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1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 

1.1 Marks kommuns vision 

Mark är känd som en attraktiv kommun 

En kommun där det är bra att bo och verka 

En kommun där livskvalitet står i fokus 

1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål  

  

Strategiska områden 

I Mark ska barn och unga 
få en bra start i livet för 
att utveckla sin potential 

I Mark ska de som 
behöver få bra stöd och en 
god vård och omsorg för 

att ha ett gott liv 

I Mark ska det vara lätt att 
starta, driva och utveckla 

företag för att skapa 
arbetstillfällen 

I Mark ska vi vara en 
kreativ kommun för att 

alla ska trivas med att bo 
och leva 

    

Kommungemensamma mål 

Bästa barnkommun Bästa företagskommun 

  

1.3 Utgångspunkt 

Hållbar utveckling är utgångspunkten i vår verksamhetsplanering, vår vision och våra mål. 

Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete vi gör. Hållbar utveckling utgörs av: 

• Ekologisk hållbarhet 

• Social hållbarhet 

• Ekonomisk hållbarhet 

1.4 Förutsättningar 

Förutsättningar för att jobba mot de strategiska områdena och 

kommungemensamma målen är: 

• God ekonomisk hushållning 

• Hållbar personal- och kompetensförsörjning 

1.5 Effektiva processer och verksamheter 

Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god 

tillgänglighet och stark känsla för service. Var och en som söker kontakt med kommunen ska 

få en snabb återkoppling. Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med 

tillgängliga resurser ge största möjliga nytta för kommuninvånarna. Kvaliteten ska fortlöpande 

utvärderas, säkras och förbättras. 
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2 Nämndens övergripande styrning 

2.1 Verksamhetsidé 

Utifrån kommunens översiktsplan och gällande lagstiftning ska samhällsutveckling främjas, 

med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö 

för dagens boende och framtida generationer i Marks kommun. 

Nämnden ska tillhandahålla god samhällsservice, genom god tillgänglighet och gott 

bemötande. Medborgarna ska känna sig trygga med de beslut som tas. När det är motiverat 

kan handläggningstiden bli längre för att säkra denna värdegrund för handläggningen. 

Nämnden ska i sin verksamhet alltid ta hänsyn till medborgarperspektivet. 

2.2 Agenda 2030 

Nämnden bidrag till målen i Agenda 2030 är flertalet, de mål som dock främst berörs av 

nämndens verksamhet är mål 7 hållbar energi för alla, mål 11 hållbara städer och samhällen 

samt mål 13 bekämpa klimatförändringar. 

Agenda 2030 perspektivet och mål 11 hållbara städer och samhällen, bidrar nämnden till att 

främja samhällsutvecklingen genom att skapa attraktiva livsmiljöer för att gynna en god 

bebyggd miljö. Nämnden stimulerar kommuninvånare till energibesparande beteende som en 

del i att bidra till begränsad klimatpåverkan och mål 7 hållbar energi för alla. För att bidra till 

mål 13 bekämpa klimatförändringar har nämnden särskilt valt att betona förvaltningens 

service gentemot individ och samhälle. 

För att nå målen i Agenda 2030 ser nämnden samarbete och inkludering, mellan förvaltningar 

samt individ och samhälle, som en framgångsfaktor. För att skapa en inkluderande fysisk 

planering och att barn och unga ska få en bra start i livet väljer nämnden särskilt att jobba 

med att barn och unga ska ha nära till friluftsliv och kollektivtrafik. Då detta innebär att barn 

och unga i större utsträckning kan ta sig själva till och från fritidsaktiviteter utan att begränsas 

av vuxnas tillgänglighet. 

För att aktivt kunna arbeta med målen i Agenda 2030 krävs ökad kompetens både inom 

förvaltningen och nämnden. Nämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att kontinuerlig 

arbeta med kompetensutveckling för förvaltningen och nämnd. 

För att uppnå de lokala miljömålen arbetar nämnden kontinuerligt med att minska 

miljöpåverkan i den fysiska planeringen bland annat genom väl planerad trafik, god 

dagvattenhantering samt väl omhändertagande av kulturmiljöer. 

2.3 Omvärlds- och resultatanalys  

Plan- och byggnadsnämndens verksamhet styrs av lagstiftning och dess praxisgrundade 

tillämpning samt är till stor del uppdragsstyrd och därmed konjunkturberoende. 

Marks kommun utgör en unik grön plats för tillväxt, den levande landsbygden och stora 

tillgången till både natur och kultur lockar till etablering av både företag och boende. 

Näringslivet kännetecknas av stor mångfald, både vad gäller företagens storlek och inriktning. 

Här finns allt från storföretag och koncerner till ett stort antal fåmansföretag. Men närhet till 

Göteborg, Varberg, Borås och Landvetter flygplats ligger Marks kommun mitt i en av landets 

mest expansiva regioner. Efterfrågan på fastigheter är stor både på fastigheter planerade för 

bostäder och industri. Efterfrågan är störst i de centrala samt nordvästra delarna av 

kommunen. 

Nya restriktioner för bebyggande på jordbruksmark påverkar bedömningar vid planering av var 

någonstans det är lämpligt att bygga. En policy för hur Marks kommun skall planera och 

handlägga byggnation på jordbruksmark skall tas fram under 2022, vilket skall ge stöd i 

nämndens beslut i ärenden för detaljplaner, bygglov och förhandsbesked. 

En hög efterfrågan på byggnation i Västsverige de senaste åren har inneburit att entreprenörer 

och arbetskraft har svårt att räcka till. Det innebär att det kommer vara fortsatt svårt att 

rekrytera vissa befattningar. Flera rapporter, bland annat från Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR, problematiserar kring rekryteringsbehovet för kommuner och regioner. SKR för 
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fram möjliga lösningar för att minska behovet av antalet anställda. Att kraftfullt nyttja 

digitaliseringens möjligheter är en lösning. Att fokusera på grunduppdraget, minska 

administration och göra tydliga prioriteringar är också viktigt. 

Förvaltningen har implementerat ett nytt verksamhetssystem. Detta tillsammans med nya 

arbetssätt har medfört positiva effekter på handläggningstiderna på bygglovsverksamheten. 

Förväntan är hög gällande digitaliseringsgrad varpå fortsatt utvecklingsarbete behöver fortgå 

under nästkommande år. 

Regering och riksdag har tagit beslut om att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. Målet är 

att hela Sveriges planbestämmelser ska kunna läsas från en gemensam databas. När alla 

detaljplaner är digitala så påverkar det både det interna arbetet och servicen till individ och 

samhälle positivt. 

Nya föreskrifter för utformningen av detaljplaner påbörjade efter 1 januari 2022 är beslutade 

av Boverket. Föreskrifterna innebär att komptensinsats behövs samt att samtliga mallar måste 

omarbetas. Förändringen innebär att mer tid kommer att behöva läggas på varje 

planbeskrivning. 
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3 Nämndens grunduppdrag 

Grunduppdragen ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och 

styrelser ska bedriva med utgångspunkt från sina reglementen eller bolagsordningar samt 

lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt grunduppdrag 

genom att ange vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt det. 

Grunduppdragets nivå kan preciseras med hjälp av följetal som kopplas till utförandet av 

grunduppdraget. 

3.1 Bygglov och detaljplaner 

Plan- och byggnadsnämnden ska 

• ansvara för kommunens arbetsuppgifter vad gäller 

detaljplanläggning 

bygglovsprövning, 

strandskyddsdispenser, 

baskartproduktion, 

uppgiftslämnande enligt lagen om lägenhetsregister. 

• utöva aktiv tillsyn för att säkerställa att krav utifrån plan- och bygglagen uppfylls. 

• säkerställa att bebyggelsemiljöer av kulturhistoriskt värde bevaras. 

• ansvara för energiplanering och energirådgivning. 

• ansvara för geotekniska utredningar av områden med risk för skred och naturolyckor. 

Prioriteringar och Strategier 

Övergripande 

Prioritet behöver läggas på en rad åtgärder som bidrar till att uppnå det kommungemensamma 

målet Bästa företagskommun. Samtliga verksamhetsområden under 2022 kommer att delta i 

SKR:s utbildning Förenkla helt enkelt, vilket är en utbildning för kommuner som vill förbättra 

sina företagskontakter. Verksamhetsområden inom plan- och byggnadsnämnden kommer även 

medverka i de regelbundna frukostmöten förvaltningen infört för att stärka dialogen med 

medborgare och verksamhetsutövare. Verksamhetsområden inom plan- och 

byggnadsnämnden deltar även vid behov i arbetet som kommunens nya välkomstkommitté 

bedriver för att underlätta för företag som har mer komplexa frågor som kräver besked från 

olika delar av den kommunala verksamheten. 

I förbättringsarbetet ingår bland annat det fortsatta arbetet med införande och utveckling av 

digitala tjänster i syfte att göra det enklare för verksamhetsutövare och kommuninvånare. 

Dessutom ingår det fortsatta samarbetet med kommunens kontaktcenter för att säkerställa att 

näringsliv och kommuninvånare snabbt och enkelt kommer i kontakt med rätt person. En 

ytterligare faktor som är viktig i god service är vikten av tydlig kommunikation och 

återkoppling. 

Medborgarförslag och motioner ska besvaras inom ett år. 

Detaljplanering 

Detaljplaneverksamheten omfattar att handlägga givna planuppdrag enligt nämndes mål och 

prioritering och enligt gällande lagar. Detaljplanering ska vara långsiktigt hållbar samt stödja 

övriga nämnder inom fysisk planering. Detaljplaneringen skall möjliggöra byggnation av 

bostäder och viktiga samhällsfunktioner. Detaljplaneverksamheten skall också ge service och 

råd i detaljplaneärenden samt öka brukarinflytandet i planprocessen via t.ex. möten, hemsidan 

mm. 

Prioriteringsordningen är i fallande skala 

1. Samhällsviktiga funktioner, infrastruktur och sådant som kommunen är tvingade att 

prioritera enligt lag, exempelvis förskolor. 

2. Verksamhetsområden 

• Större områden 

• Mindre områden 
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• Marköverlåtelse 

3. Bostäder  

• Större enbostadshusområden 

• Flerfamiljshus 

• Mindre enbostadshusområden 

• Enstaka bostäder 

• Marköverlåtelse 

4. Omvandlingsområden och befintliga områden (t.ex. utökad byggrätt) 

Bygglov och inspektion 

Bygglovverksamheten omfattar handläggning och beslut i lovärenden, ex mark-, bygg- och 

rivningslov, förhandsbesked samt ärenden som ska anmälas då lovplikt inte föreligger, t.ex 

installation av hiss, eldstad, rökkanal men också bygglovbefriade Attefallsåtgärder (fristående 

byggnader, tillbyggnader, inredande av ytterligare en bostad och takkupor) för en- och 

tvåbostadshus. Dessutom ingår tillsyn och beslut om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 

samt handläggning av ärenden vid olovligt byggande och andra ingripandeärenden. 

Bygglovenheten ger också service och råd i bygglovsärenden. 

Administration 

Gemensam administration har till uppgift att stödja och utveckla 

samhällsbyggnadsförvaltningens olika processer, genom nämndadministration, ekonomi, 

personalfrågor, arkiv samt kommunikation. 

Geodata 

Geodata uppgift är att samla in, lagra och leverera geografiska data. Avdelningen består av två 

verksamhetsområden som är kartor och mätning. 
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4 Nämndens mål 

Nämnderna ska sätta mål för den verksamhet de ansvarar för utifrån tilldelade grunduppdrag. 

Målen ska bidra till att kommunfullmäktiges vision och mål uppfylls. Nämnden ska också anta 

indikatorer för sin verksamhet. Indikatorerna anger hur målen ska följas upp. 

4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en 

bra start i livet för att utveckla sin potential 

Kommungemensamma mål: Bästa barnkommun 

Nämndens mål: Främja utveckling genom att skapa attraktiva livsmiljöer 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Andel nya bostäder i detaljplan 
inom 300 meter från kvalitativa 
grönområden och 500 meter 
från lekplats. 

 100% 53% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% 

Andel nya bostäder i detaljplan 
inom 400 meter från 
kollektivtrafik. 

 100% 85% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% 

4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska det vara lätt att 

starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen 

Kommungemensamma mål: Bästa företagskommun  

Nämndens mål: Handläggningen upplevs som serviceinriktad och effektiv 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Kundnöjdhet (NKI) 59 63 60 = 80 = 80 = 80 

Information 60 67 62 ≥ 70 ≥ 75 ≥ 85 

Tillgänglighet 59 66 68 ≥ 70 ≥ 75 ≥ 85 

Bemötande 67 70 68 ≥ 70 ≥ 75 ≥ 85 

Kompetens 60 65 54 ≥ 70 ≥ 75 ≥ 85 

Rättssäkerhet 68 67 69 ≥ 70 ≥ 75 ≥ 85 

Effektivitet 54 60 56 ≥ 70 ≥ 75 ≥ 85 

Andel bygglovsärenden som 
beslutas inom 7 veckor 

84% 88% 90% ≥90% ≥90% ≥90% 

Genomsnittlig handläggningstid 
mellan planbesked fram till 
påbörjat detaljplanarbete 

 
2,49 

månader 
 

= 3 
månader 

= 3 
månader 

= 3 
månader 

Mediantid från planuppdrag till 
antagande, i antal månader 

  
26,9 

månader 
18 

månader 
18 

månader 
18 

månader 

Antal bostäder som planlagts, 
per 1 000 invånare 

  4,2 10,1 10,1 10,1 

4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning 

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Personalomsättning (%) 40 31 0 20 15 10 
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5 Serviceåtaganden 

Ett serviceåtagande är ett sätt att tydliggöra innehållet i den kommunala servicen. Genom 

serviceåtaganden konkretiseras de politiska målen och ambitionsnivån för verksamheten 

tydliggörs. 

I Marks kommun ska vi utifrån de antagna värdeorden vara engagerade, omtänksamma och 

utvecklande. Vi har att bryta ned vad de tre värdeorden innebär för vår verksamhet och se hur 

vi bedriver verksamheten idag med fokus på vad vi kan behöva förbättra. 

Vi vill göra det lätt för kommuninvånare och verksamhetsutövare att göra rätt. De ska få 

förklaring till varför vi ställer krav. Alla beslut ska innehålla motivering. All kommunikation ska 

vara lätt att förstå. Vår rådgivande roll och funktion ska förstärkas för att kommuninvånare 

och verksamhetsutövare ska få stöd kring ett korrekt handhavande och förebygga för framtida 

handläggning. 

När vi utför vårt uppdrag är vi lyhörda, tydliga och effektiva. Genom att lyssna och ha en 

respektfull dialog kan vi skapa en god relation med individ och samhälle. Det ger oss 

möjligheter att sätta rätt förväntningar, tydliggöra vårt uppdrag och använda resurserna på ett 

effektivt sätt. 
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6 Ekonomi 

Ekonomiavsnittet beskriver hur kommunens verksamheter ska finansieras. Det avser både 

driftkostnader och investeringar. 

6.1 Driftbudget 

Anslagsbindningsnivå 

Förvaltningschefen disponerar hela nämndens budgetram om 6,9 mnkr 

Driftbudget 

  Budget 2021 Prognos 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Total     

Intäkter 9 915 11 494 9 880 10 090 

Personalkostnader -13 598 -13 375 -13 925 -14 203 

Övriga kostnader -3 017 -3 042 -2 855 -2 887 

Nettokostnader -6 700 -4 923 -6 900 -7 000 

Nämnd, ledning, 
adm 

    

Intäkter 0 47 0 0 

Personalkostnader -3 719 -3 679 -3 753 -3 828 

Övriga kostnader -1 198 -1 023 -999 -1 010 

Nettokostnader -4 917 -4 655 -4 752 -4 838 

Planverksamhet     

Intäkter 2 730 2 580 2 690 2 769 

Personalkostnader -3 569 -3 549 -3 687 -3 762 

Övriga kostnader -850 -1 000 -887 -893 

Nettokostnader -1 689 -1 969 -1 884 -1 886 

Kartverksamhet     

Intäkter 847 1 197 855 819 

Personalkostnader -721 -790 -743 -757 

Övriga kostnader -140 -150 -156 -158 

Nettokostnader -14 257 -44 -96 

Bygglovsverksamhet     

Intäkter 6 338 7 670 6 335 6 502 

Personalkostnader -5 589 -5 357 -5 742 -5 856 

Övriga kostnader -829 -869 -813 -826 

Nettokostnader -80 1 444 -220 -180 

Kommentar driftbudget 

Plan- och byggnadsnämndens budgetram för 2022 fram till 2025 fastställdes i 

Kommunfullmäktige 2021-11-18. Driftbudgeten för Plan- och byggnadsnämnden uppgår till en 

nettokostnad om 6,9 mnkr 2021 och 7,0 mnkr 2022. Driftbudgeten är utformad i enlighet med 

kommunens anvisningar och kommenteras utifrån intäkter, personalkostnader och övriga 

kostnader. Eventuella förändringar av verksamheten i jämförelse med föregående år 

kommenteras särskilt. 

Intäkter 

Plan- och byggnadsnämndens intäkter erhålls i huvudsak genom taxor och avgifter. Plan och 

bygglovstaxan är oförändrad 2022 jämfört med 2021. De totala intäkterna för nämnden är 
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näst intill oförändrade 2022 i jämförelse med 2021, dock finns några mindre justeringar mellan 

verksamheterna. 

Kartverksamheten erhåller årligen intäkter om 0,1 mnkr från lantmäteriet genom 

ajourhållningen 

av adress- och byggnadsinformation (ABT), nuvarande avtal gäller till och med år 2022 och 

väntas därefter utgå. Nämnden budgeterar inga intäkter genom ABT-avtalet för år 2023. Det 

pågår förhandlingar om ny samverkansmodell med ett avgiftsfritt datautbyte mellan 

Lantmäteriet och SKR/kommunerna. De uteblivna intäkterna från lantmäteriet ställer ökade 

krav på effektiviseringar. 

Bygglovsverksamheten erhåller årligen statsbidrag från energimyndigheten avseende energi- 

och klimatrådgivning, motsvarande 0,3 mnkr. Nuvarande beslut sträcker sig till och med 2022. 

Driftbudgeten ovan förutsätter dock att bidraget beviljas ytterligare en period och budgeteras 

därmed också 2023. Om bidraget uteblir kan det få konsekvenser avseende nämndens 

verksamhet för energirådgivning då verksamheten till stor del är finansierad genom 

statsbidraget. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna 2022 ökar med 0,3 mnkr. Ökningen avser förväntad 

lönekostnadsutveckling. 

Övriga kostnader 

Övriga kostnader väntas minska med knappt 0,2 mnkr. Minskningen i budget 2022 beror 

delvis på lägre budgeterade medel för utvecklingsinsatser i jämförelse med 2021. 
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7 Nämndens internkontroll 

7.1 Riskanalys 

Vid riskanalysen har sannolikhet och väsentlighet bedömts enligt riskmatrisen nedan och talen 

för sannolikhet och väsentlighet har multiplicerats. Nämnden beslutar om vilka risker som ska 

var med i internkontrollplanen, där ett riktmärke är att risker med riskvärde på 12 eller högre 

lyfts in i planen. 

 

Nämnden har vid sammanträde bedömt att punkterna i internkontrollplanen 2022-2023 ska 

vara densamma som 2021-2022 men har för avsikt att se över denna i början av 2022. 

7.2 Uppföljning av internkontrollen 

Nämnden kommer vid delårsrapporten kort beskriva hur arbetet med internkontrollen hittills 

under året har fungerat och årsrapporten kommer innehålla en uppföljning av 

internkontrollplanen. Utöver detta kommer nämnden få rapport under året om avvikelse 

identifieras. 

7.3 Internkontrollplan 

Ekonomi 

Huvud-
process 

Risker 
Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk-
värde 

Kontrollmoment Uppföljning 

Inköp Inköp sker inte i 
enlighet med 
upphandlade avtal 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 6 Kommunledningsk
ontoret gör 
stickprov av 
nämnders inköp 

Kommunledningskon
toret skickar resultat 
av granskning till 
nämnden 

Förvaltning gör 
stickprov av inköp 

Förvaltning redovisar 
resultat av 
granskning till 
nämnden. 

Administration 

Huvud-
process 

Risker 
Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk-
värde 

Kontrollmoment Uppföljning 

Politisk 
beslutsprocess 

Risk att beslut som 
fattas inte 
verkställs. 

Möjlig Allvarlig 12 Förtroendevalda 
gör lista på beslut 
som inte är 
genomförda 

Följa upp de beslut 
som fattas i 
nämnden 
genomförs. 

Risk att beslut 
fattas på felaktiga 
grunder 

 

 

 

 

Möjlig Allvarlig 12 Förtroendevalda 
gör 
stickprovskontroll 
att fattade 
delegationsbeslut 
är motiverade och 
har lagstöd 

Antal felaktiga beslut 
vid 
stickprovskontroll 
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Huvud-
process 

Risker 
Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk-
värde 

Kontrollmoment Uppföljning 

Risk för otydliga 
mål 

Sannolik Kännbar 12 Förtroendevalda 
har genomgång av 

nämndens mål 

Kontinuerligt 
diskutera nämndens 

mål för att skapa 
samsyn och 
förståelse 

Bygglovshandläggning och byggnadsinspektion 

Huvud-
process 

Risker 
Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk-
värde 

Kontrollmoment Uppföljning 

Bygglovshanter
ing 

Förlorade intäkter 
orsakat av för lång 
handläggningstid 

Sannolik Kännbar 12 Förvaltningen 
kontrollerar 
samtliga ärenden 
där 
handläggningstiden 
överskrider 10 
veckor. 

Rapportera vid 
delårsbokslut samt 
årsbokslut hur 
mycket intäkter vi 
gått miste om pga 
handläggningstiden 
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8 Organisation 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är indelad i tre enheter - byggenheten, miljöenheten och 

Samhällsutvecklingsenheten. Byggenheten arbetar för plan- och byggnadsnämnden, 

miljöenheten arbetar för miljönämnden och Samhällsutvecklingsenheten för kommunstyrelsen. 

Detaljplaneverksamheten finns på Samhällsutvecklingsenheten men arbetar mot plan- och 

byggnadsnämnden. 

 

8.1 Politisk organisation 

Plan- och byggnadsnämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare. Ordförande 

och vice ordförande bildar plan- och byggnadsnämndens presidium.
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8.2 Organisationsbild 
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9 Personal 

Det förvaltningsgemensamma utvecklingsarbetet med inriktning på att skapa en attraktiv 

arbetsplats med ett väl utvecklat medarbetarskap fortskrider. Förvaltningen har tillsammans 

utifrån medarbetarundersökningen 2021 identifierat två förbättringsområden att arbeta vidare 

med. Dessa är kommunikation och balans. En handlingsplan med aktiviteter för att förbättra 

dessa två områden har påbörjats och grundar sig på förslag framtaget gemensamt av 

medarbetare och ledning inom hela förvaltningen. Arbetet bedrivs i projektform och följs upp 

löpande på ledningsgruppsmöten samt på förvaltningsgemensamma träffar och i månadsbrev. 

En annan viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är en god facklig samverkan. Inom 

Samhällsbyggnadsförvaltningen finns följande forum för samverkan: 

• Förvaltningsgemensam Grupp (FSG), med en mötesfrekvens om en gång per månad 

undantaget juli månad 

• Arbetsplatsträff (APT) för respektive enhet med en mötesfrekvens om en gång per 

månad undantaget juli månad 

• Förvaltningsgemensamma träffar 4 gånger per år. 

• Frekvent dialog förs även med förvaltningens huvudskyddsombud för att säkerställa en 

god arbetsmiljö. 

Samverkan inkluderar personal som arbetar på uppdrag av Plan- och byggnadsnämnden, 

Miljönämnden samt Kommunstyrelsen. 

Förvaltningen strävar efter en god samverkan och en tidig dialog. Samtliga forum för 

samverkan präglas av öppenhet och transparens. 
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10 Följetal 

Under denna rubrik visas nämndens följetal. Följetal är mått utan målvärden som gör det 

möjligt att följa verksamhetens utveckling. 

Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsmått 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Beviljade bygglov totalt, antal 384 350 

Nybyggnation lägenheter vid bygglov, antal 219 200 

Nybyggnation småhus, antal 75 100 

Positiva förhandsbesked, antal 36 50 

Genomsnittlig handläggningstid för planbesked, månader 3,7 4,8 

Antagna detaljplaner, antal 4 7 

Möjliga lägenheter genom detaljplan, antal 110 140 

Nybyggnadskartor, antal 55 75 

Väntetid för nybyggnadskartor, veckor 4 4 

Uppdateringsfrekvens av primärkartan, år 3  

Andel beslutade strandskyddsdispenser inom 10 veckor, % 100 100 

Andel strandskyddsbeslut som klarar överprövning, % 100 100 

Andel bygglovsärenden som beslutas inom 10 veckor, % 96 99 

Andel bygglovsbeslut som klarar överprövning, % 98 99 

Mediantid från samrådsstart till antagande, i antal månader  12,6 

Andel överklagade detaljplaner  29 

Förfrågningar kring energirådgivning, antal 110 130 

Personal - Antal anställda 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Antal tillsvidareanställda 19 18 

Antal tidsbegränsade anställda 0 0 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%) 

100 100 

Personal - Sjukfrånvaro 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 4 2,2 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala 
sjukfrånvaron (%) 

20,1 0 

Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) 58 74 

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Timtid i timmar 0 0 

Fyllnadstid i timmar 0 0 

Övertid i timmar 8 0 

 


