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Uppdrag 
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Håkan Karlsson 

0 

Byggnadsnämnden ansvar för tillsyn och myndighetsutövning gällande plan- och bygglovsverksamhet och 
strandskydd. Verksamheten styrs i hög grad av gällande lagstiftning. 

Nämnden har ansvar för kommunens MBK.-verksamhet (mätning, beräkning och kartframställning). 
Fastställande och registrering av namn på gator, kvarter, lägesadresser på fastigheter ligger på nämndens ansvar. 
Nämnden har även funktionen som kommunens trafiknämnd, vilket bland annat innefattar att besluta om lokala 
trafikföreskrifter och parkeringstillstånd. 

Plan- och byggenhetens personal, som ingår i kommunstyrelsen, finns till nämndens förfogande. 

Dnftbudget 

Belopp (tkr) 
Bokslut Budget Budget Plan Plan 

2018 2019 2020 2021 2022 

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 233 285 295 296 303 

varav personalkostnader 176 261 246 247 253 

Verksamhetens nettokostnad 233 285 295 296 303 

Kommunbidrag 278 285 295 296 303 

Resultat 45 0 0 0 0 

Jämjrirelsetal 

Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr) 34 41 42 43 44 

Verksamhetens andel av kommunens totala 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

nettokostnad (%) 

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr) 

Netto per verksamhetsområde: 
Bokslut Budget Budget Plan Plan 

2018 2019 2020 2021 2022 

Byggnadsnämnd 233 285 295 296 303 

Summa 233 285 295 296 303 
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Styrkor! 

Perspektiv Kommunfullmäktige Nämndens mål Styrtal Målvärd Målvärd Målvärd 
smål e 2020 e 2021 e 2022 

Boende /Besökare Karlsborgs kommun Medborgarna ska De personer 91 92 93 
ska vara attraktiv för känna sig nöjda som fått 
både boende och med nämndens beslut om 
besökare. service och slutbesked 

handläggning samt ska via en 
känna delaktighet enkät 
och inflytande över tillfrågas om 
de beslut som kommunens 
fattas . service och 

handläggning 
. (%) 

Samtliga 100 100 100 
lovbeslut ska 
handläggas 
inom den tid 
som gäller 
enligt 
lagstiftning. 
(%) 

Ekonomi Karls borgs kommuns Byggnadsnämnden Arsprognos 0 0 0 
samlade ekonomiska s budget ska vara i vid delår och 
resultat ska motsvara balans. utfall vid 
minst 1 % av skatter bokslut (tkr). 
och generella 
stats bidrag. 

Medarbetare Karls borgs kommun Se 
ska vara en attraktiv kommunstyrelsens 
arbetsgivare. styrkort. 

Samhällsutvecklin Karlsborgs kommun Skapa attraktiva Antal 4 4 4 
g ska vara en socialt områden för detaljplaner 

hållbar kommun. boendernilj ö och som ska ha 
verksamheter. fått laga 

kraft. 
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Verksamhetsplan 

Boende/ besökare 

För att medborgarna ska uppleva att de får ett bra bemötande, snabb och korrekt ärendehandläggning krävs en 
god bemanning och hög tillgänglighet. Genom fasta telefon- och besökstider har verksamheten säkerställt en hög 
tillgängligheten till plan- och byggenheten. 

Ekonomi 

Medarbetare 

Se kommunstyrelsen. 

Samhällsutveckling 

Genom att ha en hög planberedskap och planera för att skapa attraktiva och trygga boendemiljöer ska 
byggnadsnämnden stödja en positiv befolkningsutveckling i kommunen. 

Genom att tillhandahålla planlagda och ändamålsenliga områden för industri- och verksamhetsområdet ska 
byggnadsnämnden stödja det lokala näringslivets utveckling. 

Verksamhetsmått 

Bokslut 2018 

98 

Budget 2019 Budget 2020 

Antal beviljade bygglov och rivningslov 120 120 

Utblick 2021-2022 

Boende/ besökare 

I arbetet med att tillhandahålla en hög servicenivå till medborgarna kommer de digitala tjänsterna få en allt större 
betydelse. En digitalisering av bygglovsprocessen kommer att förbättra tillgängligheten och underlätta en snabb 
och korrekt ärendehantering. 

Ekonomi 

Som ett led i arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning ska verksamheten effektiviseras så långt det 
går inom givna ramar. 

Medarbetare 

Se kommunstyrelsen. 

Samhälls utveckling 

Under 2019 har arbetet med aktualisering av kommunens översiktsplan påbörjats. En aktualisering ska ske varje 
mandatperiod. En aktuell och uppdaterad översiktsplan är ett viktigt arbetsredskap för den kommande 
samhällsplaneringen. 

Byggnadsnämnden, Budget och verksamhetsplan 2020-2022 5(5) 



Verksamhetsplan 

Boende/ besökare 

För att medborgarna ska uppleva att de får ett bra bemötande, snabb och korrekt ärendehandläggning krävs en 
god bemanning och hög tillgänglighet. Genom fasta telefon- och besökstider har verksamheten säkerställt en hög 
tillgängligheten till plan- och byggenheten. 

Ekonomi 

Medarbetare 

Se kommunstyrelsen. 

Samhällsutveckling 

Genom att ha en hög planberedskap och planera för att skapa attraktiva och trygga boendemiljöer ska 
byggnadsnämnden stödja en positiv befolkningsutveckling i kommunen. 

Genom att tillhandahålla planlagda och ändamålsenliga områden för industri- och verksamhetsområdet ska 
byggnadsnämnden stödja det lokala näringslivets utveckling. 

Verksamhetsmått 

Bokslut 2018 

98 

Budget 2019 Budget 2020 

Antal beviljade bygglov och rivningslov 120 120 

Utblick 2021-2022 

Boende / besökare 

I arbetet med att tillhandahålla en hög servicenivå till medborgarna kommer de digitala tjänsterna få en allt större 
betydelse. En digitalisering av bygglovsprocessen kommer att förbättra tillgängligheten och underlätta en snabb 
och korrekt ärendehantering. 

Ekonomi 

Som ett led i arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning ska verksamheten effektiviseras så långt det 
går inom givna ramar. 

Medarbetare 

Se kommunstyrelsen. 

Samhällsutveckling 

Under 2019 har arbetet med aktualisering av kommunens översiktsplan påbörjats. En aktualisering ska ske varje 
mandatperiod. En aktuell och uppdaterad översiktsplan är ett viktigt arbetsredskap för den kommande 
samhällsplaneringen. 

Byggnadsnämnden, Budget och verksamhetsplan 2020-2022 5(5) 


