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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS ÅRS- OCH 
FLERÅRSBUDGET 2013-2015 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner och fastställer föreslaget budgetförslag för 
års- och flerårsbudget 2013-2015. 

Bakgrund 

Det kommande arbetet med års- och flerårsbudget 2013-2015 diskuterades vid 
ekonomiutskottets sammanträde den 15 mar 2012 och har därefter behandlats 
av Kommunstyrelsen. 

Ekonomiutskottets överläggning är planerad till den 10-11 maj. Under dessa 
dagar kommer överläggningar ske med nämndsföreträdare och konsekvenserna 
av flerårsbudgetens ramar samt Kommunstyrelsens uppdrag att diskuteras. 
Därefter ska underlag bearbetas för fastställande av preliminära ramar för 
kommunen under maj och juni 2012.  

Bygg- och miljönämnden har fått i uppdrag inför budgetarbetet med års- och 
flerårsbudget att redovisa följande: 

 Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget 2013-2014 

 De redovisade budgetförslag ska vara i enlighet med fastställd ram.  

Konsekvensbeskrivning 

Budget 

Bygg- och miljönämnden har tilldelats en preliminär budgetram för 2012-2014. 

 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 

Driftbudget 3 305 tkr 3 361 tkr 3 429 tkr 

Investeringsbudget 50 tkr 50 tkr 50 tkr 
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Utifrån nuvarande föreslagna budgetram kommer märkbara konsekvenser 
uppkomma inom följande områden inom verksamheten: 

Trafik 

Bygg- och miljönämnden är kommunens trafiknämnd, nämnden har även 
ansvaret för trafiksäkerhetsfrågorna. Denna tjänst är uppdelad mellan Bygg- och 
miljönämnden samt Kommunstyrelsen och är en viktig del i flertalet 
kommunövergripande frågor.  

Tjänsten innefattar inom Bygg- och miljönämnden ansvar och utövning inom 
trafiksäkerhetsfrågor, lokala trafikföreskrifter, hantering och omhändertagande av 
skrotfordon samt en central del i samhällsplaneringen av Ockelbo kommun.  

Samhällsplaneringsfrågan, vilket sköts i nära samarbete med Bygg & Miljö, 
innefattar exempelvis möjligheter för utbyggnad av parkeringsplatser, 
parkeringsförbud, snöröjning, torghandel, Ockelbo marknad, planering av 
infrastruktur för trafiksäkerhet och tillgänglighet. Denna tjänst innefattar även 
kontinuerligt samarbete med Trafikverket, Länsstyrelsen Gävleborg samt lokala 
vägföreningar. 

Utifrån ovanstående är det av yttersta vikt att kompetens även fortsättningsvis 
finns inom kommunkontoret då nuvarande handläggare går i pension vid 
halvårsskiftet. För att nämnden ska kunna ta ansvar för dessa frågor måste 
tjänsten återbesättas alternativt att kompetensen kan erhållas på annat sätt. 

Administration  

Bygg- och miljönämndens verksamhet inom förvaltningen Bygg & Miljö kräver en 
hög nivå av administration. Hanteringen och diarieföringen av ärenden inom 
verksamheten är en central del i verksamhetsutövandet gällande rättsäkerhet 
samt god service gentemot kommuninvånare och företag.  

En tydlig ökning av inkommande ärenden och posthantering, vilket redovisats i 
Bygg- och miljönämndens nyckeltal för bokslutet 2011, har lett till ökat tryck inom 
administrationen. 

Tidigare har det legat ett större administrativt ansvar på inspektörerna vilket fick 
till följd att varje ärende tog längre tid att hantera och att servicegraden blev 
lägre. Sedan tre år tillbaks hanteras post och diarieföring med ett ökat 
administrativt stöd i samarbete med arbetsförmedlingen. Bygg- och 
miljönämnden anser att nuvarande administrativa stöd bör permanentas genom 
att en administrativ tjänst inrättas fr. o. m 2013 då det råder osäkerhet om hur 
länge samarbetet med Arbetsförmedlingen kan fortgå. 

En eventuell återgång till att delar av administrationen åter läggs på 
inspektörerna kommer att innebära negativa konsekvenser för Bygg- och 
miljönämndens fortsatta verksamhet.  

Möjligheten att ha kvar samt förbättra nuvarande servicestandard gentemot 
kommuninvånare och företag kan ej bibehållas. Det ökade kravet med införandet 
av nya plan- och bygglagen att i större omfattning kungöra och skicka 
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bekräftelser gällande bygglov kan ej fullföljas. En rättsäker hantering av 
inkommande post och ärenden kan påverkas negativt. Handläggare kommer få 
avsätta mer tid till administration istället för myndighetsutövning, tillsyn och 
service gentemot kommunmedborgare och företag. Detta kommer få till följd att 
service, tillsyn och myndighetsutövandet blir eftersatt vilket kommer påverka 
Ockelbo kommun negativt. Även inkomsterna för handläggning inom Bygg & 
Miljö blir lidande av denna resursbrist. 

Resultat 

Resultatet av ovanstående behov och konsekvenser leder därmed till att Bygg- 
och miljönämnden anhåller om ökade medel för en 0,8 av en heltidstjänst 
motsvarande 200 tkr för administration. 

Löner 

Bygg- och miljönämndens verksamhet är en viktig del i Ockelbo kommuns 
framtida utvecklings- och tillväxtpotential. Nya företag och inflyttande 
privatpersoner är i de allra flesta fall beroende av att vi kan erhålla en god 
rådgivning, service och information samt ett gott bemötande. Bygg & Miljö 
arbetar med en myndighetsverksamhet som står under ständig förändring med 
ny lagstiftning och nya direktiv från bland annat Regeringen, Livsmedelsverket 
och EU. Detta ställer höga krav på Bygg & Miljös personal gällande deras 
förmåga till flexibilitet och kunskap. 

För att Ockelbo kommun inte ska tappa denna viktiga resurs i personal och 
kunskap behöver nuvarande lönenivåer beaktas.  

Lönenivåer som inte kan konkurrera på dagens arbetsmarknad kan vara en 
bidragande faktor till ökad personalomsättning. Konsekvenserna av detta blir 
påtaglig då ovärderlig kunskap om lokala förhållanden går förlorat. Det kommer 
även krävas resurser och medel att införliva nytillkomna medarbetare i de lokala 
förhållandena och rutiner som finns inom förvaltningen. De som blir ytterst 
lidande av en ökad personalomsättning är i slutändan Ockelbo kommuns 
invånare och företag. 

 

 

 

 

Yekta Destlund, Tf Bygg- och miljöchef 

 

Bilaga: Kallelse, instruktioner och uppdrag inför ekonomiutskottets överläggning den 10-
11 maj 2012 

 


