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Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 

1. Sammanfattning av förvaltningens verksamhet 
Vi har fortfarande högt tryck på bygglovsansökningar och många frågor via servicecentret. Från  
1 april kommer vår förvaltningssekreterare vara på plats. Då kommer vi att prioritera mer 
administrativt stöd till byggsektionen. Inom miljö och BALLT genomförs tillsyn, ansökningar och 
anmälningar handläggs fortlöpande. 

Ekonomin påverkas av att vi är i en övergångsfas gällande fakturering. Numera skickas fakturor i 
efterhand, det vill säga efter att tillsynen är genomförd. Våra system är inte anpassade för detta, men vi 
utarbetar nya rutiner för att hantera efterhandsdebitering. Den förväntade taxeändringen för bygglov 
under april lär bli försenad eftersom fullmäktige i Karlskoga inte tog upp alla ärenden vi det senaste 
sammanträdet. Trots detta redovisas ett överskott på 27 tkr vid utgången av mars månad. Arbetet med 
att intäkter och kostnader ska konteras korrekt visar nu resultat. Detta gör att siffrorna stämmer bättre 
inom de olika sektionerna. 
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2. Verksamhetsuppföljning 

2.1 Byggsektionen 

Det har startats 61 lovärenden i mars. Jämfört med förra året då vi hade 46, en ökning på 15 ärenden. 
Ackumulerat t.o.m. mars 2021 har det kommit 141 ansökningar jämfört med 112 samma period förra 
året. Genomsnittet antal ansökningar per månad förra året var 34, i år ligger snittet på 47 ansökningar. 

Det är ett mycket högre inflöde än normalt både på ansökningar och frågor till bygglov, och har varit 
så en längre tid. Det påverkar så klart handläggningstider och svarstider, och att vissa andra uppgifter 
skjuts framåt i tiden. Vi håller för tillfället handläggningstider för bygglov inom 10 veckor och 
anmälan inom 4 veckor, men framöver kan finnas risk för att dessa tider överskrids och att avgifter 
kan behöva reduceras enligt plan- och bygglagen. 

2.2 Miljösektionen 

I mars månad har planerad tillsyn inom på gruppboenden genomförts. Tillsynen har genomförts 
digitalt via Teams och vi har fokuserat på fokuserats på hygien & smittskydd. En inventering har även 
påbörjats för att kunna göra tillsyn på de dagliga verksamheterna senare i år. Radonmätningar börjar 
komma in efter vinters mätperiod och just nu har vi 13 pågående klagomålsärenden. 

Vi har varit ute och gjort mätningar gällande bakgrundsstrålning i både Storfors och Karlskoga 
kommun, samt redovisat resultaten till länsstyrelsen. Det har kommit anmälan gällande 4 nya 
verksamheter och 2 trotjänarbegravningar. 

Miljösektionen har svarat på årliga miljöenkäter för olika områden. Vi har handlagt 
värmepumpsansökningar, remisser, nya anmälningar och ansökningar. Mars månad har vi även en del 
inkommande köldmediarapporter, årsrapporter och miljörapporter som nu är under handläggning. Viss 
planerad tillsyn ligger efter då vi haft inkommande ärenden som behöver prioriteras inom 
miljösektionen. 

Förbättringsarbetet fortsätter, just nu en gång i veckan för två handläggare. 

Uppdrag Status Färdiggrad 

Planerad miljötillsyn period (antal)   

Kommentar: 58% av den planerade tillsynen för mars har genomförts. 

Planerad miljötillsyn ackumulerad (antal)   

Kommentar: 15% av 2021års planerade tillsyn för miljöskydd samt hälsoskydd har genomförts hittills i år. 

Nedlagd tid miljöärenden period   

Kommentar: 

Arbetat tid 999 timmar. Registrerad handläggningstid 476 timmar. Effektivitet 77 % 
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2.3 BALLT sektionen 

Bostadsanpassning: 
Mellan 1 mars och fram till den 31 mars har det inkommit 13 stycken nya ansökningar om 
bostadsanpassningsbidrag för Karlskoga kommun. Från Storfors kommun har det inte inkommit några 
nya ansökningar under mars månad. 

Under samma period har 25 stycken beslut tagits i Karlskoga kommun och i Storfors kommun har 5 
stycken beslut tagits. 

Alkohol, Tobak och läkemedel: 
Verksamhetens tillsyn har under perioden främst varit fokuserad på tobak, folköl och receptfria 
läkemedel, samt inre tillsyn avseende verksamheter med serveringstillstånd. Den yttre tillsynen av 
verksamheter med serveringstillstånd har varit inriktad på kontroller av matutbud och prissättning. 
Flera ansökningsärenden har inkommit under perioden, och granskningen av restaurangrapporter har 
fortsatt. Ett antal verksamheter har fått händelsestyrd tillsyn baserat på uppgifter från allmänheten, 
men också baserat på bevakningsrapporter via SYNA. 

Livsmedel: 
Under mars månad har livsmedelskontroller utförts enligt tillsynsplanen. 

Då smittspridningen av Covid ökat påtagligt under mars månad så har det inkommit en vädjan från 
smittskyddsläkaren på Regionen om utökad tillsyn utifrån Covid-19 lagen. Handläggare har därför 
planerat in extra smittskyddskontroller. 

Uppdrag Status Färdiggrad 

Planerad BALLT tillsyn period (antal)   

Kommentar: 81% av den planerade tillsynen för mars har genomförts. 

Planerad BALLT tillsyn ackumulerad (antal)   

Kommentar: 44% av 2021års planerade tillsyn på livsmedel, trängsel, alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel har genomförts. 

Nedlagd tid BALLT ärenden period   

Kommentar: Arbetat tid 368 timmar. Registrerad handläggningstid 216timmar. Effektivitet 95% 

3. Personal 

Fullmäktige i Degerfors kommun har fattat beslut om att teckna avtal om samverkan för handläggning 
av bostadsanpassningsbidrag. Vi har påbörjat rekryteringen av en tjänst för att klara av att hantera alla 
nya ärenden. Även inom miljösektionen pågår rekrytering av en tjänst som ska ersätta personen som 
slutar i maj. I slutet av månade kom en uppsägning från en av våra bygglovsinspektörer. Den 
förväntade bemanningsökningen uteblir således även om vi får en ny medarbetare i början av maj. 

Sjukfrånvaron är låg. Skillnaden från föregående år beror på att vi inte har någon långtidssjuk. 
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3.1 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro %, ackumulerat  

 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2020 8.47% 7.12% 8.73% 7.72% 7.08% 7.45% 7.22% 6.79% 6.73% 6.70% 6.85% 6.62% 

2021 2.90% 2.15% 1.42%          

Organisation: Tillväxt o tillsyn    Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer    
Sysselsättning: Alla sysselsättningar    Vilande: Alla inkl. vilande    Ansvar: 7 - Tillväxt- och 
tillsynsnämnd    Ansvar (fördelning): 7 - Tillväxt- och tillsynsnämnd    Datum: 2020-01-01 - 2021-
03-31     

 

Period: Mars     

Jan - Mar 2021 Sjukfrv % av 
ord arb tid  

Sjukfrv % 
>59 dgr av 
ord arb tid  

Sjukfrv % 
<59 dgr av 
ord arb tid  

Sjukfrv % > 
59 dagar av 

tot sjuk  

Tillväxt- och tillsynsnämnd 1.42% 1.24% 0.18% 87.11% 
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4. Ekonomiskt utfall 

4.1 Driftredovisning 
 Utfall Jan - 

Mar 2021  
Budget Jan 
- Mar 2021  

Återstår 
Jan - Mar 

2021  

Budget 
2021  

Prognos 3 
2021  

Avvikelse 

Tillväxt- och 
tillsynsnämnd 

634 1 253 620 5 016 5 066 -50 

Sektion Bygglov 42 101 59 406 406 0 

Sektion 
Bostadsanpassning 

905 867 -39 3 469 3 469 0 

Sektion Tillsyn 511 -248 -759 -994 -994 0 

Trafik 2 147 145 588 588 0 

Summa Tillväxt- 
och 
tillsynsnämnd 

2 094 2 120 27 8 485 8 535 -50 

Tillväxt- och tillsynsnämnden redovisar ett överskott om 27 tkr vid utgången av mars månad. 
Resultatet följer budget och har, liksom föregående månad, sin förklaring i att periodens budgeterade 
intäkter inte uppnåtts men vägs upp av låga personalkostnader. 

Myndighetsnämnd/ledning/stab gör ett positivt resultat i jämförelse med budget. De låga kostnaderna 
beror på att budgeterad lönepott för året budgeterats hos ledning. 

Sektionen Bygglov har gått från ett underskott i februari månad till ett överskott i jämförelse med 
budget. Anledningen till förändringen är att intäkterna har ökat väsentligt. Intäkterna brukar vanligtvis 
öka under våren och sommaren och då ligga högre än budget varför obalansen kommer jämnas ut. 
Utöver det kommer även taxan höjas under andra kvartalet dock något senare än förväntat på grund av 
bordläggning hos Kommunfullmäktige. Kostnaderna ligger fortsatt under budget då avdelningen har 
en vakans som tillsättas under maj. 

 

71 - Sektion Bygglov (tkr) Utfall Jan - 
mar 2021 

Budget Jan 
- mar 2021 

Återstår Jan 
- mar 2021 

Budget 
2021 

Utfall jfr 
årsbudget. 

Avvikelse 

Intäkter -682 -800 -118 -3 200 21%  

Personalkostnader 718 895 177 3 581 20%  

Övriga 
verksamhetskostnader 

6 6 0 25 24%  

Nettokostnad 42 102 247 406 10% 0 
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Sektion Tillsyn påvisar ett negativt resultat som beror på att intäkterna fortsatt är för låga. Storfors 
kommun har tagit beslut om timtaxa. Fakturering har påbörjats men vi är ännu inte i fas. 
Alkoholavgifterna är förnärvarande vilande i väntan på beslut om att eventuellt efterskänkas. Övriga 
kostnader ligger under budget. 

73 - Sektion Tillsyn (tkr) Utfall Jan 
- mar 2021 

Budget Jan - 
mar 2021 

Återstår Jan 
- mar 2021 

Budget 
2021 

Utfall jfr 
årsbudget. 

Avvikelse 

Intäkter -517 -1 503 -986 -6 010 9%  

Personalkostnader 1 020 1 227 207 4 909 21%  

Övriga 
verksamhetskostnader 

8 18 10 107 7%  

Nettokostnad 511 -257 -768 -994 -51% 0 

Bostadsanpassning 

Kostnaderna för sektionen Bostadsanpassning ligger över budget. Karlskoga har överskrivit budget 
och Storfors ligger strax under budget. 

Bostadsanpassning (tkr) Jan - mars 2021 Budget 2021 Utfall jfr årsbudget 
% 

Prognos 

Karlskoga 667 2 250 30% 2 250 

Storfors 107 450 24% 450 

Nettokostnad 774 2 700 29% 2 700 

4.2 Uppföljning av treårsbudget 
När ÅR ska hanteras av KF i april månad kommer ledningskontoret föreslå att alla över- och 
underskott stryks. Detta innebär att ingående balans sätts till 0 kr för år 2021. Prognosen för 2021 sätts 
till -500 tkr då en tjänst tillsätts under 2021 som skulle ha finansierats av föregående års överskott. 
Prognos för 2020-2022 sätt till -1 000 tkr då förvaltningen inte räknar med att kunna täcka upp nya 
tjänsten under dessa två år. 

Redovisning (tkr) Ingående balans 2021 Prognos 2021 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till 
budget 

0 -500 -1 000 

4.3 Löneutfall 
Kontostruktur grupperad: Personalkostnader     

 Utfall Jan - 
Mar 2021  

Budget Jan - 
Mar 2021  

Återstår Jan - 
Mar 2021  

Budget 2021  % av 
Årsbudget 

Tillväxt- och 
tillsynsnämnd 

591 932 341 3 728 15.84% 
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Sektion Bygglov 718 895 177 3 581 20.05% 

Sektion 
Bostadsanpassning 

130 192 61 767 16.99% 

Sektion Tillsyn 1 020 1 227 206 4 909 20.79% 

Trafik 2 147 145 588 0.31% 

Summa Tillväxt- 
och 
tillsynsnämnd 

2 461 3 392 931 13 573 18.13% 

Lönekostnaderna för hela Tillväxt- och tillsynsnämnden har förändrats mycket lite sedan föregående 
månad och ligger därmed fortsatt under budget. Under Tillväxt- och tillsynsnämnd ligger den samlade 
lönepotten för hela förvaltningen samt flytt av personal. Sektion Bygglov och sektion Tillsyn har 
vardera en vakans vilket resulterar i låga personalkostnader. Personalkostnad för Trafik ligger också 
lågt vilket beror på att lön för sektionen kommer att justeras framgent. 

4.4 Investeringsredovisning 
 Utfall Jan - 

Mar 2021  
Budget Jan - 

Mar 2021  
Återstår Jan - 

Mar 2021  
Budget 2021  % av 

Årsbudget 

INV MÖBLER 
TTF 

 12 12 50  

Summa Alla 
projekt 

 12 12 50  

Tillväxt- och tillsynsnämnden har tilldelats en investeringsbudget om 50 tkr till möbler. Förvaltningen 
har inte gjort något inköp ännu. 
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