
 

Aprilrapport 

Plan- och byggnadsnämnden 
2022 
  



2 

Innehållsförteckning 
1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle ................................................... 3 

2 Verksamhet .................................................................................................................................. 3 

2.1 Uppföljning av grunduppdrag ............................................................................................................. 3 

3 Personal ....................................................................................................................................... 3 

3.1 Kompetensförsörjning ........................................................................................................................ 3 

4 Ekonomi ....................................................................................................................................... 4 

4.1 Driftredovisning .................................................................................................................................. 4 

 

  



3 

1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 
Det är en stor efterfrågan på nya detaljplaner och ännu märks ingen nedgång i förfrågningar 
trots rapporter om brist på material och ökade priser inom byggsektorn samt en befarad 
kommande lågkonjunktur i byggbranschen. 

Störst intresse för nya detaljplaner finns i centralorten samt de nordvästra delarna av 
kommunen. Det går dock att skönja ett ökat intresse i de sydvästra samt nordöstra delarna av 
kommunen. Ett stort arbete med lokaliseringsstudier av skolor och förskolor pågår. Just nu 
pågår arbete med lokaliseringsstudier för förskolor i Ubbhult, Sätila, Hyssna och Kinna. 

Arbetet med att digitalisera alla detaljplaner pågår för fullt som en del i arbetet med en 
smartare samhällsbyggnadsprocess. Nästan alla planer är nu tolkade i sina ytor, återstår gör 
granskning av bestämmelsetolkning på mindre än hälften av planerna. 

 

2 Verksamhet 

2.1 Uppföljning av grunduppdrag 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög 
grad Delvis I låg grad Inte alls 

Bygglov och detaljplaner  X    

Bygglov och detaljplaner 

Totalbedömningen är att verksamheten prognostiseras uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag i 
hög grad 2022. Bedömningen är densamma som i årsrapporten 2021. 

 

3 Personal 

3.1 Kompetensförsörjning 

I dagsläget finns inga bristyrken inom nämndens verksamhetsområde. 
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4 Ekonomi 
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall och prognos för 2022. 

4.1 Driftredovisning 

Tabell Driftredovisning 

Aprilrapport 2022 

  Utfall 2021 2021-04-
30 

2022-04-
30 Prognos Budget Avvikelse 

Total       

Intäkter 12 157 2 664 4 073 10 210 9 880 330 

Personalkostnader -13 237 -3 253 -4 234 -13 050 -13 925 875 

Övriga kostnader -2 865 -509 -983 -3 076 -2 855 -221 

Nettokostnader -3 945 -1 098 -1 144 -5 916 -6 900 984 

Nämnd, ledning, 
adm       

Intäkter 47 7 26 0 0 0 

Personalkostnader -3 592 -895 -1 274 -3 750 -3 753 3 

Övriga kostnader -718 -164 -352 -1 155 -999 -156 

Nettokostnader -4 263 -1 052 -1 600 -4 905 -4 752 -153 

Planverksamhet       

Intäkter 2 541 192 606 2 690 2 690 0 

Personalkostnader -3 509 -835 -1 150 -3 544 -3 687 143 

Övriga kostnader -1 168 -146 -340 -932 -887 -45 

Nettokostnader -2 135 -789 -884 -1 786 -1 884 98 

Kartverksamhet       

Intäkter 1 221 80 552 900 855 45 

Personalkostnader -790 -195 -224 -743 -743 0 

Övriga kostnader -143 -33 -43 -176 -156 -20 

Nettokostnader 288 -147 284 -19 -44 25 

Bygglovsverksamhet       

Intäkter 8 347 2 385 2 890 6 620 6 335 285 

Personalkostnader -5 346 -1 328 -1 587 -5 013 -5 742 729 

Övriga kostnader -835 -166 -247 -813 -813 0 

Nettokostnader 2 165 891 1 056 794 -220 1 014 

Analys av driftredovisning 

Plan- och byggnadsnämndens utfall per 2022-04-30 visar ett utfall på 1,1 mnkr vilket är 17 
procent av nämndens budgetram på 6,9 mnkr. Nämnden prognostiserar ett överskott om 
984 tkr. Avvikelser finns mellan nämndens verksamhetsområden och kommenteras särskilt 
nedan. 

Nämnd / ledning / administration 

Verksamheten redovisar per den sista April nettokostnader som är i nivå med periodens 
budget. En oförsedd kostnad kopplat till verksamhetssystemet gör dock att prognosen för 
helår blir ett mindre underskott. 
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Planverksamhet 

Planverksamhetens periodutfall har kostnader i nivå med budget, dock mindre intäkter p.g.a. 
släpande fakturering. Intäkterna väntas återhämta sig under senare delen av året. 
Helårsprognosen ger ett litet överskott på ca 100tkr. 

Kartverksamhet 

Verksamheten redovisar per den sista April intäkter långt över budget för samma period. 
Redovisade kostnader stämmer väl överens med periodens riktvärde. Prognosen för 
verksamheten är ett något högre resultat än budgeterat. 

Bygglovsverksamhet 

Redovisade intäkter per den sista April ligger ca 0,5 mnkr högre än föregående år. Vi har sett 
en försiktig minskning av ärenden under de första fyra månaderna, men räknar med ett högre 
ärendeflöde resterande del av året och intäkterna väntas överstiga budget med ca 300 tkr. 
Helårsprognosen för verksamheten motsvarar ett överskott om 1 mnkr. 

Specifikation av statsbidrag 

Statsbidrag 

Statsbidrag (mnkr) Utfall 
2021 

Utfall 
30/4 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Energimyndigheten (0,1) 0,32 0,1 0,32 0,32 

Summa 0,32 0,1 0,32 0,32 

Kommentar statsbidrag 

0,1 mnkr av totalt beviljat 0,32 mnkr från Energimyndigheten för energi- och klimatrådgivning 
och redovisas under bygglovsverksamheten. 
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