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Förslag till effektiviseringar och konsekvenser 
gällande nämndens budget 2020 

Ärende 
Med anledning av kommunens budgetunderskott de senaste två åren har 
nämnderna givits i uppdrag att ta fram förslag till besparingar samt 
konsekvensbeskriva dessa (KS2019/105). Av beskrivningarna ska det 
framgå vad den föreslagna ekonomiska ramen år 2020 medför för effekter 
för respektive verksamhet. 
Kommunfullmäktiges inriktningsförslag var sänkt ram för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden med 1,1 mnkr (utifrån ram 2019) och ingen 
kompensation för pris- och löneuppräkningar. Totalt ska förslag om 
besparingar för 1,2 mnkr redovisas och konsekvensbeskrivas.  
Miljö- och stadsbyggnadskontoret (MSBK) har tagit fram en rad förslag till 
effektiviseringar. Tyvärr räcker inte de mindre besparingsposterna 
tillsammans med förslag till ökade intäkter för att komma upp till 
sparbetinget. En tjänst måste tas bort från MSBK för att nämnden ska klara 
betinget. Konsekvenserna av detta är allvarliga på både kort och lång sikt. 
En minskad personalresurs innebär konkret att MHN inte kommer klara 
tillsynsuppdraget i alla delar/och eller nämndens mål. Förutom utebliven 
tillsyn blir följderna längre handläggningstider, ett minskat utrymme för 
verksamhets-/kvalitetsutveckling, kompetensutveckling, uppföljning och 
innebär eventuellt sämre arbetsmiljö.   
Nämnden kan göra effektiviseringar, öka intäkterna och behålla befintlig 
personalstyrka om kommunfullmäktiges sparkrav sänks med 250 000 
kronor, då undviks besparingar med allvarliga konsekvenser. I stället för ett 
sparkrav på 1,2 mnkr föreslås nämndens sparkrav vara 0,95 mnkr. 
 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
 

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
effektiviseringar och konsekvenser enligt bilaga till tjänsteutlåtande 
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och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remiss. 
 

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden framhåller att sparkravet bör sänkas 
med 250 000 kronor för att mycket negativa konsekvenser ska 
undvikas. 

 
 
 
Elisabeth Thelin  Monica Hallberg 
Bygg- och miljödirektör  Administrativ chef 
 
Bilagor: 

- Bilaga 1 - konsekvensbeskrivning 
 
Expedieras: kommunstyrelsen 
(inkl tjänsteutlåtande och bilagor)


