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§ 86 Yttrande över revisionsrapport: 
Granskning av samhällsplanering 

Diarienummer: SBF-2022-518  007 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande kommentarer på revisorernas 
rekommendationer:  

Det är möjligt för nämnden att förtydliga direktiven för uppföljning och 
rapportering mot samhällsbyggnadsnämnd och plan- och exploateringsråd men 
hur rapporteringen mot kommunfullmäktige ska ske måste hanteras i ett större 
kommunövergripande sammanhang. 

Nämnden har redan gett förvaltningen ett uppdrag att ta fram riktlinjer för 
planprioritering (se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-01, § 7).  

Nämnden och förvaltningen jobbar mycket för att säkerställa tillräckliga resurser 
utifrån de behov som finns och har nyss fått beviljat en förstärkning för att klara av 
att hantera den mängd av plan- och exploateringsuppdrag som finns. Rekrytering 
av dessa tjänster kommer bli en utmaning och HR-funktionen har lovat utökat stöd 
i rekryteringsprocesserna samt med framtagande av plan för 
kompetensförsörjning.  

Mål kopplat till handläggningstid för detaljplaner går att sätta men man måste vara 
medveten om att dessa varierar kraftigt beroende på planens komplexitet, mark- 
och naturförhållanden, kringliggande bebyggelse och verksamhet och så vidare. 
Frågan är vad vinningen med målet blir jämfört med att förvaltningen gör en 
bedömning för respektive plan i samband med planbesked och senare 
planprioritering. 

Övriga kommentarer på rapporten 

Sid 6, stycke 2: De delar av samhällsplaneringen som kommunstyrelsen ansvarar 
för enligt reglementet är inte delegerat till samhällsbyggnadsnämnden. Däremot 
har samhällsbyggnadsförvaltningen många uppdrag och viss delegation från 
kommunstyrelsen. Det bör också tilläggas (samma stycke) att även tjänstepersoner 
från kommunstyrelseförvaltningen deltar på plan- och exploateringsrådet. 

Sid 6, stycke 3: I rapporten råder det nog viss missuppfattning kring årlig 
uppdatering av översiktsplanen. Den är inte tänkt att uppdateras årligen utan 
arbetet med översiktsplan, genomförandestrategi, eventuella fördjupade 
översiktsplaner och aktualitetsprövning behöver ske löpande.   
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Sammanfattning 
Kommunens revisorer har gett ett uppdrag till PwC att genomföra en granskning av 
samhällsbyggnadsnämnden. Syftet med granskningen är att bedöma om nämnden 
fullgör sitt uppdrag avseende samhällsplanering på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 

Den samlade bedömningen efter granskningen är att samhällsbyggnadsnämnden 
inte helt fullgör sitt uppdrag avseende samhällsplanering på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 

Kommunens revisorer önskar kommentarer från samhällsbyggnadsnämnden 
senast 31 augusti 2022 med anledning av rekommendationerna i rapporten.  

Revisorernas bedömning 
• Är styrningen genom mål och planer (översiktsplan och detaljplaner) tillräcklig? 

Fokus på förekomst och aktualitet.  
Bedömning: Ja, Aktuell översiktsplan samt detaljplaner finns 

• Balanserar tillgängliga personalresurser med rådande behov för 
samhällsplanering? 
Bedömning: Delvis, Personalbrist har inneburit långa handläggningstider. 
Rekrytering pågår. 

• Finns direktiv för uppföljning och rapportering? Sker uppföljning och 
rapportering i tillräcklig omfattning? 
Bedömning: Delvis, Direktiv för rapportering till kommunfullmäktige finns. 
Direktiv för förvaltningens uppföljning och rapportering är otillräcklig. 
Uppföljning och rapportering sker regelbundet till samhällsbyggnadsnämnd 
samt plan- och exploateringsråd. 

• Når verksamheten måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi? 
Bedömning: Delvis, Måluppfyllelse sker för ekonomiska mål men inte för 
verksamhetsmål. 

Revisorernas rekommendationer 
PwC lämnar följande rekommendationer i sin rapport: 

• Förtydliga direktiv för uppföljning och rapportering från 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

• Fastställa direktiv för prioritering av inkomna planärenden. 

• Säkerställa tillräckliga personalresurser (såväl anställd som inhyrda) för rådande 
behov samt fastställer mål avseende handläggningstider av planärenden. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 16 augusti 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Granskningsrapport Samhällsplanering, PwC, mars 2022 

• Tjänsteutlåtande, 2022-08-10 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-08-16, § 76 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Beslutet expedieras till 
Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 

 



 

Protokoll 

2022-08-30 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 
 

 

Underskrifter 

Sekreterare   
Malin Lundin 

Ordförande   
Dan Franzén 

Justerare   
Christer Wolgner 

 

Datum och tid Tisdagen den 30 augusti 2022 klockan 13.30–15.10, Kommunhuset, 
Svenljungasalen Söder 
Mötet ajourneras klockan 14.30–14.40 

Beslutande 

Ledamöter Dan Franzén (S), ordförande 
Christer Wolgner (C), justerare 
Margaretha Bjälkemo (M) 
Owe Lundin (L) 
Lars-Erik Lundahl (LPo) 
Ernest Gustafsson (-) 
Gerth Månsson (SD) 

Tjänstgörande ersättare Christian Bengtsson (LPo) för Lennart Eriksson (LPo) 
Stig Nilsson (KD) för Annicka Kilberg (MP) 

Övriga närvarande 

Ersättare Christer Schönander (SD) 
Elisabeth Rosander (S) 

Tjänstepersoner Malin Lundin, nämndsekreterare 
Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef 
Pier Andersson, miljö- och byggchef, digitalt via Teams, § 83-85 
Oscar Hedén, livsmedelsinspektör, digitalt via Teams, § 83 
Therése Silow, 1:e miljöhandläggare, § 84 
Sandra Andersson, miljöhandläggare, § 84 

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.  

Protokollet justerades 2022-08-30 

Tillkännagivandet publiceras 2022-08-31 

Publiceringen av tillkänna-
givandet upphör 

2022-09-22 

  


