

finns, tömma papperskorgar, fylla på ved vid kommunens grillplatser eller vattna i parkerna och 

därmed arbeta både mer klimatsmart och effektivt med ökad kvalitet. 

 

 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL - INNOVATION

Målrelaterade - Mätetal/Mått Senaste Utfall Mål    

Företag och entreprenörer upplever att det finns goda förutsättningar och villkor 

samt en positiv och serviceinriktad inställning till företagande (mätningen insikt)

73%
(Utfall 2021)

≥73%
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Luleå kommunkoncern kommer i alla verksamheter under 2023 vidta åtgärder för att möta 

kompetensförsörjningsutmaningarna i syfte att klara respektive verksamhets grunduppdrag.  

Utmaningarna kopplade till kompetensförsörjningen är tillsammans med att möta tillväxtbehovet 

av ytterst strategisk vikt. Inte minst med tanke på omvärldsfaktorerna pandemi, krig, energibrist 

och hög inflation.  

Kommunstaben har ett uppdrag att samordna metoder och rutiner för kompetensförsörjningen. 

Inom stadsbyggnadsförvaltningen pågår ett flertal aktiviteter inom kompetensförsörjningsområdet 

såsom att ta fram rekryteringsfilmer, hitta nya kanaler för annonsering, ta emot fler studenter som 

gör praktik och examensarbete, chefs och ledarutveckling, effektivisera rekryteringsprocessen m.m. 

I tillägg till detta pågår även en kompetenskartläggning. Syftet med denna är att få en helhetsbild 

över kompetenssituationen på förvaltningen, att identifiera sårbara kompetenser och få en bild över 

förväntad kommande personalrörlighet samt att vidareutveckla den interna utbildningsprocessen i 

samband med nyanställningar.  

Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser kommer att bli ännu viktigare när 

konkurrensen om arbetskraft ökar och pensionsavgångarna ökar. De grupper som är svårast att 

rekrytera är främst projektledare, planarkitekter samt mark- och exploateringsingenjörer. Insatser 

som görs är se över benämningar på yrken, riktade kompetensutvecklingsinsatser samt satsningar 

inom arbetsmiljöarbetet. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar resultat och förflyttning i samband med 

delårsuppföljningarna och i verksamhetsberättelsen. Utöver det kommer nämnden löpande under 

året få information som knyter an till mål, planer och de utmaningar nämnden identifierat.  

 

BUDGET (mkr) 
Budget 

2023 
Plan 2024 Plan 2025 

Kommunbidrag 247 259 265 

Investeringsplan 330 244 58 

Investeringsplan vatten- och avlopp 396 393 376 

SBN:s kommunbidrag enligt kommunfullmäktiges beslut om plan och budget 2023 samt 2024–2025. 

SBN:s investerings- och exploateringsplan enligt kommunfullmäktiges beslut för 2023 samt 2024–
2025 

Stadsbyggnadsnämnden tog i augusti 2022 beslut om en mer detaljerad investerings- och 
exploateringsplan med utgångspunkt från de preliminära ramarna beslutade av budgetutskottet i 
april 2022. 
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