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Bygg- och miljönämnden

Ansökan om investeringsmedel från kommunstyrelsens ofördelade
investeringsmedel
BMN-2019/10
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta
att bevilja 1 500 tkr från KS ofördelade investeringsmedel till bygg- och miljönämnden för
finansiering av ett GIS IT-system.
Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden var under verksamhetsåret 2018 beviljade investeringsmedel för
investeringsprojektet Kart och GIS (IT-system). Implementering av det nya IT-systemet har
fördröjts och det har medfört att investeringsprojektet inte slutfördes under 2018. För 2019
har nämnden inga beviljade investeringsmedel för projektet och därför ansöker bygg och
miljönämnden om 1 500 tkr från KS ofördelade investeringsmedel. Den totala
investeringsutgiften förväntas inte överstiga den ursprungliga beviljade investeringsmedlen
på 2 000 tkr.
Bytet av GIS-system är en del i ett omfattande effektiviseringsarbete där fokus läggs på att
maximera nyttan som kan fås av geodataanalyser. Genom införande av ett nytt GIS-system
möjliggörs både digitalisering av flertalet processer samt möjligheten till större användning av
kommunens kartsystem. Dessa effektiviseringar gynnar samtliga verksamheter i kommunen
varpå en försening av projektets genomförandetid bedöms vara en fråga angelägen för KS
snarare än att använda BMNs beviljade investeringsmedel för andra projekt såsom
flygfotografering.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har möjlighet att omfördela investeringsmedel vid behov.
Ekonomisk konsekvensanalys
En investering medför ökade kapitaltjänstkostnader för verksamheten i form av internränta
och avskrivningar. Eftersom investeringsprojektet i detta fall inte förväntas överskrida den
ursprungliga investeringsutgiften medför detta beslut inga ökade kapitaltjänstkostnader
utöver det verksamheten har förväntat sig.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn
Ja

Nej

Beslutet gäller utökade investeringsmedel för ett IT-system till verksamheten GIS.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

