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2019-12-02 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2019/244 

Mål och budget 2020 för tekniska nämnden  

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Mål och budget 2020 för tekniska nämnden godkänns

2. Nyckeltal för kvalitet, effektivitet och planerad produktion godkänns

3. Internkontrollplan för tekniska nämnden 2020 godkänns

Ärendet i korthet 

Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2019 en budget som anger uppdrag och 

förutsättningar för 2020 års verksamhet. Bygg- och miljöförvaltningen har med 

utgångspunkt i den beslutade budgeten tagit fram ett förslag till budgetdokument för 

2020 för tekniska nämnden.  

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-02

2. Mål och budget 2020 för tekniska nämnden

3. Bilaga 1. Nyckeltal för kvalitet, effektivitet och planerad produktion

4. Bilaga 2. Internkontrollplan 2020 för tekniska nämnden

5. Bilaga 3. Bmf:s miljömål 2017-2021 med handlingsplan

6. Bilaga 4. Arbetsmiljöplan 2019-2020 för bygg- och miljöförvaltningen

Bakgrund 

Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2019 en budget som anger uppdrag och 

förutsättningar för 2020 års verksamhet. Bygg- och miljöförvaltningen har med 

utgångspunkt i den beslutade budgeten tagit fram ett förslag till budgetdokument för 

2020 för tekniska nämnden. Nämnden kan enligt de centrala ekonomistyrreglerna 

öka eller minska sin budgetomslutning, så länge nettokostnadsramen bibehålls. 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet är av administrativt karaktär och innebär inte några direkta konsekvenser för 

barn även om verksamheten som beskrivs naturligen påverkar barn. I fall barn 
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påverkas genomförs en barnkonsekvensanalys av de olika insatsområdena i 

respektive insats och inte i detta ärende. 

 

 
Företagskonsekvensanalyser  

I dagsläget bedömer bygg- och miljöförvaltningen att ärendet inte har någon direkt 

påverkan på företag i kommunen.  

 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget beskriver de ekonomiska förutsättningar som finns för tekniska nämndens 

verksamheter och de utmaningar som finns.  

 

 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att mål och budget 2020 för tekniska nämnden 

godkänns. Vidare föreslås att nyckeltal för kvalitet, effektivitet och planerad 

produktion samt  internkontrollplan 2020 fastställs. 
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Bygg- och miljödirektör 
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