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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 323 Dnr BMN 2022-4022 

Internbudget 2023, bygg- och miljönämnden   

Bygg- och miljönämndens beslut 
Godkänner förslag till internbudget 2023. 

Sammanfattning 
Internbudgeten för bygg- och miljönämnden reglerar den interna fördelningen av 

den tidigare fastställda rambudgeten.  Förändringen av budgetramen mellan 2022 

och 2023 är ett höjt po-pålägg med 2 800 tusen kr. Under 2023 gäller de av 
kommunfullmäktige beslutade budgetramarna.  

En omfördelning av budgetanslaget gjordes till internbudgeten 2022 mellan 
avdelningarna där 2 miljoner omdisponerats från fysisk planering till avdelningen 

miljö och hälsa. Detta ligger också som en grund i förslaget till internbudget 2023. 

Med den omfördelningen skapas förutsättningar att verksamheten kan utföras inom 
de ekonomiska ramarna. Kostnaderna ska i möjligaste mån fördelas ut på 

verksamheterna vilket också gör att en central budgetpost under förvaltningschefen 
ska vara liten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-28 

____________________________________________________________________
______________ 

Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämndens verksamheter 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 285 Dnr BMN 2022-4022 

Internbudget 2023, bygg- och miljönämnden   

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bordlägger förslag till internbudget 2023 till nämndens sammanträde i december. 

Sammanfattning 
Internbudgeten för bygg- och miljönämnden reglerar den interna fördelningen av 

den tidigare fastställda rambudgeten.  Förändringen av budgetramen mellan 2022 

och 2023 är ett höjt po-pålägg med 2 800 tusen kr. Under 2023 gäller de av 
kommunfullmäktige beslutade budgetramarna.  

En omfördelning av budgetanslaget gjordes till internbudgeten 2022 mellan 
avdelningarna där 2 miljoner omdisponerats från fysisk planering till avdelningen 

miljö och hälsa. Detta ligger också som en grund i förslaget till internbudget 2023. 

Med den omfördelningen skapas förutsättningar att verksamheten kan utföras inom 
de ekonomiska ramarna. Kostnaderna ska i möjligaste mån fördelas ut på 

verksamheterna vilket också gör att en central budgetpost under förvaltningschefen 
ska vara liten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-28 

____________________________________________________________________
______________ 

Beslutet sänds till: 
Bygg- och miljönämndens verksamheter 
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Samhällsbyggnad 

Handläggare 
Johan Stålnacke 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

2022-10-28 
 

Diarienummer 

 BMN 2022-4022  

 Bygg- och miljönämnden 

 

Internbudget 2023, bygg- och miljönämnden  

Förslag till beslut 

Godkänner förslag till internbudget 2023. 

Sammanfattning 

Internbudgeten för bygg- och miljönämnden reglerar den interna 

fördelningen av den tidigare fastställda rambudgeten.  Förändringen av 

budgetramen mellan 2022 och 2023 är ett höjt po-pålägg med 2 800 

tusen kr. Under 2023 gäller de av kommunfullmäktige beslutade 

budgetramarna.  

En omfördelning av budgetanslaget gjordes till internbudgeten 2022 

mellan avdelningarna där 2 miljoner omdisponerats från fysisk planering 

till avdelningen miljö och hälsa. Detta ligger också som en grund i 

förslaget till internbudget 2023. Med den omfördelningen skapas 

förutsättningar att verksamheten kan utföras inom de ekonomiska 

ramarna. Kostnaderna ska i möjligaste mån fördelas ut på 

verksamheterna vilket också gör att en central budgetpost under 

förvaltningschefen ska vara liten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-28 

_________________________________________________________
_________________________ 

Beslutet sänds till: 

Bygg- och miljönämndens verksamheter 

 

 

 

 

Hans Andersson 

Förvaltningschef 

Johan Stålnacke 

Handläggare 
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Beskrivning av ärendet 

Uppställningen i den första delen av tabellen nedan är de nivåer som 

nämnden fastställer i beslutet på avdelningsnivå. En fördelning av 

rambudgeten har också gjorts per verksamhet, nedre delen av tabellen. 

Det är den budgetnivå som den ekonomiska uppföljningen och 

rapporteringen görs till nämnden. 

  

 

BMNs rambudget fördelad enligt avdelningsnivå 2023 2022 

Nämnd 1 700            1 700            

Förvaltningschef 237               237               

Miljö och hälsa 38 377         37 213         

Verksamhetsutveckling / IT 8 480            8 276            

Fysisk planering 12 470         11 038         

Summa 61 264         58 464         

BMNs rambudget fördelad per verksamhet 2023 2022 

Nämnd 1 700  1 700  

Förvaltningschef 237  237  

Överförmyndarverksamhet 5 350  5 155  

Konsument- / budget och skuldrådgivning 3 210  3 110  

Alkohol- och tobakstillsyn 610  559  

Bostadsanpassning 3 440  3 345  

Bostadsanpassningsbidrag 15 500  15 500  

Miljötillsyn 4 050  3 760  

Hälsoskyddstillsyn 820  765  

Livsmedelskontroll  730  625  

Samhällsplanering, naturvård och miljöövervakning 3 470  3 270  

Kalkning 487  487  

Personligt ombud 710  637  

Verksamhetsutveckling / IT 8 480  8 276  

Planverksamheten 7 130  6 735  

Lantmäteriverksamheten 5 840  5 303  

Byggverksamheten -500  -1 000  

Summa nettobudget 61 264         58 464  
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