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miljötillsynsnämnden (BMN 2020.032)

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

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter fyra 
månader av verksamhetsåret och en prognos för helåret.
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Tjänsteskrivelse

Tertialuppföljning januari-april 2020 
Bygg- och miljötillsynsnämnden

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

Ärendet i korthet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet 
efter fyra månader av verksamhetsåret och en prognos för helåret.

Bakgrund
Tertialrapporten följer den gemensamma struktur som används för samtliga 
nämnder. I tertialrapporten redovisas:

- Ekonomiskt utfall per verksamhet med prognos för helåret.
- Investeringsredovisning
- Personalredovisning

Handlingar

Björn Stafbom Mi Karnstedt
Samhällsbyggnadschef Stabschef

______________________
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Tertialuppföljning januari-april, kort version
Till följd av den pågående corona-pandemin är rapporten för tertial 1 fokuserad på uppföljning av 
ekonomi och personal. Övriga nyckeltal samt måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten efter åtta 
månader.

Rapporten beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en 
ekonomi i balans. Rapporten beskriver i separat del kostnader eller intäktsbortfall till följd av 
corona-pandemin.

Ekonomi

Sammanfattning

Den samlade helårsprognosen för bygg- och miljötillsynsnämndens verksamheter är att de kommer 
att kunna bedrivas enligt budget.

En förutsättning för prognos enligt budget är att miljöavdelningen fakturerar ut de årsavgifter 
avseende miljö- och hälsoskydd samt livsmedel som skjutits upp i och med Corona för att stötta de 
lokala företagarna. Om fakturering inte sker är detta ett alltför stort intäktsbortfall för att kunna 
täckas inom andra verksamheter.

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2020

Avvikelse 
prognos 

2020

Avvikelse 
2019

Avvikelse 
2018

Totalt Bygg- och miljötillsynsnämnden -1,0 -14,2 0,0 -0,5 -0,8

Ekonomiska effekter till följd av corona-pandemin

Nedanstående tabell visar de ekonomiska effekterna som corona-pandemin beräknas ge.

Kostnader relaterade till corona-pandemin

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos

Miljöavdelning Färre tillsyn samt inga besök på gruppboende pga 
smittorisk, intäktsbortfall

0.2

Miljöavdelning Uppskjutna årsavgifter för miljö- och hälsoskydd 
samt livsmedel, intäktsbortfall

0.8

Totalt utfall och prognos för nämnden
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Kommentar

Statsbidrag

Staten har i en förordning aviserat att kommuner kan komma att få ersättning för en del av de 
kostnader som corona-pandemin har orsakat. Statsbidraget omfattar hälso- och 
sjukvårdsverksamheten och socialtjänstverksamheten omsorg när det gäller omsorg om äldre 
personer och personer med funktionsnedsättning. Ersättning betalas ut i mån av tillgång på medel 
och beslutas av Socialstyrelsen och gäller inte alla typer av kostnader. Vallentuna kommun kommer 
att ansöka om ersättning enligt reglerna men det råder en stor osäkerhet om vilken ersättning 
kommunen kommer att få.

Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamhe
t (mnkr)

Budge
t 2020

Bokfört 
periode

n
% Progno

s 2020

Avvikels
e mot 

budget

Budge
t 2019

Bokfört 
periode

n
% Bokslu

t 2019

TOTALT

K -28,7 -9,6 34 % -28,7 0,0 -26,9 -8,8 33 % -27,0

I 14,5 4,2 29 % 14,5 0,0 13,9 4,3 31 % 13,5

N -14,2 -5,4 38 % -14,2 0,0 -13,0 -4,4 34 % -13,5

Varav 
corona

Bygg- och miljötillsynsnämnden

K -0,4 -0,1 32 % -0,4 0,0 -0,6 -0,2 29 % -0,4

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

N -0,4 -0,1 32 % -0,4 0,0 -0,6 -0,2 29 % -0,4

Gemensam administration

K -0,5 -0,2 41 % -0,5 0,0 -0,6 -0,1 19 % -0,4

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

N -0,5 -0,2 41 % -0,5 0,0 -0,5 -0,1 23 % -0,3

Bygglov och tillsyn

K -10,1 -3,7 37 % -10,1 0,0 -9,4 -3,0 32 % -9,4

I 7,4 2,1 28 % 7,4 0,0 7,3 2,0 27 % 6,9

N -2,7 -1,6 59 % -2,7 0,0 -2,1 -1,1 49 % -2,4

Kart- och mätverksamheten

K -6,0 -1,9 32 % -6,0 0,0 -5,7 -1,8 31 % -5,7

I 2,0 0,4 20 % 2,0 0,0 2,1 0,5 22 % 2,0

N -4,0 -1,5 37 % -4,0 0,0 -3,6 -1,3 36 % -3,6

Miljöskydd

K -7,2 -2,1 29 % -7,2 0,0 -6,7 -2,2 33 % -6,4

I 3,3 0,4 12 % 3,3 0,0 2,7 0,7 24 % 2,8

N -3,9 -1,7 43 % -3,9 0,0 -4,0 -1,5 38 % -3,7
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Verksamhe
t (mnkr)

Budge
t 2020

Bokfört 
periode

n
% Progno

s 2020

Avvikels
e mot 

budget

Budge
t 2019

Bokfört 
periode

n
% Bokslu

t 2019

Hälsoskydd

K -1,5 -0,4 28 % -1,5 0,0 -1,0 -0,3 32 % -1,1

I 0,8 0,6 73 % 0,8 0,0 0,7 0,1 17 % 0,7

N -0,7 0,2 -
29 %

-0,7 0,0 -0,3 -0,2 73 % -0,4

Livsmedel

K -1,0 -0,3 30 % -1,0 0,0 -0,9 -0,3 32 % -0,9

I 1,0 0,7 72 % 1,0 0,0 1,0 1,1 115 % 1,0

N 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 1 411 
%

0,1

Bostadsanpassning

K -2,0 -0,9 45 % -2,0 0,0 -2,0 -0,9 45 % -2,8

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

N -2,0 -0,9 45 % -2,0 0,0 -2,0 -0,9 45 % -2,8

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

* varav corona = driftsbudgetens totala nettokostnader relaterade till corona-pandemin

Kommentar

Bygglov och tillsyn

Under hösten 2018 skedde en kraftig nationell inbromsning på bostadsmarknaden vilken även 
påverkade 2019 i hög grad. Konjunkturen är fortsatt nedåtgående 2020 och uppskattningen är 
minskade intäkter med cirka 3-5 procent. För att parera intäktsbortfallet matchar avdelningen sin 
personalstyrka med naturliga avgångar som inte kommer att återbesättas. Ärendeinflödet under 
årets första fyra månader är i paritet med samma period föregående år och avdelningen har inte 
märkt av något intäktsbortfall eller kostnadsökningar som kan härledas till corona-pandemin.

Kart- och mätverksamheten

Liksom inom bygglovsverksamheten är konjunkturen en osäkerhetsfaktor som kan påverka 
intäkterna negativt. Intäkterna är även säsongsrelaterade vilket bland annat innebär att 
beställningar är lägre i början av året. Ärendeinflödet följer föregående års utfall och avdelningen 
noterar ingen omedelbar påverkan av intäktsbortfall eller kostnadsökningar hänförligt till corona-
pandemin.

Miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll

Miljöavdelningen kommer att ha mycket svårt att klara ett potentiellt intäktsbortfall i och med 
corona-pandemin. Avdelningen kommer under pandemin att bedriva färre tillsynsbesök och att 
inga besök sker på gruppboenden på grund av smittorisk. Under våren togs ett politiskt beslut om 
att skjuta upp årsavgifterna inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedel för att främja företagarna 
och hjälpa företagarna i den kris många befinner sig i. Den totala effekten av ett eventuellt 
intäktsbortfall uppskattas till en dryg miljon kronor varav årsavgifterna utgör merparten av 
summan. Om årsavgifterna för 2020 inte faktureras under året kommer varken avdelningen eller 
nämnden hålla budget.

Bostadsanpassning

Verksamheten bostadsanpassning möjliggör att en person med funktionsnedsättning kan få ett 
lagstadgat bidrag till att anpassa sin permanenta bostad och därmed kunna leva ett självständigt liv 
i det egna boendet. Under 2019 märktes en markant ökning i antal ärenden samt att de var mer 
omfattande, komplexa och därmed kostsamma. I och med Corona pandemin har det skett en 
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minskning i den inkommande ärendemängden, många äldre är oroliga och vill inte släppa in 
hantverkare i sin bostad och avvaktar därför med att söka bidrag. Kostnaderna fortsatt höga för 
perioden då en viss eftersläpning av kostnader kvarstår. Ett ärende kan ta uppemot sex månader 
från beslut till utfört och fakturerat arbete.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr)

Projekt Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Prognos 

2020
Avvikelse mot 

budget

Totalt (mnkr) 0,5 0,0 0 % 0,5 0,0

Årligt anslag 0,5 0,0 0 % 0,5 0,0

Kommentar

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr)

Projekt 2020 Totalt, projekt Klar
t

Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos år

Totalt (mnkr) 1,6 0,7 1,6 3,0 1,5 3,0

Digitaliseringsamhällsbyggnads-
processen 1,6 0,7 1,6 3,0 1,5 3,0 202

0

Kommentar

Digital samhällsbyggnadsprocess SBF 

Projektet En digital samhällsbyggnadsprocess har en budget på 6,0 miljoner totalt för åren 2018-
2020, varav hälften återfinns inom kommunstyrelsen och hälften inom bygg- och 
miljötillsynsnämnden. Målsättningen är att nå en helt digital samhällsbyggnadsprocess med starkt 
kundfokus. Projektet startade 2017 och en handlingsplan togs fram för att nå målet år 2020. Under 
år 2018 inleddes en mer operativ fas, bland annat kring digitalisering av detaljplaner, översiktsplan, 
införande av e-tjänster, upphandling av ett projektverktyg och förberedelser för en 
digitaliseringsplan för dokument. Arbetet fortsatte under 2019 med bland annat att implementera 
projektverktyget, nytt verksamhetssystem för miljö och påbörja planen för digitalisering av 
handlingar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har också utvecklat metoder för medborgardialog, 
bland annat med 3D-modellering för bättre visualisering av samhällsbyggnadsprojekt, för att möta 
förväntningar från kommuninvånare, företagare och medarbetare. Under året kommer fokus att 
vara att optimera processer. Bland annat ska planprocessen optimeras och en översyn av 
projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt pågår för att skapa mer effektivitet i projekten. 
Vidare kommer alla markytor att digitaliseras för en bättre kravställan i upphandlingar och för att 
förenkla och effektivisera uppföljning av avtal. Utvecklingen av 3D-visualisering fortsätter inom 
flera projektområden och främst för strategiskt viktiga projekt, där bland annat fokus är att utveckla 
medborgardialogen för att bli mer kommunikativ och demokratisk för våra invånare. Ett annat 
område som också utvecklas är digitalisering av arkiv och e-mellanarkiv för bygglov och 
miljöhandlingar för att fronta information med öppna data. Vilket ger en effektivare handläggning 
och snabbare service för kommunens invånare och företag.
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Medarbetare

Nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald baseras på samtliga 
medarbetare med månadslön oavsett anställningsform.

Personal

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Antal anställda 37 36 37

Varav tillsvidareanställda 34 34 34

Antal årsarbetare 36,75 35,8 37

Medelålder 46,7 46,5 45,4

Medellön (tkr) 39,6 39,1 38,1

Medianlön (tkr) 38,5 37,6 36,5

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Samtliga medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 74,1 % 65,0 % 67,9 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 3,3 % 9,1 % 10,0 %

Kvinnor 9,6 % 10,3 % 10,0 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 0,0 % 0,7 % 1,9 %

30 - 49 år 8,6 % 10,2 % 14,7 %

50 år och äldre 4,6 % 11,1 % 2,4 %

Samtliga 7,4 % 9,9 % 10,0 %

Personalomsättning

 Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Tillsvidareanställda medarbetare 2,9 % 14,7 % 8,8 %

Jämställdhet och mångfald

Månadsavlönade medarbetare Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Anställda, andel män 35,0 % 31,0 % 30,0 %

Analys - Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 2% i förhållande till samma period föregående år. 
Sjukfrånvaro var som störst under januari och februari månad och har sjunkit till normal nivå mars 
och april. Sjukfrånvaron för bara mars och april har minskat med 6,8% i jämförelse med samma 
månader år 2019.

Även fast sjukfrånvaron har minskat något är den fortfarande hög, ett fåtal långtidssjukskrivna 
medarbetare på en liten förvaltning påverkar det procentuella utfallet. Det pågår ett systematiskt 
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arbete på samhällsbyggnadsförvaltningen med långtidssjukskrivna medarbetare samt med 
medarbetare som har en upprepad korttidsfrånvaro. Varje chef följer upp korttidsfrånvaron var 
tredje månad för att i tidigt skede uppmärksamma medarbetarens sviktande hälsa eller upplevda 
arbetssituation. Syftet är att kunna sätta in åtgärder snabbt för att förändra situationen för 
medarbetaren och stävja en eventuell begynnande långtidssjukskrivning. Alla långtidssjukskrivna 
har en rehabiliteringsplan. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) pågår kontinuerligt i 
verksamheterna och medarbetare kan aktivt bidra till förbättringar. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetar intensivt med friskvårdsaktiviteter, bland annat integreras friskvård- och trivselaktiviteter i 
medarbetarnas kalendrar.

Vallentuna kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen har följt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer under corona-pandemin om att medarbetare med förkylningssymptom ska 
stanna hemma, och därtill två dagar extra efter att symptom försvunnit. Dialog har förts mellan 
medarbetare och chefer kring möjligheter till distansarbete. För att minska smittspridning och 
skydda de medarbetare som behöver vara på plats, har de medarbetare som kan utan inverkan på 
den samhällsviktiga verksamheten rekommenderats till distansarbete.

Sjukfrånvaron har påverkat och ansträngt vissa verksamheter i större omfattning än andra. Ett 
exempel på detta är kontaktcenter som dagligen möter kunder i verksamheten och där 
sjukfrånvaron bland personalen varit hög under mars och april månad. För att åtgärda detta har 
förvaltningen möjliggjort att tillfälligt låna ut personal till Kontaktcenter och även till andra 
verksamheter inom kommunen (främst socialomsorg), för att fortsatt bedriva samhällsviktig 
verksamhet med bibehållen kvalitet och service.

Distansarbetet har inverkan på medarbetares arbetsmiljö då många arbetar hemifrån med olika 
förutsättningar och behov. Medarbetare har erbjudits möjlighet att ta hem datorskärmar och 
tillbehör för att underlätta och förbättra den fysiska arbetsmiljön. HR-avdelningen har publicerat 
filmer på intranätet med kostnadsfria övningar via Feelgood, innehållandes pulshöjande aktiviteter 
samt övningar för avslappning och återhämtning. IT-avdelningen har snabbt erbjudit både Teams 
och Skype för digitala möten, vilket gör att avdelningarna kan upprätthålla kontakt och möten i 
digitala forum. Det finns avdelningar som har dagliga chatt-grupper aktiva samt de som håller 
regelbunden kontakt i veckovisa avstämningsmöten.
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