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Ombudgeteringar och tilläggsanslag 
 

Ombudgetering 

Ärendehanteringssystem miljö  
Det slutliga övertagandet av det upphandlade nya ärendehanteringssystemet kan ske först under 
2018 på grund av att det kvarstår delar som inte har levererats. 
Slutbetalningen ska enligt avtalet göras vid övertagande och därmed behöver  311 000 kronor 
ombudgeteras till 2018. 
 

Grunduppgifter Redovisning 2017 Förslag till ombudgetering 2018 

Projekt Drift / 
Invest Anslag Redovis

at 
Avvikels

e 
Belop

p Kommentar / Motivering 

Ärendehanteringssyste
m Miljö 

Invest
ering 517 206 311 311  

Totalt  517 206 311 311  

Observera att "Redovisat" inte är slutligt utfall för 2017. Förslag till ombudgetering är därför 
preliminärt. 
  

Tilläggsanslag 

I nämndens budgetförslag 2018-2020 lyftes behovet av ytterligare medel för kostnader inför flytt 
av närarkiv i samband med byte av lokaler i Mörby Centrum. Nämnden tilldelades inte resurser för 
detta. Eftersom arkivlokalen överlåts till annan hyresgäst bedömer nämnden att insatser inte kan 
prioriteras bort. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden delar närarkiv i Miljö- och 
stadsbyggnadskontorets lokaler i Mörby Centrum. Arbetet i arkivet är eftersatt. Visst arbete med 
att inventera och rensa bland arkivhandlingarna har påbörjats med befintliga resurser (registrator 
och förvaltningsassistent) men det har visat sig att arkivarbetet oftast får stå tillbaka till förmån för 
registrering, utlämnande av allmän handling och expediering av bygglov. Förutom närarkivet har 
kontoret ytterligare ett utrymme i källaren där en mängd arkivhandlingar finns förvarade. 
Inventering och rensning av befintliga arkiv inför en flytt är resurskrävande och nämnden behöver 
en tillfällig personalresurs, med arkivariekunskaper, som kan utföra det arbete som krävs inför en 
flytt till nya, mindre lokaler. Bedömningen är att även om verksamheterna får stöd av en 
kommungemensam arkivarieresurs kommer de konkreta arbetsuppgifterna i huvudsak att behöva 
utföras av egen personal. Kostnaden för städning och flytt av miljö- och hälsoskyddsnämndens 
handlingar bedöms uppgå till 100 000 kronor, om arbetet kan göras av samma person som hanterar 
handlingarna i byggnadsnämndens arkiv.  
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Grunduppgifter Redovisning 2017 Förslag till budget 
2018 

Projekt Drift / 
Invest 

Anslag Redovisat Avvikelse Belopp 

Arkivresurs Drift    0 0 0 100 

Totalt    0 0 0 100 

  


