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4. Månadsuppföljning januari-juni 2020, Bygg- och 
miljötillsynsnämnden. (BMN 2020.051)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att godkänna tertialuppföljningen och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet
efter sex 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-juni 2020, 
Bygg- och miljötillsynsnämnden.

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att godkänna tertialuppföljningen och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner månadsuppföljningen och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet
efter sex 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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Ekonomisk analys

Sammanfattning

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 
coronapandemin.

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.

Åtgärder inom ordinarie verksamhet för ekonomi i balans

Verksamhet Beskrivning av åtgärd
Prognos 
effekt, 
mnkr

Kommentar

Kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos

Miljöavdelning Färre tillsyn samt inga besök på gruppboende på 
grund av 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

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 -14,4 50 % -28,7 0,0 -26,9 -13,2 49 % -27,0

I 14,5 6,7 46 % 14,5 0,0 13,9 6,8 49 % 13,5

N -14,2 -7,7 54 % -14,2 0,0 -13,0 -6,3 49 % -13,5

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

K -0,4 -0,2 45 % -0,4 0,0 -0,6 -0,2 39 % -0,4

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

N -0,4 -0,2 45 % -0,4 0,0 -0,6 -0,2 39 % -0,4

Gemensam administration

K -0,5 -0,3 54 % -0,5 0,0 -0,6 -0,2 45 % -0,4

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

N -0,5 -0,3 54 % -0,5 0,0 -0,5 -0,2 54 % -0,3

Bygglov och tillsyn

K -10,1 -5,0 50 % -10,1 0,0 -9,4 -4,4 47 % -9,4

I 7,4 3,6 49 % 7,4 0,0 7,3 3,4 46 % 6,9

N -2,7 -1,4 53 % -2,7 0,0 -2,1 -1,1 49 % -2,4

Kart- och mätverksamheten

K -6,0 -2,8 47 % -6,0 0,0 -5,7 -2,8 48 % -5,7

I 2,0 0,8 41 % 2,0 0,0 2,1 0,6 30 % 2,0

N -4,0 -2,0 50 % -4,0 0,0 -3,6 -2,1 59 % -3,6

Miljöskydd

K -7,2 -3,7 51 % -7,2 0,0 -6,7 -3,3 49 % -6,4

I 3,3 0,7 20 % 3,3 0,0 2,7 1,3 50 % 2,8

N -3,9 -3,0 77 % -3,9 0,0 -4,0 -1,9 48 % -3,7

Hälsoskydd

K -1,5 -0,7 44 % -1,5 0,0 -1,0 -0,5 51 % -1,1

I 0,8 0,6 79 % 0,8 0,0 0,7 0,6 79 % 0,7

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

Livsmedel

K -1,0 -0,4 45 % -1,0 0,0 -0,9 -0,4 48 % -0,9

I 1,0 0,9 92 % 1,0 0,0 1,0 0,9 93 % 1,0

N 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1 0,5 799 
%

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 -1,3 65 % -2,0 0,0 -2,0 -1,3 65 % -2,8

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

N -2,0 -1,3 65 % -2,0 0,0 -2,0 -1,3 65 % -2,8

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

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 sex 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 avdelningen och nämnden 
få svårt att 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 
minskning av den inkommande ärendemängden, många äldre är oroliga och vill inte släppa in 
hantverkare i sin bostad och avvaktar därför med att söka bidrag. Kostnaderna är fortsatt höga för 
perioden då det är en viss eftersläpning av kostnader. Ett ärende kan ta uppemot sex månader från 
beslut till utfört och fakturerat arbete.
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