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1. Sammanfattning av förvaltningens verksamhet 
Förvaltningen har ett ansträngt läge med flera uppsägningar (byggsektionen) och sjukfrånvaro vilket 
gjort att stort fokus har varit att stabilisera läget samt prioritering av arbetsuppgifter i de fall det varit 
möjligt. Att annonsera, välja ut kandidater, intervjua och tillsätta personal har tagit en stor del av maj 
månads tid. Medarbetarna på de berörda sektionerna har inbjudits och valt att aktivt medverka i 
samtliga rekryteringar. En bygglovskonsult har anlitats och startar 1 juni för att stötta upp i 
bygglovshandläggningen samt hjälpa till i introduktionen av nya bygglovsinspektörer. Konsulten 
kommer anlitas upp till 30 timmar per vecka. 

I arbetsmiljöplanen ska förvaltningen under maj ha genomfört en personalaktivitet och detta har skett 
med positivt arbetsmiljömässigt utfall. 

Tillväxt- och tillsynsnämnden redovisar ett negativt resultat om 718 tkr vid utgången av maj månad. 
Anledningen hänförs till sektionen Bygglov och sektionen Tillsyn som inte uppnår periodens 
budgeterade intäkter. Enligt åtgärdsplan har ekonom, förvaltningschef och sektionsledare regelbundna 
avstämningar en gång per månad för att följa upp det ekonomiska utfallet. 

Rapport från respektive sektion redovisas under respektive rubrik. 

2. Verksamhetsuppföljning 

2.1 Byggsektionen 

Sektionen har fortfarande ett antal ärenden där handläggningstiden överskridits och avgiften 
reducerats. Då ett nytt arbetssätt införts för att få kontroll på handläggningstiderna så är prognosen att 
rätt avgift ska kunna debiteras på kommande bygglov. Intervjuer är inbokade för att tillsätta vakanta 
tjänster. En konsult är anlitad och på plats från 1 juni. 

• Inkomna ärenden för maj var 33, varav 23 lovärenden. 
• Tagna delegationsbeslut var 93 varav 38 lovärenden. 
• I maj inkom 2 ansökningar om strandskyddsdispens. 
• Tagna delegationsbeslut för strandskyddsdispens för maj är 4. 

Det kommer fortsatt in många frågor i huvudsak via servicecenter. Drop-in har funnits för invånarna i 
cirka en månad men det har inte varit någon större efterfrågan men bokade besök har varit desto 
populärare. Vid färre besök på drop-in kan bygglovshandläggarna hjälpa servicecenter att svara på 
inkomna frågor relaterat till bygglov och på så sätt använda tiden effektivt. 

Rekrytering pågår av en bygglovschef med förhoppningen är att ha en klar rekrytering innan 
midsommar. 

2.2 Miljösektionen 

Miljösektionen har genomfört planerad tillsyn på plats när det gäller återkommande tillsyn för 
miljöfarlig verksamhet. Det har även varit fokus på granskning av miljörapporter, köldmediarapporter 
och årsrapporter. 

Tre handläggare har varit på en fältdag med länsstyrelsen om integrerat växtskydd. Handläggare som 
jobbar med förorenade områden har varit på Mälarläns-utbildning inom förorenade områden och 
riskbedömning. 
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Mätning av bakgrundsstrålning ska genomföras var sjunde månad och detta har skett i maj. 
Handläggare har deltagit på utbildning i Värmlands län för strålningsmätning och nya instrument. 
Efter sommaren kommer nya mätinstrument att börja användas av förvaltningens miljöenhet. 

Miljöenheten har under maj hanterat olika remisser, det har bland annat handlat om att svara på 
gällande detaljplaner, brandfarlig vara och tillstånd enligt ordningslagen. 

Handläggare har handlagt 5 ärenden gällande miljösanktionsavgifter, 8 värmepumpsansökningar, 
granskat inkomna kontrollrapporter för avlopp, 1 dispens för naturreservat, 1 föreläggande om 
uppstädning vid båthamn, 5 avloppsansökningar, ansökan om renhållningsordningen och spridning av 
bekämpningsmedel. 

Hälsoskyddsektionen har fått in 5 ansökningar om djurhållning, 1 trotjänarbegravning och 2 anmälan 
om ny verksamhet. 

Det arbetas dagligen med radonprojektet som började 2014 Karlskoga kommun och 2019 Storfors 
kommun. I maj är 2 ärenden från radonprojektet avslutade. 

Fyra intervjuer har genomförts gällande miljö- och hälsoskyddsinspektör. Miljöchef har rekryterats 
och påbörjar sin anställning 1 september. 

2.3 BALLT sektionen 

Bostadsanpassning 

I maj har det inkommit 13 nya ansökningar om bostadsanpassningsbidrag för Karlskoga kommun. För 
Storfors kommun inkom 4 nya ansökningar. Under samma period har 12 beslut tagits i Karlskoga 
kommun och för Storfors kommun har 1 beslut tagits. 

För Degerfors kommun inkom 5 nya ansökningar om bostadsanpassningsbidrag och 7 beslut har 
tagits. 

Den 11 maj hade kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag möte/träff med Karlskoga - 
Storfors kommuns samt Region Örebro/Värmlands läns arbetsterapeuter. Mötet inriktades bland annat 
på lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222), läget i kommunerna, ärendegången och 
intygsskrivning. 

Ansökningar gällande PRH-kort för maj månad 

Karlskoga kommun 

Antal handlagda ansökningar gällande för PRH-kort: 11 

Antal beviljade PRH-kort: 10 

Antal avslag gällande PRH-kort: 1 

Storfors kommun 

Antal handlagda ansökningar gällande för PRH-kort: 2 

Antal beviljade PRH-kort: 2 

Antal avslag gällande PRH-kort: 0 
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Livsmedel 

Under maj månad har det på livsmedelssektionen utförts kontroll på restauranger och pizzerior. 

Det har under perioden genomförts en halvdagsutbildning gällande spårbarhet av svenskt kött i butik 
för livsmedelsinspektörer för Kristinehamn kommun. 

Alkohol – Tobak – Läkemedel 

Verksamheten har under perioden fokuserat på inkommande ansökningsärenden, inre och yttre tillsyn 
av serveringstillstånd, samt förberedelser inför beslut om lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 

3. Personal 

Sjukfrånvaron ligger ackumulerat på 6,7 procent jämfört med 5,0 procent januari-maj 2021. 
Förvaltningschef samverkar med företagshälsovården på individnivå men också i ett proaktivt syfte för 
att främja en positiv arbetsmiljö för hela förvaltningen. 

3.1 Sjukfrånvaro 2021-01-01 - 2022-05-31     
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Sjukfrånvaro Maj     

 Sjukfrv % av 
ord arb tid 
Jan - Maj 

2022  

Sjukfrv % 
>59 dgr av 
ord arb tid 
Jan - Maj 

2022  

Sjukfrv % 
<59 dgr av 
ord arb tid 
Jan - Maj 

2022  

Sjukfrv % > 
59 dagar av 

tot sjuk Jan - 
Maj 2022  

Tillväxt- och tillsynsnämnd 3.34%    

SEKTION BYGGLOV 11.25% 3.40% 7.84% 30.26% 

Sektion Bostadsanpassning 4.11%    

SEKTION TILLSYN 3.73% 0.11% 3.62% 3.01% 

Summa 7 - Tillväxt- och 
tillsynsnämnd 

6.72% 1.40% 5.32% 20.84% 

4. Ekonomiskt utfall 

4.1 Driftredovisning 
 Utfall 

Jan-Maj 
2022 

Budget 
Jan-Maj 
2022 

Återstår 
Jan-Maj 
2022 

Budget 
2022 

Prognos 5 
2022 

Avvikelse 

Tillväxt- och 
tillsynsnämnd, ledning, 
stab 

1 530 1 960 430 4 642 4 242 400 

Sektion Bygglov 1 007 246 -762 619 1 319 -700 

Sektion 
Bostadsanpassning 

755 1 309 555 3 150 3 150 0 

Sektion Tillsyn 829 -111 -940 -239 1 961 -2 200 

Trafik 142 141 -1 341 341 0 

Summa Tillväxt- och 
tillsynsnämnd 

4 263 3 545 -718 8 513 11 013 -2 500 

 

Tillväxt- och tillsynsnämnden redovisar ett negativt resultat om 718 tkr vid utgången av maj månad. 
Anledningen hänförs till sektionen Bygglov och sektionen Tillsyn som inte uppnår periodens 
budgeterade intäkter. Prognosen för helårets sätts till minus 2 500 tkr och beror på att budgeterade 
intäkter inte förväntas uppnås. 

Tillväxt- och tillsynsnämnd/ledning/stab påvisar ett positivt resultat. Under ledning återfinns 
driftbidrag för nämndverksamhet och bostadsanpassning från Storfors som periodiserats. Dessa poster 
faktureras i januari och juli. Personalkostnaderna är lägre än vad det budgeterats för vid utgången av 
maj månad. Det beror främst på vakans för tidigare kvalitetsledare på staben. Prognosen uppskattas till 
ett överskott om 400 tkr vid utgången av år 2022. 
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Sektionen Bygglov redovisar ett negativt resultat. Intäkterna är under budget och beror på ärenden från 
2021 som hanteras med reducerad avgift. Från och med maj månad beräknas majoriteten av de 
ärendena vara hanterade och inte påverka intäkterna i lika stor omfattning som tidigare. Inkommande 
ärenden hanteras enligt ordinarie taxa. Personalkostnaderna är enligt budget. Prognosen för året 
uppskattas till ett underskott då intäkterna inte förväntas uppnå budget. 

Tillsyn uppvisar ett minusresultat vilket beror på att utfallet av intäkterna är lågt i förhållande till 
periodens budget. För maj månad har det skett en temporär förbättring till följd av de insatser som 
genomförts. Prognosen för årets intäkter är fortsatt lägre än budgeterat. Personalkostnaden än lägre i 
förhållande till budget på grund av vakans i början av året. Prognosen för helåret sätts till ett 
underskott då intäkterna inte kommer uppnå budget. 

Trafik följer budget väl och redovisar ett nollresultat. Prognosen är budget i balans. 

Sektion Bygglov 

71 - Sektion Bygglov 
(tkr) 

Utfall 
Jan-Maj 
2022 

Budget 
Jan-Maj 
2022 

Återstår 
Jan-Maj 
2022 

Budget 
2022 

Prognos 
5 

Utfall jfr 
årsbudget 

Intäkter -814 -1 583 -769 -3 800 -3 100 21% 

Personalkostnader 1 814 1 818 4 4 394 4 394 41% 

Övriga 
verksamhetskostnader 

7 10 3 25 25 29% 

Nettokostnad 1 007 246 -762 619 1 319 163% 

Sektion Tillsyn 

73 - Sektion Tillsyn 
(tkr) 

Utfall 
Jan-Maj 
2022 

Budget 
Jan-Maj 
2022 

Återstår 
Jan-Maj 
2022 

Budget 
2022 

Prognos 5 Utfall jfr 
årsbudget 

Intäkter -1 021 -2 200 -1 179 -5 281 -2 535 19% 

Personalkostnader 1 844 2 073 230 5 005 4 459 37% 

Övriga 
verksamhetskostnader 

6 15 9 37 37 16% 

Nettokostnad 829 -111 -940 -239 1 961 -347% 

Bostadsanpassning 

Bostadsanpassning ligger vid maj månads utgång under budget. Det positiva resultatet beror på att 
Karlskoga kommuns kostnader och Storfors kommuns kostnader för bidragsdelen är lägre än 
periodens budget. Karlskoga kommuns kostnader för Degerfors kommun bostadsanpassning har 
periodiserats för april månad och kommer vidarefaktureras i maj enligt avtal. 

72 Sektion Bostadsanpassning 
(tkr) 

Utfall jan - maj 
2022 

Budget 
2022 

Prognos Utfall jfr 
årsbudget % 
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Intäkter -232 -433 -433 54% 

Personalkostnader 379 881 881 43% 

Övriga verksamhetskostnader 2 2 2 100% 

Karlskoga 
bostadsanpassningsbidrag 

424 2 250 2 250 19% 

Degerfors 
bostadsanpassningsbidrag 

51 0 0 0% 

Storfors 
bostadsanpassningsbidrag 

131 450 450 29% 

 755 3 150 3 150 24% 

Åtgärdsplan 

4.2 Treårsprognos 
Redovisning (tkr) Ingående balans 

2022 
Prognos 2022 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till 
budget 

0 -2 500 -2 500 

Tillväxt- och tillsynsnämnden ingående balans år 2022 uppgår till 0 kr. Kommunfullmäktige godkände 
för årsredovisningen 2021 att stryka negativa resultat. 

Prognosen för år 2022 sätts till minus 2 500 tkr. Bygglov har inte uppnått budgeterade intäkter vilket 
främst beror på reducerade avgifter från år 2021. Sektionen prognostiseras inte ha möjlighet till 
återhämtning av förlorade intäkter för perioden januari till april. Inför årets resterande månader 
prognostiseras sektionen följa budget. Intervjuer för vakanserna har påbörjats och tjänsterna förväntas 
ersättas inom rimlig tid. Dock ses risk i försening av rekrytering och upplärningstid vilket kan komma 
att påverka intäkterna negativt. En konsult har anlitats och påbörjar sin tjänst i juni. Införande av 
digitalisering planeras under 2022. Risk finns för hög arbetsbelastning hos personalen med minskade 
intäkter som följd. 

Bostadsanpassningen redovisade ett överskott 2021 vilket kan berott på att en del till följd av 
pandemin avstått att ansöka om anpassning. Det kan medföra ett uppdämt behov av anpassningar med 
påverkan 2022. 

Sektionen tillsyn, miljö och hälsoskydd har en kraftig negativ obalans då budgeterade intäkter inte 
uppnåtts. Arbete för effektivisering av processerna är initierat. Redan tappade intäkter kommer inte 
återhämtas under året. Vakanser påverkar negativt då inte någon kontinuitet infinner sig i 
organisationen. Budgeterad arbetstakt uppnås inte vilket ger upphov till stor avvikelse mot budget. 

Prognosen för treårsperioden motsvaras av underskottet för 2022. 
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4.3 Löneutfall 
Tillväxt- och tillsynsnämndens löneutfall redovisar en lägre kostnad än vad som budgeterats för vid 
utgången av maj månad. Vakanser och sjukfrånvaro bidrar till den låga kostnaden i förhållande till 
budget. 

(Tkr) Utfall jan 
- maj 2022 

Budget 
jan-maj 
2022 

Budget jan-
maj 2022 

Årsbudget 
2022 

% av årsbudget 
2022 

700 Myndighetsnämnd 0 6 6 14 0% 

701 Ledning 509 642 133 1 468 35% 

702 Stab 605 896 291 2 161 28% 

710 Sektion Bygglov 1 814 1 818 4 4 394 41% 

720 Sektion 
Bostadsanpassning 

379 364 -14 881 43% 

731 Tillsyn Miljö 1 000 1 141 140 2 750 36% 

732 Tillsyn Hälsoskydd 364 426 63 1 030 35% 

733 Tillsyn Alkt, läk, 
folköl 

253 269 16 651 39% 

734 Tillsyn Livsmedel 227 238 10 574 40% 

751 Trafik 123 141 18 341 36% 

 5 273 5 941 668 14 264 37% 

4.4 Investeringsredovisning 
Tillväxt- och tillsynsnämnden har inte tilldelats någon investeringsbudget för år 2022. 

5. Övrigt 
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