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Miljö- och bygglovsnämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2020 

1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER 

I dagsläget bedöms årsprognosen för 2020 till 0 mnkr enligt budget.  

 

Bygglovsavdelningens ekonomi är till stora delar beroende av intäkter från bygglov-

sansökningar. Intäkternas storlek är beroende av antal och typ av ärenden. En bety-

dande del av den beräknade intäkten planeras 2020 komma från projekt inom de nya 

detaljplanerade områdena i Barkarbystaden, Veddesta, Jakobsberg med flera.  

 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kommer att erhålla ett statsbidrag för ny tillsyn 

gällande trängseltillsyn  på 369 tkr. Bidraget utgår ifrån hur många serveringsställen 

med fler än en anställd, som finns i kommunen. 

 

Den pågående Corona-pandemin har bidragit till att avdelningarna behövt ompriori-

tera det dagliga arbetet och ta fram nya rutiner för att hantera situationen i möjligaste 

mån. En krislednings- och pandemiplan har upprättats och förvaltningens krisled-

ningsgrupp har aktiverats. Vidare har avdelningarna möjliggjort för medarbetarna att 

kunna arbeta hemma för att minska risken för smittspridning. Förvaltningsgemen-

samma riktlinjer och rekommendationer med syfte att upprätthålla Folkhälsomyndig-

hetens rekommendationer, vår verksamhet samt alla medarbetares välmående har ta-

gits fram av ledningsgruppen. 

 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens arbete med att genomföra miljö-, hälso- och 

livsmedelstillsyn av bland annat industrier, skolor och restauranger har påverkats av 

den rådande pandemin. Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden beslutade 20 

mars 2020 att skjuta på de tillsynsbesök som inte bedömts som kritiska1. Avdel-

ningen har även sedan våren bistått socialförvaltningen i samordning av inköp av 

skyddsutrustning, detta uppdrag avslutas nu då verksamheterna återgår till att själva 

beställa sitt skyddsmaterial. 

 

Vidare har miljö- och hälsoskyddsavdelningen ålagts uppdraget att kontrollera träng-

seln på serveringsställen. Fram till 31 juli har avdelningen genomfört totalt 182 in-

spektioner på 105 serveringsställen. Några till uppföljningar har skett under augusti 

månad och ytterligare några planeras till september. Kommunen har även fått in an-

mälningar om trängsel i t.ex. klädbutiker. Även om butiker inte omfattats av uppdra-

get har avdelningen kontaktat dessa för att påminna om folkhälsomyndighetens re-

striktioner. 

 

Bygglovsavdelningen har fortsatt följa folkhälsomyndighetens riktlinjer och upp-

muntrat sina anställda att delvis arbeta hemifrån. Det dagliga arbetet och uppdragen 

fortsätter i huvudsak som vanligt. Under maj till augusti har bygglovsärenden kring 

en ny industri, två flerbostadshus, ett radhus, ett LSS-boende och två stationsbyggna-

der till den kommande tunnelbanan beslutats. 

 

Arbetet med framtagandet av den egna tillsynsplanen fortsätter och planeras vara klar 

under hösten. Utöver det sker finslipning av delar som berör avdelningens genom-

förda digitalisering. Den feedback som kommit in angående de e-tjänster som lanse-

rades i våras är att responsen från avdelningen blivit snabbare.  

 

                                                 
1 Kst 2020/142 
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Miljö- och bygglovsnämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2020 

Bygglovsavdelningen har vidare arbetat med interna arbetssätt för att ytterligare ef-

fektivisera sin verksamhet, bl.a. sker kartläggning av verksamhetens kärnprocesser. 

Tydligare rutiner förväntas leda till mer enhetliga arbetssätt och därmed bättre tillva-

ratagande av resurser. 

2. UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES  
BUDGETUPPDRAG 2020 

Miljö- och bygglovsnämnden har inte tilldelas några uppdrag av kommunfullmäktige 

i budget 2020.  

3. MEDARBETARE 

Miljö- och bygglovsnämnden  2020-08-31 2019-08-31 2018-08-31 

Alla månadsanställda 39 36 35 

Antal årsarbetare 38 35 34 

Kvinnor 80% 78% 80% 

Män 20% 22% 20% 

Medelålder 42,9 43,5 år 41,7 

     

Antal tillsvidareanställda  38 33 34 

Kvinnor 79% 79% 79% 

Män 21% 21% 21% 

 

Antal månadsanställda per den 31 augusti 2020 var 39 personer vilket är en ökning 

med tre personer jämfört med samma period föregående år.  

3.1. Sjukfrånvaro 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-08-31 2019-08-31 2018-08-31 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, 

(mån- och timanställda) (AB, BEA och 

PAN) 

4,5 5,7 

 

4,8 

Kvinnor 5,3 5,9 5,7 

Män  2,2 5,2 1,2 

     

Anställda yngre än 29 år 1,5 2,8 3,3 

30-49 år 2,7 4,6 3,7 

50 år och äldre 9,5 9,8 8,6 

     

Mer än 59 dagar (% av total sjukfrånvaro) 63,2 59,4 51,1 

Frisknärvaro, (ej sjukfrånvaro) 36,6 22,7 23,8 

 

Sjukfrånvaron inom miljö- och bygglovsnämndens verksamheter har minskat för pe-

rioden och är den nämnd som under pågående Coronapandemi visat en positiv 

minskning, vilket troligtvis är utifrån möjlighet att arbeta på distans.  
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Miljö- och bygglovsnämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2020 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen deltar i OSA2-dialogerna som genomförs inom 

ramen för projektet Hälsofrämjande arbetsliv som (medel ges från Europeiska social-

fonden). OSA-dialogen är en metod för att skapa attraktiva arbetsplatser med friska 

och engagerade medarbetare. Syftet är att tydliggöra arbetsplatsens uppdrag, under-

söka och riskbedöma arbetsmiljön, prioritera bland utvecklingsområden och se till att 

de hamnar på rätt beslutsnivå. Genom OSA-dialogen får chefer och medarbetare stöd 

och kunskap för att kunna förebygga och hantera hög arbetsbelastning, stress och an-

nat som kan leda till ohälsa på jobbet. 

4. EKONOMISKA RESULTAT 

Nämndens resultat och prognos för 2020 framgår av tabellen nedan 

mnkr Budget 
2020  

Utfall 
2020  
Jan- Aug  

Prognos  
2020  

Budgetavvi-
kelse Prognos-
Budget  

Utfall 
2019     
Jan - Aug  

Kommunbidrag 12.6 8.4 12.6 0 8.1 

Övriga Intäkter 23.8 13.1 21,1 -2,7 10.6 

Summa Intäkter 36.4 21.5 33,7 2,7 18.7 

Kostnader Personal -27.5 -16.1 -24,8 2,7 -15.3 

Köp av verksamhet -2.0 -1.1 -2,0 0 -0.6 

Lokaler -1.6 -1.0 -1.6 0 -1.0 

Kapitaltjänst- 

kostnader 

-0.3 0 -0.3 0 0 

Övrigt -5,0 -2.8 -5,0 0 -3.7 

Summa  

Kostnader 

-36.4 -21,0 -33,7 0 -20.6 

Summa Resultat 0 0.5 0 0 -1.9 

 
4.1.1. Kommentarer och analys av resultatet per augusti 

Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett resultat på +0,5 mnkr. Resultatet är 2,4 

mnkr bättre än motsvarande period 2019. 

 

Bygglovsavdelningen visar ett resultat på 0,3 mnkr. Periodens avvikelse för bygg-

lovsintäkter är -1,2 mnkr. Periodens största kostnadsavvikelse är personalkostna-

derna, som är 0,8 mnkr lägre än den periodiserade budgeten. För motsvarande period 

2019 har resultatet förbättrats med 2,4 mnkr. 

 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar ett överskott på 59 tkr. Periodens avvi-

kelse för intäkterna uppgår till -1,5 mnkr främst på grund av den pågående pandemin. 

Den största kostnadsavvikelse för perioden är att personalkostnaderna är 1,2 mnkr 

lägre än den periodiserade budgeten.  

 

Den politiska verksamheten redovisar ett mindre överskott på 0,1 mnkr, vilket är 0,2 

mnkr bättre än samma period 2019. 

  

                                                 
2 OSA står för organisatorisk och social arbetsmiljö 
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4.2. Prognos 

I dagsläget bedöms årsprognosen för 2020 till 0 mnkr enligt budget.  

 

Bygglov 

Bygglovsavdelningens ekonomi är till stora delar beroende av intäkter från bygglovs-

ansökningar. Intäkternas storlek är beroende av antal och typ av ärenden. En bety-

dande del av den beräknade intäkten 2020 kommer från projekt inom de nya detalj-

planerade områdena i Barkarbystaden, Veddesta, Stäket med flera. Marknaden för 

byggherrar är osäker för närvarande. Osäkerhet har direkt bäring på förväntade bygg-

lovsintäkter. Det är därför svårt att ge någon direkt prognos mer än att risken för 

svängningar är stor.  

 

I dagsläget så har startbeskeden från företagen ökat. Under perioden maj - juni ökade  

ansökningarna från privatpersoner. Att anpassa resurserna innebär en utmaning, sär-

skilt 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 tre åren har anpassats till de dåvarande progno-

serna 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 

började minskning 2017. Under 2020 har 640 ärenden inkommit till och med augusti. 

Skälet är en förskjutning av tidplanen för de stora detaljplanerna. Åtgärder som hit-

tills genomförts är att tillfälligt vänta med att ersätta tjänster då medarbetare slutar. 

 

 
 

Digitaliseringen av bygglovshandläggning förväntas vara helt genomförd under året. 

Bygglovsansökningar kan utföras digitalt från och med april. Avdelningen har lyck-

ats attrahera kompetenta personer och dessutom genom kompetensutveckling lyft be-

fintliga anställda till nya befattningar. För att samhällsbyggandet skall utvecklas som 

önskat är det viktigt att avdelningens kvalitet bibehålls. Det avser framför allt rättssä-

kerhet, handläggningstider och service. En alltför liten personalstyrka skulle få nega-

tiva kvalitativa konsekvenser. 
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Med anledning av corona pandemin har bygglovsavdelningen tillfälligt stängt för be-

sök angående rådgivning. Byggnadsinspektörerna genomför de obligatoriska besö-

ken, men annars genomförs möten via videosamtal. 

Miljö-och hälsoskydd 

Miljö- och hälsoskydds verksamhet har främst påverkats av att inspektörernas möj-

lighet till besök har begränsats. Under hösten kommer verksamheten att erhålla ett 

statsbidrag för ny tillsyn för smittskyddsåtgärder på 369 tkr. Bidraget utgår ifrån hur 

många serveringsställen med fler än en anställd, som finns i kommunen. 

 

Verksamheten har tillsammans med tekniska nämnden fått i uppdrag att leda och 

samordna inköp av skyddsutrustning till Socialförvaltningens verksamheter. Uppdra-

get har kostat avdelningen 300 tkr till och med augusti. Avdelningen har sökt statsbi-

drag tillsammans med socialförvaltningen för att få ersättning för kostnaderna.  

4.3. Prognos per verksamhetsområde 

4.3.1. Miljö- och bygglovsnämndens resultat för augusti per verksamhet 

 
Verksamhet 
(mnkr) 

Budget 
2020  

Utfall 
2020 
Jan- Aug  

Prognos 
2020  

Budgetavvi-
kelse Prognos-
Budget  

Utfall 
2020 
 Jan - 
Aug  

Politisk 0 0,1 0 0 -0,1 

Miljö- och hälsa 0 0.1 0 0 0,2 

Bygglov 0 0.3 0 0 -2.0 

Summa Resultat 0 0,5  0 0 -1.9 
 

Se kommentarer ovan. 

5. VOLYMER/VERKSAMHETSMÅTT 

5.1.1. Bygglovsavdelningen 
 

Verksamhetsmått Utfall T2 
2020 

Utfall T1  
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Genomsnittlig handlägg-

ningstid för bygglovsansök-

ningar.  

(Från komplett ansökan till 

beslut) 

3,3 veckor 3,0 veckor 2,5 veckor 1,9 veckor 2,4 veckor 2,8 veckor 

 

Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovsansökningar har under årets 

andra tertial ökat ytterligare. Detta kan förklaras av omställning i arbetssätt och ruti-

ner till följd av bygglovsprocessens digitalisering under våren. Även distansarbete till 

följd av pandemisituationen kan bidra till den något längre handläggningstiden, samt 

att det infallit sommarsemester under perioden. 

6. INVESTERINGAR 

Totalt uppgår investeringsbudgeten för 2020 till 1,8 mnkr, varav 0,3 mnkr har använts. 

I dagsläget är prognosen för investeringar 1,9 mnkr för året och är delvis beroende av 

om de tekniska svårigheterna kan lösas under året. 
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Respektive projekts utfall och budget finns i bilaga 1. 

7. INTERNKONTROLL  

En internkontrollplan har tagits fram för miljö- och bygglovsnämndens verksamheter 

för 2020. Internkontrollplanen används för att identifiera utvecklingsområden inom 

förvaltningen och med en god internkontroll undviks ofta oavsiktliga fel i verksam-

heten och en rimlig försäkring om att målen inom följande uppnås: 
 

 verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

 lagstiftning, regler, riktlinjer följs 

 rapportering och information om verksamheten sker  

 fel och brister upptäckts och förhindras i tid 

 

Nämndens internkontrollplan tar upp åtta identifierade riskområden och vilka före-

byggande åtgärder som vidtagits för att riskerna inte ska bli verklighet. I samtliga fall 

bedömer förvaltningen att genomförda åtgärder medfört att sannolikheten för att ris-

kerna ska inträffa inte är så stor.  

 

Se bilaga 2 för en uppföljning av interkontrollplan per augusti 2020.   

8. FRAMTIDEN 

8.1. Miljö- och hälsoskydd 

På grund av den pågående Corona-pandemin har miljö- och hälsoskyddsavdelning-

ens samtliga planerade åtaganden inom livsmedelsverksamhet, miljöskydd, närmiljö 

samt plan och natur påverkats i olika mån. Även om tillsynen planeras att återupptas 

till hösten, bedömer avdelningen att alla de mål som specificerats i 2020 års tillsyns-

plan inte kommer kunna uppfyllas. Planen kommer därför behöva revideras under 

hösten. 

 

I delårsrapport från april 2020 prognosticerades det att pga. Corona-pandemin skulle 

den förväntade ökningen av ärenden kring livsmedels-, miljö- och hälsoskydd under 

2020 utebli, istället skulle det bli en minskning till följd av konkursförsatta företag. 

Avdelningen har dock inte kunnat se en minskning hitintills.  

8.2. Bygglov  

Bygglovsavdelningen planerar att till hösten genomföra ett intensivt arbete med att 

implementera de interna förbättringar kring arbetssätt och rutiner som gjorts under 

våren. 

 

 

 


