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Byggnadsnämnden



Verksamhetsområde och verksamhetsidé
Verksamheten är lagstadgad och närmare
beskriven i plan- och bygglagen och förordningen. Byggnadsnämnden ska övervaka
byggandet med hänsyn till det allmänna intresset
och kontrollera att antagna planer följs, behandla
ansökningar om bygglov och andra tillstånd,
övervaka att gällande bestämmelser och givna
tillstånd följs och att underhållet av byggnader
sköts samt ansvara för att rådgivning i
byggnadsfrågor ordnas i kommunen. Nämnden
rapporterar byggnads statistik och tillhandahåller
uppgifter om fastigheter och bestämmelser som
berör dessa. Byggnadsinspektionen är
byggnadsnämndens berednings- och
verkställighetsorgan.

Staden ska ha en stabil ekonomi





Social hållbarhet:
Staden tillhandahåller en god kommunal
service och är attraktiv samt välkomnande
för alla

Budgeten utgår ifrån att byggandet fortsätter i
stort sett oförändrat.




Ekonomisk hållbarhet:



Staden stärker sin position som
bosättningsort och plats för företagande





Invånarnas bedömning av stadens
verksamheter ska förbättras från 68,5 år 2015.
Antal undanröjda fysiska hinder skall vara fler
än under indexåret 2016.
Antalet e-tjänster som staden erbjuder ska
öka jämfört med år 2016.

Delaktigheten och engagemanget i staden
ska vara högt

Antalet företag med hemort Mariehamn ska
öka jämfört med indexåret 2016
Befolkningstillväxten i staden ska öka till i
genomsnitt 1 procent eller 116 personer per
år.
Invånarnas betyg på staden som plats att leva
på ska förbättras.






Aktiviteter
Ett bygglov ska erhållas inom 3-10 veckor från det
att en komplett ansökan inlämnats. Den kortare
tiden avser projekt som planerats enligt gällande
bestämmelser och den längre tiden projekt som
innebär avvikelser. Digitala e-tjänster planeras att
komma igång under förutsättning att
tilläggsanslag beviljas.

Valdeltagandet i kommunalvalet 2019 ska
öka i förhållande till 64,4 % i valet 2015.
Invånarnas bedömning av sina möjligheter till
inflytande på stadens verksamheter och
beslut ska förbättras.
Antal tvärsektoriella samarbeten inom staden
och samarbeten med andra kommuner,
föreningar och näringsliv.

Staden skapar förutsättningar för
trygghet, god hälsa och välbefinnande




Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare


Stadens lånebörda ska minska till att
underskrida 25 miljoner euro.
Stadens resultat före avskrivningar (årsbidrag)
ska i genomsnitt, sett över mandatperioden,
vara högre än investeringsnivån.
Skattebasen år 2019 i Mariehamn ska efter
inflationsjustering ha ökat med minst 6
procent jämfört med indexåret 2016.



Omvärldsanalys



Ledarskapsindex för staden ska öka till att
överstiga 77.
Sjukfrånvaron inom stadens verksamheter ska
minska till högst 4 %.



Medarbetarindex för staden som helhet ska
öka till att överstiga 80.
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Den öppna arbetslöshetsgraden bland
ungdomar under 25 år i Mariehamn ska
minska jämfört med år 2016.
Det upplevda hälsotillståndet bland eleverna
i grundskolan ska förbättras.
Andelen elever som upplever att de är utsatta
för mobbing ska minska



Invånarnas värdering av trygghet i staden
skall förbättras.

Personal
Byggnadsingenjörens/Granskningsarkitektens
tjänst ska tillsättas under våren. Totalt 4 st.
heltidstjänster.

Kulturell hållbarhet:
Stadens invånare ska ha förutsättningar
till personlig utveckling och ett
innehållsrikt liv


Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheter i
staden skall förbättras.

Staden vårdar sin kulturhistoria och
främjar det samtida kulturutövandet




Antal egna och samproducerade kultur- och
kulturarvsfrämjande evenemang ökar jämfört
med 2016.
Antal insatser för vård av kulturarv och
kulturturism ökar jämfört med 2016.

Staden månar om värdefulla kontakter
och samarbeten.
Staden omvärderar sina externa kontakter i syfte
att delta i samarbeten och evenemang som ger
mervärde för staden utgående från övriga
målsättningar.

Miljömässig hållbarhet:
Staden arbetar målmedvetet och
systematiskt med miljöfrågor



Fortsatt ISO 14001 certifiering samt godkänd
årlig ISO 14001 auditering.
Uppfyllda miljömål, genom verkställande av
årliga miljöhandlingsplaner.

Staden skapar förutsättningar för att
invånarna ska kunna göra miljömedvetna
val


Invånarnas bedömning av stadens insatser
för att invånarna skall kunna leva miljövänligt
skall förbättras.
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Personalplan
Av stadsfullmäktige inrättade tjänster/platser
*Årsarbeten= +ordinarie och tillfälligt anställda - frånvaro.
Inrättade årsarbeten Ändr i inrättade årsarbeten Budgeterade årsarbeten*
Benämning
2017
2018
2018
S:a totalt
4,00
0,00
4,00
Byggnadsinspektör
Byråsekreterare
Biträdande byggnadsinspektör
Granskningsarkitekt
S:a

1,00
1,00
1,00
1,00
4,00

0,00

Nyckeltal
Nyckeltal
Byggn.lov/tillst., totalt
En/tvåfamiljshus

Budget
2017

Budget
2018

Bokslut
2016

125

140

137

20

15

22

Radhus

1

0

0

Våningshus

4

7

1

30
70
100
60 000
12 000
5 000
50

40
75
102
-

37
77
105
53 691
11 578
5 195
47

Övriga nya byggnader
Övriga till-o. ombyggn.
Byggnadsinpektörstillstånd
Byggnadsvolym
Byggnadsvåningsyta
Lägenhetsyta
Antal lägenheter
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1,00
1,00
1,00
1,00
4,00

