Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
Ledning
Mervi Nyqvist 016-710 27 50

2017-02-08

1 (2)

SBN/2017:39

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse för
2016
Förslag till beslut
Godkänna förvaltningens upprättade bokslut för drift och investeringar.
Godkänna verksamhetsberättelse för år 2016.
Överlämna bokslut med bilagor och verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för den fysiska planeringen i hela kommunen och
den offentliga miljön i Eskilstuna stad och på landsbygden. Alla delar i
stadsbyggnadskedjan är viktiga, från första tanken i tidiga planeringsskeden, till
mer detaljerad planering, projektering och bygglovprövning samt till byggande och
skötsel och utveckling av kommunala allmänna platser. Arbetet ska bidra till en
hållbar utveckling, det vill säga ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt
perspektiv.
Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten har löpt på bra under året, att
åtaganden för 2016 till största del är pågående eller uppfyllda samt att nämnden har
en ekonomi i balans, nämnden redovisar ett överskott för 2016.
Nämndens åtaganden syftar till att utveckla och stärka stad och landsbygd. Totalt
hade nämnden 45 åtaganden under 2016 varav flertalet är uppfyllda och arbetet
fortgår med övriga. Nämndens åtaganden berör framförallt verksamhetsprocessen
tillgodose miljö- och samhällsbyggnadsbehov, men även fler av kommunens
verksamhetsprocesser.
Driftbudget: Stadsbyggnadsnämndens slutgiltiga driftbudgetutrymme 2016 uppgår
till 351,1 mnkr, varav 348,8 mnkr budgetram och 2,3 mnkr i form av
kostnadsersättningar.
Budgetavvikelsen totalt för året 2016 är +17,8 mnkr.
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Investeringar, anläggningar och inventarier: Investeringsbudgeten 2016 för
inventarier var ca 6,0 mnkr. Av denna budget har 3,9 mnkr använts.
Investeringsbudgeten avseende nya anläggningsinvesteringar 2016 är 87,7 mnkr.
Driftkonsekvenser 2016 från de investeringar som färdigställdes under 2015
beräknades till 1,5 mnkr, vilket nämnden fått budgetkompensation för.
De stora, pågående och planerade objekten under 2016 var/är Bro Väster,
byggnation vid Munktell, Kungsgatan, gång- och cykelväg Vilsta industriområde
samt infrastrukturåtgärder vid nya arenan.
Verksamhetsberättelse för år 2016: Verksamhetsberättelse för år 2016 inklusive
bilagor har upprättats enligt anvisningar och bifogas.
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