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Projektplan: Granskning av byggnadsnämndens
planverksamhet, bygglovsverksamhet och servicenivå

Karlshamns kommun

Bakgrund
Detaljplan- respektive bygglovsprocessen är områden där enskilda kommuninvånare samt
aktörer och intressenter inom det lokala näringslivet möter den kommunala förvaltningen i
frågor avseende teknisk-juridisk karaktär som kan vara svåra att hantera. Dessa processer är
dock av stor betydelse när det gäller kommunens fortsatta utveckling och expansion.

I Karlshamns kommun ansvarar byggnadsnämnden för myndighetsutövningen avseende
bygglov och för framtagandet av detaljplaner. Det ställs höga krav på information om
regelverket för att säkerställa att ärendena handläggs rättsenligt och likvärdigt i enlighet med
lagstiftningen. Det är av största vikt att medborgarna vet att de behandlas lika vid prövning av
dessa ärenden. Genom effektiva processer kan handläggningstiderna kortas, vilket är av vikt
både ur kommunens och ur medborgarens perspektiv.

Kommunens bygglovshantering och planverksamhet är en mycket viktig del i
samhällsutvecklingen och de utmaningar som kommunen står inför. En detaljplan är ett
dokument som reglerar markanvändningen och bebyggelseutformningen mer detaljerat än i
översiktsplanen. Detaljplan ska upprättas vid ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka
byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som skall förläggas
inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse. Vidare när bebyggelse
skall förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang.

Under våren 2011 trädde en ny plan- och bygglag (PBL) i kraft, vilket har påverkat kommunens
sätt att arbeta med detaljplan- och bygglovsfrågor. Bland annat anger PBL att kommunen ska
meddela ett bygglov inom 10 veckor från att fullständiga handlingar inkommit, en tidsfrist som
under vissa omständigheter kan förlängas med ytterligare 10 veckor. Förändringarna i lagen
kräver att informationsinsatser gentemot allmänheten samt utbildningsinsatser riktade mot
berörd personal och berörda politiker genomförs. Från och med den 1 januari 2015 har
ytterligare ändringar av plan - och bygglagen trätt i kraft.

Nämndens samlade verksamheter innebär mycket kommunikation med medborgare,
företagare och andra intressenter. Hur verksamhetens kommunikation och servicenivå
fungerar är en viktig del i den totala uppfattningen om hur kommunens verksamhet fungerar.

Av reglementet för byggnadsnämnden framgår att nämndens ansvar bland annat omfattar
översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner. Vidare framgår i reglementet att
nämnden på ett aktivt sätt ska medverka till att medborgarnas perspektiv är i fokus. Nämnden
ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras.
Nämnden ska också verka för att samråd sker med de som nyttjar tjänsterna.

Med bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning har detaljplan- och
bygglovsprocessen identifierats som ett väsentligt område att granska vidare, där revisorerna
vill förvissa sig om att byggnadsnämnden styr och följer upp dessa processer på ett
ändamålsenligt sätt.
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Syfte och revisionsfrågor
Granskningens övergripande syfte är att bedöma om byggnadsnämnden bedriver en
ändamålsenlig verksamhet rörande detaljplanering och bygglovshandläggning i enlighet med
plan- och bygglagen.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

Ñ Finns det en tydlig organisation och ansvarsfördelning?

Ñ Uppfyller byggnadsnämnden plan- och bygglagens krav rörande
detaljplaneprocessen?

Ñ Uppfyller miljö- och byggnadsnämnden plan- och bygglagens krav rörande
bygglovsprocessen och dess handläggningstider?

Ñ Finns en tillräcklig planering, styrning och uppföljning?

Ñ Bedrivs planprocessen med erforderlig samverkan?

Ñ Finns en fungerande kommunikation/information till allmänheten?

Ñ Finns en systematisk uppföljning och utvärdering avseende nämndens
kommunikation och servicenivå?

Ñ Har byggnadsnämnden en tillräcklig intern kontroll inom bygg- och planområdet?

Revisionskriterier
I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:
Ñ Kommunallagen (1991:900),

Ñ Plan- och bygglagen (2010:900),

Ñ Styrdokument och riktlinjer på området beslutade av kommunfullmäktige

Ansvarig nämnd/styrelse
Granskningen avser byggnadsnämnden.

Metod och genomförande
Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer med ansvariga. Dokumentstudierna
innefattar styr- och uppföljningsdokument, samt statistik över antalet inkomna och beslutade
bygglovsärenden, samt uppföljning av handläggningstider i den mån dessa uppgifter finns
tillgängliga.

Ett stickprov bestående av två detaljplaner som påbörjats och beslutats efter införandet av nya
plan- och bygglagen och åtta bygglovsärenden. Vid stickproven av bygglovsärenden kommer
de sökande tillfrågas om upplevelse av kommunens handläggning.

För att granska kommunens samverkan kring planprocessen kommer ansvariga på andra
delar av kommunen kontaktas.


