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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

Byggnadsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 14 
 
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef informerar 2023 
2023/3 
 
Sammanfattning 
Presentation och informerar om målstyrningsarbetet i kommunen. 
 
Informerar om pågående ärenden, aktuellt inom byggande och planering i Perstorp. 
 
 
Byggnadsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen samt lägga den till handlingarna. 
 
Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

Byggnadsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 15 
 
Ekonomisk uppföljning per månad och prognos, 2023 
2023/4 
 
Sammanfattning 
Plan- och byggnadskontoret prognostiserar en budget i balans för år 2023.  
 
 
Byggnadsnämnden beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Beslutet skickas till 
Controller 
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef 

4



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

Byggnadsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 16 
 
Synpunkter budgetramar 2024 
2023/13 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2023-02-15 att uppdra åt nämnder och styrelse att senast 7 
april inkomma med justeringsförslag om 2 % samt konsekvensanalys av drifts- och 
investeringsram.  

Åtgärder kan ske genom att öka intäkterna eller sänka kostnaderna men även genom en 
tydligare investeringsplan framöver. Bakgrunden till detta är att den kommunövergripande 
budgeten inte är i balans. Vid ett resultatmål om 2 % fattas i nuläget 15 mkr. En annalkande 
lågkonjunktur, hög inflation och stigande räntor bidrar till de allt större ekonomiska 
utmaningarna under 2023 och 2024.  

Justeringsförslag om 2 % innebär för Plan-och byggnadskontoret en besparing på 108 tkr. 
Föreslagna åtgärder är inga större investeringar, återhållsamhet av utbildningskostnader med 
tillhörande kringkostnader samt reducerad budgetpost för förbrukningsinventarier och 
reparationskostnader. Konsekvenserna för verksamheten innebär i stora drag en risk för att 
nödvändig utrustning inte kan köpas in utan underskott för verksamheten alternativt att 
nödvändig lagstiftad verksamhet inte kan genomföras. Neddragning av 
utbildningskostnaderna kan innebära kompetenstapp, minskad kvalitet och service för 
invånare och företagare samt ökad stressnivå hos medarbetarna. Intäkterna för plan- och 
byggförvaltningen bedöms minska då NSVA sagt upp avtal ang. karttjänster för 2024.   

Behoven i äskandena som byggnadsnämnden framförde inför 2024 års budget kvarstår enligt 
följande: 

Anställning av en mark- och exploateringsingenjör, ca 680.000 kr/år och en 
bygglovshandläggare/byggnadsinspektör, ca 630.000 kr/år motsvarande totalt ca 1.310.000 
kr/årligen. 

 
Byggnadsnämnden beslutar, 
 
att överlämna till budgetberedningen förslag till åtgärder och behov tillsammans med 
konsekvensanalys till drift- och investeringsram. 
 
Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef 
Controller 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

Byggnadsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 17 
 
Delegationslista 2023 
2023/1 
 
Sammanfattning 
Redovisning av delegationslista för perioden 2023-02-01 – 2023-03-01. 
 
 
 
Byggnadsnämnden beslutar, 
 
att godkänna redovisningen av delegationslista för perioden 2023-02-01 – 2023-03-01. 
 
Beslutet skickas till 
Bygglovshandläggaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

Byggnadsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 18 
 
Meddelandelista 2023 
2023/2 
 
Sammanfattning 
Redovisningen av meddelandelista för perioden 2023-02-01 – 2023-03-01. 
 
 
 
Byggnadsnämnden beslutar, 
 
att godkänna redovisningen av meddelandelista för perioden 2023-02-01 – 2023-03-01. 
 
Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef 
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