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1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-09-05 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2019/357 

Granskning av styrning och uppföljning av om- och tillbyggnad – 
yttrande till kommunrevisionen 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden  

1. Yttrandet över revisionsrapport om styrning och uppföljning av om- och

tillbyggnad samt större reparationer och underhåll godkänns.

Ärendet i korthet 

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat ändamålsenligheten i kom-

munens styrning och uppföljning av om- och tillbyggnad samt större reparationer och 

underhåll. Kommunrevisionen har överlämnat KPMG:s rapport till tekniska 

nämnden för yttrande med ett antal rekommendationer.  

Bygg- och miljöförvaltningen har i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen 

samt barn- och ungdomsförvaltningen gått igenom och instämmer i kommunrevis-

ionens analys och rekommendationer. Mycket av det som lyfts fram i rapporten är 

positivt och förbättringsarbete pågår inom de områden där rekommendationer ges. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet godkänns. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-05
2. Revisionsrapport – Granskning av styrning och uppföljning om- och tillbyggnader
3. Granskning av styrning och uppföljning om- och tillbyggnad - yttrande till

kommunrevisionen

Bakgrund 

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat ändamålsenligheten i kom-

munens styrning och uppföljning av om- och tillbyggnad samt större reparationer och 

underhåll. Kommunrevisionen har överlämnat KPMG:s rapport till tekniska 

nämnden för yttrande med ett antal rekommendationer. 

Rekommendationerna rör prioritering av arbetet med ekonomistyrning, 

dokumentering av investeringsprocessen, säkerställande av förstudier, tydligare 
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gränsdragning i projektfasen och att förvaltningarna behöver se över hur de på ett 

bättre sätt kan bidra i att leda och styra projekten ur ett verksamhetsperspektiv. 

Bygg- och miljöförvaltningen har i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen 

samt barn- och ungdomsförvaltningen gått igenom och instämmer i kommunrevis-

ionens analys och rekommendationer. Mycket av det som lyfts fram i rapporten är 

positivt och förbättringsarbete pågår inom de områden där rekommendationer ges. I 

bygg- och miljöförvaltningens förslag till yttrande redovisas vilket arbete som pågår 

inom respektive förbättringsområde.  

Godkännande av skov finns att besvara revisionsrapporten till senast 2019-09-30. 

Barnkonsekvensanalys 

Att de förbättringar kommer till stånd som pågående förbättringsarbete inom de 

områden som revisionens rekommendationer pekar ut kan vara av vikt för barn, 

exempelvis påverkan i samband med ombyggnation eller underhållsarbete vid en 

förskola eller skola.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Att de förbättringar kommer till stånd som pågående förbättringsarbete inom de 

områden som revisionens rekommendationer pekar ut kan leda till 

kostnadseffektivisering.  

Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet godkänns. 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör Maria Lundholm 
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