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Reviderad budget 2020 (ombudgetering av 
investeringsmedel från 2019 till 2020)  

 
Ärendet 
 
Förslag till ombudgetering av investeringsmedel, 100 000 kronor, enligt 
nedan. 

Projekt Budget helår 
2019 

Prognos 5 
2019 

Prognos 
oktober 

Ombudgetering 
från 2019 till 
2020 

Budgetförslag 
till KF 2020 

E-tjänster   50 000 75 000 25 000  25 000   50 000 
Digitalisering 100 000 75 000 25 000  75 000 100 000 

 

Under 2019 har kontoret fortsatt arbetet med utveckling av e-tjänster inom 
bygglovsprocessen samt verksamhetsstöd till bygglovshandläggarna. E-
tjänster har tagits fram och bland annat har fokus lagts på att inkludera 
företag i möjligheten att använda samtliga e-tjänster. E-tjänster för 
ansökan och anmälan enligt PBL kommer att publiceras för kund i början 
av 2020 i samband med lansering av ny hemsida för bygglov. Ett digitalt 
verktyg har införts under 2019 som ger handläggarna överblick över sina 
ärenden och visuell kontroll över att handläggningstider klaras.  

I övergripande budget 2020 har nämnden begärt 500 000 kronor för 
investeringar totalt, varav 150 000 kronor för digitalisering och e-tjänster, 
totalt är det en stor sänkning som gjorts. Investeringar påverkar 
driftbudgeten i form av exempelvis räntor och avskrivningskostnader och 
då är bedömningen är att investeringarna måste hållas nere för att nämnden 
under planeringsperioden ska klara den föreslagna driftbudgetramen för 
2020. 
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Motiv till ombudgetering 

Arbetet med färdigställandet av e-tjänster och hemsidan har medfört att 
annan planerad systemutveckling har fått stå tillbaka. Hemsidan bedömdes 
nödvändig att prioritera för att implementeringen av e-tjänsterna ska falla 
väl ut.  

En ombudgetering om 25 000 kr föreslås för verkställande arbete med att 
driftsätta e-tjänsterna första kvartalet 2020. 

En ombudgetering om 75 000 kronor föreslås för att utreda och eventuellt 
införa ett modernt handläggargränssnitt för effektivisering och förbättring 
av bygglovshandläggningen. Vidare innefattar ombudgeteringen arbete 
med anpassning för god sökbarhet i kommunens nya digitala arkiv, 
alternativt en uppgradering av befintlig plattform till mellanarkiv. 
Sökbarheten i digitalt arkiv är en kritisk funktion för att fullgöra servicen 
till medborgare vid utlämning av handlingar. Det senare är en omfattande 
uppgift för miljö- och stadsbyggnadskontoret och arbetet behöver 
förenklas.  

 
 
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
 
 
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna reviderad budget 2020 
(ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020) enligt 
tjänsteutlåtande daterat 2019-11-25 och överlämna den till 
kommunstyrelsen. 

 
 
Elisabeth Thelin  Monica Hallberg 
Bygg- och miljödirektör  Administrativ chef 
  
 
 
Exp: kommunstyrelsen 


