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Miljö- och bygglovsnämndens budgetförutsättningar 2021 

1. INLEDNING  

Miljö- och bygglovsnämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, strål-

skyddslagen och livsmedelslagen. Dessutom handhas byggväsendet genom hand-

läggning av bygglovsärenden. Nämnden har också en rådgivande verksamhet gente-

mot allmänheten i bygg- och miljöfrågor. 

 

Nämndernas uppgift i budgetarbetet är att presentera förutsättningar som kan ligga 

till grund för politiska prioriteringar som Järfälla kommuns ”Mål och budget 2021-

2023” ska bygga på och som kommer att beslutas av kommunfullmäktiges under 

hösten 2020. 

 

I budgetförutsättningarna för Järfälla kommun som antogs den 3 februari 20201, be-

skrivs att god ekonomisk hushållning är en förutsättning för en långsiktigt hållbar 

ekonomi och verksamhet med hög kvalitet och att den skapas genom en kontinuerlig 

verksamhetsutveckling och att kostnadseffektiviteten ständigt prövas. Den goda hus-

hållningen är en förutsättning för att även i framtiden kunna ge alla Järfällabor en 

god service. 

 

 Förvaltningen har föreslagit en budget för 2021 i enlighet med preliminära nämnd-

visa budgetramar för 2021. Det innebär en nollprocentig uppräkning av de skattefi-

nansierade verksamheternas kostnadsramar.  

 

Det finns stora osäkerheter redan 2020 som påverkar 2021, med vårens spridning av 

Covid-19 måste poängteras att budget, löpande prognoser och utfall på 

förhållandevis kort sikt kan förändras kraftigt. 

 

2. FÖRÄNDRINGAR AV DRIFTBUDGETRAMAR PÅ GRUND AV 
FÖRÄNDRADE VOLYMER PÅ MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDS- 
AVDELNINGEN 

Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens omfattning varierar beroende på hur många 

verksamheter som kräver tillsyn. Det är t.ex. verkstäder, biltvättar, tandläkare, restau-

ranger, butiker, skolor, bassängbad, hygienlokaler osv. Dessa verksamheter blir fler i 

en växande kommun och relativt proportionell mot befolkningsmängden. Ny befolk-

ning har samma behov av service och genererar verksamheter i samma omfattning 

som den befintliga befolkningen. Med andra ord utökas arbetsområdet år för år. 

 

Expansionen i sig, med ny bebyggelse och stora infrastrukturprojekt genererar arbete 

i form av tillsyn på byggarbetsplatser, anmälningar av utsläpp och bullerproblem. I 

samband med byggnation upptäckts ofta gamla föroreningar i mark och vatten som 

då behöver åtgärdas. Dessa ärenden kräver också mer samråd med andra parter än in-

dustritillsyn gör.  

 

Då antalet tillsynsobjekt ökar leder det till en ökad mängd ärenden inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet. I dag tas kostnaden till stor del för det utökade antalet ärenden 

inom driftbudgeten. För att verksamheten bättre ska kunna svara upp mot framtida 

behov föreslås medel för volymökning då verksamheten endast till cirka 50 procent i 

dagsläget finansieras via taxor. 

                                                 
1 Budgetförutsättningar för 2021-2023, Kst 2020/28, §14  
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Tillsyn ökar således kontinuerligt med den takt exploateringen genomförs i Järfälla, 

vilket medför att verksamheten under 2021 behöver nyanställa ytterligare en medar-

betare. En förutsättning för detta är dock att verksamheten erhåller volymmedel. Ba-

serat på ovanstående föreslås ett volymbidrag om 300 tkr. 

 

Verksamhet 2021 

Miljö- och hälsoskydd 

Kostnad 

tkr 

Volymbidrag Miljö och hälsoskydd 300        

Summa tkr 300    

 

3. KÄNSLIGHETSANALYS  

Kommunstyrelsen har beslutat om preliminära nämndvisa budgetramar för 2021. Be-

slutet innebär en nollprocentig uppräkning av de skattefinansierade verksamheternas 

kostnadsramar. 

 

Miljö- och bygglovsnämndens känslighetsanalys för 2021 visar avvikelser på en pro-

cent för kostnader och intäktsfinansiering 

 

Parameter Andel av kostnader/in-

täkter 
Känslighet 

1 % ökning innebär 

(mnkr) 

Personalkostnader 76 % -0,3 

Köp av verksamhet 5 % -0,01 
Lokalkostnader 4 % -0,02 

Övriga intäkter 14 % -0,05 

Intäkter från avgifter 66 % +0,2 

 

Nämndens kostnader domineras av personalkostnader så känsligheten för föränd-

ringar i dessa är hög. Avgifterna står för en stor del av intäkten och de styrs av de 

taxor som fullmäktige beslutat. Ärendemängden kan fluktuera och är till vissa delar 

utanför nämndens kontroll, där en minskad ärendemängd gör att intäkterna snabbt 

kan avta medan kostnaderna endast kan anpassas långsamt. Anpassning till en ökad 

ärendemängd kan ske något snabbare.  

 

3.1. 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 planeras att komma från projekt inom de nya 

detaljplanerade områdena i Barkarbystaden, Veddesta, Stäkets företagspark med 

flera.  

 

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

förväntade bygglovsintäkter. Att anpassa resurserna innebär en utmaning, särskilt då 

planering och möjligheten att kunna förutse mängden ärenden försvåras av att bygg-

takten ändras på grund av de omvärldsfaktorer som omnämns ovan.  
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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. Skälet är en förskjutning av tidplanen för de stora detaljpla-

nerna. Åtgärder som hittills genomförts är att tillfälligt vänta med att ersätta tjänster 

då medarbetare slutar. 

 

Digitaliseringen av bygglovshandläggning förväntas vara helt genomförd under 

2020. Bygglovsansökningar kan från och med april 2020 utföras digitalt. Det finns 

en stor förväntan från omvärlden om en digitaliserad handläggning av bygglovs ären-

den. Inom avdelningen förväntas e-tjänsten minimera onödig administration som 

bland annat innebär att tid frigörs till  att hinna med andra arbetsuppgifter, som ger 

mer kvalité för medborgarna. 

                                      

Avdelningen har lyckats attrahera kompetenta personer och dessutom genom kompe-

tensutveckling lyft befintliga anställda till nya befattningar. För att samhällsbyggan-

det skall utvecklas som önskat är det viktigt att avdelningens kvalitet bibehålls. Det 

avser framför allt rättssäkerhet, handläggningstider och service. En alltför liten per-

sonalstyrka skulle få negativa kvalitativa konsekvenser.    

 

3.2. Miljö- och hälsoskydd 

I och med den pågående expansionen så ökar ärendemängden både vad gäller nya 

fasta tillsynsobjekt samt under byggskedet med tillsyn på exploateringsprojekt, föro-

renade områden och byggbuller.  

 

I samband med exploateringen bedrivs det många större infrastrukturprojekt. Miljö- 

och hälsoskyddsavdelningen bedriver även tillsyn av projekt såsom tunnelbanan, för-

bifart Stockholm, Rotebroleden och till viss del fortfarande Mälarbanans utbyggnad. 

Dessa mer komplexa ärenden ställer krav på en ännu bredare kompetens hos medar-

betarna än tidigare.  
 

4. TAXOR OCH AVGIFTER 

Under miljö- och bygglovsnämndens sammanträde i september 2020 kommer en re-

videring av taxor och avgifter för tillsyn enligt miljöbalken föreslås utifrån de riktlin-

jer som tagits fram av SKR och Miljösamverkan Stockholms län. 

 

 

 


