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VÅR VERKSAMHETSPLAN OCH 
STYRMODELL 
Köpings styrmodell bygger på tillitsbaserad styrning. Utifrån Köpings vision 
”Tillsammans skapar vi vår framtid har kommunfullmäktige beslutat om tre 
kommungemensamma utvecklingsmål, vilka har fokus på samhällsutveckling.  

 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens grunduppdrag beskrivs utifrån reglemente som 
fastställts av kommunfullmäktige, aktuell lagstiftning för nämndens olika 
ansvarsområden, statliga styrverktyg samt kommunala styrdokument. 

Styrningen av kommunens verksamheter sker genom kvalitetsstyrning, målstyrning 
och ekonomistyrning. Styrningens syfte är att kvalitetssäkra verksamhetens 
grunduppdrag utifrån perspektiven kvalitet, medarbetare och ekonomi samt att 
genom prioriterade områden utveckla och förbättra verksamheten utifrån givna 
resurser. 
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KOMMUNGEMENSAMMA 
UTVECKLINGSMÅL 
Köpings kommun har tre kommunövergripande utvecklingsmål med ett eller två 
delmål kopplade till sig. Utvecklingsmålen fokuserar på utvecklingen av det lokala 
samhället och demokratin. Genom våra val och handlingar påverkar vi världen, 
därför har vi kopplat utvecklingsmålen till de globala målen i Agenda 2030. De tre 
kommungemensamma målen är: 

• När vi säger tillsammans så menar vi det 

• Vi växer med ansvar 

• Det vi erbjuder lockar 

Utvecklingsmål med delmål rapporteras via målsamordnare direkt till 
kommunstyrelsen. 

Målområde 1: när vi säger 'tillsammans' 
menar vi det 
Hit vill vi: Köpings kommun har en levande demokrati där delaktighet och 
kommunikation bygger tillit 

Delmål 
• Vi erbjuder möjligheter att påverka och vara delaktig i utformningen av 

samhället 
• Tillsammans skapar vi förutsättningar för en förbättrad och jämlik folkhälsa 

Målområde 2: vi växer med ansvar 
Hit vill vi: Köping är en hållbar, trygg och inspirerande kommun som ger 
förutsättningar för livskraft 

Delmål 
• Vi skapar förutsättningar för fler bostäder och arbetar för en trygg och 

attraktiv livsmiljö 
• Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan 

Målområde 3: det vi erbjuder lockar 
Hit vill vi: Köping är en kommun där människor och företag vill etablera sig 
och växa, och där kompetens både finns och skapas 

Delmål 
• Vi skapar bra förutsättningar för näringslivet genom kompetensutveckling, 

service och myndighetsutövning 
 
Mer information finns i respektive målområdes handlingsplan.  
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GRUNDUPPDRAG 
Uppdrag och ansvarsområde 
Samhällsbyggnadsnämnden ska  

• Fullgörande av kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha 
det närmaste överinseendet över byggnadsverksamheten inom kommunen enligt 
plan- och bygglagen. 

• Fullgörande av de övriga uppgifter som enligt annan lag eller författning ska 
fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet. 

• Fullgörande av kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
i naturvårdsfrågor. 

• I nära samverkan med kommunstyrelsen, arbeta stödjande, samordnande och 
strategiskt med miljöfrågor. 

• Medverka i planering där miljö-, hälsoskydds- och naturvårdsfrågor eller andra 
frågor inom nämndens ansvarsområde berörs. 

• Allmänt följa utvecklingen inom kommunen vad avser plan- och byggväsendet, 
miljö, hälsoskydd, naturvård, och andra frågor inom nämndens ansvarsområde 
samt utarbeta de förslag och vidta de åtgärder som är påkallade. 

• Kommunstyrelsen ansvarar för den fysiska översiktsplaneringen och därmed 
sammanhängande frågor. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden ska inom plan-och byggområdet:  

• särskilt verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö, 

• uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och ta initiativ 
inom hela kommunen i frågor om planläggning, byggande och 
fastighetsbildning, 

• övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen och med stöd av lagen 
meddelade föreskrifter och beslut, 

• anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser i enlighet med 
de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om i sin delegation, för 
närvarande fullmäktiges beslut den 22 juni 1987, § 145, 

• påkalla fastighetsreglering, fastighetsbestämning och förrättningar i enlighet med 
de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om i sin delegation, för 
närvarande fullmäktiges beslut den 22 juni 1987, § 145, 

• besluta om ortsnamn, adressättning och övrig namnsättning, 

• ansvara för kommunens primärkarta, 

• ansvara för ajourhållning av byggnadsregister, adressregister, lägenhetsregister 
och liknande. 
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Samhällsbyggnadsnämnden ska inom miljö-, hälsoskydds- och naturvårdsområdet 
svara för: 

• utarbetande av förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av 
kommunen och svara för kommunens provtagning med anledning av 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken. 

• prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen enligt 7 
kap miljöbalken, i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd. 

• att initiera och bereda ärenden om inrättande av naturreservat, naturminne eller 
djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken. 

• prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet enligt 9 kap miljöbalken. 

• den tillsyn som ankommer på kommunen avseende förorenade områden enligt 
10 kap miljöbalken. 

• tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller täkter och skötsel av 
jordbruksmark enligt 12 kap miljöbalken. 

• prövning och tillsyn som ankommer på kommunen avseende kemiska produkter 
och biotekniska organismer enligt 14 kap miljöbalken. 

• prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad 
som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall, 
samt för kommunens tillsyn vad gäller avfallshantering, producent-ansvar, 
nedskräpning, dumpning och deponering av avfall enligt 15 kap miljöbalken. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende prövning 
samt tillsyn och kontroll enligt följande lagstiftningar:  

• livsmedelslagen  

• smittskyddslagen 

• lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

• lag om tobak och andra produkter, 6 kap 2-3§, rökfria miljöer 

• 4 och 5 §§ lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
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Förvaltningsorganisation 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ca 45 medarbetare som är fördelade på fem 
enheter, administration och verksamhetsstöd, mark och fastighet, plan, bygg och 
miljö. Viss del av förvaltningen ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för medan andra 
delar ansvarar kommunstyrelsen för. Översiktsplaneringen, markberedskap, 
bostadsförsörjning, energiplanering, geografiska informationssystem och strategiskt 
miljöarbete är de delar som kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för. Förvaltningen 
leds av en förvaltningschef.  

 

Våra viktigaste styrande dokument 
Lagar och förordningar 

Plan- och bygglag (2010:900) 

Miljöbalk (1998:808) 

Livsmedelslag (2006:804) 

Strålskyddslag (2018:396) 

Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2006:1570) 
 

Kommunala styrande dokument 

Nämndens reglemente 

Översiktsplanen 

Bostadsförsörjningsplanen 

VA-plan  
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Omvärldsanalys 
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter ska förstärka den positiva 
utvecklingen som Köpings kommun befinner sig i med investeringar och 
byggnationer. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska inom ramen för sitt ansvarsområde 
bidra till att hela kommunen växer och utvecklas, samt till att kommunen medverkar 
till en regional utveckling. Den expansiva fasen som kommunen befinner sig i 
behöver ske på ett säkert och hållbart sätt där förvaltningen spelar en viktig roll i att 
så sker.   

Nämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare och besökare och 
ska därför präglas av en god och tillgänglig service med ett gott bemötande där 
handläggningen är effektiv och rättssäker. 

I takt med att kommunen växer, växer även behovet av verksamhetslokaler så som 
förskolor, skolor och särskilda boenden. Det krävs även mark för byggnation av 
bostäder och kontor men även ändamålenslig verksamhetsmark som möjliggör för 
expansion för befintliga företag men även för nya att kunna etablera sig. Det är 
därför av största vikt att förvaltningen bidrar till en beredskap för hög byggnadstakt 
för att möta det expansiva läget.   

 
Digital samhällsbyggnadsprocess 
Parallellt med det expansiva läget i kommunen så pågår det en förändring inom den 
offentliga sektorn där mer handläggning sköts digitalt. Detta då det framför allt finns 
en efterfrågan hos invånarna och företagarna men även för att skapa en så effektiv 
verksamhet som möjligt där skattemedlen används på bästa sätt.  

Digitalisering är en global trend som påverkar hela samhället. Inom 
samhällsbyggnadsområdet är vi på väg mot ett paradigmskifte som kommer innebära 
att all information i plan- och byggprocesser produceras, kommuniceras, beslutas och 
arkiveras digitalt. I regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige 
uttrycks att digitala tjänster ska vara förstahandsval i det offentligas kontakter med 
medborgare och företag. 

Digitaliseringsprocessen behöver även förhålla sig till frågor inom exempelvis 
tryckfrihet, offentlighet och sekretess samt hantering av personuppgifter samtidigt 
som det skapas en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. 

Vad det gäller just begreppet digital samhällsbyggnadsprocess definierar Boverket det 
som ” De reglerade processer som krävs för att på kort och lång sikt förändra och bevara vår 
fysiska miljö”, eller som ” De reglerade processer som krävs för att reglera användningen av 
mark-och vattenområden, uppföra, förändra, bevara eller riva byggnadsverk samt för att vidta 
fastighetsrättsliga åtgärder”. Det kan därmed konstateras att hela 
samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde står inför en förändring av dess 
handläggning för att bättre kunna bemöta invånarna och företagarna. 

Digitaliseringen inom samhällsbyggnadsförvaltningen har även påskyndats med 
anledning av att en del lagkrav kommer som gör att kommunerna behöver 
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digitalisera sin handläggning. Det har exempelvis blivit krav på att alla detaljplaner 
som påbörjas från och med 2022 ska vara digitala.  

 

Förändringar i lagar och riktlinjer  
Lagstiftningen inom plan- och bygg-, miljö- och livsmedelsområdena är komplex och 
under ständig förändring på grund av samhällets krav. Kraven på 
myndighetstjänsterna inom samhällsbyggnadsnämndens områden är höga såväl från 
lagstiftare och företagare som från privatpersoner. Det är därför av största vikt att 
förvaltningen håller sig uppdaterad med de senaste lagförändringarna och anpassar 
sin verksamhet efter det. Det är även viktigt att nya krav och andra förändringar 
kommuniceras till invånare och företagare för att säkra deras fortsatta förtroende för 
tillsynen och annan myndighetsutövning.  

Det som kan ses under 2021 är att antalet bygglov och tillsynsärenden inom 
bygglovsverksamheten ökat i många kommuner i Sverige. Detta bedöms vara en 
pandemieffekt när fler tillbringat mer tid hemma och därmed både uppmärksammat 
tillsynsärenden men även ägnat tid åt att förändra hemma.  

Det finns även aviserat att plan-och bygglagen ska ses över. Förslaget innebär ett 
tydligare fokus på kulturmiljöer vilket i så fall ställer krav på inventeringar av 
kommunens miljöer. Om förslaget blir verklighet kan det bli färre 
bygglovsansökningar och ökat antal tillsynsärenden vilket kan komma att påverka 
förvaltningens intäkter. Förslaget är i nuläget ute på remiss och föreslås börja gälla 
från 2023.  

Under pandemin har nämnden fått ett utökat tillsynsområde, trängseltillsyn på 
serveringsställen i syfte att minska smittspridningen. (Lag om tillfälliga 
skyddsåtgärder på serveringsställen) I och med att restriktionerna lättat är 
bedömningen att tillsynsområdet kommer att tas bort under kommande år. 
Pandemin är dock svårbedömd vilket gör prognosen osäker för lagens fortsatta 
varande.     

Inom livsmedelslagstiftningen finns det ett krav att senast 2023 införa så kallad 
efterhandsdebitering, vilket innebär att förvaltningen tar betalt först när kontrollen 
genomförts och inte innan som man gör idag. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
ambitionen att införa efterhandsdebitering redan under 2022. 

Från och med 2022 gäller även den nationella strategin för miljöbalkstillsynen. Den 
är framtagen i syfte att uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn som säkerställer syftet 
med miljöbalken och därmed främja en hållbar utveckling utifrån miljömålen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver förhålla sig till den nya strategin i 
planeringen av tillsynen framöver.  

Ett lagförslag har skickats ut gällande klimatdeklarationer av nya byggnader. Den nya 
lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022 och innebär i korthet att 
samhällsbyggnadsförvaltningen ska kontrollera att byggherren har upprättat och 
lämnat in en klimatdeklaration till Boverkets register där inget slutbesked får lämnas 
innan en deklaration har registrerats. Det är också förvaltningen som bedömer om 



8 

 

byggnaden omfattas av undantag från att klimatdeklarera. Boverket har tillsyn av 
klimatdeklarationens kvalitet och riktighet. 

  

Nuläge, förutsättningar och utmaningar 
Digital samhällsbyggnadsprocess vid samhällsbyggnadsförvaltningen   

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser en ökad förväntan på snabba svar och fler e-
tjänster från kommunens invånare och företagare. För att tillmötesgå det behovet 
samtidigt som förvaltningen behöver anpassa sig till de nya lagkraven som kommer 
som nämnts ovan, behöver handläggningsprocesserna digitaliseras. Förvaltningen ser 
även att digitaliseringen medför en möjlighet till ökad interaktivitet och transparens i 
samspelet med företag och invånare. 

Flera av förvaltningens verksamheter kommer att behöva utvecklas för att möta 
ökande krav på tjänster och delaktighet från invånarna. Denna förändring kommer 
att medföra nya arbetssätt som på sikt kan bli tidsbesparande men som under 
införandet kommer att innebära en extra arbetsbelastning. Införandet kommer att 
pågå under en längre tid då ordinarie verksamhet behöver skötas med befintliga 
resurser samtidigt som omställningen till nya arbetssätt sker med implementeringar, 
utbildningar och processförändringar i verksamhetens grundrutiner. 

Som ett viktigt steg i att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen arbetar förvaltningen 
med att överföra alla detaljplaner till digitalt format och att införa en digital 
planbestämmelsedatabas. Under 2021 har även arbetet inletts med att införa e-
tjänster inom bygglovsverksamheten där ambitionen är att även att skapa en mer 
digital handläggning inom miljö-och livsmedelsområdet under 2022. Införandet av e-
tjänster för beställning av tjänster samt tillhandahållandet av geodata kommer att 
underlätta dialogen mellan kommun och invånare, öka tillgängligheten samt 
effektivisera handläggningsprocessen.  

 

Tillsyn   

Antalet tillsynsanmälningar ökar inom bygglovsområdet där en trolig orsak till 
ökningen är pandemin. När fler har tillbringat mer tid hemma har även 
tillsynsärenden uppmärksammats och anmälts till kommunen. Under 2021 har även 
antalet tillsynsärenden inom strandskydd ökat där framför allt antalet 
dispensansökningar ökar. Detta kan ha ett samband med mer vistelse i fritidshus och 
som därmed resulterar i åtgärder som kräver strandskyddsdispens. 
Strandskyddsärendena är tidskrävande och som det sett ut det senaste året räcker inte 
resursen motsvarande en halvtidstjänst för handläggning av strandskyddsärenden. 
Båda dessa tillsynsområden bedöms fortsatt ha ett högt antal ärenden under 2022. 
Det blir därför av vikt att förvaltningen planerar sina resurser utefter detta.  

Övriga delar inom tillsynsverksamheten har även de ett högt antal ärenden. Redan 
idag görs bortprioritering av tillsynsområden som nämnden enligt miljölagstiftningen 
ska kontrollera, bland annat inom miljöfarlig verksamhet, på grund av resursbrist. 
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Det är en utveckling som är att förvänta även framåt. Befintliga resurser måste läggas 
på tillsyn vid de verksamheter som enligt lagstiftningen betalar årlig avgift för 
miljötillsyn och som således kräver motprestation.  

Även händelsestyrda ärenden som kommer in till myndigheten är svåra att hinna med 
då tiden är hårt knuten till den årliga planerade tillsynen. Det här är en utveckling 
som råder även inom ramen för strandskyddslagstiftningen och för området enskilda 
avlopp där förebyggande tillsyn bortprioriteras då tiden måste läggas på att hantera 
inkommande ärenden. 

 

Demografi och volymer 
Det som går att se i Statistiska centralbyråns befolkningsprognos från våren 2021 är 
att kommunens befolkning ökat sedan 2012, men med en viss tillfällig minskning 
2018. Enligt prognosen spås en ökning efter 2021. Detta påverkar 
samhällsbyggnadsförvaltningen framför allt avseende mark och bostäder där det 
behöver finnas attraktiva bostäder tillgängliga för nya invånare samtidigt som 
utformningen av de nya områdena behöver erbjuda en god livsmiljö. Det påverkar 
även mängden ärenden inom övriga delar inom förvaltningen exempelvis bygglov 
och strandskydd.  

 

Befolkningsprognos  
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Ökat antal bygglov, tillsynsärenden och strandskyddsdispenser   

De senaste åren har antalet ärenden ökat. De senaste årets ökning bedöms beror 
pandemin samtidigt som kommunen befinner sig i en expansiv fas. Detta påverkar 
förvaltningens arbetsbelastning vilket ställer krav på en effektiv handläggning och 
resursplanering efter behovet.    

 

Antal lov-och tillståndsärenden  
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Kvalitetsstyrning 
Verksamhetsperspektivet 

 

 
Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer 

 
Viktig kvalitetsfaktor: God beredskap för en hög byggtakt  

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål/ 
Riktvärde 

Planreserv (antal 
byggrätter som gamla 
och nya detaljplaner 
möjliggör) 

284 407 407 600 

Planreserv i 
ändamålsenlig 
verksamhetsmark  

60 000 60 000 60 000 Öka  

Antal byggklara lediga 
tomter  

0 34 40 Öka 

Tomtkö  130 166 182  
 
Förklaring till kvalitetsfaktorn: Kvalitetsfaktorn avser att följa förvaltningens arbete 
mot att ständig ha en god beredskap för hög byggtakt i kommunen. Med detta 
åsyftas att ha ändamålsenlig mark som är detaljplanerad för att möjliggöra snabb 
byggnation om så önskas. Det är även viktigt att de byggklara tomterna motsvarar 
invånarnas och företagens behov. Kvalitetsfaktorn kan även innefatta att 
handläggningen under byggnationen är effektiv exempelvis handläggning av bygglov 
och strandskyddsdispens för att säkra en hög byggtakt.   
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Viktig kvalitetsfaktor: En god bostadsmiljö  

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål/ 
Riktvärde 

Nöjd regionindex - 
bostäder 

49 50 53 Förbättrat 
värde 

Förklaring till kvalitetsfaktorn: En god boendemiljö påverkas av många faktorer där 
samhällsbyggnadsförvaltningen är en del i hur boendemiljön i kommunen utvecklas.     
I de delar som förvaltningen kan påverka är ambitionen att ha nöjda 
kommuninvånare samt locka nya att bosätta sig i kommunen.  

 
Viktig kvalitetsfaktor: En rättssäker och effektiv handläggning  

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål/ 
Riktvärde 

Handläggningstid 
(median) från när 
ansökan betraktas som 
fullständig till beslut för 
bygglov för nybyggnad 
av en-och 
tvåbostadshus, antal 
dagar 

62 dagar 17 dagar 8 dagar Behålla  

Tid från inspektion till 
dess att kontrollrapport 
skickas ut1 

   10 
arbetsdagar  

NKI-värde effektivitet  77 68 74 Förbättrat 
värde 

NKI-värde 
rättssäkerhet 

81 68 78 Förbättrat 
värde  

 
Förklaring till kvalitetsfaktor: En stor del av samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamhetsområde är myndighetsutövning gentemot företagare och invånare. Det 
är därför av största vikt att den är rättssäker och effektiv för att dels uppfylla kundens 
krav på snabbt beslut, men även att säkra att det som meddelas är korrekt. När 
verksamheten förändras i och med ökad digitalisering är det av största vikt att följa 
att handläggningen fortsätter vara effektiv och rättssäker.    

 
1 Egen undersökning från och med 2021, därav finns inga tidigare värden  
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Medarbetarperspektivet 

 
Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer 

 

Viktig kvalitetsfaktor: En hållbar arbetsmiljö    

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål/ 
Riktvärde 

Sjukfrånvaro SBF (%) 2,88 3,08 2,6 2,4 

Sjukfrånvaro (%)2 MK 1,5 1,72   

Motivationsindex 
HME/SBF3 

- 82  80 

Motivationsindex 
HME/Miljö4 

 69,6  80 

Motivationsindex 
HME/SBF5 

   82 

 
Förklaring till kvalitetsfaktor:  

En av de viktigaste resurserna som samhällsbyggnadsförvaltningen har för att kunna 
utföra sitt grunduppdrag är engagerade medarbetare. För att skapa en hållbar 
arbetsmiljö är det viktigt att medarbetarna känner en meningsfullhet i sitt arbete, har 
påverkansmöjligheter och att det finns en tillit och förtroende i uppdraget. Det är 
även av största vikt att medarbetarna inte blir sjuka av sitt arbete på grund av 
exempelvis för hög arbetsbelastning. Nämnden har ett högt antal ärenden i den 
expansiva fas som kommunen befinner sig, vilket gör att medarbetarnas mående och 
arbetsmiljö behöver följas noggrant för att hålla god kvalité.  

 

 

 

 
2 Sjukfrånvaron för miljöenheten inkluderas i den totala sjukfrånvaron för förvaltningen från och 
med 1 januari 2020  
3 Gäller för samhällsbyggnadsförvaltningen innan sammanslagning med miljöenheten 
4 Då miljöenheten var en egen förvaltning fram till 1 januari 2020, redovisas enhetens siffror 
separat fram till datumet då sammanslagningen skedde 
5 Gäller för hela samhällsbyggnadsförvaltningen, inkluderat miljöenheten, från och med 1 januari 
2020 
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Viktig kvalitetsfaktor: En attraktiv arbetsgivare     

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål/ 
Riktvärde 

Avgångna 
tillsvidareanställda 
under året, andel (%)6 

 0,15 0,13 Behålla  

Andel medarbetare 
som kan 
rekommendera SBF 
som arbetsplats7 

    

Förklaring till kvalitetsfaktor:  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett kompetensområde dit det stundtals är 
utmaningar med att hitta medarbetare med rätt kompetens, erfarenhet och 
lämplighet. Det är därför av största vikt att behålla nuvarande medarbetare men även 
locka nya. Att då vara en attraktiv arbetsgivare blir därmed en kvalitetsfaktor för att 
säkerställa att förvaltningen är ett bra alternativ för potentiella nya medarbetare samt 
säkerställa att nuvarande trivs på sitt arbete.    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 
6 Indikatorn beräknas från och med 2019 då samhällsbyggnadsförvaltningen tillskapades som 
förvaltning  
7 Egen undersökning från och med 2022, därav finns inga tidigare värden 
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Ekonomiperspektivet 

 
Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer 

Viktig kvalitetsfaktor: Effektivisering och förbättring i prognoser  

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål/ 
Riktvärde 

Resultatavvikelse (%) 97 98 98 100 

Förklaring till kvalitetsfaktor:  

För samhällsbyggnadsförvaltningen är det viktigt att ha en god kontroll över 
ekonomin. Att ha en träffsäkerhet i prognostiseringen skapar en förutsägbarhet och 
en möjlighet till tidiga åtgärder vid behov, vilket skapar en högre kvalité i 
handläggningen samtidigt som skattemedlen används på rätt sätt. Att följa 
resultatavvikelsen blir därmed en viktig indikator för säkra kvalitén långsiktigt inom 
det ekonomiska perspektivet.    
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Målstyrning (Prioriterade områden) 
 

Nuläge och förutsättningar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett högt antal ärenden inom sina arbetsområden. 
För att möta behovet från invånarna och företagarna behöver förvaltningen arbeta än 
mer effektivt. Det som kan ses nu är även att allt fler eftersöker mer digital kontakt 
med förvaltningen där även efterfrågan på svar förväntas komma snabbare. Från 
lagstiftarens sida kommer det nya regleringar inom digitaliseringsarbetet som 
påverkar förvaltning. Ett sådant exempel är kravet att nya detaljplaner som tas fram 
från 2022 ska vara digitala. För att fortsatt klara förvaltningens grunduppdrag i 
framtiden där användningen av skattemedel behöver vara effektiv samtidigt som 
kompetensförsörjningen behöver säkras, behöver handläggningen anpassas för att 
tillmötesgå dessa framtida utmaningar. Förvaltningen bedömer därför att 
digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen därmed är ett viktigt målområde att 
prioritera 2022   

 

Målformulering 
• Effektiviteten i handläggningen ska öka  

 

Analys 
En satsning på att digitalisera förvaltningen bidrar till olika delar. Det primära syftet 
är att göra det lättare och enklare för invånare och företagare att ha kontakt med 
förvaltningen där e-tjänster möjliggör kontakt under hela dygnet och en snabb 
återkoppling vid exempelvis begäran om kompletteringar. Det blir även en mer 
rättssäker process där misstag på grund av den mänskliga faktorn minskar.   

Det bedöms även som att medarbetarperspektivet kommer att påverkas av en 
prioritering inom detta område. I arbetet med digitaliseringen behöver medarbetarna 
inkluderas och engageras i arbetet till stor del vilket antas öka upplevelsen av 
inflytande och påverkansmöjligheter inom arbetet. Vid en digital handläggning 
möjliggörs arbete på fler ställen än det fysiska kontoret vilket exempelvis gör 
distansarbete möjligt. Detta kan påverka synen på förvaltningen som attraktiv 
arbetsgivare samt möjligheten att rekrytera medarbetare längre från den geografiska 
kommunen som därmed breddar utbudet av sökande till tjänsterna. Färre 
vakansperioder gynnar även arbetsklimatet och arbetsmiljön. 

En digital handläggning bidrar även till en effektivisering av arbetet där handläggarna 
kan använda tiden till andra saker än administration, exempelvis till att ha mer 
kontakt med invånarna och företagarna. Det blir även en mer effektiv användning av 
skattemedlen där digitala system kan utföra rutinmässig handläggning.  
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Ekonomistyrning 
 

Analys av resultat 2020 och prognos 2021  
Resultatet 2020 visade ett överskott på 0,5 mkr. 

Samhällsbyggnadsnämnden visade ett budgetöverskott med 0,3 mkr som beror på 
lägre arvoden till förtroendevalda på grund av begränsning av deltagare på mötena.  

Administrationens budgetunderskott på 0,8 mkr berodde på ökade konsultkostnader 
för detaljplaner och strategiska utredningar som är viktiga för framtida planering och 
beslut. 

Verksamhet Miljö visade ett budgetöverskott med 1,0 miljoner kronor som berodde 
på vakant tjänst. 

Prognosen för 2021 visar ett överskott på 3 mkr. 

Avvikelsen fördelas på personalkostnader/arvoden med ett överskott på 1,2 mkr. 
Högre intäkter, 1,2 mkr, från planavtal, planavgifter samt bygglovsintäkter än 
budgeterat. GIS-verksamheten prognosticerar ett överskott på 0,5 mkr som beror på 
att vi inte har hunnit med det planerade underhållet. Miljöenheten prognosticerar ett 
överskott med 0,1 mkr fördelat på övriga kostnader. 

Nämndens budgetram  
Nämndens budgetram 2022 (Mkr) 

Budgetram 2021 27,5 

Löneökningar 0,68 

Ks beslut 1,5 
Från Mark o Fastighet* 0,55 

Budgetram 2022 30,2 

*Miljöstrategiskt arbete, samt GIS driftbudget förvaltas av 
samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF). 

Jämförelse med andra 
Köpings kommuns kostnad för ”Infrastruktur, skydd m.m.” år 2020, var enligt SCB:s 
räkenskapssammandrag, 3 533 kr/invånare. I nedanstående tabell hämtad från 
KOLADA, (Kommun- och landstingsdatabasen), visas Köpings kommuns plats i 
relation till andra kommuner inom kommungruppen ”lågpendlingskommun nära 
större stad”, dit Köpings kommun hör. Det bör noteras att 
samhällsbyggnadsnämnden inte ansvarar för samtliga områden i databasens 
uppdelning av verksamheten ”Infrastruktur, skydd m.m.”. Dock ingår fysisk 
planering och miljö-och hälsoskydd som är nämndens ansvarsområden. 
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Kommunerna Lindesberg, Askersund och Uddevalla är exempel på kommuner som 
har en lägre kostnad för denna verksamhet jämfört med Köpings kommun. Men alla 
de tre kommunerna har fortfarande en verksamhet som kostar över 3 500 
kr/invånare, vilket är en marginell skillnad jämfört med Köpings kommun. 
Sandvikens kommun har billigast verksamhet inom urvalsgruppen där verksamheten 
kostar 3 015 kr/invånare. Den kommun med dyrast verksamhet inom urvalsgruppen 
är Säffle kommun med en kostnad på 5 669 kr/invånare.   

Nämndens driftbudget 
Verksamhet Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Nämndens 

Prioriteringar 
Samhällsbyggnadsnämnden 0,2 0,5 0,5  

Administrationen* 18,7 19,8 0  

Administrativa enheten 0 0 9,0 0,3 

Planenheten 0 0 4,0  

Bygglovenheten 0 0 4,6 0,5 

Markenheten 0 0 4,0  

Miljöenheten 5,2   4,7    5,1 1,0 

GIS 2,8 2,8 3,0        0,25 

Energirådgivningen 0 0 0  

Summa 26,9 27,8 30,2 

 

2,05 

*Fr o m år 2022 delas verksamheten ”administrationen” upp i enheter. Fördelning av budget 2022 för 
enheterna är preliminär och kan komma att omfördelas.  
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Nämndens prioriteringar 

Nedan förklaras nämndens prioriteringar som visas i ovanstående tabell.  

 
Administrativa enheten 
Prioriteringen avser miljöstrategiskt arbete. För att anpassa kommunens 
verksamheter till kommande krav samt arbeta för att nå regeringens mål rörande 
klimatpåverkan, en ren och giftfri miljö samt för att bevara och hållbart nyttja 
ekosystemen i Köpings kommun (0,3 mkr). 

Bygglovenheten  
Driftskostnader för digitala lösningar och e-tjänster t.ex. siths-kort, lokalt e-arkiv, e-
legitimation och valfrihetssystem. För att kunna tillmötesgå den ökade efterfrågan på 
digitala tjänster från kommuninvånarna behöver ett antal digitala lösningar skapas 
(0,5mkr). 
 
Miljöenheten 
Prioriteringen avser tillsyn av enskilda avlopp. För att uppfylla lagkravet på 
systematisk och aktiv tillsyn av enskilda avlopp (0,5 mkr). 

Prioriteringen avser tillsyn av förorenade områden. För att uppfylla lagkravet på 
systematisk och aktiv tillsyn inom förorenade områden och vid mindre miljöfarliga 
verksamheter (0,5mkr). 

GIS 
Ökade kostnader för licensen av nya kartsystemet. Medel behövs bland annat till 
ökade kostnader för 3D-världen, kostnader för FME-server samt ökade kostnader 
för licensen av nya kartsystemet (0,25mkr) 

 
En ekonomi i balans 

Samhällsbyggnadsnämnden ska bedriva sina verksamheter på ett kostnadseffektivt 
och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk 
hushållning.  

Kommunen är i nuläget inne i en expansiv fas där även högkonjunkturen gör att 
byggandet och expanderingen påverkas i en positiv riktning. Nämndens verksamhet 
påverkas i stor utsträckning av antalet detaljplaner som tas fram till privatpersoner 
och företag men även av de bygglov som eftersöks. Det går att se att nämndens 
budget genererar ett överskott för 2020 vilket beror på expanderingen i kommunen. 
För 2021 är bedömningen att den expansiva fasen samt konjunkturen kommer att 
fortsätta vilket gör att nämnden prognostiserar att tilldelad budgetram kommer att 
hållas.  
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Effektiviseringsåtgärd Total 
effekt 

Effektivisering per år 
2022 2023 2024 2025 

Konsulttjänster / 
digitalisering 

0,3 0,3    

 Summa 0,3 0,3    

 

Nämndens investeringsbudget 
Område Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Inventarier 0,6 0,3 0,25 

Geoarkiv  0,2  

Uppdatering Bygg R  1,0  

Digitalisering detaljplaner  1,0  

Primärkarta  0,7  

Summa 0,6 3,0 0,25 

Kommentar investeringsbudget 

Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder  

 

Taxor och avgifter 
Samhällsbyggnadsnämnden har taxor och avgifter för följande verksamheter:  

Verksamhet Taxa/Avgift Budget 2022  

Kart-, mät och 
bygglovtaxa 

Uppräkning sker enligt prisbasbelopp 
2022, vilket blir en förändring med  
1,5 %  

 

Miljöbalken 1060 kr/timme  

Livsmedelslagstiftningen, 
normal offentligkontroll 

1140kr/timme  

Livsmedelslagstiftningen, 
extra offentlig kontroll 

1060kr/timme  

Strålskyddslagen 1060kr/timme  

Skydd mot internationella 
hot mot människors 
hälsa 

1060kr/timme  

Animaliska biprodukter 1060kr/timme  
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Risk- och internkontroll 
Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån bruttorisklista och riskanalys valt följande 
risker till 2022 års internkontrollplan. Identifieringen har skett utifrån en 
genomlysning av vilka risker som kan påverka nämndens verksamheter att nå målen i 
grunduppdraget och/ eller att lagar, policys och riktlinjer inte följs. 

 

Granskningsområde/ 
rutin/process 

Kontrollmoment Riskvärde Åtgärder/ 
aktiviteter 

    

Fakturakontroll   Kontroll om 
fakturering från 
verksamhetssystemen 
ByggR och Ecos2 
fungerar 
tillfredställande  

16 Dialog med assistenter 
och administratörer 
under året om 
fakturering fungerar 
tillfredsställande. 
Stickprov tas på 
fakturor från de båda 
systemen två gånger 
under året. 

Rättssäker handläggning  Kontroll genomförs 
om handlingar 
diarieförs så snart 
som möjligt 

9 Dialog genomförs 
med administratörerna 
kring registrering. 
Stickprov tas i samtliga 
diarieföringssystem 
där datum för 
inkommande jämförs 
med datum för 
registrering 

Brand- och 
säkerhetsinformation  

Kontroll av att 
medarbetarna får 
brand-och 
säkerhetsinformation  

15 Stickprov tas om 
nyanställda fått brand-
och 
säkerhetsinformation i 
samband med 
introduktionen  
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Bilaga. Verksamhetsfakta och 
Nyckeltal 

Verksamhet Utfall 2020 Budget 
2021 

Budget 
2022 

Detaljplaner 16 15 15 

Detaljplaner som vunnit laga kraft 6 5 6 

Översiktsplaner och program 2 3 2 

Översiktsplaner och program som 
vunnit laga kraft  

1 0 1 

Bygglov 225 250 220 

Anmälan 92 100 100 

Förhandsbesked 6 10 12 

Strandskyddsdispenser 17 15 15 

Fastighetsbildningsärenden 36 40 30 

Tillsynsärenden PBL 119 35 70 

Miljöbalken, planerade 
inspektioner om miljöfarlig 
verksamhet, A-C objekt 

48 65 61 

Miljöbalken, planerade 
inspektioner hälsoskydd, 
anmälningspliktiga 

47 57 48 

Livsmedelslagen, planerade 
kontroller 

165 172 165 

 

Verksamhet 2018 2019 Mål 2022 

Andel överklagade ärenden där 
rättsinstans ändrar nämndens 
beslut 

1 2 0 
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