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Inledning
Delårsrapport januari-augusti är en utförlig uppföljning innehållande måluppfyllelse, ekonomisk 
analys, prognos och personalredogörelse.
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Måluppfyllelse
Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer.

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndens mål

Totalt antal: 6

Prognos mål helår uppnås: 6

Prognos mål helår uppnås delvis: -

Prognos mål helår uppnås inte: -

Strategiska inriktningar

Här växer människor och företag

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt

Ett brett och systematiskt miljöarbete har etablerats inom hela kommunen, med stöd av det ISO 
14001-certifierade miljöledningssystemet. Miljö- och klimatstrategin, som antogs av fullmäktige i 
oktober 2019, lyfter fram sju inriktningsområden och utgör underlag för nämndernas mål. I årets 
miljörevision fick kommunen huvudsakligen positiva omdömen men också förslag till förbättringar 
och en avvikelse. I rankningen av Sveriges miljöbästa kommun föll Vallentuna i år till plats 152. 
Bedömningen är att Vallentuna kommun nu har erforderlig styrning och tillräckliga underlag för 
miljöåtgärder. De stora utmaningarna handlar i nuläget om klimatomställning och infrastruktur för 
förnybara bränslen, hushållens och de egna verksamheternas förutsättningar för insamling av 
matavfall och återvinning, samt samverkan med olika intressenter för bättre vattenkvalitet.

Bygg- och miljötillsynsnämnden har ett stort tillsynsansvar inom miljöområdet. Utöver tillsyn har 
bygg- och miljötillsynsnämnden ett ansvar att ge råd och information till företagare och invånare så 
att de ska kunna göra hållbara val för sitt företag och i vardagen. Nämnden fokuserar bland annat 
på tillsyn inom enskilda avlopp, hästgårdstillsyn, lantbrukstillsyn och dagvattentillsyn som alla 
syftar till att bidra till att övergödningen i kommunens sjöar och vattendrag minskar. Antalet avlopp 
som får tillsyn 2020 är högre än tidigare år på grund av ökade resurser inom området. Genom 
systematisk tillsyn och rådgivning bidrar bygg- och miljötillsynsnämnden till att utvecklingen blir 
långsiktigt hållbar.

Nämndens mål: Nämnden ska arbeta aktivt mot övergödning så att sjöar, vattendrag, 
grundvatten och kustvatten uppnår minst god status.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Målbeskrivning:

Kommunens klimat- och miljöarbete tar sin utgångspunkt i ny klimat- och miljöpolicy och klimat- 
och miljöstrategi. Övergripande målsättning är att kommunens egen miljöpåverkan minskar och 
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invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ökar. Klimatarbetet i 
kommunen stärks under planeringsperioden. Nämndens frågor berörs tidigt i 
samhällsbyggnadsprocessen och kommuninvånarna erbjuds energirådgivning. Genom rådgivning 
och tillsyn och nära samverkan med kommunens förebyggande vattenvårdsarbete fortsätter också 
nämnden att arbeta för en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. Nämnden 
säkerställer ny lagstiftning om bostadsnära avfallsinsamling. Nämnden verkar för att mängden 
osorterat avfall och farliga kemikalier minskar liksom att mängden insamlat matavfall ökar.

Målanalys:

Nämnden har i sitt tillsynsarbete med enskilda avlopp och tillsyn på lantbruk och hästgårdar arbetat 
aktivt med tillsyn för att minska övergödningen av våra sjöar och vattendrag. I tillsynen ingår även 
rådgivning till hästgårdsägare och fastighetsägare som ska installera nya enskilda avlopp med flera. 
Fram till sista augusti har 100 enskilda avlopp inventerats. Kommunens vattensamordnare 
anordnade med hjälp av bidragspengar en digital hästdag där även information från tillsyn ingick 
som en del av föreläsningarna. Under våren har tillsyn på dagvatten prioriterats, bland annat har 
alla Roslagsvattens dagvattenanläggningar anmälts och fått beslut. Även tillsyn över gata- och parks 
dagvattenansvar har påbörjats. Det gäller då främst Okvistadammarna och Trafikverkets dammar.

Nämnden har även lämnat yttrande på förslag till kommunens blåplan. Blåplanen kommer att 
utgöra underlag bland annat för hur den fysiska planeringen kan bidra till att förbättra och 
säkerställa en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag och pekar också ut 
tillsynsaktiviteter som nämnden ska genomföra årligen.

Arbetet för att uppnå god vattenkvalitet i kommunen fortgår med flertalet aktiviteter, främst genom 
samverkan med grannkommuner. Inom Åkerströmmens avrinningsområde och genom samverkan 
har bland annat ett åtgärdsbibliotek tagits fram. Det pågår utvärdering av vattenvårdssamverkan 
och utredning av juridiska och hydrologiska förutsättningar i Åkerströmmen. Projektet har sedan 
tidigare beviljats LONA-bidrag. Upphandling av konsulttjänster har skett under våren och arbetet är 
i full gång. En enkät till markavvattningsföretaget och andra berörda har skickats ut under augusti. 
Parallellt pågår förstudie för restaurering av Helgösjön, som fått bidrag från kommunen via 
Åkerströmmens vattenvårdssamverkan. Inom Oxunda vattensamverkan pågår bland annat arbete 
med att ta fram en åtgärdsstrategi för att minska övergödningseffekter från hästhållning.

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Antal, tillsyn avlopp 100 78 194

Andel vattendrag med god ekologisk status 44% - -

Nämndens mål: Nämnden ska verka för minskad miljö- och klimatpåverkan.

 Arbete pågår

Beskrivning:

Kommunens klimat- och miljöarbete tar sin utgångspunkt i ny klimat- och miljöpolicy och klimat- 
och miljöstrategi. Övergripande målsättning är att kommunens egen miljöpåverkan minskar och 
invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ökar. Klimatarbetet i 
kommunen stärks under planeringsperioden. Nämndens frågor berörs tidigt i 
samhällsbyggnadsprocessen och kommuninvånarna erbjuds energirådgivning. Genom rådgivning 
och tillsyn och nära samverkan med kommunens förebyggande vattenvårdsarbete fortsätter också 
nämnden att arbeta för en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. Nämnden 
säkerställer ny lagstiftning om bostadsnära avfallsinsamling. Nämnden verkar för att mängden 
osorterat avfall och farliga kemikalier minskar liksom att mängden insamlat matavfall ökar.

Målanalys:

Nämnden arbetar genom tillsyn och rådgivning av miljöfarliga verksamheter med att avfall och 
kemikalier ska minska men även att verksamheterna sköter förvaring och borttransport av avfall. 
Under perioden har färre planerade tillsynsbesök genomförts på grund av coronapandemin, men 
tillsynen kommer att återupptas under hösten. Totalt kommer färre tillsynsbesök genomföras under 
2020 på grund av effekterna av pandemin.

Vallentuna kommun deltar i Länsstyrelsen och Storstockholms regionala projekt "Fossilfritt 2030" 
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som startade i maj 2020. Projektet inkluderar bland annat stöd för omställning av kommunens egen 
fordonsflotta och utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel. Ett intensivt arbete för att öka 
andelen fossilfria fordon hos förvaltningarna har pågått under senvåren, med anledning av 
kommunkompassen/kvalitetsarbetet. Utredning av förutsättningarna för vätgas och för biogas i 
Vallentuna har startat i samarbete med Biodriv Öst. I ett första steg analyseras möjligheterna att 
ställa om kommunens egna fordon till gas och att ställa krav på gas i aktuella transporttunga 
upphandlingar. En enkät till lokala företag har genomförts under sommaren för att samla underlag 
om företagens förutsättningar för förnybara bränslen.

SÖRAB har tillsammans med representanter för delägarkommunerna tagit fram förslag till 
Avfallsplan 2021-2032 för beslut i kommunfullmäktige. Avfallsplanen och det arbete som följer 
därav är centralt för att uppnå mål och inriktningar i kommunens miljö- och klimatstrategi. 
Avfallsplanen ska främja ett mer cirkulärt system och vara vägledande för såväl avfallsarbetet i 
kommunens egna verksamheter, som gentemot företag och invånare. Avfallsplanen innehåller olika 
mål och vissa aktiviteter som ska bidra till målen är kopplade till miljötillsynsområdet där bygg- och 
miljötillsynsnämnden aktivt bidrar till det arbetet.

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

TA BORT DENNA TABELL I WORD - RAPPORTEN

Bästa kommunen att bo och leva i

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

 Målet är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Bygg- och miljötillsynsnämnden har fortsatt anpassa och optimera arbetssättet för att öka 
rättssäkerheten, öka kvaliteten i ärendehanteringen, effektivisera processerna och förkorta 
handläggningstiden inom bygglov. Arbetssättet har vidareutvecklats mot en mer visuell styrning 
(digital), arbetsflödet och resurserna har anpassats efter de toppar av ärendeinflöde som kommer in 
under våren. För att öka servicen och tillgängligheten till medborgare och näringsliv har en ny e-
tjänst för tidsbokning av handläggare inrättats inom bygglovavdelningen.

Inom nämndens miljöverksamhet fortsätter arbetet med att skapa en bred kompetens inom 
avdelningen. Det möjliggör att personal snabbt kan hantera och rycka ut vid situationer som till 
exempel olyckor eller eldningsklagomål under ordinarie arbetstid. En person inom 
miljöavdelningen har alltid ansvar att finnas på plats för att kunna hantera dessa akuta ärenden, 
med rullande veckoschema. Arbetssättet skapar en flexibilitet och effektivitet samt säkerställer 
dessutom en hög kvalitet i ärendehanteringen.

Inom nämndens kart- och mätverksamhet har beställning av kartprodukter och mättjänster återgått 
till en normal nivå. Det interna uppdrag som avdelningen utförde inom 
samhällsbyggnadsförvaltningens digitaliseringsprojekt var att digitalisera detaljplaner, vilket nu är 
avslutat. Det fortsatta arbetet är nu att lagra detaljplaner i en databas.

Kart- och mätverksamheten har arbetat med att öka kvaliteten av kartunderlag genom att en stor 
del av byggnaderna inom primärkartans tätorter har uppdaterats med digital fotogrammetri, det vill 
säga göra mätningar av tre-dimensionella positioner av objekt. Byggnaderna och 
byggnadsinformationen hanteras i samarbete med Lantmäteriet.

Inom kart- och mät fortsätter arbetet med att byta system för kartproduktion. Systemet beräknas 
vara i drift slutet av 2020. Med systembytet går kommunen över till ett modernt och 
verksamhetsanpassat system som flertalet av Sveriges kommuner använder.
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Avdelningen har även arbetat aktivt för att stötta tomt- och parkverksamheten med en inventering 
av tomtobjekt. Inventering av tomter har sett vid skolor, förskolor och äldreboenden. Utifrån 
inventeringen har ett nytt digitalt lagringssystem med kartfunktion införts. Denna GIS- lösning ger 
verksamheten full kontroll över alla skötselobjekt och ytor inför kommande upphandlingar. 
Verksamheterna står bättre rustade och mindre sårbara inför framtiden med en strukturerad och 
verksamhetsanpassad lagring. Vidare arbetar kart- och mät i nära samarbete med planavdelningen 
och systemleverantörer för att skapa en bättre 3D miljö för visualisering av framtida bebyggelse och 
planering.

Nämndens mål: Alla som har behov av nämndens tjänster ska få en enkel, snabb, professionell 
och rättssäker hantering.

 Målet är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Beskrivning:

Kommunen uppfattas som lättillgänglig och transparent av kommuninvånare. Inom nämndens 
ansvarsområden finns tydliga servicenivåer och vägledande tjänster. Det är lätt att ta till sig och 
förstå information och beslut. Det systematiska förbättringsarbetet utgår från löpande 
kundundersökningar och den kommungemensamma kvalitetsstrategin, med metoder som bland 
annat omfattar benchmarking och best practice.

Målanalys:

Nämnden arbetar aktivt med systematiskt förbättringsarbete genom kontinuerlig uppföljning av 
nöjd kundindex (NKI). Verksamheten har under våren som en del av den systematiska 
uppföljningen haft möten med de kommuner som under 2019 hade högst NKI för att ta del av hur 
de har lyckats. Nämnden har också gått igenom text på hemsidan för att underlätta för invånare att 
hitta rätt och underlätta för kunden att förstå den information som finns på hemsidan. Översyn av 
innehållet på kommunens webb behövs ständigt och uppdateras i samband med förändringar i 
lagstiftningen, nya nationella riktlinjer eller efter nya rättsfall. Särskilt fokus har lagts på samarbetet 
med kontaktcenter. För att stötta och hjälpa kontaktcenter krävs bra information på vår webb. Som 
i ett led i förbättringsarbetet har bygglovavdelningen övergått till att arbeta direkt i samma 
ärendehanteringssystem som kontaktscenter för att effektivisera processen och för en snabb 
återkoppling till kund.

Införande av ett digitalt bokningssystem för bygglovsavdelningen har medfört att medborgarna på 
ett enkelt sätt kan komma i kontakt med en handläggare. Mötet kan vara en uppstart till ett 
företagsprojekt eller för att ställa frågor inför en bygglovsansökan. Bokningssystemet sattes i drift i 
under våren. På grund av pandemin har fysiska möten övergått till telefonmöten. På sikt kommer 
fysiska möten att återinföras.

Nämnden har infört en e-tjänst för beställning av nybyggnadskarta vilket har vari en lyckad 
kvalitetshöjning, större delen av beställningarna inkommer via e-tjänsten.

Resultat för NKI (Nöjd- Kund- Index) för SBA (Stockholm Business Alliance) undersökningen inom 
livsmedel, miljö- och hälsoskydd saknades under mätperioderna 2017 och 2018. Miljöavdelningen 
har arbetat hårt med att öka svarsfrekvensen och under 2019 finns ett resultat både för livsmedel 
och för miljö.

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
kommunen totalt

Redovisas i 
verksamhets
berättelsen

67 50

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
bygglov totalt

Redovisas i 
verksamhets
berättelsen

62 48
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Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
livsmedel totalt

Redovisas i 
verksamhets
berättelsen

66 62

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) miljö 
totalt

Redovisas i 
verksamhets
berättelsen

72 67

Fler och växande Vallentunaföretag

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 
och företag i gemenskap ska kunna växa.

 Målet är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Ett viktigt fokus är att förbättra servicenivån till företagare inom olika myndighetsområden gällande 
service, tillgänglighet, handläggningstider och rättssäkerhet. Kommunen vill förbättra resultaten 
inom servicemätningen, NKI, Nöjd-Kund-Index, som Sveriges Kommuner och Regioner tar fram 
mätningar på årligen. Servicemätningen omfattar undersökning av hur företag uppfattat 
hanteringen av ärenden inom bygglov, miljötillsyn, markupplåtelse, brandtillsyn och 
serveringstillstånd.

Företagen får svara på 32 frågor om tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet. Det sammanfattande måttet, NKI mellan 0-100, baseras på tre 
huvudfrågor:

1. Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?

2. Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?

3. Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?

Resultaten för 2019 års ärendehantering visade att kommunen hade ett NKI på 66 för företag vilket 
är en stor ökning från 2018 års resultat på 49. Det har pågått och pågår fortfarande ett omfattande 
förbättringsarbete med digitalisering i fokus, där processerna setts över ytterligare och kundernas 
möjligheter att få vägledning och hantera sin ansökan digitalt utvecklas. Parallellt har det varit 
möjligt att få personlig service och vägledning. Kommunen har utökat möjligheten till möten med 
handläggare genom att gemensamt kontaktcenter har öppnats. Preliminära NKI-resultat för 2020 
kan redovisas först i verksamhetsberättelsen då de preliminära resultat som finns nu inte kan 
räknas vara tillförlitliga, dock visar resultaten i positiv riktning.

Nämndens mål: Nämnden ska så långt som möjligt inom sitt ansvarsområde hjälpa företagarna 
att nå sina mål.

 Arbete pågår

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Beskrivning:

Kommunen har målsättningen att vara en av de mest företagsvänliga i landet och en samordnad, 
snabb och rättssäker myndighetsutövning är en viktig del i detta. Servicen till näringslivet ska utgå 
från en vilja att hjälpa företagarna att nå sina mål. Genom att ta initiativ till samordnad vägledning 
mellan myndighetsområden och säkerställa en effektiv och rättssäker handläggning, liksom ett gott 
och kommunikativt bemötande, förenklar vi det som kan vara svårt.
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Målanalys:

Kommunen har tagit fram ett antal åtgärder för att förenkla för företagare som vill eller har 
etablerat sig i kommuner där bygg- och miljötillsynsnämnden har en stor roll. Åtgärderna syftar till 
att förenkla för företagare att komma i kontakt med kommunen men också för att förbättra nöjd 
kund index. Bland annat har handläggare gått utbildning i klarspråk för att lära sig kommunicera 
med kunder på ett tydligare och enklare sätt. Kommunen fortsätter även med företagslots som 
innebär att företagare har möjlighet att på ett enkelt sätt träffa samtliga myndigheter inom 
kommunen vid ett och samma tillfälle. På så sätt kan kommunen ge en bra vägledning men också 
samordna handläggning på ett effektivt sätt. Nämndens avdelningar arbetar aktivt med en 
serviceinriktad verksamhet. I det ingår rådgivning till redan etablerade företag eller företag som 
planerar att starta sin verksamhet i kommunen.

Arbetet med en proaktiv bygglovsprocess har startat och första förändringen som utförts är att 
handläggaren kontaktar alla kunder som behöver komplettera sitt ärende. Det för att försäkra att 
kunden förstått vad som saknas för rätt komplettering och för att handläggaren ska kunna stötta 
kunden med rätt information. Det inte bara förkortar och effektiviserar handläggningstiden utan ser 
till att onödiga missförstånd minimeras.

Förra årets nöjd kund index har analyserats. Ärenden gällande företag och privatpersoner skiljer sig 
kraftigt. Utefter resultaten kommer prioritet för företag ligga på mer effektivitet och för övriga 
ärenden ska prioritet ligga på både effektivitet och information. Under 2020 års första åtta månader 
har handläggningstiden inom bygglov sjunkit med 30 procent jämfört med 2019, vilket indikerar en 
positiv riktning.

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
bygglov, företag

Redovisas i 
verksamhets
berättelsen

62 38

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
livsmedel, företag

Redovisas i 
verksamhets
berättelsen

66 -

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
miljö, företag

Redovisas i 
verksamhets
berättelsen

72 -

Närmare till allt

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

 Målet är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen ligger på en hög nivå men viss osäkerhet råder. Bygg- 
och miljötillsynsnämndens verksamheter arbetar för att ha en god framförhållning för framtida 
resursbehov och bevakar kontinuerligt lagändringar och omvärldshändelser som kan ändra 
inriktningen på verksamheter. Arbetssätt utvecklas inom samhällsbyggnadsprocessen för att viktiga 
myndighetsfrågor ska lyftas tidigt och inte orsaka förseningar i planerings- och utbyggnadsskedena. 
Genom effektiviseringsarbeten som pågår skapas utrymme för att kunna möta ökat tryck på nya 
bostäder från kommuninvånare och företag

Bygg- och miljötillsynsnämnden deltar aktivt till en växande storstadsregion genom att delta i 
samhällsbyggnadsprojekten i tidigt skede. Genom att bygg- och miljötillsynsnämndens 
verksamheter medverkar i samhällsbyggnadsprojekten effektiviseras kommande bygglovsprocess 
och miljöärenden inom exploateringsprojekten. Nämndens GIS-verksamhet bidrar stort till arbetet 
med nya digitala fördjupade översiktsplaner så kallade FÖP:ar och utvecklingen av GIS-tjänster till 
alla kommunens verksamheter.
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Nämndens mål: Nämnden har en nära dialog och samverkan med andra myndigheter och 
verksamheter internt och externt för en effektiv samhällsbyggnadsprocess.

 Målet är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Beskrivning:

Nämnden deltar aktivt i samverkan med andra kommuner och myndigheter för ökad samsyn, 
kunskapsdelning och effektivisering. Genom att planera och genomföra gemensamma 
tillsynskampanjer kan en samlad kunskap byggas upp inom svåra tillsynsområden. Genom att 
gemensamt följa upp verksamheten och utveckla jämförbara nyckeltal kan verksamheten jämföras 
och utvecklas i samverkan. Samordnad upphandling ökar förutsättningarna för kostnadseffektivitet. 
Digital samordning och samsyn kring metoder och dataformat är en förutsättning för att olika 
verksamheter rutinmässigt ska kunna utbyta information digitalt för en mer effektiv 
samhällsbyggnadsproess.

Målanalys:

Nämnden deltar aktivt i olika länsövergripande sammanhang. Miljösamverkan Stockholms län 
(MSL) har flera projekt där kommunen deltar aktivt. Bland annat genomförs provtagning av 
livsmedel i ett gemensamt provtagningsprogram framtaget av MSL. På så sätt behöver inte varje 
kommun tänka ut vilken provtagning som ska genomföras och det får dessutom en större 
genomslagskraft och statistik eftersom fler provsvar finns för respektive produkt som provtas. 
Kommunen deltar även inom utvecklingen av ny taxa för miljöbalkens område för att likrikta 
avgiften och tillsynen inom länet. Kommunen har även initierat och driver ett projekt inom 
avfallshantering med fokus på masshantering då det är ett stort tillsynsområde i Vallentuna 
kommun men även i många andra av länets kommuner.

En annan samverkan är Bygglovalliansen, vilken syftar till att lära av varandra, förenkla rutiner, 
kompetensförsörja, utveckla, omvärldsbevaka, likrikta och jämföra, för att myndighetsutövningen 
ska bli så lik som möjligt i hela landet. Samverkan och arbetet tillsammans bidrar till rättssäkra 
beslut då lagstiftningen ofta är mycket komplex. Tydlig, korrekt och enhetlig information bidrar till 
fler nöjda kunder. Nämnden har också ingått en överenskommelse för samverkan Geodata Norrort 
vilket omfattar alla kommuner i Norrort. Syftet är att samverka kring strategiska frågor som taxor, 
personalfrågor, kompetensförsörjning verksamhetsutveckling samt organisationsutveckling. Ett 
arbete pågår även med att stärka upp och strukturera dataflöden för strategiska geodata som utbyts 
mellan myndigheter.

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Antal externa samverkans forum 10 10 10

Andel planer som handläggare från bygglov och miljö 
medverkar i tidigt skede

Redovisas i 
verksamhets
berättelsen

- -

God ekonomisk hushållning

Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

 Målet är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Nämnden följer upp verksamheternas resultat enligt Vallentuna kommuns modell för styrning och 
uppföljning av ekonomi och verksamheter. Den ekonomiska uppföljningen sker varannan månad 
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och uppföljning av mål sker efter fyra, åtta och tolv månader.

Nedgången i bostadsbyggandet märktes tydligt under år 2019 vilket troligtvis var en konsekvens av 
prisfall och kreditåtstramningar. Det har byggts mycket i regionen och många lägenheter är klara 
men är svåra att få sålda. Att sälja lägenheter som inte är byggda blir i det här läget tufft för 
byggbolagen. Få byggbolag har då råd att starta nya projekt och säkra sin finansiering. Sakta ökade 
intäkterna under förra året. En tydlig indikation på en vändning av marknaden är att beställningar 
av nybyggnadskartorna börjar komma upp i normal nivå, vilket har skett under årets åtta månader.  
Med anledning av den rådande bostadsmarknaden genomfördes justeringar inför budget 2020 
vilket bland annat innebar att dra ner förväntningar på intäktssidan men även kostnadsbudgeten 
effektiviserades. För att ytterligare möta konjunktursvängningar och kostnadsökningar har kart- 
och mätavdelningen tagit fram en ny taxa under förra året.  Bygg- och miljöavdelningen har under 
perioden arbetat fram en ny taxa som föreslås börja gälla 2021 för att öka självfinansieringsgraden.

Utöver att säkra intäktsfinansieringen fortsätter arbetet med att digitalisera hela 
samhällsbyggnadsprocessen vilket är en viktig del i kostnadseffektiviteten. Det omfattade bland 
annat utveckling av ärendehanteringssystem, effektivare mätmetoder, kartunderlag, effektiva och 
rättssäkra processer liksom digitala tjänster. Allt i syfte att nå en utvecklad service, tillgänglighet, 
kortare handläggningstider, kostnadseffektivitet och ökad rättssäkerhet för invånare och företagare.

Nämndens mål: Nämndens verksamheter ska öka kostnadseffektiviteten genom effektivisering, 
digitalisering och automation.

 Målet är uppfyllt

Prognos måluppfyllelse helår

 Målet uppfyllt

Beskrivning:

Nämnden har målsättningen att skapa förutsättningar för en digital samhällsbyggnadsprocess, där 
data kan flöda effektivt och automatiserade tjänster kan utvecklas. De verksamhetsprocesser med 
störst möjlig effektivisering och kundnytta prioriteras. Målsättningen är att skapa en enklare vardag 
för privatpersoner och företag, en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten och en smartare och 
öppnare förvaltning som stödjer och bidrar till innovation och delaktighet. För att möta 
konjunktursvängningar följs ärendebalansen upp och verksamheten omprioriteras löpnade. 
Taxorna ses över varje år och anpassas.

Målanalys:

Vallentuna har, som en av få kommuner i Sverige, tagit ett helhetsgrepp om digitalisering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningens område. Målsättningen är att nå en helt digital 
samhällsbyggnadsprocess. Arbetet med att nå en digital samhällsbyggnadsprocess startade 2017 
genom att förvaltningen tog fram nuläge, målbild och handlingsplan. Ambitiösa delmål sattes upp 
om var förvaltningen ska vara 2020. Handlingsplanen innehåller en mängd olika aktiviteter alltifrån 
ny webbplats, nya system såsom nytt ärendehanteringssystem, digitalt arkiv, projektverktyg, digitalt 
LEAN, e-tjänster bland annat helt digitala ansökningar, mina meddelanden och min sida. Några 
exempel på vad som redan har genomförts är att Vallentunas nya översiktsplan och kommunens 
över 200 detaljplaner digitaliserats. Bygglovsprocessen från ansökan till färdigt bygglov kan numera 
hanteras digitalt och automatiserat. Projekt som pågår i pilotform är exempelvis 3d-visualisering av 
byggprojekt, och att medborgare ska kunna delta i e-dialoger vid exempelvis samråd. Andra 
aktiviteter syftar till att kompetensutveckla medarbetarna i digitalisering och att ta fram krav på IT-
kompetens och digitaliseringskompetens som kan ställas som krav vid rekrytering.

Nämnden arbetar fortsatt aktivt med att införa e-tjänster, som inledningsvis var fokuserat inom 
bygglov som nu fortsätter inom miljö- och livsmedelsområdet. Digitalisering förväntas öka 
kundnöjdheten då kunderna vill kunna utföra sina ärenden digitalt och för att effektivisera 
handläggningen samt registreringen. Nämnden arbetar även aktivt med surfplattor vid inspektion 
och tillsyn då det ökar effektiviteten och registreringen i samband med tillsynsbesök. Nämnden har 
även prioriterat att arbeta med utformningen av nya taxor för att öka självfinansieringsgraden och 
för att få en mer lättförståelig taxa för kunderna. Genom digitalisering och effektivisering har två 
administrativa tjänster minskats under perioden inom bygglovverksamheten.

Översyn av nämndrutinen har påbörjats för att få en mer optimerad och mer rättssäker arbetsrutin. 
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Resultatet har blivit att en ny rutin har tagits fram. Framtagandet av den nya arbetsrutinen ger inte 
bara en tryggt och säkert arbetssätt utan minskar även risken för missförstånd eller att viktiga 
moment ska ”falla mellan stolarna”. Den nya rutinen är mycket tydlig och talar om vem som 
ansvarar för vad. På så sätt sparas mycket tid för både handläggare och nämndsekreterare. Under 
våren har bygglovsavdelningen dessutom kunnat utveckla expediering av nämndbeslut så att de i 
vissa fall kan ske med Atom (automatiserat meddelande till kunden om att beslut har erhållits). 
Nästa steg blir att se över olika mallar och faktatexter som utgör grunden till besluten, så att 
besluten blir tydliga och enkla att förstå för kunderna.

Arbete pågår med framtagandet av regler för arkivering samt översyn av gallringsmanual. 
Bygglovsavdelningen har parallellt med det jobbet bland annat gått igenom ärenden inkomna under 
2016 för att kunna bestämma gränsen mellan ärenden som ska skannas och arkiveras eller 
direktarkiveras. Ett godkänt förslag på mappstruktur och förslag på rutin har tagits fram gällande 
äldre ärenden som bara finns som analoga arkivhandlingar. Det innebär att från och med augusti 
kommer bygglovsavdelningen att kunna skanna dessa handlingar och spara dem enligt den nya 
rutinen. Nästa steg i detta arbete är att installera ett digitalt ”mellanarkiv” så att de redan digitala 
handlingarna kan flyttas över. Behovet av att kunna arkivera redan digitala ärenden är lika stort 
som behovet att digitalisera de analoga arkivhandlingarna. Förvaltningens långsiktiga mål är att 
kunna sammanföra dessa två typer av arkivhandlingar i ett gemensamt digitalt arkivsystem som 
erbjuder medborgaren en möjlighet till att enkelt kunna ladda ned vissa ritningar via kommunens 
webb.

En ny informationsredovisning/dokumenthanteringsplan har tagits fram för att underlätta arbetet 
med digitalisering. Dokumenthanteringsplanen kommer under hösten att tas upp till 
politiskberedning för godkännande tillsammans med miljöavdelnings översyn av 
informationsredovisningen/dokumenthanteringsplanen.

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018

Antal införda e-tjänster 2 - 11

Andel ärenden inkomna via e-tjänster 45% 21% 3%
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Styrkort
Styrkortet i Vallentuna kommun består av nyckeltal som är grupperade inom fem olika områden;
Kund/Invånare, Verksamhet, Miljö, Ekonomi, Medarbetare.
Varje område presenteras med ett antal nyckeltal och med en analys av utfallet.

Kund/Invånare

 Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2016

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning, HELA KOMMUNEN GEMENSAMT - 64 48 63

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning,bygglov - FÖRETAG - 62 42 60

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning,bygglov- ÖVRIGT - 59 48 53

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning, livsmedel - FÖRETAG - 66 - -

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning, miljö - FÖRETAG - 72 - -

Nöjd kund-index i Stockholm Business Alliance (SBA) 
undersökning, miljö - ÖVRIGT - 72 - -

Andel nybyggnadskartor som handläggs inom utlovad 
tid, % 100 100 100 100

Nöjd kund-index mäts årligen och det saknas ett fastställt resultat för året.

Analys - Kund/Invånare

Bygglov

Senaste resultatet och sammanställningen för bygglovverksamheten 2019 visar en kundnöjdhet på 
62 enheter. Det genomsnittliga NKI-resultatet för alla kommuner inom bygglov var 63. 
Bygglovsenheten i Vallentuna kommun ligger strax under rikssnittet. För att erhålla ett bättre 
resultat på kommande NKI-mätningar vidtogs en åtgärdsplan innehållandes en rad olika insatser 
och aktiviteter. Sedan hösten 2019 har riktade aktiviteter och fokus varit på ”information” och 
”effektivitet”. Information och effektivitet utgör två av de totalt sex områden som ingår i 
undersökningen och var de områden som bygglovsenheten hade lägst betyg i. Övriga delområden är 
tillgänglighet, bemötande, kompetens och rättssäkerhet.

Det preliminära utfallet hittills under 2020 indikerar en positiv höjning i utfallet både för den grupp 
som avser företagare och övriga medborgare tillsammans, preliminära siffror visar att 
företagsärenden ökar i NKI-värde. Tillsammans med ny bygglovschef har bygglovsavdelningen 
under våren 2020 fortsatt att satsa på att digitalisera bygglovsprocessen internt och externt. Ny e-
tjänst för tidsbokning av handläggare har införts under våren. Det nya bokningssystemet ska 
underlätta informationsöverföring och kontakten med medborgaren/företagaren. Det är viktigt att 
prioritera kunden så att de snabbt kan komma igång med en ansökan, verksamheten ger mer 
förhandsinformation om vad som förväntas av kunden och guidar kunden rätt i de processer som 
ingår i en bygglovsansökan. Avdelningen har även utvärderat nuvarande arbetssätt och infört nya 
rutiner gällande snabb återkoppling till de kunder som behöver komplettera sin ansökan. De nya 
rutinerna hoppas kunna bidra till att kunden hur kunden upplever ”informationen” kring ett 
bygglov samt påskyndar ”handläggningstiden” ytterligare. Information och effektivitet är de 
delområden som verksamheten oavkortat arbetat mycket hårt med under våren 2020.

Andra riktade åtgärder är att avdelningen har en mer flexibel organisation som snabbt ska fånga 
upp olika hinder och ta tillvara på bra idéer. Verksamheten arbetar proaktivt för att minska de 
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moment som tar lång tid i processen och för att kunna omfördela resurser vid höga arbetstoppar.

Under 2018 installerade bygglovsavdelningen olika atomtjänster. Atomtjänster innebär att systemet 
skickar automatiskt e-postmeddelanden när vissa händelser händer i ett ärende. Ett exempel på en 
atomtjänst som är i drift är det informationsbrev som skickas till sökanden varje gång en ny 
ansökan eller anmälan registreras på bygglovsavdelningen. Under våren 2020 har 
bygglovsavdelningen ytterligare installerat ett femtontal nya atomtjänster som innebär att alla 
kompletteringsbegäran, komplettförklaring och beslut går per automatik direkt till kund. Under 
hösten 2020 planeras en utbyggnad av den befintliga visuella styrningen vilket än mer ska 
tydliggöra alla ärenden för en bättre styrning och effektivitet i handläggningen.

Kart- och mät

Leveranstiden för nybyggnadskarta ligger på en bra nivå för 2020 (15.5 dagar), något längre än 2019 
vilket troligtvis beror på mindre antal samtidiga beställningar inom samma områden. Avdelningen 
levererar samtliga nybyggnadskartor inom den utlovade leveranstiden inom 25 dagar. 
Verksamhetens införande av en e-tjänst för beställning av nybyggnadskarta har varit positiv, i stort 
inkommer samtliga beställningar via e-tjänsten. Via e-tjänsten kan kunden göra beställning när som 
helst på dygnet via en pedagogisk beställningsfunktion som levereras direkt in i ärendesystem. 
Avdelningen fortsätter samtidigt att ha en kundnära service med bra och personlig tillgänglighet.

Miljö

Resultat för NKI (Nöjd- Kund- Index) för SBA (Stockholm Business Alliance) undersökningen inom 
livsmedel, miljö- och hälsoskydd saknades under mätperioderna 2017 och 2018. Miljöavdelningen 
har arbetat hårt med att öka svarsfrekvensen och under 2019 finns ett resultat både för livsmedel 
och för miljö. Inom livsmedel är resultatet i länet relativt lågt. Sammanfattningsvis så är en stor del 
av bristen information till verksamhetsutövarna över avgiften, oanmälda besök och vad som gäller 
för en livsmedelsföretagare i stort. Miljöavdelningen har tagit fram ett förstabesöks 
informationspaket som kommer att delas ut och gås igenom tillsammans med livsmedelsföretagare 
som startar ny verksamhet. Miljöavdelningen kommer också informera på besök varför vi kommer 
oanmält de tillfällen vi gör det. Det saknas ännu e-tjänster både inom livsmedel och miljö. Ett flertal 
e-tjänster kommer att införas under hösten 2020. NKI för miljöbalkens område är högre än inom 
livsmedelskontrollen och inom miljöbalkens område behöver fokus vara att fortsätta med gott 
bemötande och öka informationen på webben och införa de digitala tjänster som efterfrågas.

Handläggningstiden för avlopp har ökat något och vid närmare analys så beror det på att det finns 
några ärenden där det tagit väldigt lång tid att få tillbaka kompletteringar har som begärts in. En ny 
rutin för hur hanteringen av kompletteringar kommer tas fram för att underlätta för kund och 
minska handläggningstiderna. Bergvärmeansökningar har en relativt låg handläggningstid vilket är 
positivt och kunder får snabb återkoppling och snabbt beslut i sina ansökningsärenden.

Verksamhet

 Prognos 
2020

Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Miljöskydd - hälsoskydd - livsmedel

Planerad tillsyn (Hälsoskydd) * 17 65

Planerad tillsyn (miljö) * 13 46

Planerad tillsyn (avlopp) * 100 74

Planerad tillsyn (livsmedel) * 56 174

Totalt antal besök * 119 489

Totalt inkomna ärenden (samtliga) till 
miljöavdelningen * 916 1 144

Bygglov
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 Prognos 
2020

Utfall 
perioden

Helår 
2019

Helår 
2018

Kostnadstäckningsgrad för bygglovverksamheten (%) 72 % 65 % 65 % 88 %

Totalt inkomna ärenden (samtliga) till 
bygglovsavdelningen 500 382 522 621

Samtliga antal fattade beslut på bygglovavdelningen 800 602 780 797

· Varav (huvudbeslut) 550 366 549 568

· Varav (delbeslut) 300 236 231 229

· Varav förhandsbesked 45 25 50 63

Kart- och mätverksamhet

Antal nybyggnadskartor 90 60 98 86

Antal husutsättning 21 14 26 29

Antal lägeskontroller 82 55 61 74

Prognosen för verksamheterna miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel är osäker då förslag om antal tillsynsbesök går upp 
till bygg- och miljötillsynsnämnden i september.

Analys - Verksamhet

Bygglov

Totalt inkomna ärenden för perioden ligger i stort sett i linje med motsvarande period 2019. Likaså 
när det gäller antal beslut som fattats under perioden. Avdelningen har under perioden fattat 25 
beslut om förhandsbesked varav 12 ansökningar är under pågående utredning. Förhoppningen är 
att det ska inkomma något fler ärenden under hösten jämfört med 2019, bygglovsavdelningen väljer 
utifrån försiktighetsprincipen att sätta en relativt låg prognos på cirka 500 ärenden totalt under 
2020.

Kart och mät

Beställning av nybyggnadskartor och husutsättning har sjunkit något under 2020 och 
lägeskontroller har ökat.

Miljö

Tillsynen under året kommer prioriteras om på grund av coronapandemin. När pandemin slog till i 
våras sattes all tillsyn på paus under någon månad. Därefter kom tillsyn av enskilda avlopp igång. 
Inom hälsoskydd besöktes inga förskolor som var planerat under våren då det har varit och är en 
tillräcklig utmaning för dem att klara verksamheten med till exempel personalbrist. Förskolorna 
kommer inte få någon tillsyn under året. Vårdboenden kommer heller inte att besökas under året på 
grund av smittorisken. Fokus kommer utöver den planerade tillsyn som genomförs, vara på ökat 
kvalitetsarbete, informationskampanjer och radontillsyn. I september kommer ny tillsynsplan med 
omprioriteringar presenteras för nämnden där alla områden redovisar färre tillsynsbesök än 
tidigare planerat. Inom livsmedelskontrollen har tillsynen gällande coronapandemin på 
restauranger prioriterats och tagit tid i anspråk från den ordinarie kontrollen så även inom detta 
område kommer färre besök att genomföras under året.
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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 36,8 35,8 37

Medelålder 46,9 46,5 45,4

Medellön (tkr) 39,7 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 73,6 % 65 % 67,9 %

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 2,8 % 9,1 % 10,0 %

Kvinnor 9,4 % 10,3 % 10,0 %

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 0 % 0,7 % 1,9 %

30 - 49 år 8,8 % 10,2 % 14,7 %

50 år och äldre 3,5 % 11,1 % 2,4 %

Samtliga 7,1 % 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 % 31 % 30,0 %

Analys - Medarbetare

Sjukfrånvaron för långtidssjukskrivna har ökat, ett fåtal långtidssjukskrivna medarbetare på en liten 
förvaltning påverkar det procentuella utfallet. Det pågår ett systematiskt arbete på 
samhällsbyggnadsförvaltningen med långtidssjukskrivna medarbetare samt med medarbetare som 
har en upprepad korttidsfrånvaro. 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 
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kalendrar.

Samtlig sjukfrånvaro har minskat vilket kan bero på att samhällsbyggnadsförvaltningen har följt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer under coronaepidemin att arbeta hemifrån i den mån 
arbetet tillåter det. Medarbetare har arbetat hemifrån vid till exempel förkylning. Respektive 
förvaltningschef har fattat beslut om tillämpning av dessa riktlinjer för att säkerställa minskad 
smittspridning kopplat till att hålla avstånd, hygien och att arbeta hemifrån.

I syfte att förebygga skador och förbättra arbetsmiljön vid distansarbete har medarbetare erbjudits 
möjlighet att ta hem tillbehör som datorskärm, stolar och skrivbord exempelvis. Det har publicerats 
filmer och övningar på intranätet via företagshälsovården kring avslappningsövningar och 
pulshöjande aktiviteter för rörelse. Verktyg för digitala möten infördes snabbt vilket underlättat 
kommunikationen och möteskulturen kring det planerade arbetet.

Personalomsättningen är låg under perioden. Förvaltningen arbetar med utveckling och 
förebyggande åtgärder som utgår från en strategisk kompetensförsörjningsplan vilken syftar till att 
attrahera, utveckla och behålla personal. En större volym, storlek och komplexitet i kommande 
arbetsuppgifter kräver ett omfattande utvecklingsarbete hur resurser och kompetenser används och 
fördelas. Inom samhällsbyggnadsprocessen måste samverkan säkerställas och arbetssätt utvecklas. 
Digitaliseringen är en viktig del för att nå effektiva processer och för att kunna möta förväntningar 
från kommuninvånare, företagare och medarbetare. Arbetsuppgifter från främst bygglov- och 
miljöavdelningen har överförts till kontaktcenter. Digitaliseringen och kontaktcenter kommer 
tillsammans möjliggöra utökad handläggningstid för handläggare och effektiviserade processer.

Ekonomi

Avsnittet beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en ekonomi i 
balans. I en separat del beskrivs kostnader eller intäktsbortfall som uppstått till följd av 
coronapandemin.

Sammanfattning

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

Samtliga verksamheter upplever minskade intäkter, dels på grund av konjunkturkänsliga 
verksamheter samt att intäkterna är direkt påverkade av Coronapandemin. Det uppskattade 
prognosticerade intäktsbortfallet uppgår till 0,9 miljoner kronor varav 0,4 miljoner kronor är direkt 
relaterade till pandemin främst i form av minskad tillsyn. Verksamheterna har en 
kostnadsmedvetenhet i alla led och naturliga avgångar inom personalen kommer inte att 
återbesättas för att parera minskade intäkter.

När pandemin inträdde skedde det en minskning i den inkommande ärendemängden vad det gäller 
bidragsansökan för bostadsanpassning. Det finns en risk att bidragsansökningar kommer att öka 
under årets sista tertial om restriktionerna kommer att ändras, vilket kan skapa en högre belastning 
av ärenden och kostnader i slutet av året.

(Mnkr)
Sparande 

i eget 
kapital

Budget 
2020

Avvikelse 
prognos 

2020

Avvikelse 
2019

Avvikelse 
2018

Totalt Bygg- och miljötillsynsnämnden -1,0 -14,2 0,0 -0,8 -0,6

Åtgärder vid befarad negativ avvikelse

Planerade åtgärder för att hantera befarad negativ avvikelse

Verksamhet Beskrivning av åtgärd
Prognos 
effekt, 
mnkr
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Kommentar

Ekonomiska effekter till följd av coronapandemin

Kostnader och intäktsbortfall relaterade till coronapandemin

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos

Miljöavdelning Färre tillsyn samt inga besök på 
gruppboende på grund av 
smittorisk, intäktsbortfall

-0.4

Totalt utfall och prognos för nämnden

Kommentar

Statsbidrag

Staten har i en förordning aviserat att kommuner kan komma att få ersättning för en del av de 
kostnader som coronapandemin har orsakat. Statsbidraget omfattar hälso- och 
sjukvårdsverksamheten och socialtjänstverksamheten omsorg när det gäller omsorg om äldre 
personer och personer med funktionsnedsättning. Ersättning 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.
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Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2020

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2020

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2019

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2019

TOTALT

K -28,7 -19,1 67 % -27,8 0,9 -26,9 -18,1 67 % -27,0

I 14,5 9,0 62 % 13,6 -0,9 13,9 9,5 68 % 13,5

N -14,2 -10,2 72 % -14,9 0,0 -13,0 -8,6 66 % -13,5

Varav 
corona

0,0 -0,4 -0,4

Bygg- och miljötillsynsnämnden

K -0,4 -0,2 57 % -0,4 0,0 -0,6 -0,3 46 % -0,4

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

N -0,4 -0,2 57 % -0,4 0,0 -0,6 -0,3 46 % -0,4

Gemensam administration

K -0,5 -0,4 85 % -0,5 0,0 -0,6 -0,2 31 % -0,4

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

N -0,5 -0,4 85 % -0,5 0,0 -0,5 -0,2 38 % -0,3

Bygglov och tillsyn

K -10,1 -6,8 67 % -9,8 0,4 -9,4 -6,7 71 % -9,4

I 7,4 4,4 60 % 7,1 -0,4 7,3 5,3 72 % 6,9

N -2,7 -2,4 88 % -2,7 0,0 -2,1 -1,4 66 % -2,4

Kart- och mätverksamheten

K -6,0 -3,7 62 % -5,9 0,1 -5,7 -3,6 63 % -5,7

I 2,0 1,1 54 % 1,9 -0,1 2,1 1,0 48 % 2,0

N -4,0 -2,6 66 % -4,0 0,0 -3,6 -2,6 72 % -3,6

Miljöskydd

K -7,2 -4,9 68 % -6,8 0,4 -6,7 -4,3 64 % -6,4

I 3,3 1,8 55 % 2,9 -0,4 2,7 1,7 63 % 2,8

N -3,9 -3,1 80 % -3,9 0,0 -4,0 -2,6 65 % -3,7

Hälsoskydd

K -1,5 -0,9 59 % -1,5 0,0 -1,0 -0,7 71 % -1,1

I 0,8 0,7 85 % 0,8 0,0 0,7 0,6 83 % 0,7

N -0,7 -0,2 29 % -0,7 0,0 -0,3 -0,1 38 % -0,4

Livsmedel

K -1,0 -0,6 60 % -1,0 0,0 -0,9 -0,6 63 % -0,9

I 1,0 1,0 99 % 1,0 0,0 1,0 0,9 93 % 1,0

N 0,0 0,4 0 % 0,0 0,0 0,1 0,3 560 
%

0,1

Bostadsanpassning



Bygg- och miljötillsynsnämnden, Delårsrapport januari - augusti 2020 20(21)

Verksamh
et (mnkr)

Budget 
2020

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2020

Avvikelse 
mot 

budget

Budget 
2019

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2019

K -2,0 -1,6 79 % -2,7 0,0 -2,0 -1,8 90 % -2,8

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

N -2,0 -1,6 79 % -2,7 0,0 -2,0 -1,8 90 % -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 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 åtta månader är något högre än under samma period föregående år. Skillnad är dock att 
de större intäktsbringande ärenden har minskat något och mindre ärenden har ökat, vilket 
återspeglas i utfallet, det vill säga lägre intäkter mot samma period föregående år.

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 i stort föregående års utfall men en viss 
minskning av nybyggnadskartor och husutsättningar märks vilket påverkar intäkterna negativt. 
Verksamheten ser över kostnaderna för att kunna täcka minskat ärendeinflödet och minskade 
intäkter.

Miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll

Miljöavdelningen har och kommer fortsättningsvis under pandemin ha färre tillsynsbesök på grund 
av smittorisken, vilket påverkar intäkterna negativt. Den minskade tillsynen påverkar samtliga av 
miljös verksamheter och alla områden uppvisar färre tillsynsbesök än planerat. Det största 
intäktsbortfallet återfinns inom miljöskydd och tillsynen av avlopp. Sammantaget uppgår minskade 
intäkter på grund av coronapandemin till 0,4 miljoner kronor. En fortsatt kostnadsmedvetenhet i 
alla led är därför nödvändig för att väga upp intäktsbortfallet.

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. Av de som ansöker om bostadsanpassning är 75 
procent över 65 år och tillhör den ökande, åldrande delen av befolkningen som i större utsträckning 
bor kvar i sina bostäder allt längre.

I och med pandemins inträde skedde det en minskning i den inkommande ärendemängden vad det 
gäller bidragsansökan. Många äldre var oroliga och ville inte släppa in hantverkare i sin bostad och 
avvaktade därmed med att söka bidrag. Risken finns att trenden vänder om restriktioner minskas. 
De som inte vågat söka tidigare under året kan kanske komma att göra det under årets sista tertial 
om rädslan för Corona avtar. Om så sker skapas en snedbelastning för verksamheten samt ökade 
kostnader.
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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 0,1 1,6 3,0 1,5 3,0 202
0

Digitaliseringsamhällsbyggnads-
processen

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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