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Inledning
Syfte
Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg
för planering av verksamhet, tydliggöra mål och
strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att
mål och ambitioner ska samspela med de resurser
som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och
beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget
beslutar den även om sin plan för internkontroll.
Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som
helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till
varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det
är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är
inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning.
Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbok-slutet och vid årsbokslutet.
I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver
hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens
viljeriktning.

Nämndens uppdrag
Byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd och
ansvarar för kommunens verksamhet enligt planoch bygglagen (PBL, 2010:900) med undantag för
den översiktliga planeringen.
Byggnadsnämnden ansvarar genom stadsbyggnadsavdelningen för myndighetsutövning i samband med detaljplanering och handläggning av lovärenden. Byggnadsnämnden ansvarar via stadsbyggnadsavdelningen också för områdesbestämmelser, strandskyddsdispenser, tillsyn, kartframställning samt namnsättning av kvarter, gator, parker och annan offentliga platser.
Nämnden initierar och handlägger detaljplaneärenden samt antar detaljplaner enligt bestämmelse i
reglemente för byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 24 februari 2020, § 42.
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Genom verksamheten verkar byggnadsnämnden för
en god byggnadskultur, en god bebyggd miljö och
stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande.
Byggnadsnämnden ska ge en god service av hög
kvalité, som är till nytta för medborgare och näringsliv. Nämnden samverkar med andra nämnder och
styrelser.
De lagrum som styr verksamheten är kommunallag,
förvaltningslag, lag om offentlig upphandling, planoch
bygglag
(2010:900),
anläggningslag
(1973:1149), ledningsrättslag (1973:1144), fastighetsbildningslag (1970:988), lag om färdigställandeskydd (2014:320), miljöbalken (1988:950), kulturmiljölag (1988:950), lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
och förordning/kungörelse/råd som hänför sig till
ovanstående och som utfärdats av behörig myndighet.

Nämndens organisation
Byggnadsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar
och andra författningar för verksamheten. Nämnden har inte ansvar för personal inom utförande förvaltningsorganisation. Förvaltning och drift av
nämndens uppdrag sker i kommunledningsförvaltningen.

Stadsbyggnadsavdelningens organisation
Stadsbyggnadsavdelningen ansvarar för kommunens fysiska planering, bygglov, mark- och exploatering, mät- och kartverksamhet, GIS samt natur- och
vattenvård. Avdelningen är uppdelad utifrån ansvarområden och består av sju enheter. Avdelningens
ansvar är uppdelat på två politiska nämnder, kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen har personalansvar för avdelningen.

Organisationskarta
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Vision, mål och styrning
Kommunens vision – Det goda livet
Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni,
även för kommande generationer. Det Goda Livet
bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings
kommun.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande och hälsa. När enskilda människor/personer och grupper får möjlighet att påverka sin egen
livskvalitet och utvecklingen av samhället i stort,
uppstår en känsla av medskapande som bidrar till
meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande för att
skapa det goda livet för Falköpings kommuns invånare. I Falköping tar vi ansvar för vår gemensamma
framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill
skapa det goda livet för medborgare och för kommande generationer.
Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, våra ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett medel vi har för att skapa social hållbarhet. Det är själva målsättningen med det dynamiska
och rättvisa samhället där de mänskliga behoven
uppfylls. Falköpings kommun ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen. Falköping ska vara en bra kommun att
besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. Kommunen som organisation är till för Falköpingsborna
och strävar efter att alla ska behandlas rättvist och
lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att goda resultat uppnås genom effektivitet och samverkan.
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Koppling – Falköpings kommuns prioriterade
mål och Agenda 2030
Kommunens vision om det goda livet, med de tre
hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade
målen hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030.
Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen,
stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och
fredliga samhällen. Genom att koppla de globala
målens ikoner till kommunens övergripande mål
stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med
kommunens övergripande mål, det lokala målet om
fossilfrihet 2030 samt kommunens klimatstrategi
vara styrande för att kommunen långsiktigt ska
kunna
leverera
välfärd
till
invånarna.
Arbetet med att utveckla kommunens arbete med
hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och
agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera hitta synergieffekter och följa upp resultatet av
det arbete kommunen gör.
I förarbetet till flerårsplan 2021-2023 identifierade
majoriteten med hjälp av Agenda 2030 ett antal
komplexa utmaningar kommunen har att hantera:






Arbetsmarknad
Integration
Att ha mod
Förändra strukturer
Arbeta medskapande externt och internt

Nämndernas mål
Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfullmäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen
till olika nämndspecifika delmål. Nämnderna kan
också välja att arbeta med kommunfullmäktiges
mål utan att bryta ner målen.

Omvärldsanalys

För att kunna utveckla samhällsbyggandet, ta vara
på viktiga hållbarhetsfrågor och beakta aspekter
som berör myndighetsutövning, ska fokus ligga på
att fånga trender och utveckling som påverkar samhällsbyggandet. Falköpings kommun har en ambition att växa befolkningsmässigt. Förutsättningarna
finns, med läget i regionen och med goda kommunikationer. Falköping som plats att bo och verka på
behöver ständigt utvecklas för att bibehålla och
stärka attraktiviteten. Nya bostäder behöver tillkomma för att undvika en bostadsbrist. Som ett led
i detta har kommunen en fortsatt hög ambition att
hålla en god planberedskap. För att klara denna målsättning pågår en omfattande planverksamhet. Tendensen i samhället pekar mot ökad segregation på
ett nationellt plan. Byggnadsnämnden kan göra insatser inom planeringen som motverkar tendensen.
Allt visar nu på att högkonjunkturen är på väg att
mattas av och risk finns för att bostadsbyggande
och bostadspriser minskar. Att förutse risker, och
att hitta säker lokalisering av bebyggelse och infrastruktur är en del av arbetet. Man måste också säkra
befintlig bebyggelse och se till behovet av eventuella
skyddsåtgärder.

Byggnadsnämnden är en myndighet som lyder under ett omfattande regelverk, som styr nämndens
myndighetsutövning. Byggnadsnämndens verksamhet innebär bland annat ansvar för planering
och lovhantering, gestaltning, tillsyn, strandskydd
m.m. Verksamheten är en del i ett komplext sammanhang mellan teori och praktik. Detta ska fogas
ihop med demokratiska och samhälleliga processer,
näringslivets krav och professionella frågeställningar. I dessa processer ska byggnadsnämnden
verka för att arbeta normbrytande och kritiskt. Samtidigt gäller det att hitta kreativa lösningar och sätt
att hantera intressen, normer och ideal som ibland
kan hamna i konflikt med varandra. Det finns också
hållbarhetsutmaningar i sociala, kulturella, politiska, ekonomiska och ekologiska aspekter. Byggnadsnämnden ska bidra till att öka medborgarnas
medverkan och engagemang. Nämnden ska arbeta
för en hållbar stads- och landsbygdsutveckling och
ge utrymme för sociala innovationer.

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är en
stor utmaning även inför 2021.

Dagens komplexa samhälle
Städer, tätorter och landsbygd behöver ständigt
vara i förnyelse. Samhällsutvecklingen skapar hela
tiden nya villkor och förutsättningar för att hitta meningsfulla boende- och livsmiljöer. I en värld som
består av snabb omvandling spelar planering av städer och tätorter en större roll än någonsin tidigare.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

Bostadsmiljöer
Byggnadsnämnden ska genom sin verksamhet aktivt arbeta med Agenda 2030
och de globala hållbarhetsmålen. Byggnadsnämnden ska verka för hållbara städer som ska vara inkluderande och hållbara. Städerna ska ha tillgängliga stadsmiljöer som
erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram med hållbara transporter
som t.ex. gång och cykel. En helhetssyn i planeringen tillsammans med smarta lösningar bidrar
till städer där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt.
Ett av byggnadsnämndens mål är att skapa förutsättningar för goda och varierande boendemiljöer
och främja gröna, hälsosamma och trygga städer
där människor möts och där innovationer skapas.
Byggnadsnämndens intention är att möjliggöra tillgång till gröna ytor och offentlig service för alla.
Detta görs genom att planlägga för kommunal service och rekreationsområden med närhet till bostäder. Detta framkommer även av den gällande översiktsplanen där en strategi är att invånare i kommunens tätorter inte ska ha längre än 300 meter till
närmsta grönyta från sin bostad och från förskolor
och skolor.
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Dialog och kommunikation
Delaktighet, inflytande och kommunikation är en
grund för ett socialt hållbart samhälle. Byggnadsnämnden ska fortsätta utveckla former för dialog
och kommunikation för att kunna möta olika grupper i samhället på ett situationsanpassat sätt.
Byggnadsnämnden kommer att fortsätta utveckla
befintliga och införa nya digitala tjänster i sin verksamhet. Genom digitala tjänster underlättas för
medborgare och invånare att utföra ärenden på tider och platser som passar för den sökande. Genom att vidareutveckla byggnadsnämndens digitala tjänster kan fler personer och förtagare nås av
korrekt information samt enklare sökvägar in till
byggnadsnämndens verksamhet.
Samverkan externt och internt är en förutsättning
för att kunna utföra nämndens uppdrag. Nämnden
ska verka för att främja nätverk mellan kommun,
näringsliv, civilsamhälle och föreningsliv.
Nämnden och dess verksamhet ska utöva en rättssäker myndighetsutövning och lika behandling.
Människan ska vara i fokus för nämndens verksamhet (se vidare under mål 4).

Uppföljning av måluppfyllelse, mål 1

Nämndens delmål
1.1
1.2
1.3
1.4

Uppföljning

Medborgarna ska uppleva delaktighet i byggnadsnämndens verksamhet
Digitala tjänster ska vidareutvecklas
Det ska vara en god tillgänglighet till offentlig service (utbildning, vård och omsorg)
Det ska vara en god tillgänglighet till grönområden

1.5 I nya detaljplaner ska avståndet till närmsta tillgängliga grön- eller vattenområde inte vara större
än 300 meter från nya bostäder, skolor och förskolor inom tätortena

K ommunikativ a indikatorer
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Period

Antal genomförda kommunkativa insatser med medborgare (utöver plan- och bygglagens krav)
Vilka insatser har gjorts för att vidareutveckla de digitala tjänsterna
Tillkomna byggrätter för offentlig service (m2) i antagna detaljplaner
Tillkomna områden med park/natur (m2) i antagna detaljplaner
Uppföljning av andelen planlagda bostäder/skolor/förskolor inom 300 meter till grönyta.

S amlad bedömning
Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå. E xempel: Översiktsplan 2017-2030
Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen
E xempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och statistik samt kommunens
uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser.
Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende

Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning.
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Gestaltad livsmiljö
Regering och riksdag anser att arkitektur,
form och design har avgörande betydelse i
samhällsbygget. Den gestaltade livsmiljön
påverkar alla människor i deras vardag. År
2018 antog riksdagen politiska mål för arkitektur-,
form- och designområdet. ”Ett gemensamt skap-

ande och en helhetssyn på den gestaltade livsmiljön
är kärnan i den nya politiken för arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Det är en politik som på
ett tydligt sätt tar utgångspunkt i människan, hennes behov och livskvalitet vid formandet och förvaltandet av våra livsmiljöer. Politiken utgår också från
allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara.”. Målet ska vara vägledande för byggnadsnämndens verksamhet.
Begreppet Gestaltad livsmiljö omfattar både arkitektur, form, design, konst och kulturarv och är ett bredare begrepp som innefattar det mesta i vår byggda
miljö. Gestaltad livsmiljö handlar om mer än bara
estetik och utformning, det handlar även om att
hållbarhet och kvalitet inte ska underordna sig kortsiktiga ekonomiska värden, att kunskap kring arkitektur, form och design ska utvecklas och spridas,
att det offentliga ska agera förebild, att estetiska,
konstnärliga och kulturhistoriska värden ska tas tillvara och utvecklas, att miljöer ska gestaltas för att
vara tillgängliga för alla samt att samarbete och
samverkan inom dessa frågor ska utvecklas. Gestaltad livsmiljö handlar om att ta till vara på den miljö
som finns, att den bevaras för kommande generationer samt att nybyggnation ska förhålla sig till befintlig omgivande miljö. Genom ett strukturerat arbete kan nybyggnation, gestaltning och befintliga
värden i den byggda miljön skapa en attraktiv helhet.
Kulturmiljö är ett sätt att se och tala om de spår av
det förflutna som finns överallt omkring oss och berör alla människor i vardagen. Kulturmiljö utgör ett
socialt kapital som inspirerar till medborgarnas deltagande i det offentliga livet. Det krävs särskild varsamhet vid förändring eller komplettering av kulturhistoriskt värdefulla områden. Byggnadsnämnden
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har ansvar att i arbetet med stadsutveckling beakta
och lyfta fram kulturhistoriska värden. Det som
byggs idag är morgondagens kulturmiljö.

Planeringsberedskap
Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo,
verka och leva på – en plats där medborgarna känner stolthet. Medborgarna ska trivas, utvecklas och
känna stolthet över samhället och bygden. Detta ska
tillgodoses bland annat genom att ha en god planeringsberedskap vilket möjliggör att ta fram de detaljplaner som behövs på, ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Planeringsberedskap innefattar en
tydlig koppling mellan översiktsplaneringen och
riktlinjer för bostadsförsörjning, infrastrukturplaneringen och med en aktiv markpolitik. Det krävs
också att den egna organisationen kan matcha behoven och att krav som ställs på effektivitet och
kompetens uppfylls. Byggnadsnämnden behöver, i
takt med efterfrågan på planlagd mark, kunna ta
fram de detaljplaner som exploatörerna har intresse
av att genomföra.
Det är en kommunal angelägenhet att planera för
att bostadsbehovet inom kommunen tillgodoses.
Detta görs bland annat genom planläggning av nya
bostäder i attraktiva områden där människor vill bo
och vistas. Det är därför angeläget att byggnadsnämnden arbetar aktivt med detaljplaner för olika
typer av bostäder i samtliga tätorter.

Dagvatten
Under första halvåret 2021 kommer kommunfullmäktige att anta en ny dagvattenplan. Dagvattenplanen bidrar både till minskad klimatpåverkan samt
uppfyllelse av både Agenda 2030 samt de nationella
miljömålen. För byggnadsnämndens verksamhet
innebär den nya dagvattenplanen att större hänsyn
behöver tas till skyfalls- och översvämningsproblematik i så väl detaljplanering som vid förhandsbesked och bygglovsprövning.

Uppföljning av måluppfyllelse, mål 2

Nämndens delmål

Uppföljning

2.1 I Falköpings kommun ska det finnas en god planeringsberedskap med färdiga detaljplaner för bostäder
2.2 Gestaltad livsmiljö ska vara i fokus för byggnadsnämndens verksamhet
2.3 E n god dagvattenhantering ska vara en naturlig del av planläggningen

K ommunikativ a indikatorer
2.1
2.1
2.1
2.2
2.3

Period

Antal bostäder i antagna detaljplaner för en- och tvåbostadshus
Antal BTA (m2) bostäder i antagna detaljplaner för flerbostadshus
Antal bostäder i beviljade bygglov
Antal bygglovärenden där gestaltad livsmiljö har varit avgörande för beslutet
Planlagd volym avsedd för dagvattenhantering i antagna detaljplaner (m3)

S amlad bedömning
Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå.

E xempel: Översiktsplan 2017-2030, Bostadsförsörjningsstrategi, Parkeringspolicy och parkeringsnorm samt
Förtätningsprogram för Falköpings stad.
Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen
E xempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och statistik samt
kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser.
Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende

Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning.
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Planeringsberedskap
Byggnadsnämnden ska arbeta för att
skapa goda förutsättningar och medverka
till nyföretagande och nya etableringar.
För detta krävs en god markreserv och ett
aktivt arbete för att utveckla handels- och
verksamhetsområden.
Planläggning ska ske av olika slags verksamhetsområden, både när det gäller användning och omfattning. Verksamhets- och handelsområden ska planeras på ett sådant sätt att en god bebyggd miljö uppnås både för besökare, kunder och näringsidkare.

Dialog
Ett näringsliv som utvecklas bygger på förtroende
mellan kommunen och företagen. Byggnadsnämnden är en aktiv part i utvecklingen av näringslivet.
Inom kommunen finns välutvecklade processer, där
byggnadsnämnden har en given roll. Detta samverkansarbete har lett till att flera viktiga aspekter och
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frågor kunnat lösas i tidigt skede. Arbetssättet har
resulterat i en bättre förståelse och smidigare processer. I slutändan innebär det även bättre leverans
och högre kvalitet för näringslivet.
För att möta näringslivets behov ska bygglovsverksamheten fortsätta bedrivas effektivt, rättssäkert,
konsekvent och med god kvalitet. Det ska eftersträvas att handläggningstiden blir kortare än det är föreskrivet i plan- och bygglagen.
Medborgare och andra aktörer ska bemötas på ett
professionellt sätt och tillhandahålla en god service.
Representanter för byggnadsnämnden ska vara aktiva aktörer i Skaraborg i olika sammanhang. De ska
också verka för ökad samverkan med grannkommunerna och även andra kommuner i landet.
Nämndens verksamhet ska kännetecknas av gott
bemötande, gott värdskap och en hög servicekvalitet.

Uppföljning av måluppfyllelse, mål 3

Nämndens delmål

Uppföljning

3.1 I Falköpings kommun ska det finnas en god planeringsberedskap med färdiga detaljplaner
för olika typer av verksamheter för näringsliv.
3.2 Bygglovssökande inom näringslivet ska vara nöjda med handläggningen

K ommunikativ a indikatorer

Period

3.1 Tillkomna byggrätter för verksamheter för näringsliv (m2) i antagna detaljplaner
3.2 Nöjd kundindex (NKI) i servicemätningen
3.2 Insikt (avser företagens uppfattning)

S amlad bedömning
Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå.

E xempel: Översiktsplan 2017-2030, Parkeringspolicy och parkeringsnorm samt Förtätningsprogram för
Falköpings stad.
Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen
E xempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och statistik samt
kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser.
Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende

Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en
tillitsbaserad styrning

Service och tjänster
Byggnadsnämndens verksamhet ska vara
till nytta för medborgare och näringsliv.
Det innebär att nämndens verksamhet ska
tillhandahålla service och tjänster med hög kvalitet
med ett bra bemötande. Verksamheten ska också
bedrivas på ett effektivt, rättssäkert och konsekvent
sätt.
Byggnadsnämndens tjänster ska vara lättillgängliga
och lättförstådda för allmänheten. Detta gäller så
väl för ansökan om bygglov, förhandsbesked, planbesked och nybyggnadskarta. Information och tillgänglighet på webbsidor är ett prioriterat område,
liksom vidareutveckling av digitala tjänster inom
alla delar av verksamheten.
För att målen ska kunna uppnås ska rutiner och processer synliggöras och utvecklas. Detta är nödvändigt för att kunna effektivisera och kvalitetssäkra
verksamheten, såväl internt som externt.
För att skapa goda förutsättningar för byggnation
måste flera av byggnadsnämndens ansvarsområden fungera, både var och en för sig men även tillsammans. Vid en större nybyggnation innebär det
att det ska finnas förutsättningar för byggnationen i
gällande detaljplan, om förutsättningar inte finns i
gällande detaljplan behöver ett planbesked sökas
och en detaljplaneprocess inledas. I detta skede är
det viktigt att handläggningstiden inte blir allt för
lång samtidigt som rättssäkerheten och likabehandlingen inte får påverkas. Efter upprättande av detaljplan behöver en nybyggnadskarta upprättas. Kom-
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munens primärkarta ska alltid vara aktuell och korrekt. Primärkartan används inom områden där kartdata används som underlag vid beslut och projektering. Kartunderlag, så som nybyggnadskarta, för beslut och projektering ska kunna levereras inom rimlig tid.
När nybyggnadskartan levererats kan bygglovhandlingar produceras av byggherren som slutligen kan
ansöka om bygglov. Bygglovshanteringen behöver
vara effektiv, hålla hög kvalitet och vara rättssäker.
Efter beviljat bygglov hålls tekniskt samråd där
bland annat kommunikativ förmåga är viktigt i mötet med byggherren. Under byggprocessen sker ett
eller flera arbetsplatsbesök och efter färdigställd
byggnation utfärdas slutligen ett slutbesked och
byggnaden kan tas i bruk.

Rättssäkerhet
I verksamheter med myndighetsutövning är det viktigt med kunskapsöverföring och intern kontroll för
att kvalitetssäkra verksamheten. Rutiner behöver
kontinuerligt utvecklas. Det behövs mallar och
checklistor inom olika områden för att uppfylla de
kommunövergripande målen och ett tvärsektoriellt
samarbete inom kommunen.
En väl fungerande myndighetsutövning, tillsynsverksamhet och bevakning av lagändringar och
rättsfall är en viktig del i byggnadsnämndens ansvar. Vilket innebär likabehandling och rättssäkerhet i samtliga av nämndens processer.

Uppföljning av måluppfyllelse, mål 4

Nämndens delmål

Uppföljning

4.1 E n hög servicegrad ska hållas mot alla sökande
4.2 Hantering av ärenden ska vara rationell och rättssäker

K ommunikativ a indikatorer

Period

4.1 Andel ärenden som får bekräftelse på mottagen lovansökan/anmälan ska skickas inom
tre arbetsdagar (gäller samtliga ärenden)
4.1 Antal genomförda tekniska samråd
4.1 Andel fattade beslut i bygglovärenden inom 0-4 veckor
4.1 Antal upprättade nybyggnadskartor
4.2 Andel fattade beslut i anmälningsärenden inom 0-4 veckor
4.2 Andel fattade beslut i bygglovärenden (inkl förhandsbesked) inom 10 veckor
4.2 Genomsnittlig handläggningstid från inkommen ansökan om bygglov till beslut
4.2 Genomsnittlig handläggningstid från planuppdrag till beslut om samråd
4.2 Genomsnittlig handläggningstid från planuppdrag till beslut om antagande
4.2 Genomsnittlig handläggningstid från inkommet planbesked till beslut
4.2 Andel överklagde/överprövade antagna detaljplaner till första instans
4.2 Andel bygglovärenden som överklagas till första instans (länsstyrelsen)
4.2 Andel strandskyddsärenden som upphävs av länsstyrelsen

S amlad bedömning
Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå.
E xempel: Flerårsplan för år 2021 – 2023
Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen
E xempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och statistik samt
kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser.
Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende

Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning.
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Kommunens uppföljningsarbete

bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild
som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag
och vilken effekt olika kommunala satsningar har.
Vid resultatredovisning presenteras bedömning av
måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.
Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar
som krävs för att bidra till utveckling.

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska
samspela med de resurser som kommunen råder
över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre
framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.

Uppföljningsarbete
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella
och lokala politiska mål, kommunala styrdokument
och ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges
vision till verksamheterna.
Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet
och analys av resultat. Kommunen har initierat och
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och
systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning
av kommunens fyra övergripande mål görs som en
samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras
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Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Planeringsförutsättningar
Verksamhetsplanering
Ett viktigt uppdrag för byggnadsnämnden är att
skapa förutsättningar för att Falköpings kommun
ska bli en attraktiv kommun. Här ska finnas goda
stads-, arbets- och boendemiljöer. En levande
landsbygd samt natur- och parkmiljöer ska främjas.
För att Falköpings kommun ska fortsätta växa och
kunna tillgodose behovet av mark för bostadsområden, företagsetableringar och övrig samhällsservice,
krävs en god planberedskap både för bostadsbebyggelse och utveckling och nyetablering av verksamheter. Falköpings kommun ska bibehålla sina unika
värden och öka sin attraktivitet. Stor hänsyn måste
tas till det kulturella, historiska och arkitektoniska
arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap

inom 10 veckor enligt plan-och bygglagen. Bygglovsenheten för statistik över inkomna ärenden för att
få reda på en total handläggningstid.
Verksamheten arbetar kontinuerligt för att utveckla
dialogformerna och använder dessa i kommunikationen med medborgare och näringsliv.

Ekonomiska förutsättningar, risker och
osäkerhet i budgeten
Byggnadsnämnden förfogar inte över någon budget
för verksamhet, då detta ligger på kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden förfogar endast över budget för politikernas arvoden och omkostnader.

Verksamheten har ambitionen att handläggningstid
för bygglovsärenden förkortas. Beslut ska tas senast
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Personalplanering
Personalplanering
Enligt plan- och bygglagen, ska byggnadsnämnden
ha minst en person med arkitektutbildning till sin
hjälp. Nämnden ska ha tillgång till personal i den
omfattning och med den särskilda kompetens som
behövs, för att nämnden på ett tillfredsställande
sätt ska kunna fullgöra sina uppgifter. Krävande
lagstiftning i samband med ökade byggaktiviteter
och eftersatt tillsynsarbete ställer stora krav på
bygglovsenheten. Det lagstadgade tillsynsarbetet
är ett mycket omfattande ansvar nämnden har som
myndighet och kräver stora resurser i form av personal- och konsultinsatser.
Byggnadsnämnden har inget personalansvar utan
detta ligger på kommunstyrelsen. Nämndens
tjänstemannastöd består av stadsbyggnadsavdelningen, som lyder under kommunstyrelsen och
kommunledningsförvaltningen. Byggnadsnämnden anser att det är av största vikt att stadsbyggnadsavdelningen kan rekrytera och behålla kompetent personal. Verksamheten måste bedrivas med
kontinuitet och kvalitét. Vissa tjänster på stadsbyggnadsavdelningen arbetar direkt mot byggnadsnämnden och vissa direkt mot kommunstyrelsen. Merparten av tjänsterna är riktade både mot
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Kompetensförsörjning
Personalen är en central resurs. Alla medarbetare
ska känna sig motiverade och ges förutsättningar
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att utvecklas. Detta är viktigt för att trivas med sitt
jobb, vara engagerad och på så sätt väsentligt medverka till kommunens utveckling och resultat.
Detta ger en smidigare, effektivare och mer professionell organisation och i förlängningen nöjdare
invånare/kunder. Den stora utmaningen är att rekrytera och behålla kompetent personal. En utmaning är även att fördela resurser och organisera
verksamheten. Detta behövs för att kunna arbeta
strukturerat såväl med strategiska uppdrag från
kommunstyrelsen som med myndighetsutövning
på uppdrag av byggnadsnämnden.
Det är viktigt att personalen kontinuerligt får möjlighet till kompetensutveckling, för att följa utveckling inom området och förändringar på lagområden. Arbetsmarknaden är mycket rörlig och många
yngre vill prova nya befattningar inom branschen,
vilket gör att anställningsperioderna ibland blir
korta.

Resultatbudget
Budg et (mnkr)

Budg et 2 0 2 0

Politikernasarvoden och omkostnader
Nämndens budg etram

Prog nos okt
2020
0,8

- ,0

Nämndens övergripande budgetram
Byggnadsnämndens budget omfattar byggnadsnämndens egna kostnader i form av politikerarvoden, reseersättningar, mobilabonnemang m.m.
Byggnadsnämnden har inget personalansvar och
ingen verksamhetsbudget, utan detta ligger på
kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden anser dock

0 ,9

Budg et 2 0 2 1
0,9
0 ,9

Plan 2 0 2 2
1,0
1,0

Plan 2 0 2 3
1,0
1,0

att det är av största vikt att avdelningen kan rekrytera och behålla kompetent personal. Verksamheten ska bedrivas med kontinuitet och kvalité.
Byggnadsnämnden har tilldelats en budgetram på
900 tkr som är avsedda för byggnadsnämndens
egna kostnader i form av politikerarvoden och politikers omkostnader.
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Övrigt

Nämndens verksamhetsuppföljning
Återkoppling till nämnd

Byggnadsnämnden får vid varje nämndsammanträde rapport om:
 Aktuellt planläge
 Tillsynsärenden
 Nämndens ekonomi
 Stadsbyggnadsavdelningens driftsekonomi
 Tagna delegationsbeslut
Tertialrapport om ekonomi och verksamhet görs
efter april månad. Delårsrapport görs efter augusti
månad och årsredovisning efter december, enligt
anvisningar. Byggnadsnämndens internkontrollplan följs upp årligen.
Bilaga: Byggnadsnämndens tillsynsplan enligt
plan- och bygglagen (2010:900) år 2021

Nämndens styrkedja
Reglemente/Delegationsordning/Arbetsordning
BN följer kommunens uppdrag enligt PBL
Vidaredelegering till tjänstepersoner
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Nämnd
Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 Postadress 521 81 Falköping
Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se
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