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KS/2015:418

Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovhandläggre/
byggnadsinspektör
Vid dagens sammanträde upptas byggnadsnämndens äskande för beredning.
Arbetsutskottet beslutar
att utan förslag hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2016-01-26

/Ärendebeteckning/

Handläggare

Maria Åhström
Tfn 0142-851 27

Kommunstyrelsen

Svar - Begäran om extra anslag för tjänst som
bygglovhandläggare/byggnadsinspektör
Sammanfattning
Byggnads- och räddningsnämnden beslutade 2015-11-23 § 165 att hos
kommunstyrelsens begära ökat anslag under tre år med 500 tkr per år
för tillsättande av en tjänst som
bygglovhandläggare/byggnadsinspektör.
Orsak till utökningen anges vara dels den höga arbetsbelastningen för
bygglovhandläggarna samt känsligheten vid sjuk- och
semesterfrånvaro och dels att det i dagsläget saknas resurser att utföra
en fortlöpande och uthållig tillsyn på bl.a. hissar, lyftanordningar samt
besiktningar av den obligatoriska ventilationskontrollen.
Byggnads- och räddningsnämnden har tidigare i samband med
processen inför Mål och budget 2016-2018 äskat medel för
motsvarande utökning av tjänst men beslutet blev då ett avslag.
Av skrivelsen framgår inte vad anställningen syftar till.
Tidsbegränsningen tyder på att det är ett uppdrag som kommer att bli
färdigt inom tre år, d.v.s. någon form av projektanställning. Själva
äskandet och beskrivningen av arbetsuppgifter tyder däremot på behov
av en permanent utökning av tjänst.
Kommunstyrelsens förvaltning påtalar att en utökning av tjänst i tre år
innebär detsamma som en permanent utökning, d.v.s. en
tillsvidareanställning. Efter två års anställning inom en femårsperiod
blir tjänsten konverterad till en tillsvidareanställning med automatik.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Byggnads- och
räddningsnämnden återkommer med ärendet i ordinarie process inför
Mål- och budget 2017-2019 och då kompletterar ärendet med en
projektbeskrivning och konsekvensanalys.
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/Ärendebeteckning/

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta
att begäran om extra anslag för tjänst som
bygglovhandläggare/byggnadsinspektör hänskjuts till ordinarie
process inför mål och budget 2017-2019
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef
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BRN/2015:219

Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovhandläggre/
byggnadsinspektör
Byggnads- och räddningsnämnden beslutar
- att hos kommunstyrelsen begära ökat anslag under tre år med 500.000
kronor per år, med uppräkning för pris och löneökningar, för tillsättande
av en tjänst som bygglovhandläggare/byggnadsinspektör.
_____
Sammanfattning
Byggnads- och räddningsnämnden har till kommunstyrelsen tidigare i
samband med årets budgetprocess lämnat ett förslag på en alternativ budget
där bland annat en utökning av bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör
finns redovisad.
Orsaken till utökningen är dels den höga arbetsbelastningen för
bygglovhandläggarna samt känsligheten vid sjuk- och semesterfrånvaro och
dels att byggnads- och räddningsnämnden i dagsläget, saknar resurser att
utföra en fortlöpande och uthållig tillsyn på bland annat, hissar,
lyftanordningar samt besiktningar av den obligatoriska
ventilationskontrollen (OVK).
Byggnadskontorets föreslår att nämnden beslutar;
- att hos kommunstyrelsen begära ökat anslag under tre år med 500.000
kronor per år, med uppräkning för pris och löneökningar, för tillsättande
av en tjänst som bygglovhand läggare/byggnadsinspektör.
Yrkande
Per-Olof Lindelöf (M);
Begäran om anslag för bygglovhandläggare/bygginspektör ska uppgå till
415.000 kronor med hänvisning till nämndens budgetbeslut 2015-08-24,
§ 106, där nämnden begärde utökad budgetram med 915.000 kronor för
utökning av tjänster avseende plan och bygglov, samt kommunfullmäktiges
beslut 2015-11-17, där nämnden tilldelades en utökad budgetram om
500.000 kronor för en tjänst. Summan av nämndens totala begärda utökning
av budgetramen ska överensstämma med nämndens beslut 2015-08-24,
§ 106.
Yrkande
Britt-Inger Pettersson (S);
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Bifall till byggnadskontorets förslag om begäran om ökat anslag under tre år
med 500.000 kronor per år för utökning av tjänst som bygglovhandlägare/
byggnadsinspektör.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per-Olof Lindelöfs och Britt-Inger
Petterssons yrkanden och finner att nämnden beslutat enligt Britt-Inger
Petterssons yrkande.
Reservation
Per-Olof Lindelöf reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
Missiv, daterat 2015-11-16

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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