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Månadsuppföljning april 2020 för bygglovs- och
tillsynsnämnden
Förslag till beslut
Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar godkänna månadsrapport för april 2020.

Sammanfattning
Miljö- och bygglovsförvaltningen har tagit fram en månadsuppföljning per sista
april för bygglovs- och tillsynsnämnden.
Bygglovs- och tillsynsnämnden har, efter årets fyra första månader, ett positivt
resultat om 2,7 mnkr. Resultatet kan främst hänföras till stabs-, lantmäteri- och
miljötillsynsavdelningarna vilka förklaras närmare under respektive avdelning.
För helåret prognosticeras än så länge ett nollresultat för helåret.
Utbrottet av Covid-19 har påverkat verksamheterna i olika utsträckning. Behovet
av förvaltningens tjänster såsom bygglov och lantmäteri är lika stort som tidigare
år. För att underlätta för företagare har beslut tagits om att avvakta med att
fakturera för miljötillsyns tillsynsavgifter till hösten och att förvaltningen är mer
generösa med att ge anstånd för de som har svårt att betala sina fakturor. Beslutet
om social distansering och att arbeta på distans har medfört att förvaltningen inte
har kunnat genomföra tillsynsbesök i önskad utsträckning.

Ansvar

Budget
jan-april
Nämnd
-477
Staben
-8 102
Bygglovsavdelning
-3 418
Lantmäteriavdelning
-3 477
Miljötillsynsavdelning -2 486
Summa
-17 960

Utfall
jan-april
-501
-7 701
-4 321
-1 909
-790
-15 223

Avvikelse
jan-april
-25
401
-903
1 568
1 696
2 737

Prognos
helår
0
0
0
0
0
0
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Första maj bytte kommunen bank och det medförde att förvaltningen inte har
kunnat fakturera från 14 april vilket gjort att intäkterna är lägre för denna månad
men att detta kommer återhämtas under maj.
För nämndens politiska verksamhet är utfallet negativt om 25 tkr och prognosen
är ett nollresultat för helåret.
Stabsverksamheten har för perioden ett positivt resultat om 0,4 mnkr vilket främst
kommer av lägre personalkostnader än budgeterat.
Bygglovsavdelningen har för perioden ett resultat om -0,9 mnkr vilket kan
hänföras till lägre intäkter av både bygglovs- och sanktionsavgifter än budgeterat
vilket till del kan förklaras av bankbytet.
Lantmäteriavdelningens resultat per sista februari är positivt om 1,6 mnkr.
Intäkterna ligger något över budget medan kostnaderna är 1,1 mnkr lägre än
budgeterat.
Miljötillsynsavdelningen har ett positivt resultat för perioden om 1,7 mnkr.
Intäkterna ligger 0,4 mnkr över budget och kostnaderna 1,3 mnkr under budget.
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