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Verksamhetsberättelse 
... 

Nämndsordförande: Anders Lundgren 

Förvaltningschef: Håkan Karlsson 

Antal årsarbetare: 0 

Delårets verksamhet 

Boende/besökare 

Viktigt är att tillhandahålla en bra service till kommuninvånarna. Under våren har det varit vakanta tjänster på 
plan- och byggenheten, trots detta har en god service och en bra tillgänglighet för kommuninvånarna 
tillhandahållits. Under perioden har 69 bygglov beviljats. 

Ekonomi 

Resultatet för perioden är 85 tkr vilket visar att ekonomin är i balans. Byggnadsnämndens budget omfattar den 
politiska organisationen. Budget för personal och övriga driftkostnader är budgeterade kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Medarbetare 

Svårigheterna med att tillsätta de vakanta tjänsterna har inneburit enheten har varit beroende av att köpa 
konsulttjänster både inom kart, mät och planarbete. 

Ett samarbete med Mariestad kring drift av kartsystem och köp av kart- och mättjänster har påbörjats under 
våren och ska vara i drift under hösten 2020. 

Samhällsutveckling 

Karlsborgs kommun växer och ett behov av nya bostäder kommer att finnas under de kommande åren. För att 
främja utvecklingen krävs en framtida bra planberedskap. 

Arbetet med aktualiseringsprövningen av kommunens översiktsplan 2020 pågår och planeras att komma upp för 
antagande runt årsskiftet 2020/2021. Under nästa mandatperiod ska en ny översiktsplan (ÖP) tas fram enligt 
denna nya lagstiftningen. 

Måluppfyllelse 

Perspektiv 
Kommunfull
mäktiges mål 

 
Nämndens 
mål 

  Styrtal Utfall Målvärde 

Boende/Besök
are 

Karlsborgs 
kommun ska 
vara attraktiv 
för både 
boende och 
besökare. 

 Medborgarna 
ska känna sig 
nöjda med 
nämndens 
service och 
handläggning 
samt känna 
delaktighet och 
inflytande över 
de beslut som 
fattas. 

  De personer 
som fått beslut 
om slutbesked 
ska via en 
enkät tillfrågas 
om 
kommunens 
service och 
handläggning. 
(%) 

92 91 

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

100 100 
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Ekonomi Karlsborgs 
kommuns 
samlade 
ekonomiska 
resultat ska 
motsvara minst 
1 % * av 
skatter och 
generella 
statsbidrag. 

 Byggnadsnämn
dens budget 
ska vara i 
balans. 

  Årsprognos 
vid delår och 
utfall vid 
bokslut (tkr). 

0 0 

Medarbetare Karlsborgs 
kommun ska 
vara en 
attraktiv 
arbetsgivare. 

 Se 
kommunstyrels
ens styrkort. 

     

Samhällsutveck
ling 

Karlsborgs 
kommun ska 
vara en socialt 
hållbar 
kommun. 

 Skapa 
attraktiva 
områden för 
boendemiljö 
och 
verksamheter. 

  Antal 
detaljplaner 
som ska ha fått 
laga kraft. 

 4 

Sammanfattande bedömning av 

måluppfyllelse 

Analys 

Plan- och byggenheten har klarat av av uppfylla de mål som mäts på delåret. De bygglovsökande är nöjda med 
handläggningen och samtliga lov har behandlats inom den lagstadgade tiden om 10 veckor. 

  

  

  

Slutsats 

Karlsborg växer och antalet bygglovsärenden fortsätter att ligga på en hög nivå. Efterfrågan på bostäder i 
Karlsborg ställer krav på en god planberedskap för att kunna tillgodose kommande behov. 

Utvecklingstendenser 
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