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Åtgärder för budget 2018 i balans
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har begärt av MBN (Miljö- och byggnadsnämnden) att inkomma med
förslag till åtgärder för att komma i balans för 2018 (MBN har ett prognostiserat underskott på
1,4 Mkr för helåret 2018).
Hela det ovan nämnda underskottet härrör sig från BAB (Bostadsanpassningsbidrag) vilka vi
inte kan påverka. Det hade varit ytterst olämpligt att låta ett underskott på BAB påverka
tillsyns och tillståndsverksamheten. Skulle så ske kommer kommunen att underlåta att
uppfylla sin lagstadgade plikt att hålla sig med just tillsyn inom miljöbalken och
bygglovsgivning enligt plan- och bygglagen. BAB-verksamheten måste ha sin egen
redovisning och ett eget område när det gäller krav på effektivitet o.dyl. Så har det också varit
tidigare i Höörs kommun.
Medborgarare som erhåller en bostasanpassning kommer inte att behöva ett särskilt boende så
snabbt och kanske inte alls om anpassningen är god. Detta innebär att kostnaden för
bostasanpassningen inte kan ses enskilt som en del av miljö och bygg. En god
bostasanpassning kan leda till lägre kostander för social sektor och en bättre livskvalitet för
den enskilde.
Således kan inte MBN spara ytterligare pengar vare sig inom BAB eller tillsyns och
tillståndsverksamheten.
Däremot kommer MBN troligen under året att erhålla cirka 800 000 kr i bidrag från boverket.
Av dessa har redan cirka 400 000 kr budgeterats för att täcka kostander för arkivtjänst.
Restetande summa är dock i dagsläget inte budgeterad och behöver heller inte budgeteras.
Skäl för beslut
Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden
Nämnden beslutar
Att som sitt svar till kommunstyrelsen lämna ovanstående skrivelse.
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