
 PROTOKOLLSUTDRAG 4 (43)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2020-05-20 

 

§ 52 Tertialrapport 1 Bygg- och 
miljönämnden 

 Dnr ALL.2020.542 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till verksamhetsrapport april 1 2019 

godkänns samt underlaget överlämnas till Kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning  

2. Beslutet justeras omedelbart.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S) och Britt-Marie Gerdin (S) deltar inte i 
beslutet. 

Katarina Olofsson (SD) och Jan Ramstedt (SD) deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Verksamhetsrapporten innehåller en redogörelse för bygg- och miljönämndens 
verksamhet och resultat under årets första fyra månader (tertial 1). Dessutom 
innehåller rapporten en helårsprognos för nämndens ekonomiska resultat.  

Upplands-Bro kommun placerar sig under 2019 i topp i en undersökning över 
service till företag. Resultatet, nöjd-kund-index (NKI), ligger på 76, på en skala 
0–100, vilket placerar Upplands-Bro som tredjebästa kommun i Stockholms 
län. Även förra året låg kommunens NKI på 76.  

Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det 
gäller framför allt miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och alkohol.  

Avseende bygglov präglas perioden av en markant förändrad byggmarknad 
gällande både volym och typ av ärenden med lägre intäkter än budgeterat.  

Bygg- och miljönämnden redovisar sammantaget ett underskott på -1 858 tkr i 
förhållande till budget. Intäkterna är -2 031 tkr lägre än budgeterat. 
Kostnaderna är 173 tkr lägre än budgeterat.  

Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett negativt resultat. Resultatet 
påverkas i hög grad av intäkter under kommande tertial Det finns dock en stor 
osäkerhet hur ärendebalansen främst inom bygglov kommer att utvecklas. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020  
• Tertialrapport 1 april 2020 för bygg- och miljönämnden  
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Förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till verksamhetsrapport april 1 2019 

godkänns samt underlaget överlämnas till Kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning  

2. Beslutet justeras omedelbart.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen  
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