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 Strategisk plan och budget nämnd 

1 Uppdrag och verksamhet 

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd och ansvarar för tillstånd och tillsyn enligt plan och bygglagen 
samt lagstiftning inom: 

 Livsmedel 

 Miljöskydd 

 Hälsoskydd 

 Alkohol 

 Tobak 

 

2 Utmaningar  

 Fortsatt utvecklingsarbete för att leva upp till lagens intentioner om ökad tillsyn inom Plan- och 
bygglagen. 

 Kompetensförsörjning 

 Fortsatt arbete med service, dialog och bemötande. 

3 Verksamhetsförändringar 

 1/1-21 utökas nämndens ansvarsområde till att även omfatta alkohol- och tobakslagstiftningen samt 
receptfria läkemedel. 

 Arbeta med processer och förändrade arbetssätt med inriktning mot digitalisering. 
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 Utveckla dialog och kommunikation med kunder, medborgare och omvärlden inom nämndens 
verksamhetsområde. 

 Utveckla ett samarbete med V6 kommunerna inom nämndens verksamhetsområden. 

4 Styrkort 

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma 
sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. De följs inte upp separat utan uppföljningen ingår i de uppföljningar 
som görs av verksamhetsmålen. 

Verksamhetsmålen är uppdelade i två perspektiv: "Kunden/brukaren i fokus" och "En organisation i framkant". För 
varje verksamhetsmål presenteras politiska prioriteringar som ger en vägledning till nämndernas fortsatta arbete 
och ska inte uppfattas som beslut. De politiska prioriteringarna kan komma att ändras under mandatperioden. 

Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av utvecklingen mot målet med stöd av de 
indikatorer som är framtagna för respektive mål. Den förkortning som står före mål, nyckeltal eller indikator visar 
vem som antagit det. Står det KF före så är det antaget av kommunfullmäktige. En indikator kan beröra en eller 
flera nämnder. 

Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige eller nämnden vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, 
även om kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet. Det finns inga målvärde för nyckeltal. 

I styrkortet anges det vilka nämnder som har uppföljningsansvar för ett verksamhetsmål, ”Nämnd med särskilt 
ansvar”. Dessa nämnder följer upp målet fortlöpande i nämndens delårsrapport och verksamhetsberättelse. Det 
bör dock påpekas att övriga nämnder också kan bidra till måluppfyllnaden även om man inte har ett särskilt 
uppföljningsansvar. 

I styrkortet anges vem som är uppföljningsansvarig tjänsteperson. Denna person ansvar för den sammanfattande 
redovisningen av kommunens gemensamma arbete som redovisas i delårsrapporter och årsredovisningar. 

4.1 Vision 

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 

 

4.2 Strategiska mål 

 

Strategiska mål 

Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 
Lidköpingsbor.  

Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.  

Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta 
sig till och från utbildning och arbete. 

 

4.3 Verksamhetsmål 

 

Kunden/brukaren i fokus 

 

KF Näringslivsklimatet i Lidköping är bland de tio bästa i Västra Götalands län  

Politiska prioriteringar är att: 

 Öppna upp för alternativa driftsformer i kommunen när det bedöms gynna resultatet eller verksamhetens 
utveckling. 
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 Undvika att konkurrera med det privata näringslivet. 

 Ge friskolor möjlighet att växa. 

 Stimulera företagen att ta ett ökat socialt ansvar. 

 Utveckla kommunens arbete för ett förbättrat företagsklimat. 

 Öka den upplevda servicenivån med hjälp av digitalisering. 

 Förenkla kontakten och förbättra relationerna mellan kommunen och företagen. 

 Ta vara på utbildningsnämndens resurser för att underlätta företagens kompetensförsörjning. 

Nämnd med särskilt ansvar: KS, SEN, SBN, MBN, TSN, UTN, KFN 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: kommundirektör 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2023 

KF Företagsklimat (NKI, Insikt) 72 74 77 

 

KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet   

Politiska prioriteringar är att: 

 Öka användningen av förnyelsebar energi för att nå målet om fossilfrihet 2045. 

 Underlätta för medborgare att göra miljömässigt hållbara val. 

 Utveckla kommunens samhällsplanering ur ett miljöperspektiv. 

 Utveckla det interna miljöarbetet så att kommunen blir en förebild. 

 Stärka dialogen med Trafikverket och det delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) för att driva på för en 
bättre kollektivtrafik och säkra cykelvägar för alla kommunens invånare. 

Nämnd med särskilt ansvar: samtliga exklusive överförmyndarnämnden 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: utvecklings- och kommunikationschef 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2023 

KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att 
kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt 

 61 64 

 

En organisation i framkant 

 

KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och 
servicegrad  

Politiska prioriteringar är att: 

 Skapa en långsiktigt effektiv organisation inom personal-, ekonomi- och kommunikationsfunktionerna 
med avseende på kostnader, kvalitet och service till kommuninvånaren. 

 Skapa en långsiktigt kvalitetsdriven organisation med transparens och återkoppling. 

 Öka servicenivån och effektivisera arbetet med hjälp av digitalisering. 
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 Öka dialog och samsyn mellan förvaltningarna och ett större fokus på ett processinriktat arbetssätt, för 
att skapa samordningsvinster. 

Nämnd med särskilt ansvar: samtliga 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: kommundirektör 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2023 

KF Andel verksamhetsmål i KF:s styrkort med positiv utveckling, %   100% 

KF Budgetföljsamhet +/-, %  6.0% 1.0% 

MBN Handläggningstid byggärenden delegationsbeslut, antal veckor 4 3 4 

MBN Handläggningstid byggärenden nämndbeslut, antal veckor 12 9 10 

MBN Handläggningstid miljö-hälsaärenden delegationsärenden, antal 
veckor 

 2 2 

MBN Handläggningstid miljö-hälsaärenden nämndbeslut, antal veckor 4 5 6 

MBN Handläggningstid strandskyddsärenden delegationsbeslut, antal 
veckor 

5 8 5 

MBN Handläggningstid strandskyddsärenden nämndbeslut, antal 
veckor 

11 8 10 

MBN Kundnöjdhet 72 74 76 

 

KF Lidköpings kommun arbetar strategiskt med markförsörjning 

Politiska prioriteringar är att: 

 Verka för att priser på mark för bostäder och verksamhet över tid ska vara avstämda och likställda med 
marknadspriset. 

 Planera för ett mer varierat utbud av boendeformer och verksamheter. 

 Identifiera vilken kommunal mark som är lämplig för bostäder och företag och vid behov anskaffa ny 
mark. 

 Skapa en sammanhållande kundkontakt även vid flera berörda förvaltningar. 

 Skapa en sammanhållande kundkontakt med kommunala bolagen. 

Nämnd med särskilt ansvar: SBN, MBN, TSN 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: samhällsbyggnadschef 
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5 Ekonomi 

5.1 Driftbudget 

Driftbudget, nämnd 
 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Utgångsläge från SPB 2020-2022 680 700  

Utgångsläge 2023   700 

Ramuppräkning 3%   21 

Budgetväxling arvode förtroendevalda 7 7 7 

Beslutad budget 2021, plan 2022-2023 687 707 728 

 

Driftbudget, nettokostnad 
 Utfall 

2018 
Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 2022 Plan 2023 

Intäkter       

Kostnader -646 -617 -668 -687 -707 -728 

Nettokostnad -646 -617 -668 -687 -707 -728 

       

 

Driftbudget, per verksamhet 
 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Fasta arvoden 161 166 171 

Sammanträdesarvoden 47 48 49 

Förättningsarvoden 66 68 70 

Förlorad arbetsförtjänst 73 75 77 

Personalomkostnader 109 113 116 

Kostnadsersättningar 15 15 15 

Kurser 40 41 42 

Resor o Logi 20 20 21 

Representation 16 16 16 

Övriga kostnader 140 145 149 

Summa nettokostnad 687 707 728 

 

Konsekvenser av beslutad budgetram 

Miljö- och byggnämndens budget 2021-2023 är i balans 
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5.2 Volymutveckling 

 

Bygg Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Prestationsmått       

Antal byggärenden totalt 585 575 600 600 600 600 

 Antal anmälningsärenden  160 200 200 200 200 

 Antal bygglov  365 350 350 350 350 

 Antal förhandsbesked  25 25 25 25 25 

       

 Antal nybyggda bostäder  (startbesked) 253 160 200 200 200 200 

       

Antal strandskyddsärenden 40 45 50 40 40 40 

Antal bostadsanpassningsbidrag 232 172 200 200 200 200 

       

Antalet bygglovsärenden som överskridit lagakrav 
avseende handläggningstid för företag. 

 6 0 0 0 0 

Antalet bygglovsärenden som överskridit lagakrav 
avseende handläggningstid för privatpersoner. 

 18 0 0 0 0 

       

Antal e-tjänster som färdigställts under året (bygg och 
miljö-hälsa) 

  7 5 5 5 

Antal inkomna ärenden via e-tjänst till bygg   100 400 600 800 

 

Miljö - Hälsa Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Prestationsmått       

 Registrerade miljötillsynsobjekt*** 351 350 360 355 360 360 

 Registrerade livsmedelstillsynsobjekt 321 344 310 355 360 365 

 Reg. miljötillsynsobjekt lantbruk - U 488 485 490 490 490 490 

 Registrerade Köldmedieanläggningar 191 228 160 230 230 230 

Antal inkomna ärenden 1248 1179 1400 1400 1400 1400 

Antal delegationsbeslut 446 446 600 600 600 600 

Antal inkomna ärenden via e-tjänst till miljö-hälsa.    300 600 1000 

Antal beslut gällande sanktionsavgift livsmedel.  4 3 2 2 2 

Antal beslut gällande övriga föreläggande livsmedel.  3 5 5 5 5 

 


