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Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 

1. Sammanfattning av förvaltningens verksamhet 
Det är ett fortsatt högt trygg inom bygglovssektionen för att försöka komma ikapp med frågor och 
ansökningar. Lagstiftade handläggningstider överskrids och bidrar till att avgiften för många bygglov 
tvingas reduceras till viss del. 

Under september har handläggare och sektionsledare i olika omfattning varit delaktiga i framtagandet 
av behovsutredning och tillsynsplan för 2022. 

Miljö- och hälsoskydd har under månaden arbetat främst med inkommande ärenden i form av 
detaljplaner och anmälningar. Arbete med ett ärende inom förorenad mark har varit prioriterat under 
månaden. 

Inom bostadsanpassning upprättas rutiner för handläggningen i Degerfors då den handläggningen till 
viss del skiljer sig mellan kommunerna. 

2. Verksamhetsuppföljning 

2.1 Byggsektionen 

Det fortsätter att vara högt inflöde på både på ansökningar och frågor till bygglov. 

Vi är fortfarande i läget där handläggningstider överskrids för i stort sett alla ärenden, det innebär att 
vid beslut så reduceras avgifter enligt plan- och bygglagen 12 kap § 8a. Begäran om komplettering 
sker i många ärenden långt efter 3 veckor vilket innebär att tidsfrister startar när ansökan kom in 
oavsett om den är komplett eller inte, och den som sökt får vänta länge på besked om ansökan är 
komplett och om den är möjlig att bevilja. I ärenden som granskas för sent kan avgiften komma att 
reduceras om handläggningstiden/tidsfristen överskridits när beslutet fattas, och vi är fortfarande i 
läget att vi inte klarar att hålla handläggningstiderna inom 10 respektive 4 veckor. 
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Inkomna lovärenden för september är 41 ansökningar, jämför med september förra året: 39 st 

Ackumulerat t.o.m. sep 2021 : 335 ansökningar jämfört med samma period förra året : 328 
ansökningar. 

Hittills i år har vi fått in cirka 1600 frågor – jämfört med hela förra året då vi landade på strax under 
2000 frågor. Det är långa väntetider på att få svar på frågor. 

En medarbetare har slutat sin anställning under september månad. En medarbetare åter på 25% efter 
sjukfrånvaro. 

Ny medarbetare började hos oss i mitten av september och nu pågår introduktion där alla inspektörer 
är involverade i olika omfattning. 

Ytterligare två medarbetare kommer att börja sin anställning inom en månad, så det kommer att vara 
en period med stort fokus på introduktion av nya medarbetare. 

Tidigare sjukfrånvaro tillsammans med ett fortsatt högt inflöde av ansökningar och frågor gör att 
handläggningstider och svarstider på frågor drar ut på tiden, det kommer att ta tid att komma ikapp. 

Tidigare fördelade ärenden omfördelas till andra handläggare plus att ärenden för medarbetare som 
slutat också fördelas om. Detta har ökat trycket ytterligare på den personal som är i tjänst, samtidigt 
som nya medarbetare ska introduceras. 

Handläggningen av alla typer av ärenden påverkas av läget på bygglov och vi räknar med att det 
kommer att fortsätta vara så under resten av året. 

2.2 Miljösektionen 

Inom miljösektionen har det under september utförts viss planerad tillsyn, och mycket tid har lagts på 
ett ärende avseende förorenad mark. Vi har fått in anmälningsärenden och ansökningar om tillstånd. 
Granskning av detaljplaner samt 9 st nya anmälningar för värmepumpar. 

Fortsatt introduktion med ny medarbetare. Olika medarbetare har varit på kurs b.la. på avlopp, 
tatuerare, växtskyddsmedel, ny att arbeta i kommunalmyndighet, stickande/skärande verksamheter, 
MACRO-DB och masshanterings. 

Vi har jobbat med att ta fram material till behovsutredningen och vi har varit ute och gjort mätningar 
gällande bakgrundsstrålning i Storfors. 

2.3 BALLT sektionen 

Bostadsanpassning: 

Mellan 1 sep och fram till den 30 sep har det inkommit 14 stycken nya ansökningar om 
bostadsanpassningsbidrag för Karlskoga kommun samt 2 nya ansökningar från Storfors kommun. 

Under samma period har 9 beslut tagits i Karlskoga kommun och i Storfors kommun har ett beslut 
tagits. 

För Degerfors kommun så har det inkommit 9 stycken nya ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. 
4 beslut är tagna, ett bifall och 3 stycken avskrivnings beslut. 

Vi har även börjat se över rutiner för Degerfors del, då det skiljer sig i vissa delar av hur man handlagt, 
registrerat och dokumenterat ansökningar gällande bostadsanpassningsbidrag. 
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Livsmedel: 

Under september månad har livsmedelskontroller utförts på mottagningskök i Karlskoga. 

Alkohol – Tobak – Läkemedel: 

Verksamheten har under perioden fokuserat på kväll - och nattillsyn av de verksamheter som har 
serveringstid efter 01:00 och/eller nöjesutbud. Verksamheten har också fokuserat på planering och 
genomförande av krögardialog. Samtliga tillståndshavare som har serveringstid senare än 01:00 eller 
nöjesutbud har erbjudits möjlighet till krögardialog med alkoholhandläggare och polis. Tre 
krögardialoger har genomförts och ytterligare två är planerade. 

3. Personal 

Sedan den 16 juni har vi på grund av uppsägning haft ett tillförordnade för tjänsten som 
förvaltningschef. Rekrytering av ny förvaltningschef pågår. 

Vi har under flera månader haft vakanser på bygglovssektionen. Under hösten börjar tre nya 
handläggare inom bygglov varav två har erfarenhet av bygglovshandläggning från andra kommuner. 

3.1 Sjukfrånvaro 

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 - 2021-09-30     
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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 - 2021-09-30     

 

Period: September     

 Sjukfrv % av 
ord arb tid 

Jan - Sep 2021  

Sjukfrv % 
>59 dgr av 
ord arb tid 

Jan - Sep 2021  

Sjukfrv % 
<59 dgr av 
ord arb tid 

Jan - Sep 2021  

Sjukfrv % > 
59 dagar av 

tot sjuk Jan - 
Sep 2021  

Tillväxt- och tillsynsnämnd 0.18%    

SEKTION BYGGLOV 10.45% 5.34% 5.10% 51.13% 

Sektion Bostadsanpassning     

SEKTION TILLSYN 2.22% 0.76% 1.46% 34.34% 

Summa 7 - Tillväxt- och 
tillsynsnämnd 

4.12% 1.90% 2.22% 46.20% 

4. Ekonomiskt utfall 

4.1 Driftredovisning 
 Utfall Jan 

- Sep 
2021 

Budget 
Jan - Sep 

2021 

Återstår 
Jan-Sep 

2020 

Budget 
2021 

Prognos 
9 2021 

Avvikelse 

Tillväxt– och 
tillsynsnämnden 

2 641 3 740 1 099 4 987 4 062 925 

Sektion Bygglov 419 425 6 567 1 280 -713 

Sektion 
Bostadsanpassning 

1 611 2 539 928 3 385 2 985 400 

Sektion Tillsyn 1 605 -683 -2 288 -911 2 401 -3 312 

Trafik 165 442 277 589 220 369 

Summa Tillväxt- och 
tillsynsnämnd 

6 441 6 463 22 8 617 10 948 -2 331 
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Tillväxt- och tillsynsnämnden prognostiserar ett underskott om 2,3 mkr vid årets slut. Anledningen är 
framför allt att intäkterna inte når upp till budget. Till viss del uppvägs detta av lägre 
personalkostnader än budgeterat, men inte fullt ut. 

Tillväxt- och tillsynsnämnd/ledning/stab prognosticerar ett större överskott. Detta beror framför allt på 
att planerade insatser inte kunnat genomföras under året, både beroende på vakanser och på pandemin. 

Sektionen Bygglov redovisar ett negativt resultat. Intäkterna ligger under budget bl.a. då sektionen 
drabbats kraftigt av sjukdom. Personalkostnaderna ligger i likhet med tidigare månader under budget 
då avdelningen fortsatt har vakanser. Rekrytering har skett och någon finns redan i tjänst och 
ytterligare två personer kommer under november. Vakanser och sjukdom har lett till att 
bygglovsbeslut inte kunnat fattas inom föreskriven tid vilket lett till att bygglovsavgifterna måst 
reduceras ut mot kund. Tidigare nedskriven intäktsprognos måste sänkas ytterligare. För att säkerställa 
nivån har en genomlysning gjorts och bedömningen är i dagsläget att under året kommer ytterligare ca 
550 tkr kunna faktureras. Detta innebär totalt att intäkterna skrivs ned från 3,2 mkr i budget till en 
prognos om 2,25 mkr, dvs en sänkning med 950 tkr. Inför budget 2022 ser vi dock att nivån kan ligga 
kvar på budgeterad nivå och kanske också ökas i och med att personalgruppen utökats. 

Under året har konstaterats att intäkterna för framför allt tillsynsverksamheten budgeterats för högt då 
vissa delar enligt regelverket ska vara skattefinansierade och inte får avgiftsbeläggas. Dessutom 
övergick nämnden till efterskottsfakturering från att tidigare ha haft förskottsfakturering. Detta innebär 
att fakturering inte kan ske enligt schablon i förväg utan först när tillsynen utförts. I pandemitider har 
tillsyn inte kunnat genomföras på många områden pga smittoläget. Detta innebär att intäkterna långt 
ifrån når upp till budget inom tillsynsverksamheten. 

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

Budget 
Jan - Sep 

2021 

Återstår Jan 
- Sep 2021 

Budget 
2021 

Utfall jfr 
årsbudget 

Intäkter -1 747 -2 399 -652 -3 200 55% 

Personalkostnader 2 084 2 806 722 3 742 56% 

Övriga 
verksamhetskostnader 

82 18 -64 25 328% 

Nettokostnad 419 425 6 567 74% 

 

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

Budget Jan 
- Sep 2021 

Återstår 
Jan - Sep 

2021 

Budget 
2021 

Utfall jfr 
årsbudget 

Intäkter -1 954 -4 506 -2 552 -6 010 33% 

Personalkostnader 3 460 3 743 283 4 992 69% 

Övriga verksamhetskostnader 99 80 -19 107 92% 

Nettokostnad 1 605 -683 -2 288 -911 -176% 
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Bostadsanpassning 

Kostnaderna för sektion Bostadsanpassning ligger under budget. Med endast tre månader kvar av året 
kan vi prognostisera ett överskott för Karlskogas del med 250 tkr. Detta kan dock förändras om större 
insatser beslutas. Storfors tror vi kan landa i nivå med budget. I slutet av sommaren gjordes avtal med 
Degerfors kommun om tjänster inom området Bostadsanpassning. Intäkten för detta uppdrag har nu 
tagits upp i prognosen. Allt sammantaget bedöms sektion Bostadsanpassning att ge ett positivt 
överskott med ca 400 tkr per helår 2021. 

72 - Sektion 
Bostadsanpassning (tkr) 

Jan - Sep 
2021 

Budget 2021 Utfall jfr 
årsbudget % 

Prognos 

Karlskoga 960 2 250 43% 2 000 

Storfors 241 450 54% 450 

Degerfors 16 0 - - 

Nettokostnad 1 217 2 700 45% 2 450 

4.2 Uppföljning av treårsbudget 
Redovisning (tkr) Ingående balans 

2021 
Prognos 2021 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till 
budget 

0 -2 331 -1 000 

Ett underskott prognostiseras till 2 331 tkr för helåret 2021. Detta beror främst på lägre intäkter än 
budgeterat. Den stora budgetavvikelsen avseende intäkter vägs till viss del upp av lägre 
personalkostnader pga vakanser och sjukdom. Inför nästa år ska en grundlig genomgång av nämndens 
intäkter göras för att kunna få en intäktsbudget som överensstämmer med verkligheten. Prognos för 
2020-2022 kvarstår i dagsläget till -1 000 tkr. 

4.3 Löneutfall 
Tillväxt- och tillsynsnämnden löneutfall ligger under budget. Sektionerna Bygglov, Tillsyn och 
Bostadsanpassning har haft och har delvis fortfarande vakanser som generar låga personalkostnader. 
Dessutom har Bygglovssektionen drabbats hårt av sjukdom. 

Idag köps tjänsten handläggning av handikapptillstånd av Samhällsbyggnadsförvaltningen vilket 
kommer fortsätta året ut. 

(tkr) Utfall Jan 
- Sep 
2021 

Budget Jan 
- Sep 2021 

Återstår 
Jan - Sep 

2021 

Budget 
2021 

% av Årsbudget 

Tillväxt– och tillsynsnämnden 2 364 2 669 305 3 560 66% 

Sektion Bygglov 2 084 2 806 721 3 742 56% 

Sektion Bostadsanpassning 444 512 68 683 65% 

Sektion Tillsyn 3 460 3 743 283 4992 69% 
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Trafik 165 442 277 589 28% 

Summa Tillväxt- och 
tillsynsnämnd 

8 517 10 172 1 654 13 566 63% 

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

5. Övrigt 
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