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Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 32 
Deltagande på distans 
 
Enligt ordförandens godkännande deltar Lars-Göran Gustavsson (S) i miljö- 
och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-04-19 på 
distans. 
 
I och med deltagande på distans försäkrar Lars-Göran Gustavsson (S) på 
heder och samvete att han befinner sig i ett rum där inga obehöriga har 
tillträde under mötets gång. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 33 
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler för 
skolverksamhet på Klubban 5, (BYGG.2022.40) (MSN/2022:46) 
 
Arbetsutskottets förslag till miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas t o m 2027-12-31 enligt Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. § 33. 
2.   Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Roger Bodeholt, godtas. 
3.   Sökanden debiteras 19 650 kronor för handläggningen av ärendet enligt 
      av kommunfullmäktige antagen taxa. Faktura skickas separat. 
 
Föreskrifter och anvisningar 
- Byggnationen får inte påbörjas innan startbesked har beviljats. 
- Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan beviljas. 
- Byggnaden ska uppfylla kraven på specifik energianvändning enligt BBR 
  kap 9. 
- Brandskyddsbeskrivning och kontrollplan ska inlämnas innan tekniskt 
  samråd. 
- Luftkvaliteten ska uppfylla kraven i BBR, detta ska redovisas innan  
  slutbesked. 
- Sökanden meddelar byggnadsnämnden när byggnaden är färdigställd för  
  tillsynsbesiktning och utfärdande av slutbesked. 
- Byggnationen får inte tas i anspråk innan slutbesked beviljats. 
- Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
  avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. 
- Bygglovet vinner laga kraft om det inte överklagats inom 4 veckor från 
  kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar eller 3 veckor från sakägares 
  delgivning. 
- Bygg- och rivningsavfall ska hanteras enligt gällande avfallsförordning 
  (SFS 2020:614), vilket ställer krav på bland annat sortering i olika material. 
 
Motivering 
Avvikelsen från gällande detaljplan är liten och åtgärden motverkar inte syftet 
med planen. Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen får tidsbegränsat 
bygglov lämnas om bygglov inte kan lämnas på grund av bestämmelser i 
30-32 § samma kapitel om sökanden begär det. Åtgärden är av tillfällig art 
och placeras på en gräsplan, området kan enkelt återställas när modulerna 
tas bort. 
 
Beskrivning av ärendet 
Det tidsbegränsade bygglovet gäller för uppförande av moduler för 
skolverksamhet under 5 år på fastigheten Klubban 5. 
Fastigheten omfattas av detaljplan och den sökta åtgärden avviker från 
detaljplanen i följande avseenden: 
- Modulerna avses placeras på mark som i detaljplanen endast får bebyggas 
med mindre uthusbyggnader. 
Berörda sakägare har lämnats tillfälle yttra sig i ärendet. 
Inga erinringar har framförts. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

Dagens sammanträde 
Byggnadsinspektören redogör för ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller tjänsteutlåtandets förslag och 
skickar det vidare till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Situationsplan 
Byggnadsritningar 
 
Upplysningar 
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
Överklagandet skall vara skriftligt och insändes till Stadsbyggnadskontoret, 
Box 14, 782 21 Malung. Skrivelsen skall vara Stadsbyggnadskontoret till 
handa senast tre veckor efter att Ni har tagit del av beslutet. I skrivelsen skall 
anges vilket beslut som överklagas samt den ändring av beslutet som 
begärs. Överklagan är kostnadsfri. 
 
Meddelande om beslut 
Skatteverket 
Post- och inrikes tidningar 
VAMAS 
Ägarna till fastigheterna Grönland X:XX, Mården X:XX, Björnen X:XX, X:XX, 
X:XX, X:XX, X:XX 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 34 
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av ställplatser (camping) 
på Hole X:XX (BYGG.2022.104). (MSN/2022:47) 
 
Arbetsutskottets förslag till miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas i 2 år (tom 2024-05-31) enligt Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. § 33. 
2. Sökanden debiteras 10 840 kronor för handläggningen av ärendet enligt  

av kommunfullmäktige antagen taxa. Faktura skickas separat. 
 
Föreskrifter och anvisningar 
- Byggnationen får inte påbörjas innan startbesked har beviljats. 
- Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan beviljas. 
- Sökanden meddelar byggnadsnämnden när byggnaden är färdigställd för  
  tillsynsbesiktning och utfärdande av slutbesked. 
- Byggnationen får inte tas i anspråk innan slutbesked beviljats. 
- Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och  
  avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. 
- Bygglovet vinner laga kraft om det inte överklagats inom 4 veckor från  
  kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar eller 3 veckor från sakägares 
  delgivning. 
- Avtal med VAMAS angående anslutning till det kommunala 
  avloppsledningsnätet, det kan tillkomma eventuella anslutningsavgifter. 
 
Motivering 
De ställplatser som ligger nära gräns placeras mot mark som ägs av 
sökanden. 
VAMAS har svarat att placeringen av platserna är acceptabelt från deras 
synvinkel men påpekar att ett nytt avtal kan komma att innebära 
anslutningsavgifter. 
Grannarna bedöms inte påverkas på ett oacceptabelt sätt då den aktuella 
detaljplanen anger  hotell med gäster och gästparkeringar på den aktuella 
marken redan idag. Enligt de riktlinjer som gällde när detaljplanen togs fram, 
får parkeringar anordnas på punktprickad mark. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fastigheten omfattas av detaljplan och den sökta åtgärden avviker från 
detaljplanen i följande avseenden: 
- Ställplatserna ligger närmare fastighetsgräns än 4,5 meter åt söder.  
- Några campingplatser ligger delvis på u-område för VA-ledningar (endast 
något hörn). 
Ägarna till Hole X:XX och X:XX har inkommit med skrivelse att de inte vill ha 
några ställplatser på den aktuella platsen. 
Byggnadsnämnden bedömer det möjligt att bevilja tidsbegränsat bygglov 
under 2 år som en prövoperiod för att se om det är lämplig användning av 
den aktuella marken eller inte. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

Dagens sammanträde 
Byggnadsinspektören redogör för ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller tjänsteutlåtandets förslag och 
skickar det vidare till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-25 
Situationsplan 
 
Upplysningar 
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
Överklagandet skall vara skriftligt och insändes till Stadsbyggnadskontoret, 
Box 14, 782 21 Malung. Skrivelsen skall vara Stadsbyggnadskontoret till 
handa senast tre veckor efter att Ni har tagit del av beslutet. I skrivelsen skall 
anges vilket beslut som överklagas samt den ändring av beslutet som 
begärs. Överklagan är kostnadsfri. 
 
Meddelande om beslut 
Skatteverket 
Post- och inrikes tidningar 
VAMAS, Malungs Elnät 
Ägarna till fastigheterna Hole X:XX, X:XX, X:XX, X:XX, X:XX, X:XX, X:XX 
 
Delgivning 
Ägarna till Hole X:XX (Rek + MB) 
Ägarna till Hole X:XX (Rek + MB) 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 35 
Förhandsbesked för ändrat användningssätt av 3 st 
servicebyggnader till fritidshus på Ytternäs X:XX 
(BYGG.2022.127) (MSN/2022:48) 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Handläggningstiden för ärendet förlängs med 10 veckor då ytterligare 

granskning krävs. 
 
Motivering 
Ärendet kräver ytterligare handläggning varför tiden behöver förlängas för att 
klara handläggningstiden. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan och den sökta åtgärden bedöms inte 
vara en kompletteringsåtgärd.  
 
Möjligheten att stycka tomter runt servicebyggnaderna eftersträvas varför 
förhandsbesked söks för att göra om befintliga servicebyggnader till 
fritidshus. Innan byggnadsarbeten kan påbörjas krävs bygglov. 
Den nya användningen kommer att kräva att samtliga nya fastigheter ansluts 
till VA-nät samt elnät samt tecknar avtal med respektive bolag vilket innebär 
att anslutningsavgifter kommer att krävas för de nya fastigheterna. 
 
Dagens sammanträde 
Byggnadsinspektören redogör för ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller tjänsteutlåtandets förslag till 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
 
Upplysningar 
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
Överklagandet skall vara skriftligt och insändes till Stadsbyggnadskontoret, 
Box 14, 782 21 Malung. Skrivelsen skall vara Stadsbyggnadskontoret till 
handa senast tre veckor efter att Ni har tagit del av beslutet. I skrivelsen skall 
anges vilket beslut som överklagas samt den ändring av beslutet som 
begärs. Överklagan är kostnadsfri. 
 
Meddelande om beslut 
Sökanden 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 36 
Samråd i fastighetsbildningsärenden, Ytternäs X:XX (W21828) 
(MSN/2022:56) 
 
Arbetsutskottets beslut 
Ärendet utgår från dagens sammanträde i väntan på kompletteringar. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 37 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på Lima 
Besparingsskog s:X (Kråkbrickan), (BYGG.2022.133). 
(MSN/2022:49) 
 
Arbetsutskottets förslag till miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
1. Förhandsbesked beviljas enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900) PBL, att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 

2. Sökanden debiteras 5 998 kronor för handläggningen av ärendet, enligt 
av kommunfullmäktige antagen taxa. Faktura skickas separat. 

3.   Som tomtplats får hela fastigheten tas i anspråk. 
 
Motivering 
Detaljplaneläggning kan inte anses erforderlig enligt bestämmelserna i 4 
kap. 2 § plan- och bygglagen. 
Mot bakgrund av vad som framgår i den kommunala översiktsplanen så 
bedömer byggnadsnämnden att exploateringsintresset i detta fall ska ha 
företräde. Detta fritidshus kommer att på ett varsamt sätt införlivas i den 
bebyggelsemiljö som är typisk för Malung-Sälen och området. Företräde ska 
ges för sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. 
Byggnationen är en komplettering till befintlig bebyggelse vid Kråkbrickan. 
Åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 6 § första stycket samt 8 § och 9 § 
plan- och bygglagen varför förhandsbesked beviljas. 
 
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Lima Besparingsskog s:X. 
Fastigheten föreslagna areal på ca 2 400m2. 
Sökande har fått strandskyddet upphävt hos Länsstyrelsen för ett litet 
vattendrag. 
 
Fastigheten ligger inom område D2 i kommunens översiktsplan, området där 
fastigheten är belägen är markerad med D, randområden.  
"Området ligger omedelbart sydväst och väster om Sälenfjällen och ligger 
inom ett större område utpekat som riksintresse, för turism och rekreation, 
Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset, enligt 4 kap 1-2 §§ miljöbalken. 
Områdets södra och sydvästra gräns följer i stort sett gränsen för 
riksintresset. 
I området finns några bebyggelsesamlingar (Lilla Morberget, Vallsjön, 
Sjögläntan, Kråkbrickans fäbod, husgrupper norr om Tandberget vid väg 
1047) med huvudsakligen fritidshus samt några fäbodstugor...." 
  
Rekommendationer: 
"Pågående markanvändning (skogsbruk och ev. fäboddrift) bör behållas. Ny 
bostadsbebyggelse bör inte tillåtas. Enstaka komplettering av befintlig 
bebyggelsegrupp kan dock få göras vid Lilla Morberget, Vallsjön, 
Kråkbrickan, Kinnvallsjösätrarna, Kinnvallsjön, Långtjärnen om 
planförhållandena bedöms lämpliga" 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 
Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom 
två år från dagen för detta beslut. Görs inte ansökan om bygglov inom denna 
tid upphör tillståndet att gälla. Tillståndet medför inte rätt att påbörja den 
sökta åtgärden. 
 
Berörda sakägare har lämnats tillfälle yttra sig i ärendet. 
Inga erinringar har framförts. 
 
Dagens sammanträde 
Byggnadsinspektören redogör för ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller tjänstelåtandets förslag och 
skickar det vidare till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  
Ansökan 
Situationsplan 
 
Upplysningar 
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
Överklagandet skall vara skriftligt och insändes till Stadsbyggnadskontoret, 
Box 14, 782 21 Malung. Skrivelsen skall vara Stadsbyggnadskontoret till 
handa senast tre veckor efter att Ni har tagit del av beslutet. I skrivelsen skall 
anges vilket beslut som överklagas samt den ändring av beslutet som 
begärs. Överklagan är kostnadsfri. 
 
Meddelande om beslut 
Post- och inrikes tidningar 
Ägarna till fastigheterna Lima Besparingsskog X:XX, X:XX, X:XX, X:XX, s:X 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 38 
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st fritidshus på Transtrands 
Kyrkby X:XX (BYGG.2022.169). (MSN/2022:50) 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Handläggningstiden för ärendet förlängs med 10 veckor då ytterligare 

granskning krävs. 
 
Motivering 
Ärendet kräver ytterligare handläggning varför tiden behöver förlängas för att 
klara handläggningstiden. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan och den sökta åtgärden bedöms inte 
vara en kompletteringsåtgärd.  
 
Dagens sammanträde 
Byggnadsinspektören redogör för ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller tjänsteutlåtandets förslag till 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
 
Upplysningar 
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
Överklagandet skall vara skriftligt och insändes till Stadsbyggnadskontoret, 
Box 14, 782 21 Malung. Skrivelsen skall vara Stadsbyggnadskontoret till 
handa senast tre veckor efter att Ni har tagit del av beslutet. I skrivelsen skall 
anges vilket beslut som överklagas samt den ändring av beslutet som 
begärs. Överklagan är kostnadsfri. 
 
Meddelande om beslut 
Sökanden 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 39 
Anmälan om uppförande av 1 st vindkraftverk som ej omfattas av 
bygglovsplikt på Östra Näsberget X:XX (BYGG.2022.172) 
(MSN/2022:51) 
 
Arbetsutskottets beslut 
Ärendet utgår från dagens sammanträde i väntan på kompletteringar. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 40 
Anmälan om uppförande av 2 st vindkraftverk som ej omfattas av 
bygglovsplikt på Östra Näsberget X:XX (BYGG.2022.173) 
(MSN/2022:52) 
 
Arbetsutskottets beslut 
Ärendet utgår från dagens sammanträde i väntan på kompletteringar. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 41 
Strandskyddsdispens för biologisk återställning av St Tandån. 
(BYGG.2022.180) (MSN/2022:53) 
 
Arbetsutskottets förslag till miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
1. Ansökan om strandskyddsdispens avvisas.  
2. För handläggningen av ärendet utgår ingen avgift.  
 
Föreskrifter och anvisningar  
- Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagats inom 4 veckor från 
kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar eller 3 veckor från sakägares 
delgivning.  
 
Motivering  
Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och syftar till att 
långsiktigt trygga den allemansrättsliga tillgången till strandområden samt 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv enligt 7 kap. 13 § MB.  
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd enligt 7 kap. 14 § MB.  
Åtgärden är inte av sådan karaktär som inte får utföras inom strandskyddat 
område utan dispens enligt 7 kap. 15 § MB.  
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att ansökan om 
strandskyddsdispens ska avvisas.  
 
Beskrivning av ärendet  
En biologisk återställning av St Tandån för att förbättra livsvillkor för djur- och 
växtliv. Sträckningen går från Myrflodammen till norska gränsen.  
Åtgärden innebär schaktning och återföring av sten samt trädfällning.  
 
Dagens sammanträde 
Byggnadsinspektören redogör för ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller tjänsteutlåtandet och skickar 
det vidare till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-14.  
Karta  
 
Upplysningar  
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
Överklagandet skall vara skriftligt och insändes till Stadsbyggnadskontoret, 
Box 14, 782 21 Malung. Skrivelsen skall vara Stadsbyggnadskontoret till 
handa senast tre veckor efter att Ni har tagit del av beslutet. I skrivelsen skall 
anges vilket beslut som överklagas samt den ändring av beslutet som 
begärs. Överklagan är kostnadsfri 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 42 
Överklagan av länsstyrelsens beslut om att återförvisa ärende 
gällande omprövning av tillstånd för Fageråsens vindkraftspark - 
DalaVind AB (MSN/2022:3) 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet utgår från dagens sammanträde och kommer att tas upp på nästa 
nämndsammanträde den 5 maj 2022. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 43 
Budgetförutsättningar 2023 (MSN/2022:57) 
 
Arbetsutskottets förslag till miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Redovisning av budget- och verksamhetskonsekvenser fastställs och ges in 
till kommunstyrelsen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har den 1 februari 2022, § 26, fastställt 
budgetförutsättningar 2023 samt uppdragit till nämnderna att redovisa 
budget- och verksamhetskonsekvenser med anledning av föreslagna 
budgetramar. I uppdraget ingår att titta på förslag om intäktsökningar, 
kostnadsminskningar eller andra effektiviseringar. 
 
Utöver de för samtliga nämnder övergripande förutsättningarna med 
avseende på preliminära driftramar 2023 (generella ökningar i form av 
lönekostnader, pensionskostnader, övriga kostnader etc.) föreslås miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens nettokostnadsram minskas med 1 mnkr, för 
justering och utökade intäktsnivåer. Detta skulle preliminärt innebära en 
nettokostnadsram om 5 645 tkr för år 2023. 
 
Redovisning av budget- och verksamhetskonsekvenser 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (liksom tidigare miljönämnden respektive 
byggnadsnämnden) har under en följd av år gjort positiva resultat jämfört 
med budget. Det kan mot bakgrund av de senaste åren följaktligen sägas 
finnas utrymme för den föreslagna ramminskningen. Vidare har miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden i budget för år 2022 höjt intäkterna för 
bygglovsverksamhet med totalt 2,6 mnkr jämfört med 2021 års budget, som 
en anpassning utifrån faktiskt utfall 2021.  
 
Mot bakgrund av att intäkterna bedömdes svårprognosticerade finns i 
budget 2022 en anpassningspost om motsvarande 1,4 mnkr för att 
säkerställa handlingsutrymme utifrån faktiskt utfall, bl.a. med avseende på 
personalresurser. Vid årets ingång fanns vakanta tjänster som 
byggnadsinspektör och planarkitekt, vilka inte belastar personalbudgeten på 
helårsbasis 2022. Anpassningsposten frigör utrymme för att höja 
personalbudgeten framgent. Inför år 2023 bedöms personalbudgeten 
behöva höjas med cirka 400 tkr jämfört med innevarande år (mot bakgrund 
av att nämnda tjänster väntas besatta under hela år 2023). Återstående del 
av anpassningsposten om 1 mnkr motsvarar den av kommunstyrelsen 
föreslagna minskningen av nettokostnadsramen. Av 2022 års hittillsvarande 
verksamhet att döma, bör det vara möjligt för nämnden att klara sitt uppdrag 
utan att använda dessa medel. 
För kommande år förutsätter en nettokostnadsminskning emellertid att 
antalet sökta bygglov, och därmed nivån när det gäller bygglovsintäkter, inte 
viker i avsevärd omfattning. Om antalet sökta bygglov per år motsvarar de 
senaste årens nivåer, bedöms miljö- och stadsbyggnadsnämnden långsiktigt 
kunna finansiera sin bygglovsverksamhet med intäkter i tillräcklig 
utsträckning, som ett led i att klara en minskad nettokostnadsram med 1 
mnkr.   
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En förutsättning för fortsatta bygglovsintäkter är vidare att ett erforderligt 
antal detaljplaner kan föras vidare i processen, vilket i sin tur i stor 
utsträckning hänger ihop med infrastrukturella omständigheter (elförsörjning, 
VA-försörjning, avfallshantering, dimensionering på räddningstjänst etc.), 
vilka primärt ligger utanför nämndens ansvarsområde att säkerställa. 
 
Kommande års budget behöver vidare vara dimensionerad för att säkerställa 
balans mellan bygglovsintäkter och tillräckliga personalresurser i form av 
byggnadsinspektörer, i synnerhet vid fortsatt högt tryck på verksamheten, 
som ett led i att upprätthålla balans i fråga om arbetsbelastning.  
 
För nämndens övriga verksamhet bedöms det inte finnas möjligheter till 
intäktsökningar, kostnadsminskningar eller andra (betydande) 
effektiviseringar med avseende på år 2023. Nämnden fortsätter analysera 
möjligheterna till ytterligare intäktsökningar, exempelvis genom avgifter för 
nybyggnadskartor eller för andra tjänster, parallellt med ett utvecklingsarbete 
som kan leda till effektiviseringar, bl.a. kopplat till digitalisering av olika 
tjänster och processer. I detta sammanhang ska dock konstateras att det i 
nuläget, för nämndens räkning, bedöms finnas relativt begränsade resurser 
när det gäller verksamhetsutveckling.  
 
Sammanfattningsvis bedöms en minskning av nettokostnadsramen om 1 
mnkr möjlig för nämnden att hantera budgetmässigt enligt nedan. 
 

 Ramar 2022 Ramar 2023 (prel.) 

450 Nämnd -743 tkr -800 tkr 

451 Miljö -3 100 tkr -3 145 tkr 

452 Stadsbyggnad -2 633 tkr -1 700 tkr 

Totalram -6 476 tkr -5 645 tkr 

 
452 Stadsbyggnad  Budget 2022 Budget 2023 (prel.) 

Intäkter 10 060 tkr  10 000 tkr 

Personalkostnader -8 978 tkr -9 500 tkr 

Övriga kostnader -3 715 tkr -2 200 tkr 

Netto -2 633 tkr -1 700 tkr 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschefen för miljö och stadsbyggnad redogör för ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller tjänsteutlåtandets förslag och 
skickar det vidare till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-12 
Budgetförutsättningar 2023 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 44 
Information från förvaltningen 
 
- Personal 
 
 
 
 
 
 

 
 


