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4. Månadsuppföljning januari-februari 2020, Bygg- och 
miljötillsynsnämnden. (BMN 2020.022)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner månadsuppföljningen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet
efter två månader och en prognos för helåret. Den samlade prognosen för bygg- och
miljötillsynsnämndens verksamheter är att verksamheterna kommer att
bedrivas enligt budget.
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari-februari 
2020, Bygg- och miljötillsynsnämnden.

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner månadsuppföljningen och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet
efter två månader och en prognos för helåret. Den samlade prognosen för bygg- och
miljötillsynsnämndens verksamheter är att verksamheterna kommer att
bedrivas enligt budget.

Bakgrund
I månadsuppföljningen redovisas utfall till och med februari, en prognos över utfallet
för hela året med en avvikelse analys mot budget.

Handlingar

Björn Stafbom Mi Karnstedt
Samhällsbyggnadschef Stabschef
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Ekonomisk analys

Sammanfattning

Den samlade helårsprognosen för bygg- och miljötillsynsnämnden är att verksamheterna kommer 
att kunna bedrivas enligt budget.

Flera av verksamheternas intäkter är konjunkturkänsliga. Skulle konjunkturen och marknaden 
svikta märks det på antal sökta bygglov men också på antal nybyggnadskartor inom kart- och 
mätverksamheten. Under 2018 bromsade byggkonjunkturen in kraftigt och denna avmattning höll i 
sig under 2019. Vid början av 2020 är konjunkturen på fortsatt nedgång vilket troligtvis kommer att 
märkas på ett minskat antal ärenden med lägre intäkter som följd. För att parera denna utveckling 
är det viktigt att arbeta aktivt med resursfördelning och fortsätta utveckla möjligheten att 
digitalisera ärendehanteringen ytterligare.

En verksamhet som föregående år uppvisade ökade kostnader jämfört med tidigare år är 
bostadsanpassning. Under 2019 ökade både antalet ärenden som hanterades samt att de var mer 
kostsamma och av större karaktär. Kostnaderna i början av 2020 är inom rikvärdet för februari, 
riktvärdet per februari är 17 procent, det vill säga att vid en linjär förbrukning av årets budget borde 
två tolftedelar vara förbrukade. Det är dock viktigt att ha i åtanke att utbetalning av bidrag inte har 
en linjär utveckling och att det redan under mars månad finns många och stora kommande ärenden 
på ingång, vilket gör att kostnaderna kommer att stiga jämfört med februaris utfall.
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Driftredovisning

Driftredovisning nämndens verksamheter

Verksam
het 
(mnkr)

Budget 
2020

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2020
Avvikel

se
Budget 

2019

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2019

TOTALT

K -28,7 -4,7 17 % -28,7 0,0 -26,9 -4,1 15 % -27,0

I 14,5 2,0 14 % 14,5 0,0 13,9 1,1 8 % 13,5

N -14,2 -2,7 19 % -14,2 0,0 -13,0 -3,1 24 % -13,5

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

K -0,4 -0,1 18 % -0,4 0,0 -0,6 0,0 6 % -0,4

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

N -0,4 -0,1 18 % -0,4 0,0 -0,6 0,0 6 % -0,4

Gemensam administration

K -0,5 -0,1 24 % -0,5 0,0 -0,6 0,0 -5 % -0,4

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,1 0,0 30 % 0,1

N -0,5 -0,1 24 % -0,5 0,0 -0,5 0,1 -13 % -0,3

Bygglov och tillsyn

K -10,1 -1,8 18 % -9,8 0,3 -9,4 -1,5 16 % -9,4

I 7,4 1,0 13 % 7,1 -0,3 7,3 0,9 12 % 6,9

N -2,7 -0,8 31 % -2,7 0,0 -2,1 -0,6 29 % -2,4

Kart- och mätverksamheten

K -7,2 -1,0 16 % -7,2 0,0 -6,7 -0,8 14 % -6,4

I 3,3 0,2 9 % 3,3 0,0 2,7 0,1 4 % 2,8

N -3,9 -0,8 19 % -3,9 0,0 -4,0 -0,7 20 % -3,7

Miljösky
dd

K -7,2 -1,2 16 % -7,2 0,0 -6,7 -1,2 17 % -6,4

I 3,3 0,1 3 % 3,3 0,0 2,7 0,1 3 % 2,8

N -3,9 -1,1 27 % -3,9 0,0 -4,0 -1,1 27 % -3,7

Hälsoskydd

K -1,0 -0,2 15 % -1,0 0,0 -0,9 -0,1 12 % -0,9

I 1,0 0,0 3 % 1,0 0,0 1,0 0,0 0 % 1,0

N 0,0 -0,2 28 % 0,0 0,0 0,1 -0,1 46 % 0,1

Livsmede
l

K -1,0 -0,2 16 % -1,0 0,0 -0,9 -0,1 16 % -0,9

I 1,0 0,7 73 % 1,0 0,0 1,0 0,0 -3 % 1,0

N
0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 -0,2 -

309 
%

0,1
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Verksam
het 
(mnkr)

Budget 
2020

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2020
Avvikel

se
Budget 

2019

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2019

Bostadsanpassning

K -2,0 -0,2 12 % -2,0 0,0 -2,0 -0,4 18 % -2,8

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

N -2,0 -0,2 12 % -2,0 0,0 -2,0 -0,4 18 % -2,8

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

Kommentar

Bygglov och tillsyn

Under hösten 2018 skedde en kraftig nationell inbromsning på bostadsmarknaden. Avmattningen 
fortsatte att ge effekt även 2019 och konjunkturen är fortsatt nedåtgående i början av 2020. Den 
tidigare ojämna belastningen gällande nya ärenden på bygglov innebär att det är svårt att se någon 
tydlig trend och riktning. Den normala säsongsrelaterade belastningen är färre ärenden under de 
första månaderna på året med en rejäl ökning under tidig vår och sommar, för att sedan minska 
igen i november-december. Jämfört med samma period föregående år har ärendemängden minskat 
något, cirka 3 procent. På grund av den ojämna inströmningen av ärenden är det svårt att 
prognosticera helårseffekten men den möjliga intäktsminskningen pareras med minskade 
personalkostnader vid naturlig avgång som inte återsätts.

Kart- och mätverksamheten

Liksom inom bygglovsverksamheten är konjunkturen en osäkerhetsfaktor som kan påverka 
intäkterna negativt. Intäkterna är även säsongsrelaterade vilket innebär att beställningar är lägre i 
början av året vilket också syns på intäkternas utfall under perioden. Beställningar avseende 
grundkartor sker exempelvis främst vid slutet av året. Verksamhetens utfall ligger i paritet med 
föregående år.

Miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll

De låga intäkterna i verksamheterna miljöskydd och hälsoskydd beror på att de årliga avgifterna 
ännu inte debiterats ut. Detta kommer att ske under mars-april. I gengälld beror de höga intäkterna 
på livsmedel att de årliga avgifterna debiterats ut under februari.

Bostadsanpassning

Verksamheten bostadsanpassning möjliggör att en person med funktionsnedsättning kan få bidrag 
till att anpassa sin permanenta bostad och därmed kunna leva ett självständigt liv i det egna 
boendet. Bidraget är lagstadgat och behovet av anpassningsåtgärderna ska vara långvarigt och 
bestående.

Under 2019 ökade både antalet ärenden samt att de ärenden som inkom var mer kostsamma då de 
krävt större åtgärder och var mer komplexa. Kostnaden av utbetalda bidrag uppgick år 2019 till 2,2 
miljoner kronor jämfört med 2018 då kostnaden uppgick till 1,3 miljoner kronor, vilket medförde en 
kostnadsökning med 41 procent. Under våren 2020 förväntas flera stora och kostsamma ärenden 
inkomma, bland annat ombyggnation av badrum, trapphissar, ombyggnation av kök, breddning av 
dörrkarmar, skjutdörrar, höj- och sänkbart handfat, luftkonditionering samt rampinstallationer.
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