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MILJÖFÖRVALTNINGEN 
Tjänsteskrivelse  2012-04-18 
Helena Berg, 054-540 46 56 
helena.berg@karlstad.se 
 
 

Miljönämnden 

 
 
Strategisk plan och budget 2013-2015  
Dnr MN-2012-0910     Dpl 121 
 
Miljöförvaltningens förslag 

1. Översända miljöförvaltningens förslag till yttrande över strategisk plan och 
budget 2013-2015 till kommunstyrelsen. 

2. I första hand begära 800 000 kr i extra tillägg under 2013 för att vid ett 
eventuellt övertagande av de övergripande miljöstrategiska frågorna från 
kommunstyrelsen kunna starta upp det arbetet. 

3. I andra hand begära extra tillägg om 400 000 kr 2013 och 800 000 kr per år 
2014 och 2015 för att genomföra inventering av enskilda 
avloppsanläggningar. 

4. Föreslå kommunstyrelsen att i yttrandet föreslagna åtaganden förs in i 
strategisk plan 2013-2015 med miljönämnden som ansvarig nämnd. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöförvaltningen har upprättat förslag till yttrande rörande strategisk plan och 
budget för 2013-2015, enligt de anvisningar som kommunledningskontoret skickat 
ut. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, den 18 april 2012 
Miljöförvaltningens förslag till yttrande, strategisk plan och budget 2013-2015. den 
18 april 2012 
Kommunledningskontorets anvisningar, den 9 januari 2012 
Kommunledningsutskottets beslut om preliminära ramar inför perioden 2013-2015 
 
Ärende 
Nämnderna ska yttra sig över kommunstyrelsens förslag till budgetramar. 
Beskrivningen ska fokusera på den verksamhet som nämnden kan bedriva inom 
den tilldelade ramen. Utrymmet för att utöka budgetramarna är ytterst begränsat 
under början av perioden. 

Den strategiska planen och nämndernas åtaganden är utgångspunkten för 
verksamhetsbeskrivningen. Fastställda åtaganden i strategisk plan och budget för 
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2012-2014 är i de flesta fall fleråriga. Nämnderna ska därför beskriva hur man har 
planerat att arbeta med sina åtaganden och under vilka år arbetet pågår samt föreslå 
nya åtaganden för kommande budgetperiod. 

 
 
Helena Berg  
Miljödirektör  
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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