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2019-11-28 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2019/723 

Granskning av påverkan för allmänhet och affärsidkare vid större 
anläggningsprojekt - yttrande till kommunrevisionen 

Förslag till beslut 

Bygg-och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Yttrande över granskningsrapport ”Granskning av påverkan för allmänhet och

affärsidkare vid större anläggningsprojekt” godkänns och överlämnas som svar till

kommunrevisionen.

Ärendet i korthet 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av hur kommunen förebygger och 

minimerar negativ påverkan för allmänhet och affärsidkare vid genomförande av 

större investeringsprojekt och ombyggnationer.  

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunens process för 

förebyggande och minimerande av negativ påverkan för allmänhet och affärsidkare 

endast delvis är ändamålsenlig.  

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet till kommunrevisionen gällande 

granskningsrapporten ”Granskning av påverkan för allmänhet och affärsidkare vid 

större anläggningsprojekt” godkänns och överlämnas som svar till kommun-

revisionen. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-28

2. Granskning av påverkan för allmänhet och affärsidkare vid större

anläggningsprojekt – yttrande till kommunrevisionen

3. Missiv – Granskning av påverkan för allmänhet och affärsidkare vid större

anläggningsprojekt

4. Revisionsrapport – Granskning av påverkan för allmänhet och affärsidkare vid

större anläggningsprojekt

Bakgrund 

KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen 

förebygger och minimerar negativ påverkan för allmänhet och affärsidkare vid 

genomförande av större investeringsprojekt och ombyggnationer. Det huvudsakliga 
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syftet är att bedöma om kommunens processer är ändamålsenligt utformade. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2019. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Inga direkta konsekvenser för barn föreligger. 

 
Företagskonsekvensanalys 

Inga direkta konsekvenser föreligger för företag med anledning av detta yttrande. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

 

Inga direkta ekonomiska konsekvenser föreligger.  
 

Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet till kommunrevisionen angående 

”Granskning av påverkan för allmänhet och affärsidkare vid större 

anläggningsprojekt” godkänns och överlämnas som svar till kommunrevisionen. 
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