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1 Verksamhetsuppföljning 

Generellt ser man att den "rush" som har varit inom byggbranschen är på väg att mattas av, 
inkomna ärenden på bygglovssektionen har minskat med nästan 30 %. Bedömningen är att 
det är en normal ärendemängd att hantera på antalet handläggare i verksamheten, det påvisar 
också de korta handläggningstiderna. Nästa utmaning är att få ordning på ekonomin inom 
ramen för bygglovshanteringen, med start omgående. Ny bygglovstaxa är på väg till 
respektive kommuns kommunfullmäktige för beslut, föredragning har skett i alla 
kommunstyrelser. 

Efter många års låg personalomsättning på miljökontoret har det nu kommit en topp, detta 
medför en omfattande rekryteringsprocess och flera vakanta tjänster under perioden. Nu 
gäller det att förvalta de positiva möjligheterna som nya medarbetare kan bidra med. Inom 
mätning- och kartverksamheten har två personer, mätchef och GIS-ingenjör, sagt upp sig, på 
grund av pension respektive nytt jobb i annan stad. Detta sker i en förhållandevis sårbar 
verksamhet och arbetet är påbörjat att säkerställa verksamheten på sikt, ny GIS-ingenjör är 
anställd och tillträder tjänsten i februari. 

Ekonomin ser övergripande bra ut, mycket på grund av vakanser och prövningsavgifter av 
engångskaraktär. Detta kan möjliggöra efterlängtade satsningar inom digitalisering. 

2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 

2.1 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Samhällsbyggnadsnämnde
n Bergslagen 

Kostna
d 

Budge
t jan-

okt 

Budgetavvikels
e jan-okt 

Progno
s helår 

Budge
t helår 

Budgetavvikels
e helår 

       

Nämnd,administration 3,8 4,0 0,2 5,1 4,8 -0,3 

Mätningskontor 1,3 1,3 0,0 1,6 1,6 0,0 

Stadsarkitektkontor 2,3 1,2 -1,1 2,6 1,4 -1,2 

Miljökontor 1,1 2,0 0,9 1,4 2,4 1,0 

Livsmedel,alkoholtillstånd 0,3 0,7 0,4 0,4 0,9 0,5 

Summa gemensamma 
kostnader 8,8 9,2 0,4 11,1 11,1 0,0 

Energirådgivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bostadsanpassning 3,3 2,3 -1,0 4,2 2,7 -1,5 

Mark- och exploatering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 12,1 11,5 -0,6 15,3 13,8 -1,5 

Det mest slående i den gemensamma driftredovisningen är stadsarkitektkontorets 
underskott, det är i huvudsak en nedgång i antal ärenden inom bygglov samt en taxa som 
underfinansierar verksamheten. Totalt sett justeras dessa underskott av sjukskrivningar och 
vakanser på andra enheter och av prövningsavgifter, så prognosen på helår är ett 0-resultat 
för den gemensamma verksamheten för kommunerna. 

Avseende Lindesberg specifikt har kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ökat avsevärt 
under den senaste perioden, det är ett fåtal mycket dyra åtgärder som har medfört detta. 
Prognosen för helåret är -1,5 miljoner kronor. 
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Ny taxa för bygglov och strandskyddsdispenser är under behandling hos respektive 
kommunstyrelse i medlemskommunerna, målbilden är att den ska vara antagen till årsskiftet 
2019/2020. 
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