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Verksamhetsplan 
Nämndsordförande: Anders Lundgren 

Förvaltningschef: Håkan Karlsson 

Antal årsarbetare: 0 

Uppdrag 

Byggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen (2010:900) ansvar för prövning och hantering av lov och 
förhandsbesked. Prövning och hantering av lovpliktiga åtgärder ska ske enligt gällande lagstiftning och stor vikt 
läggs vid att den sökande ska få fullständig information om hanteringens tillvägagångssätt och känna delaktighet i 
processen. I Byggnadsnämndens uppdrag vilar också ansvaret att vara tillsynsmyndighet enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) samt miljöbalken (1998:808). Tillsynsarbetet innebär ett arbete med att främja trygga och 
tillgängliga inomhus och utomhus miljöer. Byggnadsnämnden ska genom tillsyn se till att lagstiftningen följs och 
att felaktigheter och brister åtgärdas. 

Byggnadsnämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige att anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller 
principiell betydelse. 

Byggnadsnämnden ska bereda ärenden till kommunfullmäktige som rör byggnadsnämndens område. 

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kartframställning). 
Ansvaret innefattar framställande och registrering av namn på gator, kvarter och lägesadresser på fastigheter. 

I byggnadsnämnden uppdrag ingår funktionen som kommunens trafiknämnd, vilket innefattar att besluta om 
lokala trafikföreskrifter samt prövning och hantering av parkeringstillstånd. 

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

Driftbudget 

Belopp (tkr) 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan     
2022 

Plan     
2023 

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 255 295 301 305 313 

varav personalkostnader 215 246 248 251 258 

Verksamhetens nettokostnad 255 295 301 305 313 

Kommunbidrag 285 295 301 305 313 

Resultat 30 0 0 0 0 

Jämförelsetal:      

Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr) 37 42 43 44 45 

Verksamhetens andel av kommunens totala 
nettokostnad (%) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr) 

Netto per verksamhetsområde: 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan   
2022 

Plan   
2023 

Byggnadsnämnd 255 295 301 305 313 

Summa 255 295 301 305 313 
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Styrkort 

Perspektiv Kommunfullmäktiges 
mål 

Nämndens mål Styrtal Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Boende/Besökare 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 93  

Byggnadsnämnden 
ska genom sitt 
tillsynsarbete arbeta 
för att utomhus- 
och 
inomhusmiljöer ska 
bli tillgängliga och 
trygga för alla. 

Redovisning 
av 
tillsynsarbetet 
enligt 
fastställd plan 
för tillsyn. 

   

Ekonomi Karlsborgs kommuns 
samlade ekonomiska 
resultat ska motsvara 
minst 2,0% av skatter 
och generella 
statsbidrag. 

Byggnadsnämndens 
budget ska vara i 
balans. 

Årsprognos 
vid delår och 
utfall vid 
bokslut (tkr). 

0 0  

Medarbetare Karlsborgs kommun 
ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Se 
kommunstyrelsens 
styrkort. 

    

Samhällsutveckling Karlsborgs kommun 
ska vara en socialt 
hållbar kommun. 

Byggnadsnämnden 
ska, med hänsyn till 
den enskilda 
människans frihet, 
främja en 
samhällsutveckling 
med jämlika och 
goda sociala 
levnadsförhållanden 
och en god och 
långsiktigt hållbar 
livsmiljö för 
människorna i 
dagens samhälle 
och för kommande 
generationer. 

Upplevd 
trygghet 

4 4 4 

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. Fasta telefontider, tydlig information på kommunens hemsida och en 
digitalisering av bygglovsprocessen kan förenkla och underlätta medborgarnas kontakter med handläggarna. 
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Ekonomi 

Medarbetare 

Ett utredningsarbete har påbörjats för att undersöka möjligheterna till ett utökat samarbete mellan Hjo, Tibro 
och Karlsborgs kommuner inom plan- och bygg. Ett närmare samarbete mellan kommunerna kan underlätta 
kommande rekryteringar av specialtjänster inom området. 

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 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal beviljade bygglov och rivningslov 93 120 120 

Antal antagna detaljplaner 2 4 4 

Utblick 2022-2023 

Boende/besökare 

Befolkningen ökar i Karlsborg. Enligt befolkningsprognosen kommer invånarantalet att öka med ca 100 
personer mellan dec 2019 och dec 2023 och då uppgå till 7 034 invånare. Detta ställer krav på en fortsatt 
planering av nya bostäder i Karlsborg och kommunal service. 

Digitaliseringen i samhället är en stor möjlighet till en förbättrad service till medborgarna samt effektiviseringar 
av verksamheten. 

Ekonomi 

Byggnadsnämndens budget omfattar den politiska verksamheten. Personal- och driftsbudget ligger under 
kommunstyrelsen. 

Medarbetare 

Samhällsutveckling 

En ökad befolkningsmängd ställer nya och högre krav på kommunal service, kollektivtrafik och investeringar i 
infrastruktur. 

En hållbar stadsutveckling som omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, 
offentliga platser och transporter. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra 
och hållbara för framtiden .
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