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  2018-02-12 

 

Tekniska nämnden 

 

 

Dnr Ten 2018/23 

Granskning av styrning och uppföljning av större investeringar – 
yttrande till revisionen 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Bifogat yttrande över revisionsrapporten granskning av styrning och uppföljning 

av större investeringar godkänns.  

 
Ärendet i korthet 

Den kommunala revisionen i Järfälla har låtit genomföra en granskning av styrning 

och uppföljning av större investeringar inom fastighetsområdet i Järfälla. 

Slutsatserna av granskningen är att arbetet i stort sett fungerar väl men ett antal 

rekommendationer ges till förbättringar.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att bifogat yttrande godkänns.  

 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-12 

2. Granskningsrapport – granskning av styrning och uppföljning av större 

investeringar 2017-12-13 

3. Missiv - Granskningsrapport från revisionen till tekniska nämnden - Granskning 

av styrning och uppföljning av större investeringar 2017-12-19 

4. Granskning av styrning och uppföljning av större investeringar - yttrande till 

revisionen 2018-02-12 

  

 
Bakgrund 

Den kommunala revisionen i Järfälla har låtit genomföra en granskning av styrning 

och uppföljning av större investeringar inom fastighetsområdet i Järfälla. 

Slutsatserna av granskningen är att arbetet i stort sett fungerar väl men ett antal 

rekommendationer ges till förbättringar. 

 
Analys 

I bifogat förslag till yttrande kommenteras de fyra rekommendationer som 

kommunrevisionen avger. Bygg- och miljöförvaltningen avser att fortsätta arbeta 

vidare inom samtliga områden som revisionen påpekar för att förbättra leveransen i 

samarbete med övriga förvaltningar i kommunen. 

 
Barnkonsekvensanalys 
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Barn påverkas inte av ärendet.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet saknar ekonomiska konsekvenser  
 

Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att bifogat yttrande godkänns och översänds 

till revisionen.  

 

 

 

 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör  Maria Lundholm  

Chef ekonomi 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges presidium för kännedom 

Akten 


