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§ 176
Information om risk för negativ avvikelse från bygg- och 
miljötillsynsnämndens driftbudget (KS 2020.324)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen noterar information och uppmanar bygg- och miljötillsynsnämnden att så 
långt möjligt vidta åtgärder för att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden har skickat information om risk för negativ avvikelse från 
bygg- och miljötillsynsnämndens driftbudget.
I enlighet med kapitel 5.7.1 i ”Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter i Vallentuna kommun” ska nämnd rapportera negativ avvikelse från driftbudget 
till kommunstyrelsen snarast.

Bygg- och miljötillsynsnämnden skickar information till kommunstyrelsen om ett 
prognosticerat underskott om 0,5 miljoner kronor inom verksamheten bostadsanpassning. 
Underskottet beror på höga kostnader i utbetalda bidrag för bostadsanpassningar. 
Bostadsanpassningar är ett område där trenden ökade kostnader varit uppåtgående sedan 
oktober 2018. Uppgången har delvis samband med införandet av en ny lag som infördes inom 
området i juli 2018 men förklaras också av de grupper som är berättigade till 
bostadsanpassning ökar i samhället. Under 2020 upplevde verksamheten bostadsanpassning 
initialt en nedgång i ärendeinflöde på grund av coronapandemin då många av de 
bidragsansökande tillhör riskgrupper. Detta mönster förändrades dock under perioden augusti 
till oktober varpå ärendemängden återigen ökade, vilket får till följd att kostnaderna nu 
prognosticeras överstiga budget med 0,5 miljoner kronor.

Bygg- och miljötillsynsnämnden gör bedömningen att de har små möjligheter att hantera 
dessa avvikelser inom befintlig ram. Nämnden hänvisar också till att förslag till Kommunplan 
2021-2023 innehåller en utökning av budgeten för bygg- och miljötillsynsnämnden för att 
täcka de ökade kostnaderna för bostadsanpassning.

Kommunledningskontoret tillför att Kommunplan 2021-2023 har fastställts av 
kommunfullmäktige 2020-11-09. Budgeten för bygg- och miljötillsynsnämnden utökas från 
2021 för åtgärder kring bostadsanpassning.
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Yrkanden
 
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med kursiverat tillägg:
Kommunstyrelsen noterar information och uppmanar bygg- och miljötillsynsnämnden att så 
långt möjligt vidta åtgärder för att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram eller äska 
om tilläggsmedel om beslutad verksamhetsomfattning inte kan bibehållas inom beslutad 
budget.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår detsamma.

Beslutsunderlag
 Information om risk för negativ avvikelse från bygg- och miljötillsynsnämndens 

driftbudget
 Information om risk för negativ avvikelse från bygg- och miljötillsynsnämndens 

driftbudget
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Tjänsteskrivelse

Information om risk för negativ 
avvikelse från bygg- och 
miljötillsynsnämndens driftbudget

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar information och uppmanar bygg- och 
miljötillsynsnämnden att så långt möjligt vidta åtgärder för att bedriva verksamheten 
inom beslutad budgetram. 

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljötillsynsnämnden har skickat information om risk för negativ avvikelse 
från bygg- och miljötillsynsnämndens driftbudget. 
I enlighet med kapitel 5.7.1 i ”Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter i Vallentuna kommun” ska nämnd rapportera negativ avvikelse från 
driftbudget till kommunstyrelsen snarast. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden skickar information till kommunstyrelsen om ett 
prognosticerat underskott om 0,5 miljoner kronor inom verksamheten 
bostadsanpassning. Underskottet beror på höga kostnader i utbetalda bidrag för 
bostadsanpassningar. Bostadsanpassningar är ett område där trenden ökade 
kostnader varit uppåtgående sedan oktober 2018. Uppgången har delvis samband 
med införandet av en ny lag som infördes inom området i juli 2018 men förklaras 
också av de grupper som är berättigade till bostadsanpassning ökar i samhället. 
Under 2020 upplevde verksamheten bostadsanpassning initialt en nedgång i 
ärendeinflöde på grund av coronapandemin då många av de bidragsansökande tillhör 
riskgrupper. Detta mönster förändrades dock under perioden augusti till oktober 
varpå ärendemängden återigen ökade, vilket får till följd att kostnaderna nu 
prognosticeras överstiga budget med 0,5 miljoner kronor. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden gör bedömningen att de har små möjligheter att 
hantera dessa avvikelser inom befintlig ram. Nämnden hänvisar också till att förslag 
till Kommunplan 2021-2023 innehåller en utökning av budgeten för bygg- och 
miljötillsynsnämnden för att täcka de ökade kostnaderna för bostadsanpassning.

Kommunledningskontoret tillför att Kommunplan 2021-2023 har fastställts av 
kommunfullmäktige 2020-11-09. Budgeten för bygg- och miljötillsynsnämnden 
utökas från 2021 för åtgärder kring bostadsanpassning.  
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Information om risk för negativ avvikelse från 
bygg- och miljötillsynsnämndens driftbudget 
 
 
Avvikelsebeskrivning 
I enlighet med kapitel 5.7.1 i ”Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter i Vallentuna kommun” ska nämnd rapportera negativ avvikelse från 
driftbudget till kommunstyrelsen snarast. Bygg- och miljötillsynsnämnden skickar 
härmed information till kommunstyrelsen om ett prognosticerat underskott om 0,5 
miljoner kronor inom verksamheten bostadsanpassning.  
 
Underskottet beror på höga kostnader i utbetalda bidrag för bostadsanpassningar. 
Bostadsanpassningar är ett område där trenden ökade kostnader varit uppåtgående 
sedan oktober 2018. Uppgången har delvis samband med införandet av en ny lag som 
infördes inom området i juli 2018 men förklaras också av att de grupper som är 
berättigade till bostadsanpassning ökar i samhället. Under 2020 upplevde 
verksamheten bostadsanpassning initialt en nedgång i ärendeinflöde på grund av 
Corona pandemin då många av de bidragsansökande tillhör riskgrupper. Detta 
mönster förändrades dock under perioden augusti till oktober varpå ärendemängden 
återigen ökade, vilket får till följd att kostnaderna nu prognosticeras överstiga budget 
med 0,5 miljoner kronor. 
 
Bygg- och miljötillsynsnämnden har små möjligheter att hantera dessa avvikelser 
inom befintlig ram. I Kommunplan för 2021-2023 (ännu ej antagen) föreslås 
budgeten för bygg- och miljötillsynsnämnden utökas för att täcka de ökade 
kostnaderna för bostadsanpassning.  
 
 
 
 
 
Elwe Nilsson  
 
 
 
 
Björn Stafbom 
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