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Verksamhetsplan
Fas: Verksamhetsplan 2020    Rapportperiod: 1.1.2020    Organisation: Byggnadsnämnden    

Verksamhetsområde och verksamhetsidé
Verksamheten är lagstadgad och närmare beskriven i plan- och bygglagen och -förordningen. 
Byggnadsnämnden ska övervaka byggandet med hänsyn tll det allmänna intresset och kontrollera at
antagna planer följs, behandla ansökningar om bygglov och andra tllstånd, övervaka at gällande 
bestämmelser och givna tllstånd följs och at  nderhållet av byggnader sköts samt ansvara för at 
rådgivning i byggnadsfrågor ordnas i komm nen. Nämnden rapporterar byggnads statstk och 
tllhandahåller  ppgiter om fastgheter och bestämmelser som berör dessa. Byggnadsinspektonen 
är byggnadsnämndens berednings- och verkställighetsorgan.

Omvärldsanalys
På intäktssidan har byggnadsinspektonen på gr nd av byggnadsförb d i centr m samt begränsat 
antal egnahemstomter hat svårt at  ppnå de årliga målsätningarna.

I dagsläget har exploateringen i Mariehamns stad stagnerat. Byggstart vid Rönnbergs torg blir 
troligtvis inte akt ellt änn   nder 2020, och infrastr kt ren är inte färdigt  tbyggd i södra delen av 
staden.

Etersom hälten av intäkterna som byggnadsinspektonen har tll sit förfogande kommer från 
beviljade bygglov, slår det hårt mot de förväntade målsätningarna.

Visionen är at hålla hög standard med välf ngerande system för at servicenivån på 
byggnadsinspektonen skall f ngera på bästa tänkbara sät.

Under tden byggloven har minskat har personalen på byggnadsinspektonen  tbildats och 
småningom kommer et nyt dataprogram som möjliggör ansökan om bygglov via nätet at tas i br k. 
Hemsidan och blanketer är  nder  ppdatering och sl tsyner av gamla bygglov samt gat syner pågår.

Enligt byggnadsinspektonens bedömning kommer intäkterna at minska med 25.000 e ro från plan 
2020.

Ekonomisk hållbarhet:
Staden stärker sin positon som bosätningsort och plats för företagande.
INDIKATORER
Antalet företag med hemort Mariehamn ska öka jämfört med indexåret 2016
Befolkningstllväxten i staden ska öka tll i genomsnit 1 procent eller 116 personer per år.
Invånarnas betyg på staden som plats at leva på ska förbätras.
Nöjd-Region-index 77,9 år 2015, medborgarundersökning Mariehamn, ÅSUB 2015:6

AKTIVITETER
Bygglovsansökningar kan göras digitalt.
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Staden ska vara en atraktv arbetsgivare.
INDIKATORER
Medarbetarindex för staden som helhet ska öka tll at överstga 80.
Medarbetarindexet är resultatet av stadens medarbetarundersökning och visar personalens 
uppfatning om arbetsuppgif, arbetssituation, samarbete och påverkansmöjligheter, information, 
fysisk arbetsplats, företagshälsovård samt personalförmåner. År 2015 uppmätes index 79,2.

Ledarskapsindex för staden ska öka tll at överstga   .
Ledarskapsindex är et delresultat av stadens medarbetarundersökning och visar medarbetarnas 
uppfatning om sina ledare och ledarnas förmåga at lyssnar på medarbetare, visa respekt, ge 
konstruktiv återkoppling och utveckla verksamheten tillsammans med sina medarbetare. År 2015 
uppmätes index till 73,66.

Sj kfrånvaron inom stadens verksamheter ska minska tll högst 4 %.
År 2015 uppgick sjukfrånvaron till 5,02%.

Staden ska ha en stabil ekonomi.
INDIKATORER
Stadens lånebörda ska minska tll at  nderskrida 25 miljoner e ro.
30,9 miljoner euro 31.12.2015

Stadens res ltat före avskrivningar (årsbidrag) ska i genomsnit, set över mandatperioden, vara 
högre än investeringsnivån.
Skatebasen år 2019 i Mariehamn ska eter infatonsj stering ha ökat med minst 6 procent jämfört 
med indexåret 2016.
Skatebasen är den massa av förvärvsinkomster som är föremål för kommunal inkomstbeskatning.

Social hållbarhet:
Staden tllhandahåller en god komm nal service och är atraktv samt 
välkomnande för alla.
INDIKATORER
Invånarnas bedömning av stadens verksamheter ska förbätras från 68,5 år 2015.
Nöjd-Medborgar-Index 68,5 år 2015, Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6

Antal  ndanröjda fysiska hinder skall vara fer än  nder indexåret 2016.
Antalet e-tjänster som staden erbj der ska öka jämfört med år 2016.
AKTIVITETER
Arkivering av handlingar kommer i fortsätningen även at ske via inscanning vilket  nderlätar 
hanteringen tll k nden.

Delaktgheten och engagemanget i staden ska vara högt.
INDIKATORER
Valdeltagandet i komm nalvalet 2019 ska öka i förhållande tll 64,4 % i valet 2015.
Invånarnas bedömning av sina möjligheter tll infytande på stadens verksamheter och besl t ska 
förbätras.
Nöjd-Infytande-Index 54,1 år 2015, Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6.
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Antal tvärsektoriella samarbeten inom staden och samarbeten med andra komm ner, föreningar och
näringsliv.

Staden skapar för tsätningar för trygghet, god hälsa och välbefnnande.
INDIKATORER
Den öppna arbetslöshetsgraden bland  ngdomar  nder 25 år i Mariehamn ska minska jämfört med 
år 2016.
Det  pplevda hälsotllståndet bland eleverna i gr ndskolan ska förbätras.
År 2013 upplevde 23 % av stadens högstadieelever sit hälsotillstånd som medelmåtligt eller dåligt. 
Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd, 2013.

Andelen elever som  pplever at de är  tsata för mobbing ska minska
År 2016 upplevde 9 % av 1-6 eleverna respektive 8 % av 7-9 eleverna i Strandnäs skola, 14 % av 1-6 
eleverna respektive 8 % av 7-9 eleverna i Övernäs skola samt 7 % av eleverna i Yternäs skola at de 
är utsata för mobbing. KIVA-2016.

Invånarnas värdering av trygghet i staden skall förbätras.
Bedömningen sammanväger invånarnas bedömning av hur tryggt och säkert det är at vistas 
utomhus på kvällar och näter, hur trygg och säker känner sig mot hot, rån och misshandel samt hur 
trygg och säker man kan känna sig mot inbrot i hemmet. Bedömningen år 2015 var 81,2. 
Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6.

K lt rell hållbarhet:
Stadens invånare ska ha för tsätningar tll personlig  tveckling och et 
innehållsrikt liv.
INDIKATORER
Invånarnas bedömning av fritdsmöjligheter i staden skall förbätras.
Bedömningen sammanväger; tillgång till parker, grönområden och natur; möjligheter at utöva sport,
musik, kultur, frilufs- och föreningsliv; tillgång till idrotsevenemang; tillgång till kulturevenemang. 
Bedömningen år 2015 var 77,9. Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6.
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Staden vårdar sin k lt rhistoria och främjar det samtda k lt r tövandet.
INDIKATORER
Antal egna och samprod cerade k lt r- och k lt rarvsfrämjande evenemang ökar jämfört med 2016.
Antal insatser för vård av k lt rarv och k lt rt rism ökar jämfört med 2016.

Staden månar om värdef lla kontakter och samarbeten.
INDIKATORER
Staden omvärderar sina externa kontakter i syte at delta i samarbeten och evenemang som ger 
mervärde för staden  tgående från övriga målsätningar.

Miljömässig hållbarhet:
Staden arbetar målmedvetet och systematskt med miljöfrågor.
INDIKATORER
Fortsat ISO 14001 certfering samt godkänd årlig ISO 14001 a ditering.
Uppfyllda miljömål, genom verkställande av årliga miljöhandlingsplaner.
Tom 31.12.2017 innebär det i korthet: Minska koldioxidutsläppen. Öka inköpen av miljöanpassade 
varor och tjänster. Öka andelen livsmedel, som produceras enligt ekologiskt hållbara metoder och 
som staden tillhandahåller skola, dagis och äldreomsorg m.m. Optimera avloppsreningen. God 
inomhusmiljö med dokumenterat fungerande ventilation och radonnivåer inom av fullmäktige 
fastställda gränsvärden.

Staden skapar för tsätningar för at invånarna ska k nna göra miljömedvetna 
val.
INDIKATORER
Invånarnas bedömning av stadens insatser för at invånarna skall k nna leva miljövänligt skall 
förbätras.
Bedömningen år 2015 var 60,8. Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6.

NYCKELTAL
Titel Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020
Byggnadslov/-tllstånd, 
totalt

 136  120  150

Byggnadslov/-tllstånd, 
en/tvåfamiljsh s

14 10 10

Byggnadslov/-tllstånd, 
radh s

0 0 0

Byggnadslov/-tllstånd, 
våningsh s

3  3

Byggnadslov/-tllstånd, 
övriga nya byggnader

10 50 40

Byggnadslov/-tllstånd, 
övriga tll- o 
ombyggnader

  5 9 

Byggnadsvåningsyta m²    96 10 400 10 400
Lägenhetsyta m² 4 334 5 920 5 900
Lägenheter 6 64 65
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Personal
Nämndens personalb dget bygger på at 4 årsarbeten skall förverkligas. Jämfört med år 2019 innebär
deta en ökning/sänkning med 0 årsarbeten. Dessa årsarbeten fördelas på 4 personer.

Planerade  ppföljningar och  tvärderingar
Inga planerade  ppföljningar och  tvärderingar görs  nder året.

Rapportering tll nämnden sker månatligen vid nämndens 
ordinarie möten.
Beskriv Rapporteringsplan tll nämnden
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