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1 Året som gått 

1.1 Viktiga händelser 
Viktiga händelser inom verksamheten 
Viktiga händelser 
Den 1 januari 2020 gjordes en sammanslagning av byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö & 
Hälsoskydd. Byggnadsnämnden och Nämnden för Miljö & Hälsoskydd kvarstår som myndighetsnämnder. 
Byggnadsnämnden har ansvar för budget, personal och arbetsmiljö för hela den nya förvaltningen. Målet med 
sammanslagningen är att nå en ökad effektivitet, förenkla för kommunens invånare och företag samt uppnå 
kommunfullmäktiges mål om Västsveriges bästa företagsklimat. 

I samband med sammanslagningen har det utförts två omorganisationer, en internt på Miljö & Hälsoskydd och 
en för hela förvaltningen för verksamhetsstöd. 

Effektivitet 
Geodataverksamheten har integrerat sin e-tjänst för beställning av karta direkt till verksamhetssystemet ByggR 
och minskat den manuella diarieföringen av ca 800 kartbeställningar per år. För att få en gemensam bas för 
fastighetsgränser samarbetar Geodataverksamheten och Lantmäteriet med att synkronisera fastighetsgränserna i 
kommunens primärkarta med Lantmäteriets fastighetskarta. Effekten blir korrekta beslutsunderlag och 
bygglovshandläggarna kan ta rättssäkra beslut snabbare. 

Bygglovsverksamhetens nya verksamhetssystem är i drift sedan hösten 2019 och under 2020 har verksamheten 
arbetat med att förbättra sina arbetsprocesser och effekten är bland annat minskat behov av administrativa 
resurser då flera arbetsmoment automatiseras. En första analys visar att mängden insparad tid är drygt 3000 
timmar och det minskade behovet av administrativa resurser har möjliggjort att bygglovsverksamheten har 
kunnat anställa fler bygglovshandläggare. 

Som en följd av förändringsarbetet och ett högt ärendeinflöde har förvaltningen under 2020 inte kunnat uppfylla 
lagkravet om en handläggningstid på max 10 veckor. En analys av inkommande ärendeflöde på helåret visar att 
ärendeinflödet för bygglovsverksamheten aldrig har varit så högt som under 2020. Från halvårsskiftet har 
mängden ökat med 20 procent jämfört med 2019.  En åtgärdsplan för handläggningstiderna är framtagen och 
presenterad för nämnden och målet är att vara helt i fas i maj 2021. En ekonomisk effekt av långa 
handläggningstider är att det behövts göra avgiftsreduceringar i ärenden där handläggningstiden överskridit 10 
veckor. 

Digitalisering 

Under året har ett antal nya e-tjänster driftsatts. Drygt 50% av alla bygglovsansökningar kommer in via e-
tjänsten. För den sökande som använder e-tjänsten är effekten och nyttan ett enklare ansökningsförfarande och 
möjlighet att följa sitt ärende och kommunicera digitalt. Under året har bygglovsverksamheten också arbetat 
aktivt med att automatisera administrativa arbetsmoment. Vissa utskick och förfrågningar hanteras nu av den 
inbyggda robot, vilket sparar arbetstid för förvaltningen. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2021. 

Det fortsatta utvecklingsarbetet med HAJK-kartan har bland annat möjliggjort funktioner kopplade till den nya 
föreslagna digitala översiktsplanen. HAJK-kartan bygger på en öppen källkodslösning och är ett samarbete med 
flera kommuner bl. a Göteborg och Halmstad. 

Gott företagsklimat 
Lätt & Rätt 
Under hösten drogs det kommunövergripande införandeprojektet Lätt & Rätt i Kungsbacka i stor skala. Lätt & 
Rätt är ett kommunövergripande projekt där både tjänstepersoner och förtroendevalda ingår och syftar till 
främjande myndighetsutövning som ska leda till ökad kundnöjdhet med kommunens handläggning av tillsyn 
och tillstånd och därigenom förbättra näringslivsklimatet. Uppstarten var planerad till våren 2020, men till en 
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följd av Coronapandemin startades arbetet under hösten. Bygg- och miljöförvaltningen startade arbetet redan 
under våren med en gemensam utbildningsdag för all personal med fokus på kultur och arbetssätt i den nya 
förvaltningen. Ett antal företag har intervjuats som en del i en fördjupad analys av Insiktsmätningen för 
Bygglov. En övergripande nulägesanalys är också genomförd inom ramen för Lätt & Rätt. En handlingsplan 
kommer att fastställas av styrgruppen för Lätt & Rätt under december månad 2020. 

Under våren införde bygglovsavdelningen en branschjour i syfte att skapa forum för att på ett bättre sätt kunna 
möta företagskunder. Branschjouren är återkommande varje vecka och ger framförallt återkommande kunder, 
till exempel arkitektfirmor eller husleverantörer, mer tid och möjlighet att kunna diskutera flera ärenden 
samtidigt. 

Under året har förvaltningen haft en ökad volym av beställningar av karta för bygglovsansökan, husutstakning 
och lägeskontroll, både i förhållande till budget och föregående år. Förvaltningen har klarat den ökade volymen 
med befintliga resurser. 

Viktiga händelser inom personalområdet 
Aktivitetsbaserat arbetssätt 

Framförallt början av året präglades av inflyttning till nya lokaler med aktivitetsbaserat arbetssätt i Stadshuset. 
Överlag har förvaltningens medarbetare varit nöjda med att sitta i de nya lokalerna, men på grund av Corona så 
har chefer och medarbetare sedan mars/april i hög grad arbetat på distans. Det medför att det är svårt att göra en 
fullständig utvärdering så här långt. 

 
Nya kollektivavtal 

2020 har centrala förhandlingar för nytt kollektivavtal för majoriteten av medarbetarna genomförts, dessa har 
dragit ut på tiden och nytt avtal fanns på plats november 2020. 

 
Arbetar mer strategiskt med kompetensförsörjning 

En arbetsmodell kring kompetensförsörjning är framtagen som innebär att kompetensförsörjningsarbetet blir 
inkluderat i övrigt arbete med verksamhetsutveckling. Analyser görs av verksamhetscheferna i samband med 
planeringsanalys på lång och kort sikt. Arbetet kommer ge en helhetsbild av förvaltningens behov av åtgärder 
under kommande år. 

 
Arbetsmiljö 

Under året har förvaltningens arbete med SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklats bland annat med 
framtagande av material till arbetsplatsträffar. Snabba och kontinuerliga medarbetarmätningar görs för att fånga 
upp tidiga förbättringsbehov på enheterna kring organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Organisationsutveckling 

En ny förvaltningsövergripande enhet, verksamhetsstöd, inrättades under sommaren. Förvaltningens 
administrativa arbete har kunnat effektiviseras, dels som en följd av sammanslagningen av två förvaltningar till 
en och dels på grund av övergången till digitalt arbetssätt inom bygglovsverksamheten. Nya behov av roller och 
kompetenser har identifierats för att nyttja digitaliserings möjligheter och för att driva omställningen till nya 
arbetssätt. En del tjänster har inte återbesatts och andra avvecklades för att ge utrymme åt nya roller. 

Nämndens kommentar kring Coronaviruset, Covid-19 
Under våren fick förvaltningen styra om fokus med anledning av Covid-19. Förvaltningsledningen har haft 
regelbundna avstämningsmöten utifrån det rådande läget, där frågor om bemanning, riskbedömning i 
verksamheten, behov av prioriteringar, samt behov av samverkan diskuterats. Situationen har krävt ett stort 
kommunikationsarbete och ett anpassat arbetssätt, t ex genom brevtillsyn, digitala möten med kunden, digitala 



Byggnadsnämnden  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 
 

   

 6 

seminarium och vid tillsyn ute på fält så sker tillsynen till största del utomhus. Öppet Hus har genomförts som 
vanligt, men via telefon eller via Teams. 
 
Personalen har uppmanats och i många fall valt att arbeta på distans där så varit möjligt. Under senhösten har 
alla som kan arbetat helt på distans utifrån de nya strängare allmänna råd. Via digitala möten och kontakter har 
arbetet kunnat genomföras med god kvalitet. Fältarbete, som tillsyn av olika slag, har utförts som vanligt, dock 
har man följt Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. Tack vare de digitala verktyg som kommunen 
använder har arbetet fungerat tillfredsställande. Förutsättningarna för att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö 
har prövats och utmanat organisationen. Under senhösten gavs medarbetare möjlighet att vid behov låna hem 
IT-relaterad utrustning. Nya tillsynsområden har tillkommit vilket berört Miljö&hälsoskyddsinspektörer, där 
arbetsbelastningen tidvis varit hög. 

Som helhet på förvaltningen har sjukfrånvaron under året legat på relativt låga nivåer jämfört med kommunen i 
sin helhet. Under senhösten har vi dock kunnat se en viss ökning. För Miljö & Hälsoskydd har sjukfrånvaron 
varit något högre jämfört med tidigare år. 

Förvaltningen har under året tagit fram en ny förvaltningsgemensam krisledningsplan, vilket påskyndades som 
en följd av läget med pandemin 

1.2 Årets resultat 
Utfallsrapport i miljoner kronor 

Miljoner kronor Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Intäkter 38,7 40,1 44,7 

Kostnader -67,5 -72,6 -72,9 

Netto -28,8 -32,5 -28,2 

Budget, netto -28,9 -29,1 -30,4 

Avvikelse 0,1 -3,4 2,2 

Utfall för förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd är inräknade i tabellen för 2018 och 2019 för att siffrorna ska vara jämförbara mellan 
åren. 

Kommentarer till verksamhet och utfall 
Byggnadsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 2,2 miljoner kronor. Intäkterna överstiger budget 
med 0,5 miljoner kronor och kostnaderna understiger budget med 1,7 miljoner kronor. Jämfört med 2019 har 
intäkterna och kostnaderna ökat med 4,6 respektive 0,3 miljoner kronor. 

Under året har förvaltningens fokusområden varit effektivisering, digitalisering och förbättrat företagsklimat. 
Två omorganiseringar har genomförts för att effektivisera verksamheten men också skapa utrymme för nya 
kompetenser med fokus på digitalisering och verksamhetsutveckling. 

De ekonomiska effekterna av pandemin ser olika ut för verksamheterna. För Bygglov och Geodata har 
efterfrågan ökat, vilket resulterat i långa handläggningstider och avgiftsreduktioner för bygglov. Trots detta är 
intäkterna högre än budgeterat, vilket både beror på ökad efterfrågan och ny taxa där avgiften baserat på 
genomsnittlig handläggningstid inte byggnadens yta. För Miljö och Hälsoskydd har pandemin inneburit ett nytt 
tillsynsområde, trängselkontroller, vilket medfört omprioritering av tillsynsplan och minskade intäkter. 
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Investeringar 

Miljoner kronor Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster    

Utgifter -536 -1 355 819 

Netto -536 -1 355 819 

Kommentar till investeringar 
Investeringsbudgeten för 2020 är 1 355 000 kronor. Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 819 000 
kronor. 

Nämnden har investerat i ett mätinstrument och en drönare till förvaltningen till det totala beloppet av 108 000 
kronor. Inför 2020 äskade nämnden investeringsmedel om 1 200 000 kronor för en övrig investering i form av 
inköp av fem totalstationer till Mätningsenheten. Under 2020 har tre totalstationer köpts in för 428 000 kronor. 
Orsaken till avvikelsen är dels lägre enhetskostnad än kalkylerat, dels minskat behov. 
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2020 
Konjunktur och Pandemi 

Det är tydligt att den pågående coronapandemin kommer att få stora negativa konsekvenser för såväl den 
globala som den svenska ekonomin. Det är dock fortfarande osäkert hur stora och hur långvariga dessa negativa 
konsekvenser kommer att bli, nationellt som lokalt i Kungsbacka kommun. 

Business Region Göteborg konstaterar i december 2020 att konjunkturläget i Göteborgsregionens näringsliv 
fortsatt förbättrats under tredje kvartalet och har växlat från lågkonjunktur till ett normalsvagt läge med 
indikatorn 93, en bit från nästa intervallgräns på mellan 99 och 101 som indikerar ett normalt konjunkturläge. 

Byggnadsnämnden i Kungsbacka ser inte den koppling mellan sin verksamhet och pandemi eller lågkonjunktur 
som befarats tidigare under året. Antalet inkommande nya bygglovsärenden och kartbeställningar har fortsatt 
ökat under året och det märks i december ingen avmattning i inflödet. 

Digitalisering och Företagsklimat 

Under året har det skett en enorm utveckling inom digitaliseringsområdet för alla typer av verksamheter i 
Sverige och Kungsbacka. Byggnadsnämndens medarbetare har hittat nya arbetssätt och använder tillgängliga 
verksamhetssystem system för att jobba på distans, möta de sökande och arbeta proaktivt med automatisering 
och att förenkla för företagare. Byggnadsnämnden har öppnat upp och utvecklat kommunikationen i och kring 
sin verksamhet till gagn för verksamheten i sin helhet och kommunens invånare och företagare. 
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3 Uppföljning mål 
Kommunens främsta styrdokument är visionen. Utifrån de utvecklingsområden som visionen lyfter fram och 
utmaningarna kommunen står inför, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen 
är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. 
De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd 
och överförmyndare i samverkan. Nämnderna ansvarar för att bidra till att vi når de kommunövergripande 
målen. Fokusområdena kan brytas ned till egna nämndmål, men nämnderna kan också välja att utgå direkt ifrån 
de kommunövergripande målen. 

Vi har en kommungemensam plan med prioriterade aktiviteter för att nå målen, som innebär att flera 
förvaltningar arbetar tillsammans med komplexa områden för att det ska bli ett bra resultat. Alla mål ska tas om 
hand men alla behöver inte göra allt. Nämnderna kan i och med det gemensamma målarbetet bidra i olika 
omfattning till de olika fokusområdena. Inom några områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre 
utsträckning. Förvaltningarna ansvarar för att ta fram genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt 
följa upp dem och redovisa till nämnden. 

Målarbetet utvärderas i samband med delårs- och årsbokslut, men också vid dialogträffar som vi kallar 
checkpoint. Måluppfyllelsen baseras både på en kvantitativ bedömning av indikatorer och på den kvalitativa 
uppföljning som nämnderna gör. Målen gäller under mandatperioden och och därför behöver vi vara uthålliga 
eftersom effekterna av flera satsningar kommer märkas först om något eller några år. 

Samordning 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen, vilket 
innebär att ta fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för att 
sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad 
analys. 

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 
livsstilar. 
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Byggnadsnämnden ser på lång sikt att digitalisering och automatisering av arbetsmoment är en viktig nyckel i 
effektiviseringsarbetet i sin verksamhet. En effektiv verksamhet hos byggnadsnämnden innebär  att målet om en 
attraktiv kommun att bo, verka och vistas i där attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljöer för olika 
behov, generationer och livsstilar lättare kan nås. 

Den största utmaningen för avdelningen är att korta handläggningstiderna, just effektiviteten (hur lång tid det tar 
att handlägga ett ärende) är det område som får sämst betyg i kundmätningar. 

För att vända den nedåtgående trenden har bygglovsavdelningen under året arbetat med både kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärder. 

Kortsiktiga åtgärder under året har bland annat varit att sätta till extra resurser i form av nyrekryterad personal 
och inhyrd bemanning, personalen har arbetat övertid och övriga arbetsuppgifter har skalats ner till ett 
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minimum. 

Under våren 2020 gjordes en kartläggning av vilka moment som ska automatiseras har skett under våren, och 
under hösten har ett flertal implementerats. Under våren har även en omfördelning av personalresurser skett som 
en följd av insparad administrativ tid efter systembytet förra hösten. Den tid som har vunnits kommer att läggas 
på rådgivning, det vill säga mer tid till att hjälpa kunderna framåt i processen. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Trygghetsindex för hur kommuninvånarna 
bedömer tryggheten (SCB:s 
medborgarundersökning, skala 0-100) 

63 64 60 59 65 

Bäst att bo, Kungsbackas placering i ranking 
av Sveriges kommuner enligt Tidningen 
Fokus. 

28 24 15 5 30 

Invånarnas helhetsbedömning av kommunen 
som en plats att bo och leva på. SCB:s 
medborgarundersökning, Nöjd Region-index, 
NRI, skala 0–100. 

72 72 68 69 72 

Invånarnas uppfattning om möjligheterna till 
fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s 
medborgarundersökning, index i skala 0–
100). 

66 66 66 65 67 

Antal påbörjade bostäder   501  575 

Antal färdigställda bostäder   418  575 

3.1.1 Öka kundnöjdheten för byggnadsnämnden 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Byggnadsnämnden ska öka kundnöjdheten. 

Fokusområde 
I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 
livsstilar. 

Nämndens bedömning 

Kommentar på nämndmål 
För att vända den nedåtgående trenden har bygglovsavdelningen under året arbetat med både kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärder. Den största utmaningen för avdelningen är att korta handläggningstiderna, just 
effektiviteten (hur lång tid det tar att handlägga ett ärende) är det område som får sämst betyg i kundmätningar. 

Kortsiktiga åtgärder under året har bland annat varit att sätta till extra resurser i form av nyrekryterad personal 
och inhyrd bemanning, personalen har arbetat övertid och övriga arbetsuppgifter har skalats ner till ett 
minimum. Dessa insatser har dessvärre inte till fullo lyckats arbeta bort kön, vilket innebär att många av 
bygglovsavdelningens kunder har fått uppleva alldeles för långa handläggningstider och en stor frustration. 

På lång sikt är digitalisering och automatisering av arbetsmoment en viktig nyckel i effektiviseringsarbetet. 
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Kartläggning av vilka moment som ska automatiseras har skett under våren, och under hösten har ett flertal 
implementerats. Under våren har även en omfördelning av personalresurser skett som en följd av insparad 
administrativ tid efter systembytet förra hösten. Den tid som har vunnits kommer att läggas på rådgivning, det 
vill säga mer tid till att hjälpa kunderna framåt i processen. Omorganisationen genomfördes 1 juni, men det är 
först under hösten som effekterna av den har märkts. För avdelningens kunder har det rent konkret inneburit att 
det har blivit lättare att komma i kontakt med rätt person, samt att få svar på frågor. 

Preliminära NKI-resultat visar att kundnöjdheten sjunkit för bygglov. Nämnden kommer att få en fullständig 
redovisning av resultat inklusive analys när resultaten för Insiktsmätningen är färdigställda. En första analys 
visar att det låga resultatet är tydligt kopplat till de långa handläggningstiderna. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Insikt, SKL:s servicemätning av kommuners 
myndighetsutövning, specifikt 
myndighetsområdet bygglov, NKI totalt 

54 44 40 38 62 

Direkt Feedback - webbenkät      

NKI-index resultatet i "Insikt", en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. NKI, Nöjd-kund-Index, möjliggör jämförelser 
över tid och med andra kommuner. Definitiva resultat publiceras i maj 2021. 
80 eller högre: Mycket högt, 
70 till 80: Högt, 
62 till 69: Godkänt, 
50 till 61: Lågt, 
50 eller lägre: Mycket lågt 

3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 
Borgmästaravtalet. 
-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan pågår i Kungsbacka och flera av byggnadsnämndens medarbetare är 
delaktiga i arbetet. Översiktsplanen har under sommaren varit ute på samråd och Byggnadsnämnden har lämnat 
ett remissvar. 

Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt verktyg för att hjälpa Byggnadsnämnden att arbeta hållbart, genom att 
den styr var bebyggelseutveckling med hjälp av förhandsbesked bör ske. Byggnadsnämnden anser att den nya 
översiktsplanen är ännu tydligare än den nuvarande över var ny bebyggelse ska ske. Det gör att 
Byggnadsnämnden under kommande år har ännu större möjligheter att arbeta hållbart. 

En projektbeställning om ny GIS-strategi har tagits fram och är beslutad av kommunstyrelsen. Ansvaret att ta 
fram en ny GIS-strategi ligger hos Samhällsbyggnadskontoret men byggnadsnämndens Geodataavdelning 
kommer att medverka i arbetet. Syftet med en GIS-strategi är att stödja en ökad användning och spridning av 
geografisk data och stödsystem. Strategin kommer också att beskriva ansvarsfördelningen för GIS-frågor och 
dess finansiering inom kommunen. 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än 
industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

2,3    2 

Antal resor per invånare gjorda med 
kollektivtrafik. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

65 73 74  75 

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 79% 79% 71%  99% 

Andel förnybar och återvunnen energi i 
kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

99% 99% 99%  99% 

Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för 
kommunens tjänsteresor med bil per 
årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

505 427 354  350 

Koldioxidutsläpp från kommunens 
tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. 
(Källa: Sveriges Ekokommuner) 

0,1 0,17 0,14  0,1 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % 
- Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 91% 89%  92% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % - Pojkar. 
(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod 
utifrån hälsosamtal med elever.) 

 91% 90%  92% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % 
- Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 75% 73%  80% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % 
- Pojkar.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 88% 81%  90% 

3.2.1 Byggnadsnämnden ska arbeta hållbart – socialt, ekonomiskt och miljövänligt 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Byggnadsnämnden ska arbeta med miljö och hållbarhet genom att fokusera bebyggelse, bostäder och 
verksamheter i huvudsak vid utvecklingsområden, serviceorterna och centralorterna. 
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Fokusområde 
Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 
Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor. 

Nämndens bedömning 

Kommentar på nämndmål 
Majoriteten av de planprogram och detaljplaner som pågår är nära utvecklingsområden, serviceorter och 
centralorter. 

Föregående år har detta mål redovisats med stöd av statistik över ansökningar om förhandsbesked som hitintills 
kommit  in till byggnadsnämnden under året som visat på en spridningen över kommunen. Ansökningarna har 
jämförts mot de positiva besluten om förhandsbesked under perioden och deras spridning i kommunen. 

För 2020 har bytet av verksamhetssystem inneburit att motsvarande statistik i dagsläget inte kan hämtas ur 
systemet på samma sätt. Måluppfyllelsen är byggd på bedömningen att förvaltningen inte ser några stora 
skillnader jämfört med föregående år. Arbetet är påbörjat med att utveckla de statistikrapporter som behövs. 

En projektbeställning om ny GIS-strategi har tagits fram och är beslutad av kommunstyrelsen. Ansvaret att ta 
fram en ny GIS-strategi ligger hos Samhällsbyggnadskontoret men byggnadsnämndens Geodataavdelning 
kommer att medverka i arbetet, som kommer att påbörjas under 2021. 

Syftet med en GIS-strategi är att stödja en ökad användning och spridning av geografisk data och stödsystem. 
Strategin kommer också att beskriva ansvarsfördelningen för GIS-frågor och dess finansiering inom kommunen. 

3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan 
mellan näringsliv och utbildning. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Bygglovsavdelningens kunder har efterfrågat ett antal insatser för att förbättra kundnöjdheten. Exempel på 
relationshöjande insatser som har genomförts är regelbundna möten i Tillståndslotsen, startmöten vid större 
byggprojekt där företagen får en utsedd kontaktperson i processen, Öppet hus för företagare, samt en digital 
branschdag med fokus på dialog och relation. 

Även det kommungemensamma initiativet Lätt & Rätt har varit en viktig del i förvaltningens förbättringsarbete. 
2020 har det pågått ett brett förankringsarbete och medarbetarna har visat ett stort engagemang, vilket bådar gott 
för kommande aktiviteter under 2021. 

Bygglovsavdelningen under året 2020 tyvärr inte kunnat leverera korta handläggningstider - det som är absolut 
viktigast för att få nöjda kunder. Detta trots att företagsärenden prioriteras framför andra. Såväl kortsiktiga som 
långsiktiga åtgärder har utförts för att komma tillrätta med kön. 

Kortsiktiga åtgärder under året har bland annat varit extra resurser i form av nyrekryterad personal och inhyrd 
bemanning, samt övertidsarbete. 

På lång sikt är digitalisering och automatisering av arbetsmoment en viktig nyckel i effektiviseringsarbetet. 
Under hösten har ett flertal moment automatiserats.  Den tid som utvinns kommer att läggas på rådgivning, det 
vill säga mer tid till att hjälpa kunderna framåt i processen. För avdelningens kunder har det rent konkret 



Byggnadsnämnden  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 
 

   

 14 

inneburit att det har blivit lättare att komma i kontakt med rätt person, samt att få svar på frågor. 

Geodataavdelningen har arbetat med en långsiktig åtgärd och har färdigställt en förstudie om "Öppna data". 
Med geodata menas kartor, bilder och annan grundläggande geografisk information. Förstudien tar upp effekter 
av och konsekvenser om byggnadsnämnden skulle tillgängliggöra geodata gratis. Att få tillgång till geodata är 
avgiftsbelagt idag enligt gällande taxa. Öppen data skulle innebära ökad kundnöjdhet och skulle kunna förenkla 
för företagarna i kommunen. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Insikt, SKRs servicemätning av 
kommunernas myndighetsutövning för 
företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt 
betygsindex 0-100, för hur företag i 
kommunen bedömer Kungsbacka kommuns 
myndighetsutövning, vilket är en viktig del av 
företagsklimatet. 

67 63 62  70 

Svenskt Näringslivs attitydundersökning av 
kommuners företagsklimat. Medelvärde 
utifrån skala 1-6, där företag bedömer 
företagsklimatet i Kungsbacka kommun. 

3 3,2 3,4  3,5 

3.3.1 Byggnadsnämnden ska öka och stärka relationen med företagare 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Byggnadsnämnden ska arbeta proaktivt med att stärka dialogen och relationen med kommunens företag, samt ge 
råd och stödja företagen i bygglovsprocessen. 

Fokusområde 
Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 

Nämndens bedömning 

Kommentar på nämndmål 
Exempel på relationshöjande insatser som har genomförts är regelbundna möten i Tillståndslotsen, startmöten 
vid större byggprojekt där företagen får en utsedd kontaktperson i processen, Öppet hus för företagare, samt en 
digital branschdag med fokus på dialog och relation. Alla ovanstående aktiviteter är efterfrågade av 
bygglovsavdelningens kunder och ett sätt att arbeta för att förbättra kundnöjdheten. 

Även det kommungemensamma initiativet Lätt & Rätt har varit en viktig del i förvaltningens förbättringsarbete. 
2020 har det pågått ett brett förankringsarbete och medarbetarna har visat ett stort engagemang, vilket bådar gott 
för kommande aktiviteter under 2021. 

Tyvärr så har inte bygglovsavdelningen under året kunnat leverera korta handläggningstider - det som är absolut 
viktigast för att få nöjda kunder. Detta trots att företagsärenden prioriteras framför andra. Såväl kortsiktiga som 
långsiktiga åtgärder har utförts för att komma tillrätta med kön. En handlingsplan för att korta 
handläggningstiderna är presenterad för nämnden i november 2020 med satta målsättningar för 
handläggningstider och avgiftsreducering. 

Kortsiktiga åtgärder under året har bland annat varit extra resurser i form av nyrekryterad personal och inhyrd 
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bemanning, samt övertidsarbete. 

På lång sikt är digitalisering och automatisering av arbetsmoment en viktig nyckel i effektiviseringsarbetet. 
Under hösten har ett flertal moment automatiserats.  Den tid som utvinns kommer att läggas på rådgivning, det 
vill säga mer tid till att hjälpa kunderna framåt i processen. För avdelningens kunder har det rent konkret 
inneburit att det har blivit lättare att komma i kontakt med rätt person, samt att få svar på frågor. 

Geodataavdelningen har arbetat med en långsiktig åtgärd och har färdigställt en förstudie om "Öppna data". 
Med geodata menas kartor, bilder och annan grundläggande geografisk information. Öppen data skulle innebära 
ökad kundnöjdhet och skulle kunna förenkla för företagarna i kommunen. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Insikt, SKL:s servicemätning av 
myndighetsområdet bygglov, NKI totalt 
företag 

54 50 40 38 62 

3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Byggnadsnämnden har bidragit till målet "I Kungsbacka utvecklas vi hela livet" genom att byggnadsnämnden 
under året har tagit emot tre praktikanter som, enligt dem själva, lämnat arbetsplatsen med ny kunskap. Den 
inplanerade PRAO-perioden för högstadieelever blev inställd av skolan på grund av rådande pandemi. 

Att ta emot praktikanter och PRAO-elever är ett effektivt sätt att bädda för en framtida god 
kompetensförsörjning. Vid ett flertal tillfällen har de personer som har gjort praktik stannat kvar på 
förvaltningen i en anställning. En annan effekt är också en kompetenshöjning hos de medarbetare som är 
handledare åt praktikanterna. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 
Meritvärdet utgörs av summan av de 17 
bästa betygen i elevens slutbetyg och kan 
max vara 340. 

229 240 238 245,7 245 

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i 
kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och 
SCB) 

2,4% 3% 2,2% 2,8% 2,5% 

Självkänsla och framtidstro för 
gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 
enligt Skolenkäten som genomförs i 
samarbete med Göteborgsregionen, GR. 

7,5  7,3  7,6 

Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets 
avgångselevers betygspoäng som kan vara 
max 20. 

13,9 13,9 13,8 14 14 



Byggnadsnämnden  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 
 

   

 16 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Andel vuxna personer som inte återkommit 
till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat 
försörjningsstöd (%) 

    90% 

3.4.1 Byggnadsnämnden ska sätta individen i centrum och erbjuda yrkespraktik till 
studenter från grundskola till universitet. 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Byggnadsnämnden ska sätta individen i centrum och erbjuda yrkespraktik till studenter från grundskola till 
universitet. Byggnadsnämnden ska ta emot universitetsstudenter som gör examensjobb. 

Fokusområde 
Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 

Nämndens bedömning 

Kommentar på nämndmål 
Under året har byggnadsnämnden tagit emot tre praktikanter som, enligt dem själva, lämnat arbetsplatsen med 
ny kunskap. Den inplanerade PRAO-perioden för högstadieelever blev inställd av skolan på grund av rådande 
pandemi. 

Att ta emot praktikanter och PRAO-elever är ett effektivt sätt att bädda för en framtida god 
kompetensförsörjning. Vid ett flertal tillfällen har de personer som har gjort praktik stannat kvar på 
förvaltningen i en anställning. En annan effekt är också en kompetenshöjning hos de medarbetare som är 
handledare åt praktikanterna. 

3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det 
goda livet. 
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med 
kommunen. 
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Byggnadsnämnden har under 2020 genom sitt arbete med digitalisering bidragit till målet "Ett medskapande 
samhälle och öppen attityd".  Under året har mycket arbete lagts ner på att få de grundläggande delarna av det 
nya systemstödet på plats. Bland annat så registreras ärenden från e-tjänsterna direkt in i systemet, vilket har 
sparat mycket administrativ tid. Kartläggning av vilka arbetsmoment som kan och ska automatiseras har skett 
under våren, och under hösten har ett flertal implementerats. Detta har sparat tid och tagit bort en del flaskhalsar 
i processen. 
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Det som våra kunder hittills har märkt är att det finns fler e-tjänster och att man på ett enklare sätt kan följa sitt 
ärende. 

Den administrativa tid som redan har frigjorts har lett till en omorganisation för att avdelningen ska kunna 
utnyttja resurserna optimalt. Bland annat så innebär det att mer fokus läggs på resurser för att svara på 
kundernas frågor gällande vad som behöver lämnas in vid ett bygglov. 

Geodataverksamheten har integrerat sin e-tjänst för beställning av karta direkt till verksamhetssystemet. Det 
minskar den manuella diarieföringen av ca 800 kartbeställningar per år och innebär en effektivisering av 
arbetsflödet kring kartbeställning. Även rättssäkerheten har höjts då risken för inmatningsfel markant minskats 
genom att arbetsflödet automatiserats. 

Geodataverksamheten arbetar med att synkronisera kommunens fastighetsgränser med Lantmäteriets uppgifter 
för att få en gemensam bas för fastighetsgränser. Effekten att beslutsunderlagen är korrekta och mer rättssäkra. 

Under 2020 har det inte skett någon aktiv marknadsföring av e-tjänsterna, vilket gör att det blir ungefär samma 
resultat som 2019. Under hösten 2021 kommer e-tjänsterna att marknadsföras, för att få upp användarantalet 
ytterligare. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Nöjd-inflytande index för hur 
kommuninvånarna bedömer möjligheterna till 
inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 
0-100). 

46 47 43  48 

Hållbart medarbetarengagemang, ett index 
för medarbetarnas samlade uppfattning om 
områdena motivation, ledarskap och styrning, 
skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten. 

77 76   79 

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av 
max 180. Jämix beräknas utifrån nio 
nyckeltal med skala 1–20. 

80 77 91  85 

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 
digitala förutsättningar      

3.5.1 Byggnadsnämndens ska ha ett digitalt arbetssätt 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Byggnadsnämnden ska ha ett digitalt arbetssätt för att frigöra tid för att kunna fokusera på den personliga 
kontakten med kunden. 

Fokusområde 
Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 

Nämndens bedömning 

Kommentar på nämndmål 
Under året har bygglovshanteringen gått från en analog ärendehantering och kommunikation till kunderna till att 
vara digital. Mycket arbete lagts ner på att få de grundläggande delarna av det nya systemstödet på plats. Bland 
annat så registreras ärenden från e-tjänsterna direkt in i systemet, vilket har sparat mycket administrativ tid. 
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Kartläggning av vilka arbetsmoment som kan och ska automatiseras har skett under våren, och under hösten har 
ett flertal implementerats. Detta har sparat tid och tagit bort en del flaskhalsar i processen. 

Det som våra kunder hittills har märkt är att det finns fler e-tjänster och att man på ett enklare sätt kan följa sitt 
ärende. 

Den administrativa tid som redan har frigjorts har lett till en omorganisation för att avdelningen ska kunna 
utnyttja resurserna optimalt. Bland annat så innebär det att mer fokus läggs på resurser för att svara på 
kundernas frågor gällande vad som behöver lämnas in vid ett bygglov. 

Geodataverksamheten har integrerat sin e-tjänst för beställning av karta direkt till verksamhetssystemet. Det 
minskar den manuella diarieföringen av ca 800 kartbeställningar per år och innebär en effektivisering av 
arbetsflödet kring kartbeställning. Även rättssäkerheten har höjts då risken för inmatningsfel markant minskats 
genom att arbetsflödet automatiserats. 

Geodataverksamheten arbetar med att synkronisera kommunens fastighetsgränser med Lantmäteriets uppgifter 
för att få en gemensam bas för fastighetsgränser. Effekten att beslutsunderlagen är korrekta och mer rättssäkra. 

Under 2020 har det inte skett någon aktiv marknadsföring av e-tjänsterna, vilket gör att det blir ungefär samma 
resultat som 2019. Under hösten 2021 kommer e-tjänsterna att marknadsföras, för att få upp användarantalet 
ytterligare. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Andel bygglovsansökningar via e-tjänst  35% 49,4% 48% 50% 

Andel beställningar av karta för 
bygglovsansökan via e-tjänst  62% 77,9% 78% 70% 
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4  Uppföljning direktiv 
Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som 
ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara 
ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda 
till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört 
direktivet. 

4.1 Direktiv upprätthålla kortare ledtider inom bygglovsprocessen 
Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
För att uppnå effektiv handläggning i bygglovsprocessen ska  handläggningstiden fram till besut från det att 
ärendet är komplett inte överskrida medianvärdet 8,7 veckor. 

Kommentar 
Under 2020 har handläggningstiden för bygglov varit lång, mesta delen av tiden över 10 veckor. Dels beror det 
på sviterna efter systembytet, dels på ökad ärendemängd under hela året. 

Kortsiktiga insatser som övertid, mer personalresurser och fokusveckor har inte gett önskad effekt. Långsiktiga 
insatser, som till exempel automatiserade arbetsmoment och förenklade processer har påbörjats. 

Att korta handläggningstiderna är den högst prioriterade uppgiften för förvaltningen 2021. 

Indikatorer Utfall 2020 

Status direktiv  

4.2 Direktiv stänga samtliga öppna, inaktiva ärenden 
Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Stänga och avsluta samtliga öppna, inaktiva ärenden i förvaltningens verksamhetssystem Byggreda. Arbetet sker 
i ett pågående projekt. 
(Skapat till nämndbudget 2017) 

Kommentar 
Under 2020 har projektet "Stänga ärende-projektet" kunnat avslutas. Från början fanns det 11 600 öppna 
ärenden, i dag finns det ett hundratal kvar som ska fortsätta vara öppna. Projektets avslut kommer att innebära 
att antalet tillsynsärenden minskar, då genomgången av de äldre ärendena i många fall har genererat 
tillsynsärenden, till exempel då bygglov inte följts. 

Projektet, som har pågått sedan början av 2016, har varit bygglovsavdelningens största insats för att ta hand om 
gamla synder. 

Indikatorer Utfall 2020 

Status direktiv  
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4.3 Direktiv vid möten med kunden ska vi vara mer lösningsorienterade 
Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Vid möten med kunden ska vi vara mer lösningsorienterade - det ska vara lätt att göra rätt. 

Kommentar 
Bygglovsavdelning har under året arbetat med flera saker för att underlätta för våra kunder. Vid behov och 
efterfrågan vid större projekt har vi bland annat haft flera möten tidigt i processen för att reda ut frågetecken och 
enas om smidigaste vägen fram. Kunderna har då också fått en dedikerad handläggare att ha kontakt med. 

Även det kommungemensamma initiativet Lätt & Rätt har varit en viktig del i förvaltningens förbättringsarbete 
för att få nöjdare företagskunder. 2020 har det pågått ett brett förankringsarbete och medarbetarna har visat ett 
stort engagemang, vilket bådar gott för kommande aktiviteter under 2021. 

Att få hjälp tidigt i processen är viktigt inte bara för företagare, utan även privatpersoner. Därför ställde vi tidigt 
om vårt populära Öppet hus från att vara "riktiga" möten till att vara på telefon. Allt för att möta kundernas 
behov i rådande pandemi. Under hösten har det också varit möjligt att ha digitala möten med en handläggare 
under Öppet hus. Detta för att förenkla för kunder som till exempel vill visa ritningar. 

Indikatorer Utfall 2020 

Status direktiv  

4.4 Byggnadsnämndens tillsynsplan ska revideras vid behov och 
beslutas om årligen. 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Byggnadsnämndens tillsynsplan ska revideras vid behov och beslutas om årligen. 

Fokusområde 
En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 

Kommentar 
Tillsynsplanen har varit uppe för beslut i byggnadsnämnden i december. 

Under året har de nya ärenden som har kommit in tagits om hand, precis enligt plan. Arbetet med att beta av 
skulden av tillsynsärenden har däremot tagit längre tid än planerat då personalresurser har "lånats" in till vanliga 
bygglovsärenden. 
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5 Kvalitetsdeklarationer 
Kvalitetsdeklarationerna vänder sig till dem vi är till för. De ska tydligt beskriva vad vi lovar. Deklarationerna 
är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och ett effektivt förbättringsverktyg för verksamheten. 

Område  Status Beskrivning Kommentar 

Handläggningstid
er 

 Uppnått 

Inom tre veckor från det att du 
fått del av ditt beslut om lov och 
kontaktat oss för att boka tid för 
ett tekniskt samråd, ska det 
tekniska samrådet kunna 
genomföras. 

 

 Uppnått 

Inom två arbetsdagar från det att 
slutsamrådet hållits ska du få ett 
slutbesked, om det finns 
förutsättningar att upprätta 
sådant. 

 

 Uppnått 
Inom fem arbetsdagar efter din 
beställning utför vi utstakning och 
lägeskontroll. 

 

 Uppnått 

Inom tre arbetsdagar skickar vi 
en skriftlig bekräftelse till dig på 
att din bygglovsansökan har 
kommit in till oss. 

 

Råd och 
information  Uppnått 

En gång i veckan ska du under 
Öppet hus kunna träffa en 
handläggare utan föregående 
bokning för att få råd och 
information. 

 

Tillgänglighet 
 Uppnått 

Inom två arbetsdagar ska du 
kunna komma i kontakt med en 
handläggare per telefon eller 
mail. 

 

 Uppnått Inom en arbetsvecka ska du 
kunna träffa en handläggare.  
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6  Verksamhetsmått 

6.1 Prestationsmått 

  Namn Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Beviljade bygglov, antalet nya en- och 
tvåbostadshus 131 204 156 181 149 

 
Beviljade bygglov för verksamheter 
(nybyggnad) 11 16 17 14 10 

 
Beviljade bygglov, antalet lägenheter i 
flerbostadshus 47 616 209 144 168 

 
Handläggningstid för bygglov, en- och 
tvåbostadshus 9 7 8 10 13 

 Nybyggnadskartor 135 89 105 233 262 

 Husutstakningar 328 300 294 259 257 

 Lägeskontroller 139 145 176 113 110 

Fördelningen av de olika storlekarna på de lägenheter som beviljats bygglov under 2020 redovisas som Bilaga 1. 

6.2 Effektmått 

  Namn Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Handläggningstid mindre än eller lika 
med 9 veckor 76% 73,3% 63,4% 71,1% 50% 

 

Andel av beslut som Länsstyrelsen tagit 
i år där beslutet är upphävt eller 
återförvisat till byggnadsnämnden (i 
procent) 

 26%  14%  24%  37%  

 
Andel av beslut tagna i år som har 
överklagats (i procent)     6,9% 
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7  Personal 

7.1 Kompetensförsörjning 

7.1.1 Attrahera/rekrytera 

Relativt många söker till våra lediga tjänster, men vår bedömning är fortsatt att det är få sökande med önskade 
kvalifikationer och erfarenhet. Därför görs insatser för att underlätta arbetet med att attrahera och rekrytera nya 
medarbetare. Bland annat tar förvaltningen löpande in praktikanter från universitet och yrkeshögskolor inom 
förvaltningens område samt genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Att ta emot praktikanter berikar vår 
verksamhet och ger oss också bättre möjligheter till att attrahera och rekrytera medarbetare nu och i framtiden. 
Förvaltningen har hittills i år haft fem praktikanter. Två språkpraktikanter och en YH-praktikant på 
bygglovsavdelningen samt en praktikant på miljö- och hälsoskydd och en på mätningsenheten. Förvaltningens 
ambition har varit att ta emot PRAO elever även i år men på grund av pågående pandemi har elever inte kunnat 
genomföra sin PRAO under våren som planerat. Även under våren 2021 kommer PRAO-perioden ställas in. 

Under våren har en ny digital introduktion för nya chefer i kommunen utformats. Även en ny digital 
introduktion för nya medarbetare är framtagen med syfte att komplettera den introduktionen som ges lokalt på 
varje enhet. Checklistor till chefer för introduktion av nya medarbetare är även framtagna vilket kommer att öka 
kvalitén i introduktionen av våra nya medarbetare. Beslut är taget i ledningsgruppen att dessa ska användas vid 
introduktion i förvaltningen. En väl genomförd introduktion är av stor vikt för att nya medarbetare ska känna sig 
välkomna och så snabbt som möjligt komma in i sitt nya uppdrag. 

En del i att kunna attrahera nya medarbetare handlar om att ha konkurrenskraftiga lönenivåer. Jämförelser görs 
därför kontinuerligt med omkringliggande kommuner liksom kommuner inom GR. Utifrån perspektivet 
marknadsmässiga löner har detta fått effekt i årets löneöversyn genom en särskild satsning på miljö-och 
hälsoskyddsinspektörer. 

På grund av Covid-19 har förvaltningen inte kunnat delta i rekryteringsmässor och dylikt hittills i år. 

7.1.2 Utveckla/behålla 

Förvaltningen försöker i den mån det går möjliggöra för medarbetarna att byta roll eller arbetsuppgifter inom 
förvaltningen och inom kommunen och ser positivt på intern rörlighet som ett led i individuell utveckling. 
Genomförd omorganisation inom verksamhetsstöd har inneburit nya och mer kvalificerade roller för några 
medarbetare. Systemförvaltare och Utvecklingsledare digitalisering är exempel på nya roller som införts för att 
förvaltningen ska vara rustad inför framtida utmaningar. 

Kompetensutveckling kopplat till de nya rollerna inom verksamhetsstöd påbörjades under hösten 2020. 

Under perioden har förvaltningen löpande arbetat med planering för befintligt och kommande 
kompetensförsörjningsbehov. Kompetensförsörjningsbehov och planering för åtgärder har analyserats av 
verksamhetscheferna ihop med förvaltningschef, HR, utvecklingsledare och ekonom under året vilket får ökad 
förståelse för förvaltningens behov som helhet. 

Kommunen har olika utvecklingsprogram där förvaltningens medarbetare är representerade. Alla chefer har nu 
slutfört kommunens ledarprogram "Leda i Utveckling" och majoriteten har även utfört fördjupningskursen. En 
medarbetare har genomfört årets omgång av "Jag vill bli chef". Genom insatser som dessa tror vi på en positiv 
effekt genom att medarbetare och chefer utvecklas och blir goda ambassadörer för förvaltningen och för ETT 
Kungsbacka. 

Arbetsmiljöarbetet är viktigt för att medarbetare ska trivas och vilja vara kvar i organisationen. Under våren 
2020 har alla enheter arbetat med så kallade PULS-mätningar för att fånga upp utvecklingsområden i 
arbetsmiljön tillsammans. Detta har fått effekten att arbetsmiljöfrågorna har fått större fokus på APT samt mer 
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delaktighet från medarbetarna. Frågorna och upplägget utvärderades i september vilket resulterade i att 
frågeställningar och metod omformulerats för att främja dialog och utveckling ytterligare. 

Vi har sedan tidigare arbetat med insatser för att höja kunskapsnivån kring arbetsmiljöfrågor och systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) i vår förvaltning. Som ett led i detta har vi under våren därför utvecklat ett årshjul med 
APT-material kring olika arbetsmiljöteman såsom tillbud och arbetsskador, friskfaktorer, kränkande 
särbehandling, arbetsgivarpolicy, drogpolicy och rehabilitering. Då en stor framgångsfaktor för ett gott 
arbetsmiljöarbete är dialog och delaktighet hos medarbetare och chefer är förhoppningen att APT-materialet ska 
tillföra en ökad möjlighet för detta och på det sättet stärka varje enhets eget arbetsmiljöarbete. 

7.1.3 Avsluta 

När en medarbetare slutar är det av värde att ta tillvara dennes erfarenheter och synpunkter som anställd. 
Samtliga medarbetare som slutar sin anställning på förvaltningen har ett avslutningssamtal med sin chef. 
Samtalen syftar till att medarbetaren ska få ett bra avslut av anställningen och ger möjlighet att utveckla 
verksamheten och ledarskapet. Samtalet syftar också till att kartlägga de kompetenser och ansvar som finns och 
planera för att överföra uppgifterna i arbetsgruppen eller för ersättaren. Att medarbetare slutar och går vidare i 
karriären är naturligt. För oss som arbetsgivare är det dock av vikt att säkerställa att personalomsättning inte är 
en följd av brister på arbetsplatsen. Avslutningssamtalen har därför en viktig funktion även utifrån denna aspekt 
samt ger en ökad chans att medarbetaren lämnar organisationen med en positiv känsla. 

Avslut av anställning som går att förutse, såsom pensionsavgångar, fångar vi upp och planerar för genom vårt 
kompetensförsörjningsarbete. 

  

  

7.2 Analys personalmått 
Att beakta i analysen av nyckeltal är att statistiken från och med årsskiftet innefattar hela Bygg- och 
miljöförvaltningen. Därför blir jämförelser med föregående period inte rättvisande då den statistiken är 
uppdelad på de tidigare respektive förvaltningarna.  

Vad gäller medarbetare som innehar en heltidsanställning är andelen på förvaltningen 95,9 %, vilket innebär att 
förvaltningen har en hög andel heltidsanställda medarbetare. Andelen heltidsanställda medarbetare har legat på 
en stabil nivå de senaste åren. Andel tjänstledigheter ingår inte i detta mått. 

Personalomsättningen är ett mått på andelen medarbetare som har slutat sin anställning delat med medelantalet 
tillsvidareanställda för perioden. Personalomsättningen för året är  19,7% vilket är högre än förra året men inte 
onormalt hög. En förklaring till den högre personalomsättningen är att medarbetare som byter befattning inom 
förvaltningen eller till annan förvaltning inom kommunen nu räknas med i statistiken. Under året har 
förvaltningen genom en omorganisation haft sju medarbetare som fått ny anställning inom förvaltningen. En 
medarbetare har fått anställning i en annan förvaltning inom kommunen. Fyra medarbetare har slutat sin 
anställning i kommunen av egen begäran och en uppsägning har verkställts. Tre medarbetare har under året gått 
i pension. 

Definitionen av korttidsfrånvaro är dag 1-14 och långtidsfrånvaro är från dag 15-60. Den totala sjukfrånvaron 
innefattar all sjukfrånvaro inklusive längre än 60 dagar. Då förvaltningen är liten innebär enstaka fall av längre 
sjukskrivningar en stor påverkan på nyckeltalet sjukfrånvaro. 

Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen uppgår under perioden till 4,6%. För kommunen som helhet är den 
totala sjukfrånvaron 7,6%. Inom Miljö- och hälsoskydd uppgår den totala sjukfrånvaron till 6,1%, inom 
Bygglovsverksamheten till 4,6% och inom Geodata till 2,4%. Korttidssjukfrånvaron ökade första halvan av året 
vilket vi tror är en effekt av coronapandemin, för helåret är korttidssjukfrånvaron dock lägre för förvaltningen 
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än föregående år.  Totalt sett har förvaltningen en lägre sjukfrånvaro i år jämfört med förra året. 

  

7.3 Resursmått 
  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Andel deltid 4% 5% 6,5% 4,1% 

 Andel heltid 96% 95% 93,6% 95,9% 

 Andel kvinnor som har deltid   5,4% 3,3% 

 Andel kvinnor som har heltid 96% 94,6% 94,6% 96,7% 

 Andel män som har deltid   8% 5,4% 

 Andel män som har heltid 96% 95,7% 92% 94,6% 

 Anställda andel kvinnor 67% 61,3% 59,4% 63,4% 

 Anställda andel män 33% 38,7% 40,6% 36,6% 

 Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad  98,5% 97,6% 98,6% 

 Anställda totalt 80 62 64 101 

 Antal medarbetare per chef  11,4 9,7 10,2 

 Antal medarbetare per enhetschef   19,3 18,4 

 Medarbetare 30 - 39 år 24% 25,8% 35,9% 36,6% 

 Medarbetare 40 - 49 år  24,2% 21,9% 27,7% 

 Medarbetare 50 - 59 år  19,4% 17,2% 23,8% 

 Medarbetare 60 år och äldre  12,9% 12,5% 7,9% 

 Medarbetare yngre än 30 år 18% 17,7% 12,5% 4% 

 Medelålder 43 43 42 44 

 Pensionsavgångar 3  1 3 

7.4 Effektmått 
  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Frisknärvaro 60,6% 46% 52,9% 65,8% 

 Frisknärvaro Kvinnor  34% 48,8% 57,5% 

 Frisknärvaro Män  66,7% 59,3% 78,7% 

 Korttidssjukfrånvaro 2,1% 3% 2,6% 2,3% 

 Korttidssjukfrånvaro Kvinnor 2% 3,7% 3% 2,5% 

 Korttidssjukfrånvaro Män 2,5% 1,9% 2% 2% 

 Långtidssjukfrånvaro 1,9% 2,7% 2,7% 2,2% 

 Långtidssjukfrånvaro Kvinnor 2,5% 4,4% 4,1% 3,4% 
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  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Långtidssjukfrånvaro Män 0,5% 0% 0,4% 0,4% 

 Personalomsättning 19,2% 13,1% 8,2% 19,7% 

 Sjukfrånvaro Kvinnor 4,5% 9,2% 7,1% 5,9% 

 Sjukfrånvaro Män 3% 1,9% 2,4% 2,5% 

 Sjukfrånvaro Totalt 4% 6,3% 5,2% 4,6% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer  38,7% 32,8% 36,1% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Kvinnor  44% 40% 44,9% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Män  0% 0% 2% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre   1,1% 4,5% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år   5,8% 4,4% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre   6% 4,9% 

 Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd  51,6 18,5 15,6 
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8 Ekonomi 

8.1 Uppföljning driftbudget 
Drift (belopp tkr) 

Uppföljningsnivå (belopp i tkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 
2020 

Nämnd -1 346 -1 190 -1 125 65 

Bygglov & Geodata     

Intäkter 25 918 29 005 30 894 1 889 

Kostnader -44 051 -45 566 -43 226 2 340 

Miljö & Hälsoskydd     

Intäkter 14 249 15 140 13 758 -1 382 

Kostnader -27 198 -27 790 -28 521 -731 

Summa -32 428 -30 401 -28 220 2 181 

Budgetjustering +183 000 kronor för särskilda lönesatsningar ingår per december. Per augusti var budgetramen 30 218 000 kronor. 

Kommentarer 
Sammanfattning 

Byggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2020 på 2,2 miljoner kronor. De sammanlagda intäkterna 
överstiger budget med 0,5 mnkr och kostnaderna är sammantaget 1,7 miljoner kronor lägre än budgeterat. 

Bygglovs- och Geodataverksamheten redovisar ett överskott på 4,2 miljoner kronor. Intäkterna överstiger 
budget med 1,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på ökad efterfrågan på bygglov och kartunderlag samt 
en mer ändamålsenlig taxa där vi tar betalt baserat på genomsnittlig handläggningstid inte byggnadens yta. 
Kostnaderna understiger budget med 2,3 miljoner kronor. Merparten av avvikelsen, 1,9 miljoner kronor, 
förklaras av lägre personalkostnader än planerat. Resterande avvikelse är i första hand en effekt av restriktioner 
till följd av Covid-19 då resor, utbildningar och gemensamma personalaktiviteter inte genomförts. 

Miljö- och Hälsoskyddsverksamheten redovisar ett underskott på 2,1 miljoner kronor. Intäkterna är 1,4 miljoner 
kronor lägre än budgeterat och kostnaderna sammantaget 0,7 miljoner kronor högre än budget. 
Personalkostnaderna är i balans med budget. Underskottet på kostnadssidan beror på engångskostnader till följd 
av införande av nytt verksamhetssystem som enligt kommunövergripande riktlinjer tas av driftbudgeten. 
Avvikelsen för intäkterna förklaras främst av omprioriteringar av tillsynsplanen till följd av Covid-19 samt 
avvikelser i utfall jämfört med budget för fasta årliga avgifter samt tillsyn av små avlopp. 

Jämförelse med föregående år 

Nämnden 

Jämfört med 2019 har kostnaderna minskat med knappt 0,2 miljoner kronor. Den främsta orsaken till 
minskningen är de rekommendationer och restriktioner som införts till följd av Covid-19. Vi ser ett minskat 
deltagande vid nämndsammanträden under 2020 i första hand för personer i riskgrupper. Den budget som 
avsatts för utbildningar och studiebesök har inte heller kunnat utnyttjas under året. 

Bygglov och Geodata 

Intäkter 
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Intäkterna har ökat med 5,0 miljoner kronor jämfört med 2019. För Bygglovsenheten har avgifterna ökat med 3 
miljoner kronor och för Geodata med 1,3 miljoner kronor. Resterande ökning på 0,7 miljoner kronor avser 
försäljning av konsulttjänster för Geodata. 

Ökningen av avgifterna beror främst på den nya taxa som trädde i kraft i oktober 2019 där vi tar betalt baserat 
på genomsnittlig handläggningstid och självkostnad för respektive ärendetyp i stället för som tidigare baserat på 
bygglovets yta. Men ökningen beror också på en ökad efterfrågan på verksamhetens tjänster jämfört med 2019. 
Även ökningen av konsulttjänster beror på ökat timpris samt ökad efterfrågan. 

Kostnader 

Kostnaderna har minskat med 0,8 miljoner kronor, varav personalkostnaderna med 0,2 och övriga kostnader 
med 0,6 miljoner kronor. Den främsta orsaken till minskningen av personalkostnaderna är den omorganisering 
av administrativ- och stabspersonal som genomfördes vid sammanslagningen av Bygglovsförvaltningen och 
Miljö & Hälsoskyddsförvaltningen 1 januari 2020. 

För de övriga kostnaderna är det i första hand resor, utbildning samt konsulttjänster som står för minskningen. 
Att kostnaderna för resor och utbildning minskat är direkt kopplat till restriktionerna till följd av Covid-19 som 
inneburit att möjligheterna att gå på externa utbildningar varit starkt begränsade. Trots att förvaltningen betalat 
knappt 1,0 miljoner kronor för införande av det nya verksamhetssystemet ByggR har konsultkostnaderna 
minskat något i jämförelse med 2019. De interna konsultkostnaderna för remisshantering till Miljö & Hälsa har 
till exempel försvunnit i och med sammanslagningen av förvaltningarna. 

Miljö och Hälsoskydd 

Intäkter 

För Miljö- och Hälsoskyddsverksamheten har intäkterna minskat med 0,5 miljoner kronor jämfört med 2019. 
De fasta förskottsbetalade årliga avgifter har minskat med 0,5 miljoner kronor. Det antal verksamheter som 
enligt taxan betalar fast årlig avgift var färre än 2019, vilket resulterar i lägre intäkter. 

De rörliga intäkterna för prövning och tillsyn har minskat med 1,0 miljoner kronor, men detta kompenseras av 
ökade bidrag, varav merparten är bidrag relaterade till Covid-19. 

Kostnader 

Kostnaderna har ökat med 1,3 mnkr. Personalkostnader +2,0 och övriga kostnader -0,7. Merparten av de ökade 
personalkostnaderna avser administrativ- och stabspersonal. I och med sammanslagningen med 
Byggnadsförvaltningen har verksamheten ökat både administration och stab till exempel i form av 
förvaltningsjurist, utvecklingsledare och systemförvaltare. 

Införande av nytt verksamhetssystem har kostat knappt 0,9 mnkr exklusive nedlagt arbetstid men trots detta har 
de övriga kostnaderna minskat med 0,7 miljoner kronor. Även här ser vi de största minskningarna när det 
gäller resor och utbildning som ett resultat av restriktionerna till följd av Covid-19. De totala 
konsultkostnaderna har också minskat något. Störst är minskningen av juridiska konsulter där behovet av 
konsulthjälp minskat i och med att vi nu har en förvaltningsjurist. 

Jämförelse med budget 2020 

Nämnden 

Nämnden redovisar ett överskott mot budget på +0,1 miljoner kronor. Överskottet avser både arvoden och 
övriga kostnader. Per augusti var prognosen ett underskott på -0,2 miljoner kronor, vilket främst avsåg arvoden. 
Vi ser att deltagandet på sammanträden främst för personer i riskgrupper är lägre än prognostiserat, vilket 
inneburit lägre kostnader. Utbildningar eller studiebesök har inte heller kunnat genomföras under hösten till 
följd av restriktioner i samband med Covid-19. 

Bygglov och Geodata 
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Sammantaget redovisar verksamheten ett positivt resultat för 2020 om 4,2 miljoner kronor. Intäkterna överstiger 
budget med 1,9 miljoner kronor och kostnaderna understiger budget med 2,3 miljoner kronor. Resultatet är 
mycket glädjande eftersom verksamheten redovisade ett underskott mot budget på -3,0 miljoner kronor 2019. 
Överskottet är ett resultat av förvaltningens effektiviseringsarbete, men också effekten av en mer ändamålsenlig 
taxa samt hög efterfrågan under 2020. 

Intäkter 

Intäkterna överstiger budget med totalt 1,9 miljoner kronor. Intäkterna för Bygglovsverksamheten överstiger 
budget med 0,4 miljoner kronor. Antalet bygglovsansökningar har ökat jämfört med 2019. Denna ökning i 
kombination med sviterna av systembyte har resulterat i långa handläggningstider och avgiftsreduktioner för 
Bygglovsverksamheten. Totalt har verksamheten reducerat avgiften för knappt 300 bygglovsansökningar till ett 
totalbelopp på 2,3 miljoner kronor. Trots detta är intäkterna högre än budgeterat. Det beror dels på att det varit 
svårt att lägga budget eftersom 2020 är det första året med vår nya taxa. Vi ser i efterhand att intäktsbudgeten är 
försiktigt lagd. Den nya taxan innebär också bättre kostnadstäckning per ärendetyp eftersom avgiften baserat på 
genomsnittlig handläggningstid per ärendetyp och inte byggnadens yta som inte är relaterat till 
handläggningstiden. 

Intäkterna för Geodataavdelningen överstiger budget med 1,5 miljoner kronor. Även här har efterfrågan varit 
större än tidigare år. Det som ökat mest under året är antalet nybyggnadskartor som nästan är dubbelt så högt 
som budgeterat. Avgifterna överstiger budget med 0,6 miljoner kronor och uppdragsintäkterna med 0,8 miljoner 
kronor. Ett nytt avtal med högre timpris skrevs inför 2020 med systerförvaltningen Teknik om 
mätningsuppdrag, vilket inneburit högre intäkter. Verksamheten har också fått knappt 0,1 miljoner kronor i 
bidrag för sjuklönekostnader till följd av Covid-19. 

Kostnader 

De totala kostnaderna är 2,3 miljoner kronor lägre än budgeterat för 2020. Personalkostnaderna är 1,9 miljoner 
kronor lägre än budget. Avvikelsen beror på flera olika personalförändringar som inte var kända när budgeten 
lades. Det gäller pensionsavgångar, föräldraledighet där vikarie inte tagits in samt en lägre bemanning än 
planerat för Mätningsenheten. Men också den omorganisering av administrativ personal som genomförts under 
året. 

De övriga kostnaderna är 0,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Kostnaderna för utbildning och andra 
planerade personalaktiviteter understiger budget eftersom merparten av denna typ av aktiviteter ställts in under 
2020 som en effekt av Covid-19. De totala konsultkostnaderna är något högre än budgeterat då 
Bygglovsenheten tagit in konsulter under hösten för att komma ikapp med bygglovsansökningarna. 
Geodataverksamheten däremot har inte kunnat utnyttja årets budget på 0,5 miljoner kronor för kartutveckling i 
form av flygfotografering. För att säkra budgeten för nödvändig kartutveckling begär nämnden därför att detta 
belopp ombudgeteras till 2021. 

Miljö och Hälsoskydd 

Sammantaget redovisar verksamheten ett underskott på 2,1 miljoner kronor. Intäkterna är 1,4 miljoner kronor 
lägre än budgeterat och kostnaderna överstiger budget med 0,7 miljoner kronor. 

Intäkter 

Intäkterna för Miljö- och Hälsoskyddsverksamheten avviker mot budget med -1,4 miljoner kronor. De fasta 
förskottsbetalade årliga avgifterna avviker mot budget med -0,5 miljoner kronor, -0,2 miljoner kronor för 
tillsyn av livsmedel, tobak och serveringstillstånd respektive -0,3 för miljöbalkstillsynen. Avvikelserna är 
ovanligt stora 2020. Tidigare år har verksamheten i de flesta fall fakturerat ett högre belopp än budgeterat. 
Budget för de fasta årliga avgifterna baseras på det antal kunder som finns registrerade i verksamhetssystemet 
under hösten. Här ser vi att det skett en ovanligt stor förändring av kunderna som vi inte fångat upp i 
budgetprocessen. Tidigare år har vi också inventerat nya tillsynsobjekt under året, vilket gjort att årlig avgift för 
nya verksamheter fakturerats löpande. 
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De rörliga tillsynsavgifterna avviker mot budget med -1,9 miljoner kronor. Avvikelsen gäller 
miljöbalkstillsynen. Generellt är verksamheten sårbar för förändringar som innebär omprioritering av planerad 
debiterbar tillsyn eftersom det får en direkt påverkan på intäkterna om den debiterbara tiden minskar. Under 
2020 har tillsynen inte fortlöpt enligt plan och tillsynsplanen har reviderats av nämnden två gånger. Året har 
präglats av flera förändringar och en pågående pandemi. 

Verksamheten fick ett nytt tillsynsområde, trängselkontroller, vilket inneburit att planerad debiterbar tillsyn 
motsvarade 400 timmar och 0,4 miljoner kronor flyttats till 2021. Pandemin innebar också ett betydligt större 
antal av- och ombokade tillsynsbesök under våren än tidigare, vilket minskade effektiviteten i vår tillsyn under 
omställningsperioden till mer digital tillsyn och tillsyn på distans. 

Förvaltningen har också arbetat med två stora projekt under året, införande av nytt verksamhetssystem och 
framtagande av en ny taxa för miljöbalkstillsynen. Båda dessa projekt har tagit mer resurser i anspråk än 
planerat. Framtagandet av den nya miljöbalkstaxan fanns inte med i grundplaneringen för 2020 och beräknas ha 
orsakat ett intäktsbortfall på 0,4 miljoner kronor. 

Antalet små avlopp som kunde få tillsynsbesök under 2020 var lägre än budgeterat. Detta till följd av en 
snabbare utbyggnad av kommunalt avlopp samt bildandet av fler avloppsföreningar än förväntat. Detta innebar 
minskade intäkter med drygt 0,5 miljoner kronor. Denna förändring ingår i de revideringar av tillsynsplanen 
som som beslutats av nämnden för Miljö & Hälsoskydd under 2020. 

Minskningen av de rörliga tillsynsavgifterna kompenseras delvis av ökade bidrag och övriga intäkter som 
avviker mot budget med +1,0 miljoner kronor. Totalt har verksamheten fått 0,8 miljoner kronor i bidrag 
relaterade till Covid-19. Drygt 0,4 miljoner kronor avser ett statsbidrag för det nya tillsynsansvaret för 
trängselkontroller. Resterade belopp gäller ersättning för sjuklönekostnader. Övriga bidrag avviker mot budget 
med +0,2 miljoner kronor och gäller bidrag från Arbetsförmedlingen och projektbidrag från Länsstyrelsen. 

Kostnader 

Kostnaderna överstiger budget med 0,7 miljoner kronor. Personalkostnaderna är i balans med budget, 
avvikelsen avser övriga kostnader. Underskottet beror på engångskostnader i samband med införande av ett 
nytt verksamhetssystem, EDP Vision, som kostat knappt 0,9 mnkr exklusive nedlagt arbetstid. Detta belopp 
fanns inte med i budget för 2020. Även för miljö- och hälsoskyddsverksamheten är kostnaderna för resor och 
utbildning lägre än budgeterat till följd av restriktioner på grund av Covid-19. Resterande kostnader är i balans 
med budget. 

8.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott 

Byggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2020 på 2,2 miljoner kronor. Nämnden kan därför återställa 
den negativa resultatfonden från 2019 på -0,3 miljoner kronor som planerat och även föra med sig en positiv 
resultatfond till 2021. 

8.2 Uppföljning investeringsbudget 
Investeringar (belopp tkr) 

(Belopp i tkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 
2020 

Löpande årliga investeringar     

Utgifter 0 -155 -108 47 

Övriga investeringar     

Inkomster     
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Utgifter 0 -1 200 -428 772 

Netto 0 -1 355 -536 819 

Kommentarer 
Löpande årliga investeringar 

Grundbudgeten för löpande årliga investeringar 2020 var 255 000 kronor. En ramjustering, flytt av 
investeringsbudget, på 100 000 kronor har gjorts till enheten Fordon på Serviceförvaltningen. Ramjusteringen 
avser en investering i inredning till en ny bil till Mätningsenheten. Enligt gällande rutiner flyttas löpande årliga 
investeringar som gäller fordon till enheten Fordon på Serviceförvaltningen som har helhetsansvaret för 
kommunens fordonshantering. 

Två investeringar har genomförts under året till totalbeloppet 108 000 kronor. Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 
har investerat i ett mätinstrument för provtagning vid tillsyn av små avlopp och Mätningsenheten har investerat i 
en drönare. Drönaren kommer att användas till att testa och utvärdera nya arbetssätt på Mätningsenheten under 
2021. Budgetavvikelsen för löpande årliga investeringar är +47 000 kronor. 

Övriga investeringar 

Inför budget 2020 äskade nämnden pengar för en investering i 5 totalstationer till Mätningsenheten på 1,2 
miljoner kronor. Under 2020 har enheten köpt 3 totalstationer för knappt 428 000 kronor. Vi ser att vi gjorde en 
felkalkylering när det gäller kostnaden per enhet som vid upphandlingen var betydligt lägre än kalkylerat. 
Mätningsenhetens behov har också förändrats och därför köptes bara 3 totalstationer. Den främsta orsaken till 
det är att personalstyrkan minskat med en anställd, vilket inneburit att vi inte behövde köpa in så många 
totalstationer som planerat. Budgetavvikelsen för övriga investeringar blir därför + 772 000 kronor. 

8.2.1 Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) 

Projnr Text Utfall tom 
2019 

Budget 
2020 

Bokslut  
2020 

Avvikelse 
2020 

Summa projekt >5 Mkr     

Kommentarer 
Detta avsnitt är inte aktuellt för Byggnadsnämnden som inte har några investeringsprojekt med budget över fem 
miljoner kronor. 
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9 Hållbarhetsbokslut 
Hållbar utveckling är något som genomsyrar kommunens alla verksamheter, såväl socialt som ekologiskt och 
ekonomiskt. Ett hållbart samhälle kan inte skapas genom enskilda och avgränsade projekt. Allt vi gör påverkar 
hållbarheten – antingen positivt eller negativt. 

Byggnadsnämndens uppdrag utgår från Plan- och bygglagen som i sin portalparagraf säger att nämnden ska 
"...med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer." 

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom kart- och byggväsendet och för delar av 
kommunens detaljplaneverksamhet. Nämndens ansvarsområden är en viktig byggsten i kommunens totala 
samhällsplanering och nämnden utför sitt uppdrag utifrån de kommunövergripande mål, nämndmål och direktiv 
som beslutas varje år. Övriga mål och inriktningsbeslut finns i flera styrdokument, bland annat Översiktsplanen 
och Mål för bostadsbyggande. Alla dessa mål och direktiv hjälper byggnadsnämnden att bidra till att skapa ett 
socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. 

I Kungsbacka kommuns hållbarhetsarbete har byggnadsnämnden ett fokus inom områdena 
näringslivsutveckling och samhällsplanering. Nämnden och förvaltningen arbetar aktivt för att  förenkla för 
företagare som får tillsyn eller söker bygglov. Nämndens arbete med att automatisera handläggningen av 
bygglov ingår också här. Inom området samhällsplanering så har byggnadsnämnden arbetat med miljö och 
hållbarhet genom att fokusera bebyggelse och lägga bostäder och verksamheter vid utvecklingsområden, 
serviceorterna och centralorterna. Nämnden deltar också i arbetet med kommunens nya översiktsplan. 

De relevanta mål inom Agenda 2030 som berör byggnadsnämndens arbete är mål 8, 10-13, 15 och 16. Ref. 
https://www.globalamalen.se/ 
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10 Verksamhet som utförs av externa aktörer 
Kommundirektören har fått i uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer. 
Kommundirektören ska kartlägga andelen tjänster som utförs av externa aktörer i syfte att öka denna andel 
under följande fyra åren. Detta ska återrapporteras i årsredovisningen. 

Verksamhet Andel av 
verksamhetsvolym 

Kostnad för 
verksamhet 

 Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

     

Detta avsnitt är inte aktuellt för Byggnadsnämnden. 
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