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Miljö- och bygglovsnämnden resultatuppföljning för oktober och 
årsprognos 2019 

Nämndens resultat och prognos för 2019 framgår av tabellen nedan. 

 

Miljö- och Bygglovsnämnden oktober 2019 
    

Mnkr 

Budget 

2019 

Bokslut       

2019-10-31 

Prognos         

2019-12-31 

Budget-

avvikelse  

Bokslut 

2018-10-31 

Bokslut 

2018 

Intäkter             

Kommunbidrag 12,2 10,1 12,2 0 10,1 12,2 

Intäkter 21,2 13,6 16,6 -4,6 15,4 18,6 

Summa intäkter 33,4 23,7 28,8 -4,6 25,5 30,8 

Kostnader             

Personal -24,8 -19,1 -23,1 1,7 -18,2 -21,7 

Lokaler -1,6 -1,3 -1,6 0 -1,3 -1,6 

Kapitaltjänstkostnader 0 0 0 0   0 

Övrigt -7 -5,6 -6,4 0,6 -6,1 -7,4 

Summa kostnader -33,4 -26 -31,1 2,3 -25,6 -30,7 

Nettoresultat 0 -2,3 -2,3 -2,3 -0,1 0,1 

 

Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett resultat på -2,3 mnkr, vilket inkluderar 

intäkter för interna kommunala årsavgifter på 0,2 mnkr för miljö- och hälsoskydd, som 

avser perioden november-december 2019.  

 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar ett underskott på -0,1 mnkr. Resultatet 

inkluderar interna intäkter som hör till perioden november-december 2019 motsvarande 

0,2 mnkr. Intäkterna avviker med -1,6 mnkr Den främsta avvikelsen är personal-

kostnaderna, som avviker med +1,2 mnkr från budget 

 

Bygglovsavdelningens resultat visar ett underskott på -2,2 mnkr. Avvikelsen för 

intäkterna är -2,5 mnkr och beror på lägre intäkter än förväntat till följd av vikande 

ärendeingång. 

 

Prognos 2019 

I dagsläget bedöms årsprognosen för 2019 till -2,3 mnkr.  

 

Bygglovsavdelningens ekonomi är till stora delar beroende av intäkter från 

bygglovsansökningar. Intäkternas storlek är beroende av antal och typ av ärenden. En 

betydande del av den beräknade intäkten planeras 2019 komma från projekt inom de 

nya detaljplanerade områdena i Barkarbystaden, Veddesta, Jakobsberg med flera. 

Verksamheten har uppdaterat informationen från Ksf om vilka större bygglov, som 

förväntas under året. Några av de större byggloven, som ingick i tidigare prognoser har 

flyttats fram till 2020 samtidigt som antal bygglovsansökningar minskat med ett 

hundratal under sommarmånaderna. Konsekvensen blir att prognosen behöver justeras 

till -2,3 mnkr i förhållande till de förändrade förutsättningarna. 

 



  2019-11-14 2 (2) 

 

 

  

Marknaden för byggherrar är osäker för närvarande. Osäkerhet har direkt bäring på 

förväntade bygglovsintäkter. Det är därför svårt att ge någon direkt prognos mer än att 

risken för svängningar är stor.  

 

Att anpassa resurserna innebär en utmaning, särskilt då planering och möjligheten att 

kunna förutse mängden ärenden försvåras av att planarbetet inte håller ursprunglig 

tidplan på grund av de omvärldsfaktorer som omnämns ovan i riskanalysen.  

 

Avdelningens tillväxttakt de senaste två åren har anpassats till de dåvarande 

prognoserna för framtagande av detaljplaner inom framförallt Barkarbystaden. Det har 

varit en prioriterad uppgift att säkra en snabb bygglovshandläggning i en expansiv tid 

flera år framåt. Under 2015 ökade ärendemängden kraftigt, för att plana ut 2016 och 

sedan börja minska 2017. Skälet är en förskjutning av tidplanen för de stora 

detaljplanerna. Åtgärder som hittills genomförts är att tillfälligt vänta med att ersätta 

tjänster då medarbetare slutar. 

 

Under 2018 har en förstudie för bygglovshandläggning genomförts där 

förutsättningarna för digitalisering utretts och en projektplan håller på att tas fram. 

Bygglovshandläggning kan utföras betydligt mer digitalt än som sker idag. Det finns en 

stor förväntan från omvärlden om ett förändrat arbetssätt och det finns en stor 

besparingspotential i verksamheten.   

 

Avdelningen har lyckats attrahera kompetenta personer och dessutom genom 

kompetensutveckling lyft befintliga anställda till nya befattningar. För att 

samhällsbyggandet skall utvecklas som önskat är det viktigt att avdelningens kvalitet 

bibehålls. Det avser framför allt rättssäkerhet, handläggningstider och service. En alltför 

liten personalstyrka skulle få negativa kvalitativa konsekvenser.  

 

Prognosen har även förändrats mellan miljö- och bygglovsnämnden och miljö- och 

hälsa för 2019. Anledningen är ökade kostnader för politiska arvoden, men det blir 

ingen påverkan totalt för nämnden. 

 

Verksamheter 

 

Miljö- och Bygglovsnämnden oktober 2019 
   

Verksamhet 

Budget 

2019 

Bokslut    

2019-10-

31 

Prognos 

2019 

Bokslut                 

2018-10-31 

Bokslut 

2018 

Politisk 0 -0,1 -0,1 0,2 0,2 

Miljö- och hälsa 0 -0,09 0 0,6 0,8 

Bygglov 0 -2,2 -2,2 -0,9 -0,9 

Totalt 0 -2,4 -2,3 -0,1 0,1 

 

 

Se kommentarer ovan. 
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