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Miljö- och bygglovsnämndens förslag till Mål och budget 2018 
  

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden, 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige  

 

1 Föreslagna effektmål för 2018 fastställs. 

 

2 Driftbudgeten för 2018 fastställs. 

  

3 Med anledning av förändrade volymer 2018 föreslås nämnden en 

kompensation med 200 tkr. 

 

4 Föreslagen livsmedelstaxa fastställs från och med 2018, då tidigare gällande 

taxa upphör att gälla. 

 

5 Föreslagen miljöbalkstaxa fastställs från och med 2018, då tidigare gällande 

taxa upphör att gälla. 

 

6 Föreslagen strålskyddstaxa fastställs från och med 2018, då tidigare gällande 

taxa upphör att gälla. 

 

7 Mål- och styrdokument som ska gälla efter 1 januari 2018 fastställs. 

 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden:  

 

8 Åtagande för år 2018 fastställs. 

 

9 Föreslagen plan för uppföljning och utvärdering av mål fastställs. 

 

10 Föreslagen plan för intern kontroll fastställs 

 

 

 

 
Ärendet i korthet 

Kommunstyrelsen har beslutat om nämndvisa budgetramar för 2018. Beslutet 

innebär en uppräkning av de skattefinansierade verksamheternas nettoramar, 

exklusive kapitalkostnader med en halv procent. 
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Inom driftbudgeten har förvaltningen föreslagit att den halvprocentiga uppräkningen 

fördelas ut på enheterna, se bilaga 4. Uppräkningen täcker inte miljö- och 

hälsoskyddsverksamhetens ökade kostnader för volymer som är ett resultat av 

kommunens expansion. 2018 behövs en volymkompensation motsvarande 200 tkr. 

För att kunna hantera bygglovsärenden mer effektivt föreslås en utökning av 

kommunbidraget med 400 tkr till digitalisering av processen. 

 

Åtaganden för miljö- och hälsoskydd föreslås vara oförändrade. För bygglov föreslås 

ändringar bland annat beroende på att nuvarande skrivning blivit föråldrad i och med 

ändringar i Plan- och bygglagen. 

 

Effektmålen utgår från de fyra kommungemensamma inriktningsmålen. Jämfört med 

2017 finns ett nytt mål under inriktningsmålet demokrati, öppenhet och trygghet. 

Målet är att minst 70 % ska vara nöjda med nämndens skriftliga information i 

ärenden. I övrigt är föreslagna effektmål oförändrade jämfört med tidigare. 

 

En förändring av Miljöbalkstaxan, Strålskyddstaxan och Livsmedelstaxan föreslås 

till 2018, vilket kommer att innebära en ökning av timtaxan, vilken ligger till grund 

för beräkning av avgiften för varje enskilt tillsynsobjekt.  

 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-09 

2. Miljö- och bygglovsnämndens förslag till Mål och budget 2018, inklusive åtta 

bilagor.  

 
 

 

 

 

 

 

Mikael Rångeby 

Bygg- och miljödirektör 

 Maria Lundholm 

 Chef för Ekonomi och verksamhetsstöd  
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