
4.1 Utveckla S:t Anna 2015-2020

Arbetsgrupp: Boende 
Aktuell fråga/förslag/vision: Ur sökandes perspektiv förenklat beskriva bygglovsprocessen.

Frågan föreslås att genomföras på följande sätt:
De som är intresserade av att bygga en bostad i S:t Anna (och Söderköping) ska kunna få en  
förenklad, förståelig och säljande checklista kring hur bygglovsprocessen går till. Checklistan bör  
innehålla svar på:

• Vad som förväntas av sökanden i respektive steg
• Vad som levereras av Söderköpings kommun i respektive steg
• Eventuell administrativ kostnad för respektive steg
• Tidsåtgång för respektive steg
• Kontaktuppgifter för stöd och mer information 

Syftet med denna checklista är att visa spekulanter att Söderköpings kommun bjuder in till  
nybyggnation och vill leda och stötta sökanden i processen (snarare än hindra). Checklistan utgör  
också ett löfte kring hur processen ser ut och vad man kan förvänta sig.

Denna information finns delvis redan, men Söderköpings kommun behöver vidimera alla steg,  
kostnader och tidsåtgång. En icke-byråkrat bör sedan förvandla detta till ett kundvänligt och  
säljande verktyg för att locka nybyggare.

Tidsplan:
• Beskrivning av processens olika steg inklusive kostnader och tidsåtgång, 

via tjänsteman på bygglovskontoret, 1 månad 
• Produktion av säljande original, 2 veckor
• Eventuellt tryck och distribution alternativt digital fil via nätet, 2 veckor

Kostnader/Ekonomi:
• Arbetstid tjänsteman, ingen uppgift
• Arbetstid originalproduktion, ca 24h
• Kostnad för tryck och distribution beroende på upplagor och sammanhang
• För digital distribution via www.sanktanna.com och kommunens hemsida, ingen kostnad

Risker/problem/villkor:
Tjänstemän på bygglovskontoret måste kunna tänka ur kundperspektiv, och formulera uppgifter  
kring eller åtminstone exempel på kostnader och handläggningstider. Det måste också finnas  
prioritering på att leva upp till checklistan.

Förslaget anses bidra till bygdens och skolans utveckling: □ Något  □ Mycket  □ Avgörande
Förslaget anses kunna genomföras med insatsen: □ Liten  □ Medel  □ Krävande

För kommunförvaltningen
Förslaget behandlas datum, tid och forum: 
□ Förslaget kommer inte att genomföras, av anledning:

□ Förslaget kan genomföras, med nedanstående kommentarer och ansvarig tjänsteman: 


