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Revisionsrapport – Årlig grundläggande granskning 2017
Ärendebeskrivning
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
grundläggande granskning av nämnderna i Alingsås kommun. Syftet med granskningen
är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all
verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen
omfattar samtliga nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga
frågor enkätfrågor till samtliga nämndsledamöter och nämnddialoger med ett urval av
nämnder.
Revisorerna gör följande bedömning av nämndens arbete:

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit åtaganden utifrån tre av fullmäktiges prioriterade
mål och de fyra uppdrag som riktats till nämnden. Nämnden har också antagit åtaganden
utifrån ett av de tre uppdrag som riktas till samtliga nämnder samt två av fullmäktiges
särskilda fokusområden. Granskningen visar att nämnden har antagit nyckeltal för
samtliga mål. I nämndens flerårsstrategi framgår förvaltningens åtaganden. Ernst &
Young bedömer utifrån detta att nämnden har säkerställt att verksamheten styrs utifrån
de mål som fullmäktige bestämt samt kommunens styrmodell.
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband
med detta har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden
löpande under året tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar. De ekonomiska
månads-uppföljningarna har uppvisat en negativ budgetavvikelse. Vidare har
ekonomiska månadsuppföljningar rapporterats till kommunstyrelsen i enlighet med
bestämmelserna i handlingsplanen Effekt. Ernst & Young bedömer utifrån detta att
nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en riskanalys samt en internkontrollplan som en
del av sin flerårsstrategi. Nämnden har följt upp internkontrollarbetet i både vår- och
delårsbokslut och gör bedömningen att alla kontroller kommer att vara genomförda under
året. Ernst & Young bedömer utifrån detta att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern
kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar Ernst & Young ingen rekommendation till
samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut
Nämnden godkänner redovisningen av rapporten
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Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Mika LIndberg
Enhetschef

Martin Wollhag
Controller
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Revisorerna
Göteborg 2018-03-16
Alingsås kommun
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljöskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och äldreomsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden

Grundläggande granskning 2017
Kommunens revisorer har genomfört ovanstående granskning. Rapport har upprättats efter
genomförd granskning. Rapporten fastställdes på revisionsmöte den 13 mars 2018 varvid
revisorerna beslutade att sända rapporten till styrelse och nämnder.
Våra granskningsrapporter ska löpande redovisas till kommunfullmäktige under året. Vi
planerar att rapportera granskningen till kommunfullmäktige i samband med årsbokslutet den
28 mars. Vi emotser respektive styrelse och nämnds kommentarer och redovisning av åtgärder
utifrån granskningens rekommendationer inom 60 dagar. Skicka era svar till
thomas.edin@se.ey.com samt till kommunstyrelsen@alingsas.se för registrering i
Revisionens diarium. I granskningen lämnas inte rekommendationer till samtliga nämnder. De
nämnder till vilka inga rekommendationer lämnas får rapporten för kännedom och förväntas
inte kommentera eller redovisa åtgärder utifrån granskningens resultat.
Med vänliga hälsningar,
Thomas Edin
På uppdrag av kommunens revisorer

Kopia till:

Kommunfullmäktiges presidium
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Revisionsrapport 2017
Genomförd på uppdrag av och
tillsammans med de förtroendevalda revisorerna

Alingsås kommun
Grundläggande granskning 2017
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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning
av nämnderna i Alingsås kommun. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar samtliga nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga frågor, enkätfrågor till samtliga nämndsledamöter och
nämnddialoger med ett urval av nämnder.
Enligt God revisionssed 2014 ska den grundläggande granskningen bland annat ge underlag
för att bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och kontroll samt måluppfyllelse.
Utifrån kraven i kommunallagen och God sed samt kommunens styrmodell har vi tagit fram
revisionskriterier som styrelse och nämnder ska uppfylla för att ha säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt. Rekommendationerna till respektive nämnd grundar sig på dessa revisionskriterier, som beskrivs närmare i avsnitt 2.3.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:
„ Utarbeta och dokumentera en riskanalys till grund för internkontrollarbetet
Vi rekommenderar socialnämnden att:
„ Tillse att arbetet med att nå budget i balans fortgår och prioriteras
„ Säkerställa att de nyckeltal som används är relevanta och pålitliga
„ Säkerställa att samtliga internkontrollpunkter genomförs
Vi rekommenderar vård- och äldreomsorgsnämnden att:
„ Säkerställa att nämndens väsentlighets- och riskanalys dokumenteras och rapporteras
till kommunstyrelsen
„ Säkerställa att kommunstyrelsen får ta del av ekonomisk månadsuppföljning i enlighet
med handlingsplanen Effekt.
Vi rekommenderar överförmyndarnämnden att:
„ Säkerställa att nämndens åtaganden bryts ner till åtaganden för förvaltningen.
„ Säkerställa att nämndens väsentlighets- och riskanalys dokumenteras och rapporteras
till kommunstyrelsen.
„ Säkerställa att nämndens arbete med internkontroll följs upp i vår- och delårsbokslut.
„ Säkerställa att budgetavvikelser rapporteras till nämnd och kommunstyrelsen i enlighet
med kommunens styrmodell.
„ Säkerställa att kommunstyrelsen får ta del av ekonomisk månadsuppföljning i enlighet
med handlingsplanen Effekt.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden eller utbildningsnämnden.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvars-prövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i kommunallagen
6 kap. 6 §. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem
och rutiner samt måluppfyllelse. Den grundläggande granskningen handlar enligt God revisionssed bland annat om frågor avseende huruvida styrelse och nämnder har:
„
„
„
„
„
„

Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten
Gjort en egen riskanalys
Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid
eventuella avvikelser
Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering
Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som redovisning
Tydliga beslutsunderlag och protokoll

I revisionsplan för 2017 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande granskningen.
Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som framkommit i revisorernas väsentlighets- och riskanalys 2017. I den grundläggande granskningen kommer särskilt
fokus att läggas på kompetensförsörjning, vilket är en risk som identifierats i 2017 års väsentlighets- och riskanalys.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God
revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:
• Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige bestämt?

1

Kommunrevisionen har under 2017 även genomfört fördjupade granskningar samt granskningar inom ramen för
redovisningsrevisionen. Även dessa granskningar ligger till grund för ansvarsprövningen.
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• Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet
med kraven i kommunens styrmodell.
o Har nämnden fattat beslut om åtgärder vid eventuella avvikelser?
• Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i
kommunallagen samt kommunens styrmodell.
2.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och
förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin
grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:
„ Kommunallagen 6 kap. 1 §
„ Kommunallagen 6 kap. 6 §
„ God revisionssed 2014
„ Kommunfullmäktiges mål och uppdrag
„ Kommunens styrmodell med tillämpningsanvisningar
„ Andra kommunspecifika styrdokument
2.4. Ansvarig nämnd
Granskningen avser barn- och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritids-nämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden,
utbildningsnämnden, vård- och äldreomsorgsnämnden samt överförmyndar-nämnden i
Alingsås kommun.
2.5. Avgränsning
Granskningen avser verksamhetsår 2017 och avgränsas i enlighet med revisionsfrågorna.
Granskningen omfattar inte bedömning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen. Granskningen omfattar
inte heller nämndernas måluppfyllelse per helår. Det granskar revisorerna i separat rapport.
I den grundläggande granskningen granskas samtliga nämnder utifrån ovan nämnda revisionsfrågor och revisionskriterier. Utöver detta har fyra nämnder valts ut för en mer omfattande
granskning utifrån revisorernas väsentlighets- och riskanalys 2017. Kommunstyrelsen, kulturoch fritidsnämnden och socialnämnden har valts ut mot bakgrund av att kommunrevisionen i
revisionsberättelsen 2016 bedömde att nämndernas interna kontroll avseende inköp och upphandling inte var tillräcklig. Vård- och äldreomsorgsnämnden har valts ut mot bakgrund av att
nämnden i grundläggande granskning 2016 såg ett stort behov av framtida platser inom särskilt boende. Bristen på platser bedömdes innebära stora ekonomiska risker för nämnden i
form av ökande hemtjänst, korttidsplatser och risk för viten. Därtill uppvisade socialnämnden
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och vård- och äldreomsorgsnämnden budgetunderskott år 2016, om -18,6 mnkr respektive 7,3 mnkr.
2.6. Metod och genomförande
Granskningen har genomförts genom en kombination av metoder. För samtliga nämnder har
en löpande insamling av fakta och iakttagelser, protokollsgranskning samt en enkät till alla
ordinarie nämndsledamöter i alla nämnder genomförts. Enkäten skickades till ledamöterna den
14 december 2017 med önskemål om svar senast 10 januari 2018. Den totala För de fyra
nämnder som valts ut ur ett väsentlighets- och riskperspektiv (enligt 2.5) har skriftliga frågor
tillställts respektive nämnd. Därutöver har dialog med nämndens presidium och förvaltningschef genomförts med de fyra nämnderna.
2.6.1. Den grundläggande delen
Nedanstående moment har omfattat samtliga nämnder.
Löpande insamling av fakta och iakttagelser
Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamlingen sker genom att EY och revisorerna:
„ Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och nämndernas protokoll2
„ Löpande för en dialog med nämnder och styrelse
Enkät
Som del av den grundläggande granskningen har EY genomfört en enkätundersökning till
samtliga nämnders ordinarie ledamöter. Undersökningen har syftat till att ge revisionen ett
kunskapsunderlag avseende nämndledamöternas uppfattning om styrning, uppföljning och intern kontroll. Enkäten har utformats med utgångspunkt från granskningens revisionsfrågor. Av
105 tillfrågade ledamöter har 78 svarat, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 74 procent.
2.6.2. Den mer omfattande delen
Nedanstående granskningsmoment har omfattat kommunstyrelsen, kultur- och fritids-nämnden, socialnämnden samt vård- och äldreomsorgsnämnden, utöver vad som granskats i den
grundläggande delen.
Skriftliga frågor
Inom ramen för den grundläggande granskningen har revisionen skickat ut skriftliga frågor till
de utvalda nämnderna. Frågorna utgår från revisionens väsentlighets- och riskanalys, tidigare
fördjupade granskningar samt övriga iakttagelser som uppmärksammats under året.

2

Nämndernas protokoll läses löpande av de förtroendevalda revisorerna som ansvarar för att relevanta frågor tas
upp till diskussion under året. Protokollen läses även av EY i samband med den grundläggande granskningen.
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Nämnddialog
Efter mottaget svar på de skriftliga frågorna har nämnddialoger genomförts tillsammans med
presidiet i respektive nämnd samt förvaltningschef. De frågeställningar som diskuterats har
haft sin utgångspunkt i svaren på de skriftliga frågorna, protokollsgranskning, revisorernas väsentlighets- och riskanalys 2017 samt övriga iakttagelser som uppmärksammats under året.
2.7. Rapportens fortsatta disposition
I avsnitt 3 presenteras Alingsås kommuns styrmodell och vad den anger om styrelse och
nämnders arbete med styrning utifrån fullmäktiges mål, uppföljning och rapportering samt intern kontroll. I avsnittet framgår vilka kriterier vi anser att styrelse och nämnd ska ha uppfyllt
för att ha säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt inom respektive område.
Iakttagelser avseende nämndernas arbete med kompetensförsörjning redovisas samlat i avsnitt 4.
I avsnitt 5-14 återfinns granskningens resultat per styrelse och nämnd. I varje avsnitt framgår
resultatet av granskningen avseende nämndernas arbete med styrning utifrån fullmäktiges
mål, intern kontroll samt uppföljning. Här beskrivs också delar av nämndens resultat från enkätundersökningen3. Varje avsnitt avslutas med revisionens bedömningar utifrån syftet med
den grundläggande granskningen. I samband med bedömningarna presenteras även rekommendationer. Rekommendationer lämnas då revisorerna iakttagit brister inom ramen för
granskningen. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Revisionen följer kontinuerligt upp vilka åtgärder nämnderna vidtagit för att åtgärda givna rekommendationer.
Granskningen avslutas i avsnitt 15 med slutsatser utifrån granskningens syfte.

3

Enkätsvaren redovisas i sin helhet i bilaga 3
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3. Alingsås kommuns styrmodell
Kommunfullmäktige (KF) beslutade om en ny styrmodell 25 maj 2011. I dokumentet ”Styrmodell för Alingsås” framgår hur modellen ska tillämpas. Bland annat beskrivs att allt arbete ska
utgå från KF:s beslutade vision. KF beslutade 10 december 2014 att anta en reviderad version
av styrmodellen med förändringar som bland annat innebar att internkontrollen och tillväxtprogrammet lyftes in som delar i modellen. Kommunstyrelsen (KS) beslutade 6 mars 2017 om
tillämpningsanvisningar för styrmodellen under 2017.
Med utgångspunkt i visionen tar KF fram en avsiktsförklaring. Den beslutas i början av varje
mandatperiod och innehåller ambitioner, inriktning och prioriteringar för mandatperioden. Utifrån avsiktsförklaringen upprättar KF årligen en flerårsstrategi för Alingsås kommun. Flersårsstrategin innehåller bland annat fullmäktiges prioriterade mål. De prioriterade målen är övergripande och omfattar hela kommunen. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är
styrande för att nå de politiska ambitionerna. KF har adresserat olika indikatorer till olika nämnder. I flerårsstrategin finns också indikatorer som enligt flerårsstrategin är viktiga att följa för
att veta att Alingsås kommun utvecklas långsiktigt och hållbart. Enligt tillämpnings-anvisningarna till styrmodellen följs indikatorerna upp av kommunstyrelsen som i sin tur återrapporterar
till KF. Uppföljningen sker i samband med årsredovisningen. Utöver prioriterade mål och indikatorer innehåller kommunens flerårsstrategi särskilda fokusområden med riktade uppdrag till
vissa nämnder. Dessa uppdrag ska betraktas som åtaganden för nämnden att arbeta med
under året.
Nedan framgår vad styrmodellen med tillhörande tillämpningsanvisningar anger om styrelse
och nämnders arbete med styrning utifrån fullmäktiges mål, uppföljning och rapportering samt
intern kontroll. Strukturen utgår från granskningens revisionsfrågor. I slutet av varje avsnitt
framgår vilka kriterier vi anser att styrelse och nämnd ska ha uppfyllt för att ha säkerställt ett
ändamålsenligt arbetssätt. Kriterierna utgör grunden till revisorernas bedömning av varje
nämnd. Bedömningarna per nämnd framgår i avsnitt 5-14. I bilaga 2 framgår en sammanställning av bedömningarna per kriterium och nämnd.
3.1. Nämndernas styrning och arbetet med fullmäktiges mål
Med utgångspunkt i den övergripande flerårsstrategin för Alingsås tar nämnderna fram egna
flerårsstrategier. I dessa ska nämnderna ange sina åtaganden i arbetet för att uppnå KFs prioriterade mål med indikatorer. Nämnderna tar själva fram förslag till åtaganden som sedan
godkänns av kommunstyrelsen. De uppdrag som riktats till nämnderna är också att betrakta
som ett åtagande. Till åtagandena ska nämnden koppla nyckeltal som bedöms väsentliga för
att bidra till måluppfyllelsen.
Nämndens åtaganden ska därefter brytas ned till åtaganden för förvaltningen. Enligt styr-modellen ska förvaltningens åtaganden utmynna i att varje enskild medarbetare är medveten om
den roll han eller hon har i att uppnå kommunens mål.
Av styrmodellen och tillämpningsanvisningar framgår inte var eller hur förvaltningens åtaganden ska dokumenteras.
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Utifrån ovanstående anser vi att styrelse och nämnder ska ha genomfört följande för att ha
säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt:
„ Angett åtaganden i arbetet med fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer
„ Kopplat nyckeltal till nämndens åtaganden
„ Säkerställt att nämndens åtaganden brutits ner till åtaganden för förvaltningen
3.2. Uppföljning och rapportering
Enligt styrmodellen ska kommunfullmäktige följa upp de prioriterade målen samt den ekonomiska resursförbrukningen i vårbokslut per april och i delårsbokslut per augusti. I årsredovisningen följs målen och indikatorerna upp. Nämnderna ska följa upp sina åtaganden i vår-,
delårs- och årsbokslutet samt besluta om eventuella åtgärder med anledning av uppföljningen.
Av styrmodellen framgår att respektive förvaltning ska följa upp ekonomin månadsvis. Vid befarande avvikelser jämfört med budget på helår ska rapportering ske till nämnd och kommunstyrelsen, enligt styrmodellen.
I årets första uppföljning prognostiserade kommunens verksamheter ett sammanlagt driftunderskott på ca – 62 mnkr jämfört med beslutad ramtilldelning för 2017. Det ledde till att kommunfullmäktige 14 juni 2017 beslutade om handlingsplanen ”Effekt”, som omfattar tio punkter.
En av punkterna innehöll ett uppdrag till samtliga nämnder att inläst budget i ekonomisystem
stämmer överens med nämndens beslutade budget. Punkterna beräknas tillsammans generera cirka 40 mnkr i minskade kostnader när planen nått fullt genomslag. I samband med att
planen antogs beslutade kommunfullmäktige dessutom att införa obligatorisk månadsuppföljning av ekonomin till kommunstyrelsen från och med maj 2017, med undantag för juni och juli
månad.
Utifrån ovanstående anser vi att styrelse och nämnder ska ha genomfört följande för att ha en
tillräcklig uppföljning och rapportering:
„ Följt upp nämndens åtaganden i vår- och delårsbokslut
„ Rapporterat månadsuppföljning av ekonomin till kommunstyrelsen (från och med maj,
undantaget juni och juli)
„ Rapporterat befarade avvikelser jämfört med budget per helår till kommunstyrelsen
3.3. Intern kontroll
Enligt styrmodellen följer Alingsås kommun COSO-modellens principer för intern kontroll. Det
innebär enligt styrmodellen att rimlig försäkran ges om måluppfyllnad, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av lagar och regler. Nämnderna ska arbeta fram en väsentlighetsoch riskanalys som knyter ihop den interna kontrollen med styrmodellen. Detta genom att
nämnden ska analysera områden där det finns risk för att styrelsen eller nämnden inte bidrar
till att uppnå kommunens prioriterade mål och indikatorer. Enligt styrmodellen ska styrelsens
och nämndens hela väsentlighets- och riskanalys dokumenteras och rapporteras till kommunstyrelsen som ett led i att fullfölja kommunallagens intentioner om god intern kontroll. Internkontrollplan med kontrollpunkter ska ingå i nämndens flerårsstrategi. Enligt kommunstyrelsens
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tillämpningsanvisningar ska nämnden följa upp sitt arbete med intern kontroll i vår-, del- och
årsbokslutet.
Utifrån ovanstående anser vi att styrelse och nämnder ska ha genomfört följande för att ha en
tillräcklig intern kontroll:
„ Arbetat fram en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys
„ Rapporterat väsentlighets- och riskanalysen till kommunstyrelsen
„ Fastställt en internkontrollplan med tillhörande kontrollpunkter i nämndens flerårs-strategi
„ Följt upp nämndens arbete med internkontroll i vår- och delårsbokslut
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4. Nämndernas arbete med kompetensförsörjning
Vid intervju med kommunstyrelsen framkommer att personalomsättningen inom kommunen
varit hög under 2017. En orsak till den höga omsättningen uppges vara nationell brist på flera
yrken inom offentlig sektor. Bland bristyrkena återfinns exempelvis socialsekreterare, miljöstrateger, specialistbefattningar inom byggsektorn och samhällsstrateger. Utmaningen med
kompetensförsörjning har även märkts vid rekrytering, där problem med för få sökanden har
lett till att rekryteringsprocesser har fått påbörjas på nytt. Vid rekrytering noteras också att
sökande ställer högre krav på löner och förmåner.
Bland de nämnder där fördjupad granskning genomförts uppger flera att kompetensförsörjning
är en stor utmaning för verksamheten. Inom kommunledningskontoret har omsättningen på
chefer varit hög under året, vilket uppges bero på förmånliga villkor i grannkommuner, som gör
att chefer väljer att lämna Alingsås kommun. Inom vård- och äldreomsorgsförvaltningen finns
påtagliga svårigheter att rekrytera sommarvikarier. Vid socialförvaltningen finns en utmaningar
i att rekrytera socionomer till myndighetsutövning. Flera chefstjänster inom förvaltningen är
också vakanta.
I kommunfullmäktiges flerårsstrategi för 2017-2019 finns inga mål och uppdrag med direkt
koppling till kompetensförsörjning. Kommunledningskontoret har dock tre åtaganden som är
kopplade till kompetensförsörjning.
Kommunledningskontoret åtar sig att vidta åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron
„ Kommunledningskontoret åtar sig att upplevelsen av Alingsås kommun som en attraktiv arbetsgivare ska öka. Särskild vikt ska läggas vid tydlighet avseende organisation,
uppföljning, uppdrag, roller och ansvar.
„ Kommunledningskontoret åtar sig att framställa en handlingsplan för ”Alingsås kommun – en mönsterarbetsgivare”
„

Projektet Alingsås kommun – en mönsterarbetsgivare” syftar till att säkerställa kommunens
långsiktiga personalförsörjning. I detta ingår bland annat att säkerställa tydliga uppdrag och
goda arbetsvillkor kombinerat med en hållbar resursanvändning.
Kommunstyrelsen följer upp kompetensförsörjningsarbetet i respektive bokslut. I kommunstyrelsens vårbokslut framkommer att arbetet med samtliga tre åtaganden har påbörjats. Därtill
har en handlingsplan för en god arbetsmiljö inom kommunledningskontoret upprättats. Av delårsbokslutet framgår att framtagandet av handlingsplan inom ramen för projektet ”Alingsås
kommun – en mönsterarbetsgivare” blivit försenad, men att den ska redovisas för kommunstyrelsen under 2017. Vid intervju med styrelsen framgår dock att projektet inte är påbörjat. Detta
med anledning av att resurser inte kopplats till projektet.
Vi har inom ramen för granskningen inte erhållit någon kommunövergripande kompetens-försörjningsstrategi eller motsvarande. Däremot har vissa nämnder och förvaltningar arbetat fram
egna kompetensförsörjningsplaner.
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4.1. Vår bedömning
Granskningen visar att det inom kommunen sker ett arbete med kompetensförsörjning. Kommunstyrelsen har under året arbetat med tre åtaganden kopplade till kompetensförsörjning.
Samtidigt konstateras att de insatser som initierats för att säkerställa en ändamålsenlig kompetensförsörjning inte genomförts och prioriterats. Vi noterar att det saknas stöd för arbetet i
form av dokumenterad kompetensförsörjningsstrategi. Vi bedömer sammantaget att det finns
utvecklingsområden avseende arbetet med kompetensförsörjning.
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5. Kommunstyrelsen
5.1. Styrelsens styrning och arbete med fullmäktiges mål
KF har fastställt tolv prioriterade mål med totalt 44 tillhörande indikatorer i den kommunövergripande flerårsstrategin för 2017-2019. Eftersom de beslutade målen och indikatorerna är
kommunövergripande åligger det KS att verka för att dessa uppnås. Därtill har KF i den kommunövergripande flerårsstrategin beslutat att tilldela KS 13 uppdrag. Utöver detta finns tre
uppdrag som riktas till samtliga nämnder inklusive kommunstyrelsen.
KS antog den 6 februari 2017 kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2017-2019. I flerårsstrategin har styrelsen antagit 21 åtaganden för förvaltningen utifrån fullmäktiges prioriterade mål
och indikatorer. Styrelsen har för alla mål förutom tre angivit nyckeltal. I KS flerårsstrategi
framgår vilken eller vilka enheter som ska arbeta med att uppfylla de 16 tilldelade uppdragen.
Av enkätsvaren framgår att nämndledamöterna generellt anser att nämnden varit involverad i
formulering av åtaganden och att åtagandena bidrar till fullmäktiges mål. Enbart omkring hälften anser att nyckeltalen som är kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen.

Figur 1. Enkätsvar från kommunstyrelsen– mål och riktlinjer. N=10

Av KS flerårsstrategi framkommer att kommunledningskontoret genomfört en organisationsöversyn. Översynen ingår som ett av fullmäktiges 16 uppdrag. Syftet är att anpassa organisationen efter given budgetram och fastlagd politisk inriktning. Den nya organisationen består av
tre större avdelningar samt flera enheter placerade direkt under kommundirektören. Av de tre
avdelningarna är tillväxtavdelningen ny. Den består av enheten för exploatering och strategisk
samhällsplanering som har som ansvar att planera och driva tillväxtfrågor enligt kommunens
tillväxtprogram.
Kommunledningskontoret har under året uppmärksammat risk för bristande styrning och kontroll inom Alingsås Business Center (ABC). ABC är kommunens näringslivsenhet, som är placerad inom kommunledningskontoret. Med anledning av de uppmärksammade riskerna gav
kommunledningskontoret EY i uppdrag att genomföra en extern genomlysning av ABC. Genomlysningen visade att ABC genomfört aktiviteter kopplade till evenemang och turism som
saknar tydlig koppling till fullmäktiges och styrelsens mål och åtaganden. Det fanns också
otydligheter i huvudmannaskapet för ABC samt i interna roller och ansvar. Granskning av ekonomiska underlag visade att det inte var möjligt att följa fakturaflöden och kostnadsfördelning
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mellan ABC och externa aktörer. Merparten av de direktupphandlingar som stickprovskontrollerats har inte följt kommunfullmäktiges riktlinjer för inköp och upphandlingar. Utifrån de iakttagelser som gjordes i genomlysningen beslutade kommunledningskontoret att genomföra en
intern fördjupad utredning av ABC. Utredningen påtalade brister i den interna kontrollen inom
ABC. Som en konsekvens beslutade kommunfullmäktige den 13 december 2017 att överföra
ansvaret för turism och evenemang till kultur- och fritidsnämnden. ABC:s interna organisation
har också förändrats.
5.1.1. Styrelsens uppsiktsplikt avseende nämndernas arbete med fullmäktiges mål
KS beslutade den 6 mars 2017 om tillämpningsanvisningar inom ramen för styrmodellen. Tilllämpningsanvisningarna innehåller delar som rör styrelsens uppsiktsplikt. Bland annat regleras när KS arbetsutskott ska träffa respektive nämnds/bolags presidium för att diskutera frågor
inom ramen för uppsiktsplikten. Av anvisningarna framgår att arbetsutskottet planerade att genomföra träffar vid nio tillfällen under året. Av protokoll framkommer att arbetsutskottet har
träffat samtliga nämnder i samband med års- vår- samt delårsbokslut. Arbetsutskottet har även
haft enskilda dialogmöten med alla nämndpresidier förutom överförmyndarnämnden vid minst
ett tillfälle. Totalt har 14 möten genomförts under året. Socialnämnden och utbildningsnämnden har mött arbetsutskottet flest gånger, tre gånger vardera. I den sista dialogen med socialnämnden i november avhandlades nämndens prognostiserade underskott.
Utöver tillämpningsanvisningarna finns en mall/anvisning för nämndernas flerårsstrategier.
Mallen innehåller delar som bedöms nödvändiga att ange för att KS ska kunna utöva sin uppsiktsplikt.
KS presidium uppger vid dialog att styrelsens uppsikt över andra nämnder är ett av de områden
som varit i fokus under 2017. Bland annat uppges att uppsikten över bolagen har stärkts genom att en bättre struktur för detta har skapats. Styrelsen följer nu bolagens arbete med fullmäktiges mål som en del i delårsboksluten.
5.2. Uppföljning och rapportering
KS godkände styrelsens vårbokslut den 29 maj 2017 och styrelsens delårsbokslut den 9 oktober 2017. I vårbokslutet har styrelsen följt upp beslutade uppdrag och åtaganden i flerårsstrategin genom att kommentera om arbete har påbörjats. I delårsbokslutet har styrelsen gjort en
prognos för uppfyllelsen av åtagandena. KS gjorde i delårsbokslutet bedömningen att två åtaganden kommer slutföras för helåret och att 19 åtaganden är påbörjade men inte slutförda.
KS har följt upp ekonomin i samband med vår- och delårsbokslut. Sedan beslutet om handlingsplanen Effekt har KS erhållit och godkänt ekonomisk månadsuppföljning utöver vår- och
delårsbokslut vid fem sammanträden under året. Månadsuppföljningarna har avsett uppföljning per maj, september och oktober. Av protokoll går inte att följa om KS erhållit och godkänt
ekonomisk månadsuppföljning för augusti 2017. Månadsuppföljning per oktober erhölls i december: Uppföljning per november och december kan ha erhållits vid sammanträden som
ännu inte protokollförts vid granskningens genomförande.
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Vid prognosen för helåret i samband med vårbokslutet och delårsbokslutet redovisades ingen
avvikelse mot budget för kommunstyrelsen. KS godkände delårsbokslutet utan att besluta om
ytterligare åtgärder.
I samband med godkännandet av vårbokslutet beslutades dock om omfördelningar av investeringsmedel. Omfördelning 2017 från kultur- och fritidsnämnden till KS om 2,5 mnkr godkändes med förutsättning att nämnden erhåller motsvarande medel 2018. Omfördelning 2017 från
KS till barn- och ungdomsnämnden om 930 tkr godkändes. Omfördelning 2017 från KS till
socialnämnden om 1,1 mkr avslogs av styrelsen. Motivering till beslutet framgår inte av protokoll.
Av enkätsvaren framkommer att ledamöterna i hög utsträckning upplever att boksluten ger
nämnden förutsättningar att följa upp åtaganden och uppdrag samt ekonomin. Samtliga upplever att nämnden fattar beslut om åtgärder vid budgetavvikelser.

Figur 2. Enkätsvar från kommunstyrelsen – uppföljning och rapportering. N=10

5.2.1. Styrelsens uppsiktsplikt avseende nämndernas arbete med uppföljning och rapportering
KS återrapporterar uppsikten över kommunens nämnder löpande under året. KS föreslog 29
maj 2017 kommunfullmäktige att godkänna vårbokslut för kommunen. Resultatuppföljningen
för Alingsås kommuns vårbokslut visade på en prognostiserad negativ avvikelse om 39,4 mnkr
från budget för helåret. Socialnämnden prognostiserade det största underskottet, -52,3 mkr.
Med anledning av socialnämndens underskott har kommunledningskontoret på uppdrag från
KS under året genomfört en genomlysning av nämndens ekonomi.
KS beslutade den 9 oktober 2017 att föreslå KF att godkänna delårsbokslut för Alingsås kommun. Delårsbokslutets resultatuppföljning för Alingsås kommun visade på en prognostiserad
negativ avvikelse om 4,0 mnkr från budget för helåret. Att avvikelsen var 35 mnkr mindre än
vid vårbokslutet förklarades främst med att kommunen har haft goda resultat avseende finansieringen, exempelvis lånekostnader.
Det framkom i delårsbokslutet att kommunens nämnder fortsatt uppvisade stora underskott
gentemot budget och att de har högre redovisade nettokostnader än vad som motiveras av
kommunens struktur. Kommunen gjorde i samband med delårsbokslutet bedömningen att
kommunen behöver reducera det strukturella underskottet omgående för att klara kommande
års ekonomiska utmaningar. I samband med delårsbokslutet beslutade KS bland annat att ge
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kommunledningskontoret i uppdrag att omgående påbörja genomlysning av kommunens förvaltningar i syfte att finna effektiviseringar. KS föreslog kommunfullmäktige att ge KS i uppdrag
att återkomma med en plan som säkerställer ett resultat vid årets slut överstigande lagstadgat
balanskrav. Därtill föreslogs bland annat att samtliga nyinrättade tjänster som innebär en utökning av personalstyrkan ska godkännas av kommundirektör till och med utgången av 2017.
5.3. Intern kontroll
KS internkontrollplan finns som bilaga till styrelsens flerårsstrategi. I Internkontrollplanen finns
tio identifierade risker. Bland riskerna återfinns bland annat att ramavtal inte följs, löneglidning,
leasingavtal och att kommunens bilar används för privat bruk. KS uppger att en riskanalys
ligger till grund för internkontrollplanen, men analysen har inte dokumenterats.
Vid intervju framkommer att KS ser ett behov av att förändra arbetet med intern kontroll. Nuvarande styrmodell har ambitionen att samla både mål och intern kontroll. KS uppger att det
medför att arbetet med intern kontroll tenderar att ”försvinna i mängden”.
KS har följt upp sitt internkontrollarbete i styrelsens vår- och delårsbokslut. Uppföljningen av
intern kontroll i vårbokslutet påvisar att kontroller påbörjats för de flesta riskmomenten. Uppföljningen av intern kontroll i delårsbokslutet påvisar att arbetet med kontroller har påbörjats
för samtliga riskmoment. Vidare framkommer bland annat att den identifierade risken ”vi följer
inte ramavtal” har kontrollerats. Kontrollen visar att gällande ramavtal följs i 68 procent av fallen. Ytterligare uppföljning ska äga rum under året. Ett antal ytterligare kontroller har genomförts, vilket redogörs för i delårsbokslutet.
Av enkätsvaren framgår att ledamöterna till stor del upplever delaktighet avseende styrning av
internkontrollarbetet. Majoriteten anger att nämnden har förutsättningar att följa upp arbetet
via bokslut och delårsbokslut samt att internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten.
Enkätundersökningen visar att ledamöterna upplever att internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten, att nämnden har inblick i arbetet med intern kontroll och följer
internkontrollarbetet under året. Ledamöterna anser också att nämnden varit involverad i framtagandet av riskanalysen, men i något mindre utsträckning involverad i internkontroll-planen.

Figur 3. Enkätsvar från kommunstyrelsen – intern kontroll. N=10
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5.3.1. Styrelsens uppsiktsplikt avseende nämndernas arbete med intern kontroll
KS erhöll vid sammanträdet i oktober information om att samtliga nämnder påbörjat sitt arbete
med intern kontroll. KS delgavs därtill information om att samtliga nämnder utom två bedömde
att de identifierade kontrollmomenten kommer att genomföras under året.
5.4. Vår bedömning
Bedömning avseende kommunstyrelsens verksamhet
KS har antagit åtaganden utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer i styrelsens
flerårsstrategi. KS har antagit nyckeltal kopplat till merparten av målen. KS har därtill antagit
åtaganden utifrån samtliga uppdrag riktade till styrelsen. Förvaltningens åtaganden framgår i
styrelsens flerårsstrategi. Vi bedömer att styrelsen har säkerställt att den egna nämnden styrs
utifrån de mål som fullmäktige bestämt och kommunens styrmodell.
KS har följt upp sina åtaganden vid vår- och delårsbokslut. I samband med den ordinarie uppföljningen uppmärksammades brister inom Alingsås Business Center, bland annat avseende
måluppfyllelse. Vår bedömning är att det funnits brister i den interna styrningen av Alingsås
Business Center, men att kommunstyrelsen vidtagit åtgärder för att hantera bristerna när de
uppdagades. Under året har KS inte prognostiserat någon negativ budgetavvikelse. Styrelsen
får ekonomisk rapportering avseende den egna verksamheten vid boksluten. Vi bedömer sammantaget att styrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
Styrelsen har antagit en internkontrollplan i en bilaga till styrelsens flerårsstrategi. En riskanalys uppges ligga till grund för internkontrollplanen, men denna har inte dokumenterats. Styrelsen har följt upp sitt internkontrollarbete i vår- samt delårsbokslut. Vi bedömer att KS i huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern kontroll, men att arbetet kan utvecklas ytterligare genom
att dokumentera den riskanalys som ligger till grund för internkontrollplanen.
Bedömning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Kommunstyrelsens uppsikt över kommunens nämnder har utökats under 2017 i och med att
KS erhåller ekonomisk månadsuppföljning från varje nämnd. Därtill omfattas de kommunala
bolagen i högre utsträckning i uppsikten. Flera nämnder och kommunen som helhet har under
året prognostiserat ett underskott. Utifrån detta har styrelsen vidtagit ett antal åtgärder, såsom
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra genomlysning av kommunens förvaltningar i syfte att finna effektiviseringar. Därtill har KS bland annat lämnat förslag till beslut till
fullmäktige som syftat till att minska underskotten i kommunens ekonomi. Vi bedömer utifrån
detta att KS övergripande skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll
av verksamheten och fattat beslut vid avvikelser.
KS har i oktober erhållit information om att samtliga nämnder påbörjat sitt arbete med intern
kontroll avseende 2017. Vår bedömning är att KS i allt väsentligt haft tillräcklig uppsikt över
övriga nämnder och bolag i kommunen samt att uppsikten är tillräcklig utifrån kraven i kommunallagen.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
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„

Utarbeta och dokumentera en riskanalys till grund för internkontrollarbetet
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6. Barn- och ungdomsnämnden
6.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål
Barn- och ungdomsnämnden fastställde den 21 februari 2017 nämndens flerårsstrategi för
2017. I flerårsstrategin har nämnden beslutat om 14 åtaganden utifrån fem av fullmäktiges
prioriterade mål. I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för samtliga
mål, med undantag för ett. I nämndens flerårsstrategi framgår även förvaltningens åtaganden
utifrån nämndens åtaganden. I flerårsstrategin framkommer att nämnden och förvaltningen
utarbetat åtaganden utifrån de två uppdrag som fullmäktige riktat till nämnden. Nämnden har
inte utarbetat åtaganden utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder.
Av enkätsvaren framgår att nämndledamöterna generellt anser att nämnden varit involverad i
formulering av åtaganden och att åtagandena i stort bidrar till fullmäktiges mål. Endast omkring
hälften anser att nyckeltalen som är kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av
måluppfyllelsen.

Figur 4. Enkätsvar från barn- och ungdomsnämnden – mål och riktlinjer. N=8

6.2. Uppföljning och rapportering
Barn- och ungdomsförvaltningen beslutade att godkänna nämndens vårbokslut den 16 maj
2017 och nämndens delårsbokslut den 26 september 2017. Nämnden har kommenterat samtliga nämndens åtaganden i vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet redovisar nämnden även
prognos per helår för varje nämndåtagande. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att
13 åtaganden kommer vara påbörjade men inte helt genomförda vid årsskiftet. För åtagandet
där nyckeltal saknas framgår inte status. Av de två särskilda uppdragen framkom att ett beräknas vara genomfört vid årsskiftet samt att ett uppdrag kommer vara påbörjat men inte helt
genomfört vid årsskiftet.
I vårbokslutet prognostiserade nämnden en negativ avvikelse från budget om 4,75 mnkr för
helåret. I delårsbokslutet prognostiserades den negativa avvikelsen uppgå till 13,1 mnkr, motsvarande -1,7 procent av nämndens budgetomslutning. Avvikelsen förklaras av att nämndens
intäkter från Migrationsverket minskat i och med att fler nyanlända elever fått uppehållstillstånd
och blivit kommunplacerade. Den stora skillnaden mellan prognosen vid vårbokslutet och delårsbokslutet uppges bland annat bero på högre personalkostnader, då antalet anställda över19
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stiger antalet som beräknats i budget. Därtill uppges kostnaden för timavlönade samt för sjukskriven personal vara högre än budgeterat. I samband med beslut om vårbokslutet beslutade
barn- och ungdomsnämnden att ansöka om utökad investeringsram med 930 tkr. Vid sammanträdet i oktober beslutade nämnden anta en handlingsplan för att få budget 2017 i balans
samt ge förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanen.
Vid protokollsgranskning framkommer att nämnden tagit del av ekonomisk månadsuppföljning
vid varje ordinarie sammanträde under året med start av uppföljning per februari. Nämnden
redovisade inga budgetavvikelser fram till uppföljningen avseende april. Därefter har negativa
budgetavvikelser om mellan 4,75 mnkr och 13,1 mnkr redovisats. Den ekonomiska månadsuppföljningen per april och framåt, juli och juni undantaget, har översänts till kommunstyrelsen.
Av enkätsvaren framkommer att ledamöterna i hög utsträckning upplever att boksluten ger
nämnden förutsättningar att följa upp åtaganden och uppdrag samt ekonomi. Enbart hälften
anger att nämnden fattar beslut om åtgärder vid budgetavvikelser.

Figur 5. Enkätsvar från barn-och ungdomsnämnden – uppföljning och rapportering. N=8

6.3. Intern kontroll
Nämndens internkontrollplan finns som en bilaga till nämndens flerårsstrategi 2017-2019. Planen består av 16 kontrollmoment. De största riskerna i internkontrollplanen är enligt nämndens
bedömning bland annat lärarbrist, andelen tillsvidareanställd lärarpersonal med legitimation
samt att förvaltningen är förberedd inför att händelse med väpnat våld inträffar i verksamheten.
Nämndens flerårsstrategi innehåller även en riskanalys där 50 risker bedömts utifrån sannolikhet och väsentlighet. Utöver de 16 risker som hanteras i internkontrollplanen hanteras åtta
risker genom omedelbar åtgärd eller åtaganden. De risker som värderas som minst väsentliga
hanteras inte av nämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i vår- och delårsboksluten. I
boksluten har nämnden angett om kontrollen påbörjats eller inte samt övergripande kommenterat status för respektive kontrollpunkt. I delårsbokslutet gjorde nämnden bedömningen att
alla kontrollområden kommer att vara genomförda vid årets slut.
Av enkätsvaren framkommer att ledamöterna generellt upplever att internkontrollarbetet bidrar
till att begränsa risker i verksamheten och att nämnden följer internkontrollarbetet under året.
Ledamöterna anser att nämnden varit involverad i framtagandet av riskanalysen och internkontrollplanen och att nämnden har inblick i arbetet med intern kontroll.
20
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Av enkätsvaren framgår att majoriteten av ledamöterna upplever delaktighet avseende styrning och uppföljning av internkontrollarbetet. Ledamöterna upplever även att internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten.
Enkätundersökningen visar att ledamöterna generellt upplever att internkontrollarbetet bidrar
till att begränsa risker i verksamheten, att nämnden är delaktig i arbetet med intern kontroll och
följer internkontrollarbetet under året.

Figur 6. Enkätsvar från barn-och ungdomsnämnden – intern kontroll. N=8

6.4. Vår bedömning
Barn- och ungdomsnämnden har antagit åtaganden utifrån fem av kommunfullmäktiges prioriterade mål. Granskningen visar att nämnden har antagit nyckeltal för samtliga mål. I nämndens flerårsstrategi framgår även förvaltningens åtaganden. Nämnden har också antagit åtaganden utifrån samtliga uppdrag riktade till nämnden. Nämnden har dock inte antagit åtaganden utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder. Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt samt kommunens styrmodell.
Barn- och ungdomsnämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med
detta har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande
under året tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar. Från april månad har nämnden uppvisat negativa avvikelser mot budget, som i delårsbokslutet uppgick till 13 mnkr. Nämnden har
beslutat om åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. Ekonomiska månadsuppföljningar har rapporterats till kommunstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i handlingsplanen
Effekt. Vi bedömer därmed att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
Nämnden har antagit en riskanalys samt en internkontrollplan som en del av sin flerårsstrategi.
Nämnden har följt upp internkontrollarbetet i vår- och delårsbokslut och gör bedömningen att
alla kontroller kommer att vara genomförda under året. Vi bedömer utifrån detta att nämnden
har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till barn- och ungdomsnämnden.
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7. Kultur- och fritidsnämnden
7.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål
Kultur- och fritidsnämnden fastställde den 23 januari 2017 nämndens flerårsstrategi för 2017.
I flerårsstrategin har nämnden beslutat om 17 åtaganden utifrån fem av fullmäktiges prioriterade mål. I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för samtliga mål. I
flerårsstrategin framkommer att nämnden utarbetat ett åtagande utifrån det uppdrag fullmäktige har riktat till nämnden. Kultur- och fritidsnämnden har inte utarbetat åtaganden utifrån de
tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder. I nämndens flerårsstrategi framgår inte förvaltningens åtaganden. Förvaltningens åtaganden redovisas istället i separata arbetsplaner där
varje avdelning anger aktiviteter gentemot mål och åtaganden.
Av enkätsvaren framgår att endast cirka hälften av nämndledamöterna anser att nämnden har
varit involverad i formulering av åtaganden, att åtagandena bidrar till fullmäktiges mål och att
nämnden har förutsättningar att arbeta med uppdrag i flerårsstrategin. Än färre anser att nyckeltalen som är kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen.

Figur 7. Enkätsvar från kultur- och fritidsnämnden – mål och riktlinjer. N=10

7.2. Uppföljning och rapportering
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna nämndens vårbokslut den 15 maj 2017 och
nämndens delårsbokslut den 25 september 2017. Nämnden har kommenterat samtliga sina
åtaganden i vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet redovisar nämnden även prognos per
helår för varje nämndåtagande. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att nio åtaganden
kommer att vara uppfyllda vid årsskiftet, sex påbörjade men inte helt genomförda och två inte
vara genomförda. Av det riktade uppdraget från fullmäktige framkom vid delårsbokslutet att
uppdraget inte beräknades vara slutfört vid årets slut.
I både vår- och delårsbokslutet har nämnden prognostiserat en budget i balans för helåret.
Prognoserna har dock varit justerade med 1,1 mnkr i vårbokslutet respektive 1,95 mnkr i delårsbokslutet. Justeringen gäller intäkter och kostnader för Gräfsnäsparken och öppnandet av
caféet i Kulturhuset.
I samband med att nämnden godkände boksluten beslutade nämnden om ett antal åtgärder. I
vårbokslutet föreslog nämnden kommunfullmäktige att återta 2,5 mnkr ur tilldelad investeringsram för utrustning och inventarier till Nolhaga Parkbad. Eftersom renoveringen av badhuset
22
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försenats önskade nämnden förskjuta delar av det beslutade beloppet till 2018. Därtill yrkade
nämnden för en utökad ram om 3,5 mnkr för år 2018 i samband med delårsbokslutet, vilket
avsåg utvecklingsmedel till verksamheten samt uppstart och drift av Nolhaga Parkbad. Nämnden yrkade också på en ökad investeringsbudget om 1 mnkr år 2018 till en nyinvestering av
lekplats i Gräfsnäsparken.
Vid protokollsgranskning framkommer att nämnden tagit del av ekonomisk månadsuppföljning
vid varje ordinarie sammanträde under år 2017 med start från februari. Nämnden har vid varje
sammanträde redovisat ett överskott för perioden om mellan 1,5 mnkr och 3,3 mnkr4. Anledningen till överskottet har främst kopplats till ej utbetalda föreningsbidrag. Av nämndens protokoll framgår att nämnden med start per mars och framåt, juli och augusti undantaget, månatligen rapporterat den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen.
Av enkätsvaren framkommer att ledamöterna generellt upplever att boksluten ger nämnden
förutsättningar att följa upp ekonomi. Betydligt färre anger att boksluten ger nämnden förutsättningar för uppföljning av åtaganden och uppdrag samt att nämnden fattar beslut om åtgärder vid budgetavvikelser.

Figur 8. Enkätsvar från kultur- och fritidsnämnden – uppföljning och rapportering. N=10

7.3. Intern kontroll
Som en bilaga till nämndens flerårsstrategi 2017-2019 finns nämndens internkontrollplan. Planen består av tio kontrollmoment. De största riskerna i internkontrollplanen är enligt nämndens
bedömning rekryteringsprocessen, försening av byggprocessen av Nolhaga Parkbad samt kulturhuset som har förlängda öppettider. Av protokoll framkommer att nämnden löpande under
året fått information från förvaltningschefen rörande de två sistnämnda områdena.
Nämndens flerårsstrategi innehåller även en riskanalys där 16 risker bedömts utifrån sannolikhet och väsentlighet. Majoriteten av de identifierade riskerna har hanterats i nämndens internkontrollplan, medan andra hanterats genom åtaganden eller omedelbara åtgärder. Ett exempel på en omedelbar åtgärd är att nämnden gett förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en
marknadsföringsstrategi för Nolhaga Parkbad.
Kultur- och fritidsnämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i boksluten. I boksluten har
nämnden angett om kontrollen påbörjats eller inte samt övergripande kommenterat status för
4

Vid nämndens sammanträde i februari visade den ekonomiska rapporteringen ett underskott om
-1 364 tkr vilket dock avsåg år 2016.
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respektive kontrollpunkt. I delårsbokslutet gjorde nämnden bedömningen att alla kontrollområden kommer att vara genomförda vid årets slut.
Enkätundersökningen visar att många ledamöter inte kan bedöma nämndens arbete med intern kontroll. Generellt visar enkätsvaren att en minoritet av ledamöterna tycker att nämnden
arbetar med intern kontroll i stor eller mycket stor utsträckning. Enbart tio procent av ledamöterna anser att nämnden i stor eller mycket stor omfattning har inblick i internkontrollarbetet.

Figur 9. Enkätsvar från kultur- och fritidsnämnden – intern kontroll. N=9

7.4. Vår bedömning
Kultur- och fritidsnämnden har antagit åtaganden utifrån fem av kommunfullmäktiges prioriterade mål. Granskningen visar att nämnden har antagit nyckeltal för samtliga mål. Nämnden
har därtill antagit åtaganden utifrån fullmäktiges riktade uppdrag till nämnden. Nämnden har
inte antagit åtaganden utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder. Vi noterar att
förvaltningens åtaganden inte framgår i nämndens flerårsstrategi utan redovisas i separata
arbetsplaner. Vi bedömer utifrån detta att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt och kommunens styrmodell.
Kultur- och fritidsnämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med
detta har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande
under året tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar som uppvisat en positiv budgetavvikelse. Vidare har ekonomiska månadsuppföljningar rapporterats till kommunstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i handlingsplanen Effekt. Vi bedömer utifrån detta att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
Nämnden har antagit en riskanalys samt en internkontrollplan som en del av sin flerårsstrategi.
Nämnden har följt upp internkontrollarbetet i både vår- och delårsbokslut och gör bedömningen
att alla kontroller kommer att vara genomförda under året. Vi bedömer utifrån detta att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till kultur- och fritidsnämnden.
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8. Miljöskyddsnämnden
8.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål
Miljöskyddsnämnden fastställde den 27 januari 2017 nämndens flerårsstrategi för 2017. I
flerårsstrategin har nämnden beslutat om tio åtaganden utifrån sex av fullmäktiges prioriterade
mål. I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för samtliga av sina mål. I
nämndens flerårsstrategi framgår förvaltningens åtaganden utifrån nämndens egna åtaganden. I flerårsstrategin framkommer att nämnden och förvaltningen utarbetat åtaganden utifrån
det uppdrag som riktats till nämnden samt utifrån två särskilda fokusområden fastställda av
fullmäktige. Nämnden har inte utarbetat åtaganden utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder.
Av enkätsvaren framgår att nämndledamöterna generellt anser att nämnden varit involverad i
formulering av åtaganden och att åtagandena bidrar till fullmäktiges mål. De anser att nyckeltalen som är kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Drygt hälften
anger att mål och åtaganden är styrande för verksamheten och att nämndens förutsättningar
att arbeta med uppdrag är tillräckliga.

Figur 10. Enkätsvar från miljöskyddsnämnden – mål och riktlinjer. N=8

8.2. Uppföljning och rapportering
Miljöskyddsnämnden beslutade att godkänna nämndens vårbokslut den 11 maj 2017 och
nämndens delårsbokslut den 21 september 2017. Nämnden har kommenterat samtliga sina
åtaganden i vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet redovisar nämnden även prognos per
helår för varje nämndåtagande. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att åtta åtaganden
kommer att vara uppfyllda vid årsskiftet samt två påbörjade men inte helt genomförda. Nämndens bedömning var vidare att det uppdrag som riktats till nämnden samt ett särskilt fokusområde kommer vara uppfyllt vid årsskiftet. Ett särskilt fokusområde bedömdes vara påbörjat men
inte helt genomfört.
I både vår- och delårsbokslutet har nämnden prognostiserat en budget i balans för helåret.
Nämnden godkände respektive bokslut utan att besluta om ytterligare ekonomiska åtgärder.
Vid protokollsgranskning framkommer att nämnden har tagit del av ekonomisk månadsuppföljning vid varje ordinarie sammanträde under år 2017 med start från februari. Nämnden har vid
varje sammanträde förutom sammanträdet i november redovisat en prognos i enlighet med
budget. Vid uppföljningen i november framgår att prognosen är något försämrad, dock framgår
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inte hur stor avvikelsen är. Av samma protokoll framkommer att prognosförsämringen framförallt beror på kundförluster. Av nämndens protokoll framgår att nämnden med start per mars
och framåt, juli undantaget, månatligen rapporterat den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen.
Av enkätsvaren framgår att nämndledamöterna upplever att boksluten ger nämnden förutsättningar att följa upp såväl mål och uppdrag som ekonomi.

Figur 11. Enkätsvar från miljöskyddsnämnden – uppföljning och rapportering. N=8 på fråga 1-2 och N=7 på fråga
3-5.

8.3. Intern kontroll
Som en bilaga till nämndens flerårsstrategi 2017-2019 finns nämndens internkontrollplan. Planen består av tio kontrollmoment. De största riskerna i internkontrollplanen är enligt nämndens
bedömning att nämndens synpunkter inte kommer med i ett tidigt skede i planprocessen samt
att mer tid läggs på utredningar istället för planerad kontroll.
Nämnden antog under hösten 2016 en väsentlighets- och riskanalys för 2017 där 22 risker
identifierats. Sex av de identifierade riskerna har hanterats i nämndens internkontrollplan för
2017, medan ett antal andra hanterats genom åtaganden.
Miljöskyddsnämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i boksluten. Nämnden har i boksluten
angett om kontrollen påbörjats eller inte samt övergripande kommenterat status för respektive
kontrollpunkt. I både vår- samt delårsbokslutet framkom att nämnden genomfört samtliga kontrollmoment.
Enkätundersökningen visar på att ledamöterna upplever att internkontrollarbetet bidrar till att
begränsa risker i verksamheten och att nämnden har inblick i arbetet med intern kontroll och
följer internkontrollarbetet under året. Däremot anger enbart hälften av ledamöterna att nämnden i stor eller mycket stor omfattning varit involverad i framtagande av intern-kontrollplanen.
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Figur 12. Enkätsvar från miljöskyddsnämnden – intern kontroll. N=8

8.4. Vår bedömning
Miljöskyddsnämnden har antagit åtaganden utifrån sex av kommunfullmäktiges prioriterade
mål. Granskningen visar att nämnden har antagit nyckeltal för samtliga mål. Nämnden har
antagit åtaganden utifrån riktat uppdrag och särskilda fokusområden. Nämnden har inte antagit
åtaganden utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder. I nämndens flerårsstrategi
framgår förvaltningens åtaganden. Vi bedömer utifrån detta att nämnden i huvudsak säkerställt
att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt samt kommunens styrmodell.
Miljöskyddsnämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med detta
har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande under
året tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar, som uppvisat prognos enligt budget, sammanträdet i november undantaget, då en mindre negativ avvikelse påvisades. Vidare har ekonomiska månadsuppföljningar rapporterats till kommunstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i handlingsplanen Effekt. Vi bedömer utifrån detta att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
Nämnden har antagit en internkontrollplan som en del av sin flerårsstrategi. Nämnden har följt
upp internkontrollarbetet i såväl nämndens vår- och delårsbokslut och påvisar i båda boksluten
att kontrollmomenten inom ramen för internkontrollplanen för 2017 genomförts. Nämnden har
under 2016 utarbetat en väsentlighets- och riskanalys för 2017. Vi bedömer att nämnden har
säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till miljöskyddsnämnden.
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9. Samhällsbyggnadsnämnden
9.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål
Samhällsbyggnadsnämnden fastställde den 20 februari 2017 nämndens flerårsstrategi för
2017. I flerårsstrategin har nämnden beslutat om sex åtaganden utifrån tre av fullmäktiges
prioriterade mål. I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för samtliga av
sina mål. I nämndens flerårsstrategi framgår förvaltningens åtaganden. I flerårsstrategin framkommer att nämnden och förvaltningen utarbetat åtaganden utifrån de fyra uppdrag som riktats
till nämnden i fullmäktiges flerårsstrategi. Nämnden och förvaltningen har också utarbetat åtaganden utifrån ett av de tre uppdrag som riktas till samtliga nämnder samt två särskilda fokusområden.
Av enkätsvaren framkommer att nämndledamöterna i relativt stor utsträckning anser att nämnden varit involverad i formulering av åtaganden samt att åtagandena bidrar till fullmäktiges mål
och styrning av verksamheten. De anser också generellt att nyckeltalen som är kopplade till
åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Cirka en tredjedel av ledamöterna
anger dock att möjligheterna att arbeta med uppdrag i flerårsstrategin är begränsade.

Figur 13. Enkätsvar från Samhällsbyggnadsnämnden – mål och riktlinjer. N=10

9.2. Uppföljning och rapportering
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna nämndens vårbokslut den 15 maj 2017
och nämndens delårsbokslut den 25 september 2017. Nämnden har kommenterat samtliga
sina åtaganden i vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet redovisar nämnden även prognos
per helår för varje nämndåtagande. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att åtagandena för samtliga tre prioriterade mål kommer att vara uppfyllda vid årsskiftet. Nämndens bedömning var vidare att ett uppdrag samt två särskilda fokusområden kommer att vara uppfyllda
vid årsskiftet. Därtill bedömdes två uppdrag vara påbörjade men inte helt genomförda samt ett
uppdrag inte vara genomfört.
I både vår- och delårsbokslutet har nämnden prognostiserat en negativ avvikelse gentemot
budget för helåret. Vid vårbokslutet förväntades en negativ avvikelse om 1,4 mnkr. I delårsbokslutet bedömde nämnden att avvikelsen för helåret skulle bli 0,8 mnkr. Anledningen till
avvikelsen uppges i delårsbokslutet vara bland annat att bygglovsavdelningen förväntats få
något lägre intäkter och att konsultkostnaderna har blivit högre än väntat inom bygglovsavdelningen. En annan orsak bakom den negativa avvikelsen uppges vara långtidssjukskrivningar
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inom plan- och bygglovsavdelningen. Nämnden godkände respektive bokslut utan att besluta
om ytterligare åtgärder.
Vid protokollsgranskning framkommer att nämnden tagit del av ekonomisk månadsuppföljning
vid varje ordinarie sammanträde under år 2017 med start från februari månad, juni och juli
undantaget. Nämnden har vid varje sammanträde redovisat en negativ avvikelse för året om
mellan 0,4 mnkr och 1,3 mnkr. Anledningen till avvikelsen har inte redogjorts för i protokoll. Av
nämndens protokoll framgår att nämnden månatligen rapporterat den ekonomiska uppföljningen per februari och framåt till kommunstyrelsen, uppföljningen per juni och juli undantaget.
Av enkätsvaren framgår att nämndledamöterna generellt upplever att boksluten ger nämnden
förutsättningar att följa upp såväl arbetet med åtaganden och uppdrag som ekonomin.

Figur 14. Enkätsvar från Samhällsbyggnadsnämnden– uppföljning och rapportering. N=10

9.3. Intern kontroll
Som en bilaga till nämndens flerårsstrategi 2017-2019 finns nämndens internkontrollplan. Planen består av tolv kontrollmoment. De största riskerna i internkontrollplanen är enligt nämndens bedömning att ramavtal inte följs, kontroll över förvaltningsspecifika avtal samt brist i den
ekonomiska informationen.
Nämndens flerårsstrategi innehåller en riskanalys där 15 risker bedömts utifrån sannolikhet
och konsekvens. Majoriteten av de identifierade riskerna har hanterats i nämndens internkontrollplan, medan andra hanterats genom åtaganden eller omedelbara åtgärder. Ett exempel på
en omedelbar åtgärd är att se över vad kommunbidraget respektive externa intäkter finansierar. Denna åtgärd uppges i nämndens flerårsstrategi 2017-2019 ingå i den utredning av planoch byggtaxan som planeras under året.
Nämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i boksluten. I boksluten har nämnden angett om
kontrollen påbörjats eller inte samt övergripande kommenterat status för respektive kontrollpunkt, en kontrollpunkt undantaget. I delårsbokslutet gjorde nämnden bedömningen att alla
kontrollområden kommer att vara genomförda vid årets slut.
Enkätundersökningen visar att ledamöterna i generellt upplever att de är involverade i framtagandet av riskanalys och internkontrollplan. De upplever att de har inblick i arbetet med intern
kontroll samt att de följer arbetet under året. Ledamöterna anser i något lägre utsträckning att
internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten.
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Figur 15. Enkätsvar från Samhällsbyggnadsnämnden– intern kontroll. N=10

9.4. Vår bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden har antagit åtaganden utifrån tre av fullmäktiges prioriterade mål
och de fyra uppdrag som riktats till nämnden. Nämnden har också antagit åtaganden utifrån
ett av de tre uppdrag som riktas till samtliga nämnder samt två av fullmäktiges särskilda fokusområden. Granskningen visar att nämnden har antagit nyckeltal för samtliga mål. I nämndens
flerårsstrategi framgår förvaltningens åtaganden. Vi bedömer utifrån detta att nämnden har
säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt samt kommunens
styrmodell.
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med
detta har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande
under året tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar. De ekonomiska månads-uppföljningarna har uppvisat en negativ budgetavvikelse. Vidare har ekonomiska månadsuppföljningar
rapporterats till kommunstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i handlingsplanen Effekt. Vi
bedömer utifrån detta att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
Nämnden har antagit en riskanalys samt en internkontrollplan som en del av sin flerårsstrategi.
Nämnden har följt upp internkontrollarbetet i både vår- och delårsbokslut och gör bedömningen
att alla kontroller kommer att vara genomförda under året. Vi bedömer utifrån detta att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till samhällsbyggnadsnämnden.
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10. Socialnämnden
10.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål
Socialnämnden fastställde den 24 januari 2017 nämndens flerårsstrategi för 2017-2019. I
flerårsstrategin har nämnden beslutat om fyra åtaganden utifrån fyra av fullmäktiges prioriterade mål med indikatorer. Nämnden har upprättat nyckeltal för samtliga mål. I flerårsstrategin
redogör nämnden för hur den arbetar gentemot fyra fokusområden och med det uppdrag som
riktats till nämnden från kommunfullmäktige. Nämnden redogör också för hur den arbetar med
de tre uppdrag som riktas till samtliga nämnder samt det uppdrag som riktas till nämnder med
ansvar för integration. I flerårsstrategin framgår förvaltningens åtaganden i relation till respektive nämndåtagande.
Förvaltningen uppger att det funnits vissa svårigheter att ta fram nyckeltal. För att göra ett
omtag kring arbetet med relevanta nyckeltal har en konsult anlitats. Förvaltningen arbetar fortfarande utifrån sin tidigare styrmodell med styrkort och uppger att det medför goda resultat
med målarbete på enhets- och avdelningsnivå. Förvaltningens arbetsgång har varit att först
arbeta fram styrkorten för att därefter koppla dem till kommunfullmäktiges mål. Framöver avser
förvaltningen göra på omvänt sätt och årshjulet kommer också att uppdateras utifrån det nya
arbetssättet. Ordföranden kommer framöver vara mer involverad i arbetet med framtagande
av flerårsstrategi. Inför 2017 genomfördes detta arbete främst av förvaltningschef och stabschef.
Av ledamöternas enkätsvar framkommer att endast knappt hälften av ledamöterna anser att
nämnden i större omfattning har varit involverad i formulering av åtaganden och att åtagandena bidrar till fullmäktiges mål. De anser i högre utsträckning att mål och åtaganden bidrar till
styrning av verksamheten. Endast en liten andel av ledamöterna anser att nyckeltalen som är
kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen samt att förutsättningar att
arbeta med uppdrag är tillräckliga.

Figur 16. Enkätsvar från socialnämnden – mål och riktlinjer. N=10

10.2. Uppföljning och rapportering
Socialnämnden godkände den 16 maj 2017 nämndens vårbokslut och godkände den 19 september 2017 nämndens delårsbokslut. Nämnden har kommenterat samtliga av nämndens och
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förvaltningens åtaganden i vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet redovisar nämnden även
prognos per helår för varje nämndåtagande. Nämnden följer ett flertal nyckeltal regelbundet
men anger att några av de nyckeltal som kopplats till KF:s indikatorer är problematiska att följa
regelbundet då de ”släpar efter” i tid. Resultatet blir att eventuell effekt av vissa aktiviteter blir
svåra att analysera löpande eftersom utfall kommer först 1-1,5 år senare. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att ett av nämndens åtaganden kommer att vara uppfyllt vid årsskiftet
och tre kommer att vara påbörjade men inte helt genomförda. Nämndens bedömning var därtill
att fem åtaganden avseende uppdrag och särskilda områden kommer att vara uppfyllda vid
årsskiftet. Bedömningen var vidare att tre åtaganden kopplade till uppdrag och särskilda fokusområden skulle vara påbörjade men inte uppfyllda samt att ett åtagande inte skulle vara
genomfört.
Socialnämnden har under året uppvisat ett prognostiserat underskott gentemot budget. Vid
vårbokslutet uppvisade nämnden ett prognostiserat underskott om 52,3 mnkr för helåret. Detta
efter att dessförinnan inte ha redovisat någon prognostiserad avvikelse mot budget. Enligt vårbokslutet kan den största delen av underskottet härledas till verksamheten nyanlända och ensamkommande barn samt volymökningar inom individ- och familjeomsorgen. Det framgår inte
varför prognosen förändrades markant från mars månad till vårbokslutet. I samband med vårbokslutet beslutade nämnden om en handlingsplan med besparingsåtgärder motsvarande
13,5 mnkr. Vid delårsbokslutet var det prognostiserade underskottet 39,7 mnkr för helåret.
Orsaken till det negativa resultatet angavs i huvudsak vara volymökningar inom barn och unga
samt ökade behov inom LSS-området. Andra orsaker anges vara kostnadsökningar inom våld
i nära relationer, ensamkommande barn samt uteblivna intäkter. Inför 2018 begärde socialnämnden utifrån detta en ramökning med 39,2 mnkr och för 2019 ramökning om ytterligare 2
mnkr. Nämnden har sedan tidigare haft utmaningar vad gäller bemanning inom ekonomiområdet, vilket uppges ha medfört kompetensbrist vad gäller ekonomistyrning och ekonomisk
uppföljning. Från och med 2018 kommer kommunen påbörja ett arbete med att centralisera
ekonomiska stödfunktioner i syfte att säkerställa rättvisande jämförelser och likvärdig ekonomihantering inom alla nämnder.
Av intervju med socialnämndens presidium framkommer att ekonomin varit i fokus under året.
Ett antal genomlysningar av nämndens ekonomi har genomförts. Det pågår ett arbete med att
stärka ekonomistyrningen och kontrollen, bland annat kopplat till bokföring. Nämnden har fattat
beslut om att erhålla mer omfattande månatlig ekonomisk uppföljning utifrån avdelningsnivå i
syfte att hantera avvikelser.
Under våren 2016 genomförde EY en genomlysning av nämndens ekonomi på uppdrag av
kommunledningskontoret. Genomlysningen innehöll en översyn av beslut och arbetsprocesser
inom LSS. Kommunstyrelsen godkände rapporten den 20 juni 2016 och socialnämnden gav
den 30 augusti 2016 förvaltningen i uppdrag att återkomma med en handlingsplan utifrån rapportens resultat. Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2016 att godkänna handlingsplanen. Det kan av protokoll utläsas att uppföljning av handlingsplanen har genomförts. Vid uppföljning den 19 september 2017 framgår att 40 av handlingsplanens 45 åtgärder är genomförda, 3 pågår kontinuerligt och 2 är inte längre aktuella. Ett antal av handlingsplanens åtgärder
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återfinns i socialnämndens internkontrollplan. Nämnden beslutade vid sammanträdet i september att förvaltningens tilldelade uppdrag om att ta fram en handlingsplan med åtgärder
samt att följa upp densamma betraktas som fullgjort.
Socialnämnden följer löpande verksamheten genom att kvartalsvis ta del av antalet orosanmälningar och ärenden som inte handläggs inom lagstadgad tid. Från och med oktober 2015
får nämnden månatligen en rapport över nuläge och prognos för verksamheten ensamkommande barn.
Av nämndens protokoll framgår att nämnden månatligen rapporterat den ekonomiska uppföljningen per februari och framåt till kommunstyrelsen, uppföljningen per mars, juni och juli undantaget. Nämnden beslutade den 24 oktober 2017 att inför 2018 uppdra till förvaltningen att
redovisa månadsuppföljningen till arbetsutskottet samt att varje avdelning ska redovisa en
driftstabell med kommentarer till eventuella avvikelser.
Av enkätsvaren framgår att ledamöterna i stort anser att det finns förutsättningar att följa upp
verksamheten och ekonomin utifrån årsbokslutet. Något färre uppger att det finns förutsättningar att följa upp verksamhet och ekonomi vid vår- och delårsbokslut. Generellt upplevs
också förutsättningarna att följa upp ekonomin vara något sämre än förutsättningarna att följa
upp mål och åtaganden.

Figur 17. Enkätsvar från socialnämnden – uppföljning och rapportering. N=10

10.3. Intern kontroll
I flerårsstrategin har nämnden beskrivit risker i verksamheten. Nämnden genomförde en väsentlighets- och riskanalys i maj 2016 och vid tiden för analysen framstod LSS-kostnader som
den mest allvarliga och sannolika risken. I andra hand kom ökat utanförskap (till exempel integration/utbildning), digitalisering och undanträngningseffekter på grund av stora verksamhetsvolymer. Andra utmaningar som nämns är precis som förra året ensamkommande barn
och unga samt fortsatta svårigheter med kompetensförsörjning.
Som en bilaga till nämndens flerårsstrategi 2017 finns nämndens internkontrollplan för 2017.
Internkontrollplanen består av totalt tio identifierade processer med ett antal angivna kontrollmoment. Några av kontrollmomenten är att säkerställa hur avvikelser enligt Lex Sarah och Lex
Maria hanteras, undersöka om riktlinjerna följs vad gäller förvaltningens köp av tjänster samt
att genomföra riskbedömningar av aktuella LSS-ärenden.
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Nämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i samband med vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet gjorde nämnden bedömningen att sju av tio punkter kommer att kunna vara genomförda vid årsskiftet. De tre punkter som inte förväntades bli klara var:
► risk för felaktig nettokostnadsavvikelse till följd av beräkningsfel
► risk att prognoser är felaktiga
► risk att ekonomiska rutiner inte är dokumenterade
Orsaken till att tre punkter inte förväntades kunna genomföras angavs vara vakanser på ekonomisidan i förvaltningen. Socialnämnden uppdrog den 24 oktober 2017 till förvaltningen att
ta fram en handlingsplan för ovan nämnda kontrollpunkter, inklusive en tidplan för att säkerställa att punkterna uppnås. Vid nämndens sammanträde den 14 december 2017 godkändes
handlingsplanen. Vid sammanträdet framkom att ytterligare en kontrollpunkt inte kommer
kunna genomföras, således totalt fyra kontrollpunkter. Nämnden beslutade att samtliga kontrollpunkter ska vara genomförda senast den 30 april 2018 samt att återrapportering ska ske i
samband med vårbokslutet.
Enkätundersökningen visar att ledamöterna i relativt stor omfattning anser att nämnden varit
involverad i framtagandet av riskanalys. Ett färre antal anger att nämnden varit delaktig i framtagande av internkontrollplan. Endast 10 procent av ledamöterna upplever att nämnden har
god inblick i arbetet med intern kontroll och enbart hälften anser att internkontrollarbetet bidrar
till att begränsa risker i verksamheten.

Figur 18. Enkätsvar från socialnämnden – intern kontroll. N=10

10.4. Vår bedömning
Socialnämnden har i sin flerårsstrategi antagit åtaganden utifrån samtliga indikatorer som
adresserats till nämnden i den kommunövergripande flerårsstrategin. Nämndens åtaganden
har brutits ner till åtaganden för förvaltningen i enlighet med styrmodellen. Nämnden har antagit nyckeltal för samtliga mål. Nämnden redogör för hur den arbetar utifrån det riktade uppdraget från fullmäktige och hur den arbetar med de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder
samt med ett ytterligare uppdrag som tilldelats nämnden som ansvarig för integration. Därtill
framkommer att nämnden arbetar med fyra särskilda fokusområden. Vi bedömer att nämnden
säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt och kommunens
styrmodell.
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I samband med vår- och delårsbokslutet har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Av delårsbokslutet framgår att några av de nyckeltal som kopplats till KF:s indikatorer är problematiska att följa regelbundet då de ”släpar efter” i tid. Resultatet blir att eventuell effekt av vissa
aktiviteter blir svåra att analysera löpande eftersom utfall kommer först 1-1,5 år senare. Vi
bedömer att det påverkar nämndens möjlighet att säkerställa en korrekt bedömning av måluppfyllelsen.
Nämnden har sedan vårbokslutet uppvisat ett betydande prognostiserat underskott. Vi noterar
att prognosavvikelsen uppstod plötsligt och oväntat. Innan vårbokslutet prognostiserades inget
underskott. Det är tydligt att det har funnits ekonomiska risker som nämnden inte har haft
uppsikt och kontroll över. Från och med vårbokslutet konstaterar vi emellertid att flera åtgärder
har vidtagits för att komma tillrätta med underskottet. Åtgärderna rör både nämndens förutsättningar att kontrollera och följa ekonomin samt besparingsåtgärder som medfört en successiv
minskning av det prognostiserade underskottet. Nämnden har rapporterat månadsuppföljning
av ekonomin till kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges handlingsplan Effekt. Vi
bedömer utifrån detta att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Vi ser dock allvarligt på nämndens ekonomiska situation och bedömer att det är av
yttersta vikt att nämnden fortsätter att följa den ekonomiska utvecklingen och vidta åtgärder för
budget i balans.
Nämnden har antagit en dokumenterad riskanalys som rapporterats till kommunstyrelsen i
samband med nämndens flerårsstrategi. Nämnden har också antagit en internkontrollplan som
följts upp i vår- och delårsbokslut samt som ett särskilt ärende vid nämndens sammanträden i
oktober och december. Av uppföljningen i december framkommer att fyra av kontrollpunkterna
inte kommer att kunna genomföras under 2017. Vi bedömer utifrån detta att nämnden inte har
säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi socialnämnden att:
„ Tillse att arbetet med att nå budget i balans fortgår och prioriteras
„ Säkerställa att de nyckeltal som används är relevanta och pålitliga
„ Säkerställa att samtliga internkontrollpunkter genomförs
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11. Tekniska nämnden
11.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål
Tekniska nämnden fastställde den 24 januari 2017 nämndens flerårsstrategi för 2017. I flerårsstrategin har nämnden beslutat om tolv åtaganden utifrån åtta av fullmäktiges prioriterade mål.
I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för samtliga åtta mål. I nämndens flerårsstrategi framgår förvaltningens åtaganden utifrån nämndåtagandena. Fullmäktige
har inte riktat några uppdrag specifikt till tekniska nämnden i flerårsstrategin. Nämnden har
inte utarbetat åtaganden utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder.
Av ledamöternas enkätsvar framkommer att de anser att nämnden till viss del varit involverad
i formulering av åtaganden. Ledamöterna anser att åtagandena bidrar till fullmäktiges mål och
att de fungerar styrande för verksamheten. Därtill anser ledamöterna att nyckeltalen som är
kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen och att nämnden har förutsättningar att arbeta med uppdrag i flerårsstrategin.

Figur 19. Enkätsvar från tekniska nämnden – mål och riktlinjer. N=7

11.2. Uppföljning och rapportering
Tekniska nämnden beslutade att godkänna nämndens vårbokslut den 16 maj 2017 och nämndens delårsbokslut den 26 september 2017. Nämnden har kommenterat samtliga av nämndens åtaganden i vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet redovisar nämnden även prognos
per helår för varje prioriterat mål. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att fem prioriterade mål kommer att vara uppfyllda vid årsskiftet, två påbörjade men inte helt genomförda och
ett inte vara genomfört.
I både vår- och delårsbokslutet har nämnden prognostiserat en budget i balans för helåret. I
vårbokslutet prognostiserades en positiv avvikelse om 300 tkr och i delårsbokslutet var prognosen en positiv avvikelse om 328 tkr. Nämnden godkände respektive bokslut utan att besluta om ytterligare åtgärder.
Av nämndens protokoll framgår att nämnden månatligen rapporterat den ekonomiska uppföljningen per februari och framåt till kommunstyrelsen, uppföljningen per mars juni och juli undantaget.
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Av enkätsvaren framgår att nämndledamöterna upplever att boksluten ger nämnden förutsättningar att följa upp såväl arbetet med åtaganden och uppdrag som ekonomin.

Figur 20. Enkätsvar från tekniska nämnden– uppföljning och rapportering. N = 7

11.3. Intern kontroll
Som en bilaga till nämndens flerårsstrategi 2017-2019 finns nämndens internkontrollplan. Planen består av fem kontrollmoment. En av de identifierade riskerna i internkontrollplanen är
utökning av arbetsuppgifter utan tillskott av resurser vilket innebär effektivisering och/eller prioriteringar. Av protokoll går det inte att följa om nämnden löpande under året fått information
från förvaltningschefen avseende denna risk.
Nämndens flerårsstrategi innehåller även en riskanalys där tolv risker bedömts utifrån sannolikhet och väsentlighet. En av de identifierade riskerna har hanterats i nämndens internkontrollplan. För samtliga övriga risker, en undantaget, anges i riskanalysen om de är hanterade
och/eller om uppföljning sker. Det framkommer exempelvis att flera risker följs upp eller kontrolleras genom andra planer, såsom i handlingsplan för arbetsmiljö, trafikplan och kommunikationsplan. Fyra av riskerna är enligt risk- och väsentlighetsanalysen inte omhändertagna i
planer, riktlinjer eller liknande. För tre av dessa framgår dock att löpande kontroll eller uppföljning görs.
Nämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i boksluten. I boksluten har nämnden angett om
kontrollen påbörjats eller inte samt övergripande kommenterat status för respektive kontrollpunkt. I delårsbokslutet gjorde nämnden bedömningen att alla kontrollområden kommer att
vara genomförda vid årets slut.
Enkätundersökningen visar att ledamöterna upplever att nämnden är involverad i och har inblick i internkontrollarbetet. De upplever också att internkontrollarbetet bidrar till att begränsa
risker i verksamheten samt att boksluten ger förutsättningar för att följa upp internkontrollarbetet.
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Figur 21. Enkätsvar från tekniska nämnden – intern kontroll. N=7

11.4. Vår bedömning
Tekniska nämnden har antagit åtaganden utifrån åtta av kommunfullmäktiges prioriterade mål.
Granskningen visar att nämnden har antagit nyckeltal för samtliga mål. I nämndens flerårsstrategi framgår även förvaltningens åtaganden. Inga uppdrag har riktats specifikt till tekniska
nämnden. Nämnden har inte utarbetat åtaganden utifrån uppdrag riktade till samtliga nämnder
eller särskilda fokusområden i flerårsstrategin. Vi bedömer utifrån detta att nämnden i huvudsak säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt samt kommunens styrmodell.
Tekniska nämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med detta har
nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande under året
har tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar som uppvisat en positiv budgetavvikelse.
Nämnden har rapporterat månadsuppföljning av ekonomin till kommunstyrelsen i enlighet med
kommunfullmäktiges handlingsplan Effekt. Vi bedömer utifrån detta att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
Nämnden har antagit en riskanalys samt en internkontrollplan som en del av sin flerårsstrategi.
Nämnden har följt upp internkontrollarbetet i både nämndens vår- och delårsbokslut och gör
bedömningen att alla kontroller kommer att vara genomförda under året. Vi bedömer utifrån
detta att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till tekniska nämnden.

38
Page 45 of 160

12. Utbildningsnämnden
12.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål
Utbildningsnämnden fastställde den 24 januari 2017 nämndens flerårsstrategi för 2017. I
flerårsstrategin har nämnden beslutat om 16 åtaganden utifrån fem av fullmäktiges prioriterade
mål med indikatorer. Nämnden har upprättat nyckeltal för samtliga mål. I flerårsstrategin framkommer att nämnden har utarbetat åtaganden utifrån de två uppdrag som riktats till nämnden
i fullmäktiges flerårsstrategi. Nämnden har också utarbetat åtaganden utifrån ett av de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder samt ett åtagande utifrån det uppdrag som riktats till
nämnder med ansvar för integration. I flerårsstrategin framgår inte förvaltningens åtaganden
utifrån nämndåtagandena. Förvaltningen har tidigare uppgett att nämnden ser flerårsstrategin
som sitt eget dokument, varför nämnden anser att endast nämndens åtaganden ska ingå i
flerårsstrategin. Förvaltningens åtaganden redovisas istället i separata arbetsplaner.
Av ledamöternas enkätsvar framkommer att de i hög utsträckning anser att nämnden är involverad i formulering av åtaganden. Därtill framkommer att ledamöterna anser att åtagandena
bidrar till fullmäktiges mål samt att de fungerar styrande för verksamheten. Merparten, om än
något färre, anser att nyckeltalen som är kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av
måluppfyllelsen.

Figur 22. Enkätsvar från utbildningsnämnden – mål och riktlinjer N=6

12.2. Uppföljning och rapportering
Utbildningsnämnden godkände den 17 maj 2017 nämndens vårbokslut och beslutade den 21
september 2017 att godkänna nämndens delårsbokslut. Av boksluten framgår att nämnden
följt upp samtliga åtaganden genom att kommentera vilket arbete som bedrivits i relation till
åtagandena. I delårsbokslutet har nämnden även sammanställt en bedömning av hur arbetet
fortlöpt. Elva åtaganden bedömdes fortlöpa enligt plan. Fem åtaganden var påbörjade men
inte helt genomförda. Av nämndens sammanfattning framgår att ett flertal av åtagandena kommer att fortsätta efter årets slut då de utgör ett långsiktigt utvecklingsarbete.
I vårbokslutet redovisade nämnden ett underskott. Utfallet angavs dock vara enligt plan och
prognosen för helåret 2017 var ett överskott om 1,5 mnkr. Prognosen vid delårsbokslutet var
ett överskott om 0,7 mnkr. Vid protokollsgranskning framgår att utbildningsnämnden utöver
vår- och delårsbokslut tagit del av ekonomisk uppföljning vid varje ordinarie sammanträde. De
ekonomiska prognoserna har från och med juni översänts till kommunstyrelsen, i enlighet med
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handlingsplanen Effekt. Av protokoll framgår att nämnden redovisade underskott även vid sitt
sammanträde i juni. Underskottet var även då enligt plan, eftersom kostnaderna för nämndens
verksamheter är lägre under sommaren. Underskottet förväntades regleras till delårårsbokslutet. Vid nämndens sammanträde i oktober och november prognostiserades ett överskott om
0,7 mnkr respektive 1,7 mnkr för året. Som orsak till överskottet anges bland annat minskade
kostnader på grund av tjänstekatalogens införande samt att nyanlända är färre än 2015 och
2016, vilket medfört att kostnaderna på Integrationsavdelningen blivit lägre än budgeterat. Av
protokollet framgår att förvaltningen anser att det problematiskt med prognostisering och framförhållning då Migrationsverkets handläggningstider gällande utbetalning av medel är långa.
I protokoll framgår också att nämnden följt verksamheten under året genom att bland annat
genomföra frånvarouppföljning på Alströmergymnasiet i syfte att ta fram åtgärder för att minska
frånvaro, löpande följt upp antalet anmälningar om kränkande behandling samt tagit del av
redovisning av utbildningsförvaltningens arbete för hållbar utveckling. Av nämndens protokoll
framgår att nämnden månatligen rapporterat den ekonomiska uppföljningen per april och
framåt till kommunstyrelsen, uppföljningen per juni och juli undantaget.
Av enkätsvaren framgår att nämndledamöterna upplever att boksluten ger nämnden goda förutsättningar att följa upp såväl arbetet med åtaganden och uppdrag som ekonomi, särskilt
genom vår- och delårsbokslut. Ett något färre antal anger att nämnden fattar beslut om åtgärder vid budgetavvikelser.

Figur 23. Enkätsvar från utbildningsnämnden – uppföljning och rapportering. N=6

12.3. Intern kontroll
Nämndens internkontrollplan finns som en bilaga till nämndens flerårsstrategi 2017. Planen
består av 14 kontrollpunkter inom områdena ekonomi, verksamhet, medarbetare och medborgare. Några av nämndens största risker är enligt internkontrollplanen bostadssituationen för
nyanlända, att administrativa processer inte säkerställer kvalitet och effektivitet samt att skador
och tillbud inte identifieras och rapporteras i systemet LISA. Samtliga dessa anges kräva omedelbara åtgärder. Nämnden har ett avsnitt i sin flerårsstrategi som belyser väsentligheter och
risker i verksamheten. Utbildningsnämnden antog den 14 juni 2016 en plan för uppföljning och
kontroll med beskrivning av nämndens systematiska arbete med internkontroll. Planen innehåller också ett årshjul för nämndens uppföljning.
Nämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i samband med nämndens vår- och delårsbokslut. I boksluten har nämnden sammanställt om kontrollpunkterna är kontrollerade, påbörjade
eller kvarstår. Momenten i internkontrollplanen följs upp på olika sätt och involverar nämnden
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såväl som medarbetare. Nämnden gör i delårsbokslutet bedömningen att elva kontrollpunkter
är påbörjade enligt plan samt att tre inte är påbörjade. Samtliga utom en bedöms dock vara
genomförda vid årets slut. Den kvarvarande avser arbete med att tydliggöra och kvalitetssäkra
rekryteringsprocessen, där arbetet dock beskrivs vara påbörjat.
I vårbokslutet beskriver nämnden att man arbetat med de risker som krävt omedelbara åtgärder. Bostadsfrågan kvarstår som en omedelbar risk då det saknas bostäder för de nyanlända
inom kommunens fördelningstal 2017/2018 samt för prognostiserad anhöriginvandring. Från
och med 1 september 2017 saknar kommunen boendealternativ för 35-40 personer. En stor
utmaning är också att hitta lämpliga boenden till singelhushåll. Ett forum att diskutera bostadsoch integrationsfrågor centralt efterfrågas.
Enkätundersökningen visar att ledamöterna i relativt hög utsträckning anser att nämnden är
involverad i framtagandet av riskanalys och internkontrollplan och att nämnden har inblick i
arbetet med intern kontroll. En något mindre andel av ledamöterna upplever att internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten.

Figur 24. Enkätsvar från utbildningsnämnden – intern kontroll. N=6

12.4. Vår bedömning
Utbildningsnämnden har i sin flerårsstrategi antagit åtaganden utifrån fullmäktiges prioriterade
mål och indikatorer. Nämnden har upprättat nyckeltal för samtliga mål. Nämnden har antagit
åtaganden utifrån de två uppdrag som riktats till nämnden. Nämnden har också antagit åtaganden utifrån ett av de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder samt det uppdrag som
riktats till nämnder med ansvar för integration. Vi noterar att förvaltningens åtaganden inte
framgår i nämndens flerårsstrategi utan redovisas i separata arbetsplaner. Vi bedömer utifrån
ovan att nämnden i allt väsentligt har säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som
fullmäktige bestämt och kommunens styrmodell.
I samband med vår- och delårsbokslutet har nämnden följt upp sina åtaganden och fattat beslut om åtgärder. Nämnden tar del av budgetuppföljning vid varje ordinarie sammanträde.
Nämnden har rapporterat månadsuppföljning av ekonomin till kommunstyrelsen i enlighet med
kommunfullmäktiges handlingsplan Effekt. Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig
uppföljning och rapportering.
Nämnden har antagit en dokumenterad riskanalys som rapporterats till kommunstyrelsen i
samband med nämndens flerårsstrategi. Nämnden har också antagit en internkontrollplan som
följts upp i vår- samt delårsbokslut. I granskningen framkommer också att nämnden under året
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identifierat risker som krävt omedelbara åtgärder. Vi bedömer att nämnden har säkerställt en
tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till utbildningsnämnden.
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13. Vård- och äldreomsorgsnämnden
13.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål
Vård- och äldrenämnden fastställde den 23 januari 2017 nämndens flerårsstrategi för 2017. I
flerårsstrategin har nämnden beslutat om sju åtaganden utifrån fyra av fullmäktiges prioriterade mål. I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för samtliga av sina
mål. Nämnden har utarbetat åtaganden utifrån det uppdrag som fullmäktige riktat till nämnden
samt utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder. I flerårsstrategin framgår förvaltningens åtaganden i relation till respektive nämndåtagande.
Nämnden uppger att styrmodellen är väl förankrad i verksamheten. I svaret på de skriftliga
frågorna anger nämnden att det under året pågått ett målinriktat systematiskt arbete utifrån
åtaganden inom ekonomi, personal och kvalitet. Samtliga avdelningar har nämndens uppdrag
att starta förbättringsarbeten för att minska antalet fallolyckor och förbättra resultaten i brukarundersökningen. För att uppnå målet om minskad sjukfrånvaro har flera enheter arbetat med
ökad grundbemanning för att trygga verksamhetsbehovet och minska andelen timanställningar. Nämnden har även startat upp en förebyggandeenhet som arbetar för att utveckla
samverkan med externa organisationer och öka tryggheten i hemmet. Det förebyggande arbetet är en del i nämndens arbete för att minska behovet av särskilt boende.
Av ledamöternas enkätsvar framkommer att de i hög utsträckning anser att nämnden är involverad i formulering av åtaganden, att åtagandena bidrar till fullmäktiges mål samt att de fungerar styrande för verksamheten. Vidare upplever ledamöterna att nyckeltalen som är kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Något färre uppger att förutsättningarna för att arbeta med uppdragen i flerårsstrategin är goda.

Figur 25. Enkätsvar från vård- och äldreomsorgsnämnden – mål och riktlinjer N=10

13.2. Uppföljning och rapportering
Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutade att godkänna nämndens vårbokslut den 15 maj
2017 och nämndens delårsbokslut den 25 september 2017. Nämnden har kommenterat samtliga av nämndens åtaganden i vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet redovisar nämnden
även prognos per helår för varje nämndåtagande. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var
att fyra åtaganden kommer att vara uppfyllda vid årsskiftet och tre åtaganden kommer att vara
påbörjade men inte helt genomförda. I delårsbokslutet bedömde nämnde därtill att ett riktat
uppdrag skulle vara genomfört samt att två riktade uppdrag skulle vara påbörjade men ej slutförda.
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I vårbokslutet har nämnden prognostiserat en budget i balans för helåret. I delårsbokslut prognostiserar nämnden ett överskott om 1,7 mnkr. Överskottet anges framförallt bero på att planerad sänkning av momsavdrag för kommuner inte skett, något som nämnden kompenserats
ekonomiskt för inför budgetår 2017. Prognostiserad nettokostnadsökning för helåret 2017 är
enligt delårsbokslutet 2,8 procent. Den prognostiserade nettokostnads-ökningen understiger
pris-/löne- och volymökningar vilket anges indikera att nämndens arbete mot en mer ekonomiskt effektiv verksamhet ger resultat.
Vid protokollsgranskning framgår att nämnden följt verksamheten under året genom att ta del
av redovisning av sjukfrånvaro, resultat från medarbetarenkät, avvikelser, klagomål och synpunkter samt ta del av verksamhetsuppföljning för särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård. Av nämndens protokoll framgår att nämnden månatligen rapporterat den ekonomiska
uppföljningen per maj och framåt till kommunstyrelsen, uppföljningen per juni, juli och november undantaget5.
Av enkätsvaren framkommer att nämndledamöterna i hög utsträckning upplever att boksluten
ger nämnden förutsättningar att följa upp såväl arbetet med åtaganden och uppdrag som ekonomi.

Figur 26. Enkätsvar från vård- och äldreomsorgsnämnden – uppföljning och rapportering. N=10

13.3. Intern kontroll
Nämndens internkontrollplan finns som en bilaga till nämndens flerårsstrategi 2017. Planen
består av sex kontrollpunkter som nämnden graderat utifrån risk. Nämndens största risker är
enligt internkontrollplanen att följa beläggning, medelboendetid och utveckling av kön till särskilt boende för att säkra rätt volym på äldreboendeplatser. Därtill ska nämnden bevaka köpta
externa korttidsplatser samt följa förändringar inom hemtjänsten.
Nämnden belyser i sin flerårsstrategi ett antal risker i verksamheten. Den enskilt största farhågan inför 2017 var att cirka 50 personer stod i kö till särskilt boende. Därutöver tillkommer cirka
25-30 personer som behöver äldreomsorg under 2017. Denna obalans bedömdes utgöra en
stor ekonomisk risk inför verksamhetsåret 2017. Vid intervjuer framkommer att förvaltningen
har gjort en riskanalys och att nämnden varit delaktig via diskussion. Nämnden har dock inte
dokumenterat väsentlighets- och riskanalysen i flerårsstrategin, vilket nämnden ska göra enligt

5

Enligt uppgift har vård- och äldrenämnden informerat kommunledningen om november månads uppföljning, men inte översänt den i skrift.
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kommunens tillämpningsanvisningar. Nämnden anger vid intervju att ett nytt arbetssätt med
väsentlighets- och riskanalysen kommer att införas inför 2018.
Nämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i samband med vår- och delårsbokslut. I boksluten har nämnden följt upp tre av kontrollpunkterna. I delårsbokslutet framgår att nämnden
vidtagit ett antal omedelbara åtgärder för att öka hemgången från sjukhus, bland annat genom
att tillsätta en koordinatorfunktion för korttidsplatserna. Åtgärderna har resulterat i att antalet
korttidsplatser som upptas av personer som väntar på särskilt boende under 2017 har minskat
från elva till tre platser. Förändringen har medfört att sex korttidsplatser har kunnat konverteras
till flexibla växelvårdsplatser, vilket ökat möjligheterna för anhörigvårdare att få avlastning och
långsiktigt ytterligare minskar behovet av särskilt boende. Det förändrade arbetssättet har bidragit till att kostnaden för köpta korttidsplatser minskat med cirka 85 procent (2,8 mnkr) under
2017. Därtill har kön till särskilt boende och behovet av korttidsvård minskat trots att allt fler
behöver äldreomsorg i Alingsås. Som en del av den interna kontrollen tar nämnden vid varje
sammanträde del av statistik över antal fattade beslut under månaden, beläggning i särskilda
boendeformer samt utförda hemtjänsttimmar. Nämnden godkände en uppföljning av samtliga
internkontrollpunkter som ett separat ärende vid sitt sammanträde den 18 december 2017.
Enkätundersökningen visar att ledamöterna generellt upplever delaktighet i nämndens och inblick i internkontrollarbetet. Merparten av ledamöterna upplever också att intern-kontrollarbetet
bidrar till att begränsa risker i verksamheten.

Figur 27. Enkätsvar från vård- och äldreomsorgsnämnden – intern kontroll. N=10

13.4. Vår bedömning
Vård- och äldreomsorgsnämnden har i sin flerårsstrategi antagit åtaganden utifrån fullmäktiges
prioriterade mål och indikatorer. Nämnden har upprättat nyckeltal för samtliga mål. Nämnden
har också utarbetat åtaganden utifrån det riktade uppdraget samt för två av tre uppdrag som
riktats till samtliga nämnder. I flerårsstrategin framgår förvaltningens åtaganden. Vi bedömer
att nämnden utifrån detta i allt väsentligt har säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål
som fullmäktige bestämt och kommunens styrmodell.
I samband med vår- och delårsbokslutet har nämnden följt upp sina åtaganden. I vårbokslutet
har nämnden prognostiserat en budget i balans för helåret. I delårsbokslut prognostiserar
nämnden ett överskott om 1,7 mnkr. Nämnden har inte rapporterat månadsuppföljning av ekonomin till kommunstyrelsen helt i enlighet med kommunfullmäktiges handlingsplan Effekt, då
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uppföljning avseende november månad inte har skickats. Vi bedömer utifrån detta att nämnden
huvudsakligen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
Nämnden har antagit en internkontrollplan som följts upp i vår- samt delårsbokslut. Nämnden
har även följt upp internkontrollplanen som ett särskilt beslutsärende i december 2017. I
granskningen framkommer att nämndens flerårsstrategi inte innehåller en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys i enlighet med styrmodellens tillämpningsanvisningar. Vi bedömer
utifrån detta att nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi vård- och äldreomsorgsnämnden att:
„ Säkerställa att nämndens väsentlighets- och riskanalys dokumenteras och rapporteras
till kommunstyrelsen
„ Säkerställa att kommunstyrelsen får ta del av ekonomisk månadsuppföljning i enlighet
med handlingsplanen Effekt.
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14. Överförmyndarnämnden
14.1. Nämndens styrning och arbete med fullmäktiges mål
Överförmyndarnämnden antog den 14 februari 2017 nämndens flerårsstrategi. I flerårsstrategin har nämnden beslutat om fyra åtaganden utifrån ett av fullmäktiges prioriterade mål med
styrdindikator. Nämnden har antagit ett nyckeltal kopplat till målet. I flerårsstrategin framgår
inte förvaltningens åtaganden. Fullmäktige har inte riktat några uppdrag specifikt till överförmyndarnämnden. Nämnden har inte utarbetat åtaganden utifrån de tre uppdrag som riktats till
samtliga nämnder.
I revisionens grundläggande granskning 2016 rekommenderades överförmyndarnämnden att
säkerställa att nämndens åtaganden bryts ner till åtaganden för förvaltningen. I nämndens svar
till revisionen angavs att det är svårt att bryta ner åtaganden på förvaltningsnivå eftersom överförmyndarnämnden helt saknar egen förvaltning. Rekommendationen lämnades därför utan
åtgärd.
Av ledamöternas enkätsvar framkommer att de i hög utsträckning anser att nämnden har varit
involverad i formulering av åtaganden, att åtagandena bidrar till fullmäktiges mål samt att de
fungerar styrande för verksamheten. Enbart hälften av ledamöterna anser att nyckeltalen som
är kopplade till åtagandena ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen.

Figur 28. Enkätsvar från överförmyndarnämnden – mål och riktlinjer. N=2

14.2. Uppföljning och rapportering
Överförmyndarnämnden beslutade den 9 maj 2017 att godkänna vårbokslut 2017 och den 12
september 2017 att godkänna nämndens delårsbokslut. I vårbokslutet har nämnden övergripande kommenterat sitt arbete med nämndens samtliga åtaganden. Nämnden skriver bland
annat att nämnden sökt medel ur Innovationsfonden för att finansiera införande av nytt verksamhetssystem. Om ansökan inte beviljas finns svårigheter i att möta kravet på minskad central administration eftersom nuvarande verksamhetssystem kräver relativt stor administration,
trots att verksamheten är liten i storlek. En annan utmaning är att hålla budget. Budgeten är
beroende av att medel tilldelas nämnden från flyktingfonden för att möta de utgifter nämnden
har för arvoden till gode män för ensamkommande barn.
I delårsbokslutet har nämnden övergripande kommenterat sitt arbete utifrån respektive åtagande. Nämnden har dock inte lämnat någon tydlig prognos för huruvida respektive åtagande
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förväntas uppnås. Vissa av åtagandena anges inte kunna utvärderas i delårsbokslutet eftersom nämnden fortfarande inväntar beslut från Innovationsfonden. Under årets första åtta
månader har verksamheten inte utvecklat några nya e-tjänster eller tillgängliggjort fler blanketter digitalt, vilket är de nyckeltal nämnden beslutat om. Majoriteten av åtagandena är breda
och sträcker sig över en längre tidsperiod.
Enligt nämndens delårsbokslut hyr överförmyndarnämnden från och med hösten 2017 in fyra
tillsvidareanställda överförmyndarhandläggare från kommunledningskontoret. Nämnden har
tidigare under lång tid varit underbemannad. Full effekt kan dock inte utvärderas på grund av
en längre sjukskrivning under våren. Som konsekvens av sjukskrivningen har arbetsbelastningen under våren varit fortsatt hög. Sedan mars tillhör överförmyndar-handläggarna organisatoriskt en ny enhet; enheten för juridik, kansli och upphandling. Att ha all juridisk kompetens
samlad under samma enhet uppges kunna möjliggöra ett effektivare arbetssätt.
I vårbokslutet uppvisade nämnden ett överskott om 353 tkr, men prognostiserade ett underskott om 198 tkr vid årets slut. Det prognostiserade underskottet påverkas av ett nytt ersättningssystem från den 1 juli 2017 som innebär att kommunen inte längre har möjlighet att återsöka utgifter för gode mäns arvoden. Det prognostiserade underskottet förväntades kunna
täckas upp av intäkt från kommunens flyktingfond. Vid delårsbokslutet visade prognosen för
helåret ett nollresultat. Överförmyndarnämndens verksamhet anges ha genomfört en rad verksamhetsförbättringar som har haft positivt resultat på effektiviteteten och rättssäkerheten. Av
protokoll framgår inte att nämnden har tagit del av någon ytterligare ekonomisk redovisning
under året utöver vår- och delårsbokslut.
Av protokoll framgår att nämnden under året genomfört en översyn av arvoden till gode män
och förvaltare med uppdrag i Alingsås kommun. Med anledning av att en arvodesöversyn inte
gjorts på flera år, samtidigt som uppdragens art och omfattning har förändrats, beslutade
nämnden att grundnivån för arvoden för att sörja för person skulle höjas från 7 procent till 10
procent. Arvoden för att förvalta egendom och bevaka rätt kvarstod på 10 procent. Nämnden
har under året även beslutat om att entlediga gode män för ensamkommande barn så snart
överförmyndarnämnden har fått beslut från Migrationsverket om att barnet är över 18 år.
Vi kan av protokoll inte utläsa att ekonomisk månadsuppföljning översänts till kommun-styrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges handlingsplan Effekt.
Av enkätsvaren framgår att nämndledamöterna i hög utsträckning upplever att årsbokslut ger
nämnden förutsättningar att följa upp såväl arbetet med åtaganden och uppdrag som ekonomi.

Figur 29. Enkätsvar från överförmyndarnämnden – uppföljning och rapportering. N=2.
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14.3. Intern kontroll
Nämnden har i sin flerårsstrategi antagit en internkontrollplan med två kontrollpunkter. Den
ena risken rör att handläggningen av individärenden tar för lång tid och den andra risken rör
att granskning av årsräkningar tar för lång tid. Båda kontrollpunkterna har bedömts ha samma
riskvärde. Nämnden har inte upprättat någon väsentlighets- och riskanalys som del av sin
flerårsstrategi. I flerårsstrategin anges att vid framtagande av nämndens väsentlighets- och
riskanalys framkom fem risker, varav tre hanteras som åtaganden.
Nämnden har inte följt upp sitt internkontrollarbete i boksluten. Nämnden anger i vårbokslutet
att kontroller utifrån internkontrollplanen ännu inte har påbörjats. Anledningen till detta är att
de båda kontrollmomenten ska utföras vid årets slut och redovisas i samband med årsredovisningen. Överförmyndarnämnden bedömer att kontrollmomenten i internkontroll-planen
kommer att vara genomförda enligt plan, vid årets slut. I delårsbokslutet skriver nämnden att
uppföljningen av internkontrollplanen sker vid årets slut.
Enkätundersökningen visar att ledamöterna upplever att boksluten ger goda förutsättningar att
följa upp arbete med intern kontroll. I övrigt anser ledamöterna anser i relativt liten utsträckning
att nämnden är involverad och har inblick i arbetet med intern kontroll.

Figur 30. Enkätsvar från överförmyndarnämnden – intern kontroll. N=2

14.4. Vår bedömning
Överförmyndarnämnden har i sin flerårsstrategi antagit åtaganden utifrån ett av fullmäktiges
prioriterade mål och styrindikatorer. Nämnden har upprättat ett nyckeltal för målet. Inga uppdrag har riktats till nämnden specifikt. Nämnden har inte utarbetat åtaganden utifrån de uppdrag som fullmäktige riktat till samtliga nämnder. I flerårsstrategin framgår inte förvaltningens
åtaganden. Vi bedömer att nämnden till viss del säkerställt att verksamheten styrs utifrån de
mål som fullmäktige bestämt och kommunens styrmodell.
I samband med vår- och delårsbokslutet har nämnden övergripande följt upp sina åtaganden.
Vi noterar dock att nämnden inte lämnat någon tydlig prognos för respektive åtagande. Nämnden har inte tagit del av ekonomisk rapportering eller översänt sådan till kommunstyrelsen i
enlighet med fullmäktiges handlingsplan Effekt. Vi bedömer sammantaget att nämnden inte
har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
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Nämnden har antagit en internkontrollplan. Planen har inte följts upp i samband med vår- och
delårsbokslut. Nämndens väsentlighets- och riskanalys har inte dokumenterats eller rapporterats till kommunstyrelsen. Vi bedömer utifrån detta att överförmyndarnämnden inte har säkerställt en tillräcklig intern styrning och kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi överförmyndarnämnden att:
„ Säkerställa att nämndens åtaganden bryts ner till åtaganden för förvaltningen.
„ Säkerställa att nämndens väsentlighets- och riskanalys dokumenteras och rapporteras
till kommunstyrelsen.
„ Säkerställa att nämndens arbete med internkontroll följs upp i vår- och delårsbokslut.
„ Säkerställa att budgetavvikelser rapporteras till nämnd och kommunstyrelsen i enlighet
med kommunens styrmodell.
„ Säkerställa att kommunstyrelsen får ta del av ekonomisk månadsuppföljning i enlighet
med handlingsplanen Effekt.
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15. Slutsatser
Styrelse och nämnders styrning och arbete med fullmäktiges mål
Granskningen visar att styrelse och nämnder har utarbetat åtaganden utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer. Styrelse och nämnder har också arbetat med de uppdrag som
riktats specifikt till dem från fullmäktige. Samtliga nämnder som fått uppdrag riktade till sig har
utarbetat åtaganden utifrån uppdragen eller på annat sätt redogjort för hur nämnden arbetar
med uppdragen. Däremot har endast ett fåtal nämnder hanterat och brutit ned de uppdrag som
riktats till samtliga nämnder.
Vi noterar att styrmodellen saknar en tydlig beskrivning av hur nämnderna ska arbeta med de
särskilda fokusområden som fastställts i fullmäktiges flerårsstrategi. Fokusområdena är inte
riktade till någon specifik nämnd. Granskningen visar att merparten av nämnderna inte bryter
ned dem i åtaganden. Vi konstaterar även att det i styrmodellen och övriga anvisningar är
otydligt huruvida nyckeltal ska kopplas till varje åtagande.
Med undantag för överförmyndarnämnden har samtliga nämnder redovisat förvaltningens åtaganden utifrån nämndens åtaganden. Kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden
har inte redovisat förvaltningens åtaganden i sina respektive flerårsstrategier, utan i separata
arbetsplaner.
Av den enkätundersökning som genomförts bland samtliga nämndsledamöter framkommer att
merparten av nämndernas ledamöter ger positiva svar på de frågor som ställts kring styrning.
Det påstående som ledamöterna svarat mest positivt på är att mål och åtaganden fungerar
styrande för verksamheten. Frågor som ledamöterna svarat mindre positivt på är huruvida
nyckeltal ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen samt huruvida nämnden har förutsättningar
att arbeta med uppdrag i flerårsstrategin.
Styrelse och nämnders uppföljning och rapportering
I granskningen framkommer att styrelse och nämnder följt upp samtliga åtaganden i sina respektive vår- och delårsbokslut. Enda undantaget är överförmyndarnämnden som inte lämnat
uppföljning av respektive åtagande. Granskningen visar att samtliga nämnder med undantag
av vård- och äldreomsorgsnämnden samt överförmyndarnämnden rapporterat ekonomisk månadsuppföljning i enlighet med fullmäktiges beslut i handlingsplanen Effekt.
Vi noterar att socialnämnden uppvisar betydande negativ avvikelse mot budget. Även barnoch ungdomsnämnden uppvisar viss negativ avvikelse mot budget.
Enkätundersökningen visar att nämndledamöterna i stort upplever förutsättningarna att följa
upp verksamhet och ekonomi som goda. Generellt upplevs förutsättningarna för uppföljning i
årsredovisningen vara bättre än förutsättningarna för uppföljning i vår- och delårsbokslut. Förutsättningarna att följa upp arbetet med mål och åtaganden upplevs något bättre än förutsättningarna att följa upp ekonomin. Den fråga som nämndernas ledamöter vid svarat mest negativt på är huruvida nämnden fattar beslut om åtgärder vid budgetavvikelser. Av enkätsvaren
framgår även att ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden svarat mer
negativt på påståenden avseende nämndens uppföljning och rapportering än övriga nämnder.
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Styrelse och nämnders arbete med intern kontroll
Styrelse och samtliga nämnder har fastställt en internkontrollplan med tillhörande kontrollpunkter i respektive flerårsstrategi. Kommunstyrelsen, vård- och äldreomsorgsnämnden samt överförmyndarnämnden har inte upprättat en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys i enlighet
med styrmodellen.
Granskningen visar att samtliga nämnder, med undantag för överförmyndarnämnden, har följt
upp sitt arbete med intern kontroll i vår- och delårsboksluten. Socialnämnden har inte genomfört samtliga beslutade internkontrollpunkter under året.
Av genomförd dialog framkommer att kommunstyrelsen ser behov av att tydliggöra anvisningarna för intern kontrollarbetet. När uppföljningen av den interna kontrollen följer styrmodellens
ordinarie uppföljning upplevs den interna kontrollen inte ske tillräckligt systematiskt. Det skapar
risk att avvikelser inte noteras och hanteras i tid.
Av enkätundersökningen framkommer att ledamöterna generellt upplever förutsättningarna att
arbeta med intern styrning och kontroll som goda. Relativt många ledamöter svarar dock att
nämnden inte har god inblick i arbetet med intern kontroll. Det gäller inte minst ledamöter i
kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden, där endast cirka tio procent av de svarande
anser att nämnden i stor eller mycket stor omfattning har inblick i internkontrollarbetet.

Göteborg den 13 mars 2018

Thomas Edin
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Rebecka Rask
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Erik Söderberg
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1 – Dokumentförteckning
Källförteckning
Protokoll
„ Kommunstyrelsen
o 2017-01-16
o 2017-02-06
o 2017-03-06
o 2017-04-03
o 2017-05-08
o 2017-05-29
o 2017-06-19
o 2017-08-21
o 2017-09-11
o 2017-10-09
o 2017-11-13
o 2017-11-27
o 2017-12-04
o 2017-12-11

„

Barn- och ungdomsnämnden
o 2017-01-17
o 2017-02-21
o 2017-03-28
o 2017-04-26
o 2017-05-16
o 2017-06-20
o 2017-09-26
o 2017-10-24
o 2017-11-21
o 2017-12-19

„

Kultur- och fritidsnämnden
o 2017-01-23
o 2017-01-30
o 2017-02-20
o 2017-03-20
o 2017-04-18
o 2017-05-15
o 2017-06-19
o 2017-09-25
o 2017-10-23
o 2017-11-27
o 2017-12-18

„

Socialnämnden
o 2017-01-24
o 2017-02-21
o 2017-03-21
o 2017-04-18
o 2017-05-16
o 2017-06-20
o 2017-08-22
o 2017-09-19
o 2017-10-24
o 2017-11-21
o 2017-12-14

„

Miljöskyddsnämnden
o 2017-01-27
o 2017-02-23
o 2017-04-06
o 2017-05-11
o 2017-06-15
o 2017-08-24
o 2017-09-21
o 2017-10-06
o 2017-11-09
o 2017-12-14

„

Samhällsbyggnadsnämnden
o 2017-01-23
o 2017-02-20
o 2017-03-20
o 2017-04-24
o 2017-05-15
o 2017-05-23
o 2017-06-05
o 2017-08-21
o 2017-09-25
o 2017-10-23
o 2017-11-20
o 2017-12-11

„

Tekniska nämnden
o 2017-01-24
o 2017-02-21
o 2017-03-21
o 2017-05-16
o 2017-06-20
o 2017-08-22
o 2017-09-26
o 2017-11-21
o 2017-12-12

„

„ Vård och äldreomsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
o 2017-01-23
o 2017-01-24
o 2017-02-21
o 2017-02-20
o 2017-03-22
o 2017-03-27
o 2017-04-19
o 2017-04-24
o 2017-05-15
o 2017-05-17
o 2017-06-19
o 2017-06-13
o 2017-09-20
o 2017-08-28
o 2017-09-25
o 2017-10-18
o 2017-10-23
o 2017-11-22
o 2017-12-20
(arbetsuto 2017-11-20
skott)
o 2017-12-18
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„

Överförmyndarnämnden
o 2017-01-10
o 2017-02-14
o 2017-05-09
o 2017-09-12
o 2017-11-14
o 2017-12-12

Delårsbokslut
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Delårsbokslut 2017, Alingsås kommun
Delårsbokslut 2017, Barn- och ungdomsnämnden
Delårsbokslut 2017, Kommunstyrelsen
Delårsbokslut 2017, Kultur- och fritidsnämnden
Delårsbokslut 2017, Miljöskyddsnämnden
Delårsbokslut 2017, Samhällsbyggnadsnämnden
Delårsbokslut 2017, Socialnämnden
Delårsbokslut 2017, Tekniska nämnden
Delårsbokslut 2017, Utbildningsnämnden
Delårsbokslut 2017, Vård- och äldreomsorgsnämnden
Delårsbokslut 2017, Överförmyndarnämnden

Vårbokslut
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Vårbokslut 2017, Alingsås kommun
Vårbokslut 2017, Kommunstyrelsen
Vårbokslut 2017, Barn- och ungdomsnämnden
Vårbokslut 2017, Kultur- och fritidsnämnden
Vårbokslut 2017, Miljöskyddsnämnden
Vårbokslut 2017, Samhällsbyggnadsnämnden
Vårbokslut 2017, Socialnämnden
Vårbokslut 2017,Tekniska nämnden
Vårbokslut 2017, Utbildningsnämnden
Vårbokslut 2017, Vård- och äldreomsorgsnämnden
Vårbokslut 2017, Överförmyndarnämnden

Flerårsstrategier
„
„
„
„
„
„
„

Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2017-2019
Kommunstyrelsens flerårsstrategi 2017-2019
Barn- och ungdomsnämndens flerårsstrategi 2017-2019
Kultur- och fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019
Miljöskyddsnämndens flerårsstrategi 2017-2019
Samhällsbyggnadsnämndens flerårsstrategi 2017-2019
Socialnämndens flerårsstrategi 2017-2019
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Tekniska nämndens flerårsstrategi 2017-2019
„ Utbildningsnämndens flerårsstrategi 2017-2019
„ Vård- och äldreomsorgsnämndens flerårsstrategi 2017-2019
„ Överförmyndarnämndens flerårsstrategi 2017-2019
„

Övrig dokumentation
„ Egenkontroll för verksamhet och myndighet (odaterad)
„ Mall/anvisning för ”Nämnden” flerårsstrategi 2017-2019
„ Styrmodell för Alingsås kommun (KF 2011-05-25, reviderad 2014-12-10)
„ Tillämpningsanvisningar inom ramen för styrmodellen 2017 (KS 2017-03-06)
„ Handlingsplan för ekonomi i balans, Handlingsplan EFFEKT (beslut om genomförandeplan enligt handlingsplanen, KS 2017-05-29)
„ Risk och väsentlighetsanalys Socialnämnden och Förvaltningsledningen (genomförd
160511)
„ Nyckeltal
„ Internkontrollplan
„ Väsentlighets- och riskanalys miljöskyddsnämnden (odaterad)
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Bilaga 2 – Bedömning av kriterier per nämnd
Revisionsfråga 1
A1
A2
A3
KS
BUN
KFN
MN
SBN
SN
TN
UN
VÄN
ÖFN

A4

Revisionsfråga 2
B1
B2
B3
ET
ET

Revisionsfråga 3
C1
C2
C3
ET

C4

ET

ET

ET

Beskrivning av kriterier
A1. Angett åtaganden i arbetet med fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer
A2. Brutit ned de uppdrag som fullmäktige riktat specifikt till nämnden
A3. Kopplat nyckeltal till nämndens mål
A4. Säkerställt att nämndens åtaganden brutits ner till åtaganden för förvaltningen
B1. Följt upp nämndens åtaganden i vår- och delårsbokslut
B2. Rapporterat befarade avvikelser jämfört med budget på helår till kommunstyrelsen
B3. Rapporterat månadsuppföljning av ekonomin till kommunstyrelsen (från och med maj, undantaget juni och juli)
C1. Arbetat fram en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys
C2. Rapporterat väsentlighets- och riskanalysen till kommunstyrelsen
C3. Fastställt en internkontrollplan med tillhörande kontrollpunkter i nämndens flerårsstrategi
C4. Följt upp nämndens arbete med internkontroll i vår- och delårsbokslut
Beskrivning av färgmarkering
Grön markering – nämnden har uppfyllt kriteriet.
Gul markering – nämnden har delvis uppfyllt kriteriet.
Röd markering – nämnden har inte uppfyllt kriteriet.
*ET – ej tillämpligt.
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Bilaga 3 – Enkätresultat

Enkätfrågor
Nedan redogörs för de frågor som ställts till ledamöterna i kommunstyrelsen och kommunens
nämnder. På nästföljande sida redogörs för enkätsvar per nämnd.
Mål och riktlinjer
I vilken omfattning anser du att…
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Nämnden varit delaktig i att formulera åtaganden utifrån kommunfullmäktiges mål?
Nämndens åtaganden bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål?
Mål och åtaganden är styrande för verksamheten?
Nyckeltalen till nämndens åtaganden ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen?
Nämnden har förutsättningar att arbeta med de uppdrag nämnden fått i flerårsstrategin
2017?
Vår- och delårsbokslut ger nämnden förutsättningar att följa upp arbetet med åtaganden och uppdrag?
Årsbokslutet ger nämnden förutsättningar att följa upp arbetet med åtaganden och uppdrag?
Beslutsunderlagen innehåller tillräcklig information för att nämnden ska kunna fatta beslut?
Nämndens protokoll är tydliga?

Uppföljning och rapportering
I vilken omfattning anser du att…
Vår- och delårsbokslut ger nämnden förutsättningar för uppföljning av nämndens
ekonomi?
„ Årsbokslutet ger nämnden förutsättningar för uppföljning av nämndens ekonomi?
„ Nämnden fattar beslut om åtgärder vid budgetavvikelser?
„

Intern kontroll
I vilken omfattning anser du att…
„
„
„
„
„
„
„

Nämnden varit involverad i framtagandet av risk- och väsentlighetsanalysen?
Nämnden varit involverad i framtagandet av internkontrollplanen?
Nämnden har inblick i arbetet med intern kontroll?
Nämnden följer internkontrollarbetet under året?
Internkontrollarbetet bidrar till att begränsa risker i verksamheten?
Vår- och delårsboksluten ger nämnden förutsättningar att följa upp arbetet med internkontroll?
Årsbokslutet ger nämnden förutsättningar att följa upp arbetet med internkontroll?
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Enkätsvar
Nedan redogörs för resultaten från den enkätundersökning som genomförts inom ramen för
granskningen.
Figur a. Samtliga enkätsvar från kommunstyrelsen. N=10.

Figur b. Samtliga enkätsvar från barn-och ungdomsnämnden. N=8.

Figur c. Samtliga enkätsvar från kultur- och fritidsnämnden. N=10 fråga 1-10, N=9 fråga 11-17.

6
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Figur d. Samtliga enkätsvar från miljöskyddsnämnden. N=8 på fråga 1-7, N=7 på fråga 8-10, N=8 på fråga 11-17.

Figur e. Samtliga enkätsvar från samhällsbyggnadsnämnden. N=10.

Figur f. Samtliga enkätsvar från socialnämnden. N=10.
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Figur g. Samtliga enkätsvar från tekniska nämnden. N=7.

Figur h. Samtliga enkätsvar från utbildningsnämnden. N=6.

Figur i. Samtliga enkätsvar från vård- och äldreomsorgsnämnden. N=10.
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Figur j. Samtliga enkätsvar från överförmyndarnämnden. N=2.
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Begäran om svar/yttrande på
remiss, Remissbrev, Motion
om återinrättande av
arkitektur- och
byggnadsvårdspris - Simon
Waern (S)
5
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2017.054 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-03-27
Ulrika Samuelsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2017.054 SBN

Alingsås kommuns arkitektur- och byggnadsvårdspris
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2017-10-25 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att årligen dela ut ett arkitektur- och
byggnadsvårdspris samt upprätta riktlinjer för detta. Finansiering ska ske inom ram.

Förslag till beslut
2018 kommer nominering till priset att ske i samband med Nordiska Trästadskonferensen
som hålls den 12-13 april. Tanken är att invånarna ska nominera genom att lämna förslag
innehållande adress eller fastighetsbeteckning och också gärna ange en motivering.
Riktlinjerna föreslås vara följande:


Priset kan avse någon av följande kategorier:
-

-

-








BEVARA
En äldre byggnad som har renoverats varsamt med den ursprungliga karaktären
bibehållen, genom större åtgärder eller en längre tids underhåll, utförda de
senaste fem åren.
ANPASSA
En äldre byggnad som har räddats från förfall genom att den anpassats för ny
funktion. Nödvändiga ändringar har utförts med hänsyn till byggnadens
kulturhistoriska kvalitéer och den nya funktionen främjar ett långsiktigt bruk och
underhåll.
UTVECKLA
En ny byggnad som har uppförts under de senaste fem åren och som har
formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse och miljö på ett
nyskapande sätt och har högt estetiskt värde, karaktär och kvalitet i utformning,
funktion och materialval.

Alla kan lämna förslag till objekt för nominering till arkitektur- och
byggnadsvårdspriset
Priset kan lämnas till en eller flera byggnader på en fastighet i kommunen.
En jury bedömer inkomna förslag utifrån objektets utformning och detaljer samt med
hänsyn taget till objektets anpassning till omgivningen och platsens förutsättningar
Syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra god arkitektur i Alingsås kommun
Juryn utgörs av Samhällsbyggnadsnämndens presidie, stadsarkitekt och
byggnadsantikvarie
Priset utgörs av en plakett avsett för det vinnande objektet
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Beslutet ska skickas till
KS för kännedom

Maria Jacobsson
Tf förvaltningschef

Ulrika Samuelsson
Plan-och bygglovchef
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Motion angående
framtagande av en bevarandeoch utvecklingsplan för
Alingsås innerstad - Simon
Waern (S)
6
2017.197 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-04
Ulrika Samuelsson

Samhällsbyggnadsnämnden

2017.197 SBN

Remissvar motion angående framtagande av bevarandeoch utvecklingsplan för Alingsås innerstad
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 14 juni 2017, § 157 lämnat en motion om
framtagande av en bevarande- och utvecklingsplan för Alingsås innerstad.
Motionären föreslår följande:
Alingsås kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samband med
bearbetningen av förslaget till ny översiktsplan även ta fram ett tematiskt tillägg till
densamma i form av en bevarande- och utvecklingsplan för innerstaden.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 att remittera ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2017-08-16 att remittera motionen till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande

Samhällsbyggnadskontoret arbetar nu med revidering av ÖP i enlighet med tidigare
återremiss daterad 2017-05-29 . Tidsplanen innebär att Kommunfullmäktige i
Alingsås troligen kommer att ha ett förslag att ta ställning till 31 oktober 2018.
Revideringarna innebär att ÖP på nytt måste ställas ut.
Alingsås innerstad är ett riksintresse för kulturmiljövård vilket innebär att en
avvägning mellan bevarande och utveckling behöver ske noggrant och med
eftertanke.
När översiktsplanen antas, innebär detta att FÖP Stadskärnan (antagen 2001), med
bilagor, upphör. FÖP Stadskärnan är ett viktigt stödverktyg vid handläggning av
bygglovsärenden. I den kommande Översiktsplanen tas inaktuella fördjupningar av
översiktsplanen upp, där FÖP Stadskärnan ingår och bedöms behöva uppdateras
och ersättas av översiktsplanen till dess att en ny fördjupning antas.
Samhällsbyggnadskontoret anser att det vore lämpligt att parallellt med förslag om
antagande av översiktsplanen, skriva fram ett ärende att FÖP Stadskärnan med
bilagor fortsätter att gälla, till dess nytt bevarande-och utvecklingsprogram för
stadskärnan finns antaget av kommunfullmäktige. En rimlig målsättning är att
samhällsbyggnadskontoret har ett förslag till bevarande-och utvecklingsprogram klart
för politiskt beredning i början på 2019.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och
lämnar detta som remissvar.
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Beslutet ska skickas till
KS

Maria Jacobsson
Tf förvaltningschef

Ulrika Samuelsson
Plan-och bygglovchef
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Remiss

Instans

2017-08-24
Sida 1 (1)

Registrator

handläggare
Telefon

616130

Mottagare

Mobiltelefon
Telefax
e-postadress

anci.eyoum@alingsas.se

2017.436 KS-004

Begäran om svar/yttrande på remiss
Remissbrev - Motion angående framtagande av en bevarande- och
utvecklingsplan för Alingsås innerstad - Simon Waern (S)

Remissinstanser
Samhällsbyggnadsnämnden
Svar ska ha inkommit senast: den 1 november 2017.
Yttrandet skickas till kommunledninskontoret för diarieföring.
Med vänlig hälsning
Anci Eyoum
Kommunsekreterare

Bilaga:
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts § 133, 170816
2. Motionen

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Rådhuset, Stora torget
Telefon: 0322-61 60 00  Fax: 0322-61 67 30  E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se 
Webbplats: www.alingsas.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-08-16

Protokollsutdrag
AU § 133 Dnr 2017.436 KS 210

Motion angående framtagande av en bevarande- och
utvecklingsplan för Alingsås innerstad- Simon Waern
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 14 juni 2017, § 157 lämnat en motion om
framtagande av en bevarande- och utvecklingsplan för Alingsås innerstad.
Motionären föreslår följande:
Alingsås kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samband med
bearbetningen av förslaget till ny översiktsplan även ta fram ett tematiskt tillägg till
densamma i form av en bevarande- och utvecklingsplan för innerstaden.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 att remittera ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden.
Exp. SBN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Motion om framtagande av en bevarande- och utvecklingsplan för Alingsås
innerstad
Tidigare i maj återremitterades förslaget till ny översiktsplan för Alingsås kommun av
kommunstyrelsen. Förslaget till ny översiktsplan skall nu genomgå en omarbetning, något som
sannolikt kommer att ta över ett år i anspråk. I och med denna omarbetning finns det möjlighet att
förbättra förslaget i flera delar.
I samband med fastställandet av en ny översiktsplan kommer följaktligen den gamla
översiktsplanen (ÖP 95) att ogiltigförklaras. Även samtliga av de till den knutna fördjupade
översiktsplanerna (FÖP:ar) kommer att ogiltigförklaras, med undantag för den fördjupade
översiktsplanen för Västra Bodarna. Den fördjupade översiktsplanen för Alingsås stadskärna
(2001) kommer således också att upphävas, och även det till planen tillhörande vägledande
utformningsprogrammet med råd och riktlinjer kring bl.a. ny- och ombyggnation inom innerstaden.
Med tanke på den utveckling innerstaden har framför sig med flera olika förtätningsprojekt av
varierande storlek i startgroparna är behovet av tydliga riktlinjer och värdefulla råd större än
någonsin. Att i ett sådant utvecklingsskede stå utan en aktuell detaljerad plan för innerstaden,
som är ett utpekat riksintresse för kulturmiljövården, vore hämmande och därför högst olämpligt.
I samband med att förslaget till ny översiktsplan omarbetas bör således även ett tematiskt tillägg
till densamma i form av en bevarande- och utvecklingsplan för innerstaden tas fram.
Syftet med en sådan plan skulle vara att underlätta ett fortsatt bevarande och en positiv
utveckling av den omistliga kulturmiljö Alingsås riksintressanta innerstad utgör. Innehållet i planen
bör redogöra för vad som i ett kulturmiljöhänseende är värdefullt inom innerstaden men även
vilka positiva förändringar som är möjliga och önskvärda för att stärka densamma. Den
huvudsakliga utgångspunkten skall vara att riksintresset är en tillgång, snarare än ett hinder för
stadsutvecklingen, och att åtgärder som stärker riksintresset alltjämt ska uppmuntras och
underlättas under planprocessen. Planen bör innehålla tydliga råd och riktlinjer för utformning av
bl.a. ny bebyggelse men även av den offentliga stadsmiljön.
Planen bör i första hand fungera som ett vägledande underlag för Alingsås kommun i arbetet
med detaljplaner, förhandsbesked och bygglovhantering. Planen ska emellertid även kunna
användas av övrig offentlig förvaltning, och inte minst av fastighetsägare samt allmänhet.
Framförallt ska den stimulera ett konstruktivt samarbete mellan olika aktörer i vår innerstad.
Planen kan med fördel tas fram med huvudsaklig utgångspunkt i den befintliga fördjupade
översiktsplanen för innerstaden och det tillhörande utformningsprogrammet samt det av
byggnadsnämnden godkända Kulturmiljöprogrammet för Alingsås kommun. Inspiration kan också
hämtas ifrån Karlshamns kommun som 2016 tog fram en bevarande- och utvecklingsplan för sin
riksintressanta innerstad. En plan som nominerades till Planpriset, Sveriges Arkitekters pris för
god svensk samhällsplanering och stadsbyggnad.
Jag föreslår således att:
Alingsås kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samband med
bearbetningen av förslaget till ny översiktsplan även ta fram ett tematiskt tillägg till densamma i
form av en bevarande- och utvecklingsplan för innerstaden.
Alingsås, 2017-06-11
Simon Wærn (S)
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Detaljplan för Alingsås, Kontor
vid Västra Långgatan 11
(Hinden 7)
7
2017.273 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-03-29
Johan Delvert

Samhällsbyggnadsnämnden

2017.273 SBN

Inriktningsbeslut DP Kontor på V. Långgatan 11 (Hinden 7)
Ärendebeskrivning
Planarbetet på fastigheten Hinden 7 startades efter ett positivt planbesked utgående från en
exploatering av en kontorsbyggnad i två plan med byggnadsarea på 720 kvm och med en
nockhöjd på 9,8 meter. Revideringar av förslaget har inkommit till Samhällsbyggnadskontoret
vid två tillfällen, senast 2018-03-07, se bilaga. I det nya förslaget har byggnadsarean ökat
från ursprungliga 720 kvm, till 810 kvm. Även rampen till garaget flyttats från västra till södra
delen, och för att förkorta rampens längd så har garaget inklusive hela byggnaden höjts med
30 centimeter. Detta ger en total nockhöjd på 10,1 meter. På grund av kraven för godkänd
vändplats för avfallsfordon behöver planområdet utökas i södra delen, se bilaga ”Körstudie
20180328”.
Beredning
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att det nya förslaget kan prövas i detaljplan.
Frågan om tillgängligheten till fastigheten och vändmöjligheten för avfallsfordon har hittills
varit en av knäckfrågorna i planen då det är ont om utrymme på platsen. Att Västra
Långgatan och GCM-bron över Stråhles allé har ett stort flöde av fotgängare och cyklister
har gjort att tryggheten för dessa också haft stor vikt i denna fråga. Efter ett möte med TBgruppen har Samhällsbyggnadskontoret nu fått ett förslag från Tengbom hur denna fråga kan
lösas. Detta förslag klarar de krav som ställs i avfallsföreskrifterna, och man undviker även
backning på GCM-vägen. Dock är detta utanför planområde vilket medför att planområdet
behöver utökas.

Förslag till beslut
Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att pröva detaljplanen enligt reviderat förslag för
Hinden 7.

Beslutet ska skickas till
Planavdelningen

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef

Johan Delvert
Planarkitekt
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H I N D E N 7:1 A L I N G S Å S - IDÉ Kontorsbyggnad “mellan stad och villakvarter”

KÖRSTUDIE
INFART / UTFART
Sopbil storlek:
Los / Lbn enl Trafikverket
2500mm bred
12000mm lång
3800mm hög

Placering av
påkörningsskydd
M
RU ILJ
M Ö

M
RU ILJ
M Ö-

-

Placering av
påkörningsskydd

2018-03-28
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H I N D E N 7:1 A L I N G S Å S - IDÉ Kontorsbyggnad “mellan stad och villakvarter”
En kontorsbyggnad som markerar gränsen mellan villaområdet och stationsområdet.
En uppdelad byggnad i mötet mellan stad och villakvarter.
Kontorsytornas utformning medger arbetsytor i uppdelad landskapslösning.
Parkering sker under kontorsvåningarna, 19 parkeringsplater och
eventuellt ca 13 parkeringsplater på intilliggande fastighet.
Plats för cykelrum i anslutning till parkering.
Byggnadens fasadutformning med varierat utseende och fasadmaterial gör
att den anpassas till platsen.

+64,0

Cykelrum

Förslag till ny
tomtgräns
Förslag till
ny byggrätt

+64,6

P-platser
ca:13 st.

Bef. gult tegelhus

SÄNKT BYGGNADSHÖJD, NOCKHÖJD OCH TÄT LÄGRE SOCKEL

FASAD MOT ÖSTER
Skala 1:200
Miljöhus

Byggnadshöjden är lägre genom att byggnaden sänks längre ner i marken. Golvnivån i
garaget ligger ca 0,9 meter under omgivande mark. Våningshöjden i entréplan har sänkts
till 2,7 meter. Takvinkeln har sänkts till 30 grader för att erhålla en lägre nockhöjd.
Sockelutformningen är ändrad från spaljéväggar till täta socklar med smala fönster
över. Målsättningen är att de nya husen skall ha ungefär samma byggnadshöjd och att
fasadindelningen relaterar till det intilliggande gula huset.
Utformningen av trapphuset är ändrat så att man kan komma direkt in i trapphuset från
omgivande marknivå.

SITUATIONSPLAN
BTA 810 KVM

SKALA 1:500

N

Cykel och
gångväg

2018-03-07
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H I N D E N 7:1 A L I N G S Å S - IDÉ Kontorsbyggnad “mellan stad och villakvarter”

FÖRRÅD

FÖRRÅD/
TEKNIK

P

GARAGE
19 P

620 kvm
HKP

FÖRRÅD/
TEKNIK

CYKLAR

FÖRRÅD/TEKNIK/
RAMP

SKALA 1:200
PLAN EN TRAPPA,
LOA ca: 760 kvm ca 57 arbetsplatser som i möbleringsexemplet visar uppdelad
lansdkapslösning. Kontor i två plan på 1540 kvm, totalt ca 110 arbetsplatser.

ENTRÉPLAN / GARAGEPLAN
SKALA 1:200
Teknik, trapphus, cykelrum och förråd LOA ca: 200 kvm

2018-03-07
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H I N D E N 7:1 A L I N G S Å S - IDÉ Kontorsbyggnad “mellan stad och villakvarter”
SEKTIONER
Skala 1:200
2700
2600

7800
7600

3500
3400

Plan två trappor

2700

2700
2600

2100

30°

Plan en trappa

900

Entréplan/Garage

FASAD MOT SÖDER
Skala 1:200

KAPPRUM

620 kvm

FASAD MOT VÄSTER
Skala 1:200

PLAN TVÅ TRAPPOR
SKALA 1:200
LOA ca: 780 kvm
ca 53 arbetsplatser som i möbleringsexemplet visar uppdelad landskapslösning.
Kontor i två plan på 1540 kvm, totalt ca 110 arbetsplatser.

2018-03-07
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HINDEN 7:1 ALINGSÅS
Tomtutredning
Skissförslag ovanpå
nybyggnadskarta

HINDEN 1>1

D3

00

HINDEN 7>1

2018-03-07
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H I N D E N 7:1 A L I N G S Å S - IDÉ Kontorsbyggnad “mellan stad och villakvarter”

INTILLIGGANDE GULT TEGELHUS

2018-03-07
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Inriktningsbeslut DP Kontor på V. Långgatan 11 (Hinden 7)

Handläggare:
Johan Delvert
SBN-datum:
2018-04-23

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning
Ärende: Revidering av förslag har inkommit till
SBK 2018-03-07 samt 2018-03-28.
Byggnadsarea ökat från 720 kvm, till 810 kvm.
Byggnad inklusive garage höjs med 30 cm för att
förkorta ramp till garage. Planområde utökas för
att inrymma godkänd vändplats för avfallsfordon.
Beredning: Samhällsbyggnadskontorets
bedömning är att det nya förslaget kan prövas i
detaljplan.
Förslag till beslut: Samhällsbyggnadskontoret
får i uppdrag att pröva detaljplanen enligt
reviderat förslag.

Iordningsställande
av allmän plats

Foto

Planförslag

Översiktskarta
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Förslag 2018-01-30

Förslag 2018-03-07

Inriktningsbeslut DP Kontor på V. Långgatan 11 (Hinden 7)

Handläggare:
Johan Delvert
SBN-datum:
2018-04-23

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Sammanfattning
2018-03-07

2017-10-18

Översiktskarta
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Iordningsställande
av allmän plats

Handläggare:
SBN-datum:
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

Översiktskarta

2018-04-09
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3

Ansökan om planbesked,
Bladet 5 och Palmen 13,
förprövning
9
2018.050 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-03-27
Cecilia Sjölin

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.050 SBN

Planbesked Bladet 5 och Palmen 13
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en
komplett ansökan om planändring har inkommit till kommunen. En komplett ansökan inkom
2018-03-15.
För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan
antas. En försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen
garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under
planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. För de ansökningar som får negativt
planbesked ska det finnas en motivering till beslut. Negativt beslut går inte att överklaga.
Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av
samhällsbyggnadskontoret:

Fastighet: Bladet 5 och Palmen 13
Planansökans syfte:
Ta bort byggrätter i gällande detaljplaner och ersätta dessa med annan användning.
Tidigare beslut: Gällande detaljplaner anger bostadsändamål. För Bladet 5 gäller detaljplan
A 468 från 1984 och för Palmen 13 gäller detaljplan A 70 från 1939.
Förvaltningens yttrande
De båda fastigheterna ligger längs med Västra Sambanans norra sida. De utsätts för höga
vibrationer och tillåten bostadsbebyggelse anses olämplig ur hälsosynpunkt. Trafikverket har
förvärvat fastigheterna och ansöker om planändring så att inte ny bebyggelse kan uppföras
efter rivning. Trafikverket önskar ändra planbestämmelserna på respektive fastighet från B
(bostad) till P (parkering).
Vad gäller Bladet 5 så pågår ett detaljplanearbete på närliggande fastighet, Hinden 7, som
kan behöva mer yta för just parkering och trafikändamål. Därmed anses användningen P
(parkering) komma till nytta för området.
Dock behöver planändringen nödvändigtvis inte resultera i en ändrad användning
P
(parkering) för Palmen13. Framtida detaljplanearbete föreslås därför utreda lämplig
användning som kan bli till fördel för området. Exempel på användningsområden som kan
tänkas utredas vidare förutom parkering, kan vara: lekplats, hundrastgård, skateramper etc.
Detta är avstämt med Trafikverket. Trafikverket har som avsikt att sälja fastigheterna efter
genomförd planändring.
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till Bladet 5 och Palmen 13, med
motivering och förbehåll enligt ovan.

Beslutet ska skickas till
SBK Plan (JS, CS)

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Cecilia Sjölin
Planarkitekt
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Planbesked – Bladet 5 och Palmen 13
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

X

Sammanfattning

Ansökans syfte: Ta bort byggrätter i gällande detaljplaner och ersätta
dessa med annan användning.
Tidigare beslut: Bostäder i gällande detaljplaner. Bladet 5 (A 469) från
1984, Palmen 13 (A 70) från 1939.
Bedömning: De båda fastigheterna, som ligger längs med Västra
Stambanan, utsätts för höga vibrationer. Tillåten bostadbebyggelse är
olämplig ur hälsosynpunkt. Trafikverket har förvärvat fastigheterna och
ansöker om planändring så att ny bebyggelse omöjliggörs. Trafikverket
önskar ändra dp från bostäder till parkering. Vad gäller Bladet 5 så pågår ett
detaljplanearbete på närliggande fastighet (Hinden 7) som kan behöva mer
yta för just parkering och trafikändamål. Därmed anses användningen
parkering komma till nytta för området. Dock behöver inte parkering vara
nödvändigt på Palmen 13. Framtida detaljplanearbete får komma fram till
lämplig användning som förslagsvis kan ge mervärde till de boende.
Förslag till beslut: Positivt planbesked

Översiktskarta

Palmen 13

2018-04-09

Palmen 13

Bladet 5

Bladet 5
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Avtal Överlåtelser Projektering

Handläggare:
Cecilia Sjölin
SBN-datum:
2018-04-23
Iordningsställande
av allmän plats

Bjärlanda 1:3, nybyggnad av
enbostadshus
11
2018.051 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-03
Päivi Hauska
0322-61 68 86
2018.051 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Bjärlanda 1:3, nybyggnad av enbostadshus. Dnr 2018-0016
Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av enbostashus. Enbostadshuset är på två plan med förhöjt
väggliv. Byggnadsarean 128,1 m2.
Fastigheten är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser. I översiktsplan 1995 för Alingsås kommun har området betecknats
R3 – Område för jord-/skogsbruk och andra varsamheter: jord-/skogsbruk klass B/3. En
levande landsbygd ska efterstävas genom en generös inställning till komplettering med nya
bostäder/verksamheter.
Ligger även inom samlad bebyggelse.
Gården och byggnaderna på fastigheten har inventerats och ingår i Alingsås kommuns
Kulturmiljöprogram. Byggnaderna har utpekats som kulturhistoriskt och miljömässigt
värdefulla. Huvudbyggnaden var i dåligt skick och har rivits. Nybyggnaden placeras på
samma plats som tidigare byggnad.
Marken där nybyggnaden placeras har både normalrisk och lokalt högrisk av markradon.
Berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § i Plan och bygglagen (PBL) ges möjlighet att yttra sig
angående åtgärden.
Sakägarintyg, utan erinran, finns från berörda sakägare (Bjärlanda 1:13 (2st), Bjärlanda 1:15
(2st), Bjärlanda 2:11 (2st)).
Utsedd kontrollansvarig: Niklas Levinsson, Loo Mölnemad 920, 44175 Sollebrunn.
Bedömning
Bjärlanda by består av äldre gårdar men även av tomter med yngre enbostadshus.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det tänkta enbostadshuset har anpassats till
gårdsbyggnaden och den äldre bebyggelsen.

Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL).
Upplysningar
Tekniskt samråd ska hållas. Samhällsbyggnadskontoret kallar till samråd. För ytterligare
information kontakta byggnadsinspektör Håkan Söderberg på telefon 0322-61 62 73.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt
10 kap. 3 § PBL. Nämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om
byggnationen påbörjas innan startbesked givits enligt 11 kap. 51 § PBL.
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Innan byggnaden tas i bruk ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. Om
byggnaden tas i bruk innan slutbesked har givits är Samhällsbyggnadsnämnden skyldig att
påföra byggherren en byggsanktionsavgift.
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem
år från den dag beslutet vunnit laga kraft.
Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av behörig mätningstekniker. Kommunens GISavdelning kan utföra detta. Ring Samhällsbyggnadskontorets GIS-avdelning om avgifter etc,
på telefon 0322-61 71 95 eller 0322-61 71 94.
Ansökan om enskilt avlopp finns hos Miljöskyddskontoret.
Lovavgift tas ut med 44215 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökanden, Kontrollansvarig, Sakägare fk (Bjärlanda 1:13, Bjärlanda 1:15, Bjärlanda
2:11), Byggnadsinspektör (HS), GIS-handläggare fk, TF(GIC) fk, PoIT, Akten
Handlingar som ligger till grund för beslutet:

Benämning:
Anmälan
Nybyggnadskarta
Planritning 30:11
Fasadritning 30:21
Fasadritning 30:22

Ankomststämplad:
2018-01-11
2018-01-11
2018-01-11
2018-01-11
2018-01-11

Aila Hirvonen Bremefors
Stadsarkitekt

Päivi Hauska
Granskningsingenjör/byggnadsinspektör
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Handläggare:
Päivi Hauska
SBN-datum:

Bjärlanda 1:3

2018-04-23

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Bygglov
Utställning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

Nybyggnad av enbostadshus 128 m²
SBK föreslår: Bygglov enligt 9 kap 31 § PBL

Översiktskarta
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2018-04-09

1

Sollebrunn 1:27, tillbyggnad av
enbostadshus
12
2018.045 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-03
Kristina Ödling

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.045 SBN

Bygglov Tillbyggnad av enbostadshus SOLLEBRUNN 1:27 (Byggreda 2017-0774)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-11-23 och avser Bygglov för Tillbyggnad av enbostadshus.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av detaljplan B139B ”Byggnadsplan för Sollebrunn”,
Länsstyrelsens beslut 30 december 1958. Föreslagen tillbyggnad har måtten 10,6 x 3 meter,
31,8 kvm.
Vid granskning av inkomna handlingar mot gällande detaljplan konstateras följande
avvikelse:
Byggnadsarea (BYA):
Detaljplanen anger att det på varje tomt får byggas endast en bostadsbyggnad och ett
uthus. Byggnadernas sammanlagda areal får ej överstiga 160 kvm, därav uthus 40
kvm. (BYA)
Befintligt byggnad har, enligt det hos oss arkiverade ursprungliga lovet (givet 1970), en
uppmätt byggnadsarea på sammanlagt 192 kvm.
Befintlig byggnad överskrider den sammanlagda tillåtna BYA.
Bedömning:
Någon ytterligare tillbyggnad kan inte göras utöver eventuella bygglovsbefriade
åtgärder, så kallade Attefalls åtgärder. Dessa kan vara en fristående byggnad på 25
kvm eller en tillbyggnad på 15 kvm. Sådana bygglovsbefriade åtgärder kan vara
anmälningspliktiga.

Kommunicering
Till sökanden har skickats kontorets bedömning att sökt åtgärd överskrider tillåten
byggnadsarea i gällande detaljplan. Sökanden har givits möjlighet att yttra sig. Följande
yttrande har inkommit:
”Jag har tagit del av yttrandet gällande bygglov för Sollebrunn 1:27. Handläggare Kristina
Ödling kommer att avstyrka bygglovet. Jag har mätt upp huset invändigt och har fått
boendeytan till 106,5 kvm + ekonomiutrymmen på 30,7 kvm. På grund av husets
konstruktion med överhäng på ca 19 kvm på baksidan, ljuger detta om den verkliga
boendeytan. Vidtalade grannar har inget att erinra. Jag hoppas på ett positivt svar gällnade
bygglovet, då jag anser att avvikelsen är att betraktas som liten.”
Sökanden har tidigare inkommit med följande yttrande då det vid tidig granskning av ärendet
stod klart att förslaget strider mot gällande detaljplan vilket mer informellt meddelades den
sökande.
”Jag har tagit del av Ert granskningsyttrande som föreslåt avslag på ansökan. Motiveringen
anges som en för stor byggnadsyta på fastigheten.
Bostadshuset är av för tiden då det byggdes av normal storlek med ett vidbyggt garage för
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en bil. Då jag och min fru har 2 bilar önskar vi ett dubbelgarage för dessa.
Utformningen av tillbyggnaden stämmer väl överens med den befintliga garagebyggnaden
och är inte utmärkande i sig. Tillbyggnaden på 30 m2bedöms inte medföra några olägenheter
för grannar och har i rubr. detaljplanområde beviljats tidigare.
Tillbyggnaden bedömer jag vara mer ändamålsenlig än ett fristående garage.
Vidare anser jag att överytan borde kunna bedömmas som liten och stämma med planens
syfte (bostadshus med garage)
Naturligtvis kan jag uppföra en ”Attefallsbyggnad” men jag vill ha en enhet under samma tak,
som stämmer överens med angränsande fastigheter.
Jag hoppas att mina motiveringar att bedöma min utbyggnad som mindre och kan leda till ett
beviljat byggnadslov.
Tidigare beviljade överytor i området borgar för en likvärdig syn på detta ärende.”
Sökanden hänvisar till tidigare givna lov.
Dnr 2016-0089, Beviljat 2017, Avvikelse: 11% - Nya PBL
Dnr 1995-0289, Beviljat 1995, Avvikelse: 27% - Äldre PBL
Dnr 1991-0127, Beviljat 1991, Avvikelse: 25% - Äldre PBL

Beredning
Samhällsbyggnadskontoret konstaterar att gällande detaljplan reglerar byggnadsarea (BYA),
ej boarea/boendearea (BOA). Takfötter och taköverhäng djupare än 50 cm skall räknas in i
byggnadens byggnadsarea enligt ”Area och volym för hysbyggnader – Terminologi och
mätregler” SS 21 054:2009 (Svensk Standard).
Ytor:
Detaljplanen (DP)
Befintlig byggnad
Sökt tillbyggnad
Befintlig byggnad + tillbyggnad

medger BYA på max 160 kvm
BYA 192 kvm. 20% över max i DP
10,6x3=31,8 kvm BYA
192+31,8=223,8 kvm. 39% över max BYA i DP

Nya PBL anger att det endast är möjligt att bevilja bygglov vid avvikelser om avvikelsen är
liten. (PBL 9 kap 31 b §). Föreslagen tillbyggnad bedöms inte vara en liten avvikelse.
Förslaget strider mot gällande detaljplan.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret föreslår avslag då åtgärden inte bedöms som liten avvikelse och
strider mot gällande detaljplan.
Avgift tas ut med 3 503 kronor enligt fastställd taxa.
Faktura sänds separat.
Handlingar som tillhörbeslutet:
Ansökan
Situationsplan/Nybyggnadskarta
Fasader
Plan och sektion

Inkommet:
2017-11-22
2017-11-22
2017-11-22
2017-11-22
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Befintlig byggnad Fasader
Sökandes svar på granskningsyttrandet
Sökandes svar på kommunicering

2017-11-22
2018-02-27
2018-03-20

Beslutet ska skickas till
Exp: Sökanden (bilaga ”Hur man överklagar”), Akten.

Aila Hirvonen Bremefors
Stadsarkitekt

Kristina Ödling
Bygglovarkitekt
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Sollebrunn 1:27

(dnr 2017-0774)// (Platina 2018-.045 SBN)

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

SAMMANFATTNING
Sammanfattning

X

Avtal Överlåtelser Projektering

Handläggare:
Kristina Ödling
SBN-datum:
2018-04-23
Iordningsställande
av allmän plats

Tillbyggnad av enbostadshus.
Gällande DP:
Detaljplan B139B (30 december 1958)
Ytor, byggnadsarea (BYA):
Max enligt DP - 160 kvm
Befintlig byggnad – 192 kvm, 20% över DP
Sökt tillbyggnad – 31,8 kvm
Befintlig byggnad + tillbyggnad – 223,8kvm, 39% över DP

BEDÖMNING:
Åtgärden strider mot gällande detaljplan.
Åtgärden bedöms inte vara en liten avvikelse.

NYUTFORMNING
PRINCIP-ILLUSTRATION

Översiktskarta
FÖRSLAG TILL BESLUT:

Samhällsbyggnadskontoret förslår avslag för sökt åtgärd.

2018-04-09

Page 119 of 160

1

Örsbråten 1:9, bygglov
13
2018.058 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-03
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.058 SBN

Örsbråten 1:9, bygglov för förrådsbyggnad
(2017-0255)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov i efterhand för en förrådsbyggnad på fastigheten Örsbråten 1:9.
Förrådsbyggnaden är uppförd av den dåvarande fastighetsägaren under åren 2012 – 2017.
Byggnaden är uppförd utan bygglov, då den dåvarande fastighetsägaren ansåg att
byggnaden utgjorde en ekonomibyggnad tillhörande den hästgård som redan fanns på
fastigheten, och därmed inte var bygglovspliktig.
Byggnaden har en byggnadsarea på ca 460 m2, med en varierande höjd på mellan 5 – 12
meter. Byggnaden är uppförd i flera etapper och är från början tänkt att vara en
ekonomibyggnad samt ”western”-kuliss tillhörande den befintliga hästgården med ”western”tema. Byggnaden har färdigställts utvändigt men inte invändigt.
Hästgården, med den aktuella byggnaden, har tidigare vid ett fåtal tillfällen används som
aktivitetsgård, för svensexor och liknande arrangemang. De nya fastighetsägarna har dock
uttryckt att det inte är aktuellt med motsvarande aktiviteter i framtiden. Om den aktuella
byggnaden ska användas till något annat än förråd i framtiden, behöver bygglov för ändrad
användning sökas och beviljas innan förändringen får genomföras.
Grannar till den aktuella fastigheten lämnade under 2017 in klagomål till Miljöskyddskontoret
angående nerskräpning samt miljöfarligt avfall på och i anknytning till fastigheten. Detta
ärende hanterades av Miljöskyddskontoret. I maj 2017 (Delegationsbeslut 287/17, 2017-0529, dnr 2017-0488) beslutade Miljöskyddskontoret att avsluta tillsynsärendet då
nedskräpningen och det miljöfarliga avfallet ansågs åtgärdade.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser, samt utanför sammanhållen
bebyggelse. Platsen berörs av översiktsplan för Alingsås kommun, ÖP 95:
R9. Område med stort rekreationsvärde: Vid pågående och eventuellt förändrad mark- (och
vatten-) användning skall särskild hänsyn tas till områdets rekreationsvärde (orördhet, natur/kulturvärde, vattenkvalité o dyl.)
Fastighetens storlek är 35 010 m2. Den för åtgärden aktuella platsen berörs inte av några
konstaterade naturvärden eller bevarandevärden. Fastigheten ligger dock inom riksintresse
för friluftslivet (Delsjö-, Härskogenområdet).
På fastigheten ligger ett befintligt bostadshus samt två komplementbyggnader inrymmande
förråd, garage och stall. Dessa befintliga byggnader berörs ej av den nu aktuella ansökan.
Den aktuella byggnaden har inte något indraget vatten eller avlopp. Byggnaden ligger intill
befintlig väg till hästgården och har ingen separat infartsväg.
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Fastigheten Örsbråten 1:9 ägdes av personen som olovligen genomförde den aktuella
byggnationen fram till att han avled på grund av en olycka vid årsskiftet 2016/2017. Efter
detta tog dödsboet över fastigheten genom den person som senare kom att stå för den första
bygglovansökan (i efterhand) samt även svaren nedan kring yttrandena från berörda
grannar. 2017-07-10 köpte nuvarande ägare fastigheten av dödsboet, och lämnade 2017-0712 in en kompletterande ansökan för åtgärden, utifrån att fastigheten bytt ägare.
Yttranden
Berörda grannar, Örsbråten 1:3, Örsbråten 1:11, Örsbråten 1:13 och Ödenäs 1:34, har givits
möjlighet att yttra sig i ärendet.
Fastighetsägarna till Örsbråten 1:11 skriver, i huvudsak, i sitt yttrande som inkom 2017-06-12
att fastighetsgränsen mot Örsbråten 1:11 behöver utredas då den under årens lopp anses ha
blivit flyttad. De framför även att delar av byggnadens takutsprång gör intrång på deras
fastighet med mellan 0,2 – 0,8 meter. De motsätter sig dessutom mot att byggnaden är
placerad närmare deras fastighetsgräns än 4,5 meter.
Fastighetsägarna (Örsbråten 1:11) anser dessutom att placeringen av byggnaden är
olämplig då den innebär att takavvattningen sker på deras mark. De skriver även att
möjligheten att bedriva skogsbruk på deras mark försvåras av den aktuella åtgärden. De
framför att det finns risk för störning om aktiviteterna som tidigare skett på gården fortsätter i
framtiden. De medförde störningar i ett område som är utpekat med stort rekreationsvärde.
Fastighetsägaren till Örsbråten 1:13 skriver, i huvudsak, i sitt yttrande som inkom 2017-06-13
att han motsätter sig legaliseringen av befintliga s.k. kulissbyggnader på Örsbråten 1:9.
Örsbråten 1:9 har använts som aktivitetsgård och en aktivitetsgård innebär störningar i ett
område som enligt översiktsplanen är utlagd som område med stort rekreationsvärde.
Fastighetsägaren till Örsbråten 1:13 anser även att utformningen av de s.k. kulisserna
avviker kraftigt från övriga byggnader på Örsbråten 1:9 vad gäller höjd, material, färg och
taklutningar. De avviker från ortens normala utformning, särskilt vad gäller höjden. De anses
även oproportionerligt stora i förhållande till huvudbyggnaden. Fastighetsägaren framhåller
även att den aktuella byggnaden har mycket stor volym, vilket medför en olägenhet för
denne. Det finns också risk att byggnaden kommer att användas som en del av
aktivitetsgården. Han framför även klagomål på att den aktuella byggnaden försvårar
vägpassagen förbi den aktuella fastigheten.
För de fullständiga yttrandena från Örsbråten 1:11 och 1:13, se tillhörande dokument till detta
beslut.
Fastighetsägarna till Ödenäs 1:34 skriver följande i sitt yttrande som inkom 2017-06-13:
Byggnaderna ligger alldeles intill gränsen och har olovligen uppförts där. För att gå runt
byggnaderna, nå baksidan, är man inne på vår mark. Det kommer sannolikt innebära att man
töjer på gränserna samt att framtida underhåll kommer att ske från vår sida gränsen. Det
påverkar framtida skogsplantering och ökar risken för problem av allehanda slag. Vi är emot
legalisering av befintliga kulissbyggnader.
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Den som ägde fastigheten vid tidpunkten för yttrandena har lämnat in sina synpunkter/svar
kring de inkomna yttrandena. Dessa synpunkter/svar finns redovisade som tillhörande
dokument till detta beslut.
Bedömning
Den ansökta åtgärden är uppförd utan bygglov då den dåvarande fastighetsägaren bedömde
att byggnaden var en ekonomibyggnad och därmed ej var bygglovpliktig.
Samhällsbyggnadskontoret delar ej den förre fastighetsägarens bedömning utan gör
bedömningen att åtgärden är bygglovpliktig. Då den person som utfört åtgärden, samt även
var fastighetsägare vid tidpunkten då åtgärden utförts, har avlidit kan sanktionsavgift ej tas ut
för åtgärden. Detta bygglov prövar därför möjligheten till bygglov i efterhand, utan att en
sanktionsavgift utdöms.
Den aktuella åtgärden är uppförd inom ett område som i översiktsplanen (ÖP 95) är klassat
med högt rekreationsvärde. Särskild hänsyn ska vid bedömningen tas till områdets
rekreationsvärde (orördhet, natur-/kulturvärde, vattenkvalité o dyl.). I detta fall är den aktuella
byggnaden uppförd i direkt anknytning till befintlig hästgård, vilket innebär att fastigheten
redan innan den aktuella byggnaden uppfördes var bebyggd med ett flertal större byggnader,
och därmed hade ett begränsat rekreationsvärde. Den nu aktuella byggnaden ansluter
visuellt till befintlig bebyggelse på fastigheten och bedöms därför endast ha en liten negativ
påverkan på rekreationsvärdena på platsen. Platsen bedöms inte ha några unika natur- eller
kulturvärden som medför att rekreationsvärdet skulle vara större än normalt.
Byggnaden är enligt redovisat kartmaterial placerad nära intill fastighetsgräns mot Örsbråten
1:11. Delar av takutsprången skjuter ut över gränsen mot Örsbråten 1:11 och behöver
åtgärdas, vilket villkoras i detta beslut. Fastighetsägarna till Örsbråten 1:11 skriver i sina
yttranden att de anser att gränsstenen, som markerar var gränsen mellan Örsbråten 1:9 och
Örsbråten 1:11 går, tidigare har blivit flyttad. Att flytta en gränsmarkering är en otillåten
handling. Det regleras dock inte av Plan- och bygglagen (PBL), vilket gör att den frågan inte
kan avgöras i detta beslut.
Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att byggnaden, undantaget delar av
takutsprånget, ligger på rätt sida fastighetsgränsen mellan Örsbråten 1:9 och Örsbråten 1:11.
Den nära placeringen av byggnaden till fastighetsgränsen anses inte vara optimal, men
placeringen bedöms inte innebära en sådan väsentlig olägenhet att det är skäligt att kräva att
byggnaden rivs eller väsentligt förändras, så att det önskade avståndet på 4,5 meter till
fastighetsgräns kan uppnås. De fasader som vetter mot Örsbråten 1:11 är uppförda med
tryckimpregnerat trä, vilket räknas som ett förhållandevis underhållsfritt material.
Den takavvattning som i nuläget sker in på fastigheten Örsbråten 1:11 bedöms inte vara
acceptabel, vilket innebär att fastighetsägarna till Örsbråten 1:9 åläggs att se till att
takavvattningen sker på ett tillfredställande sätt och att dagvattnet tas omhand på den egna
fastigheten. Ett villkor om detta skrivs med i detta beslut.
Flera av de inkomna yttrandena berör utformningen av den aktuella byggnaden. Hästgården
på den berörda fastigheten är utformad med en tydlig inspiration av den ”Amerikanska
western”. Detta syns framför allt på bostadshuset men även på övriga befintliga byggnader
på fastigheten. För att knyta an till och förstärka detta har den dåvarande fastighetsägaren
(som uppförde byggnaden) utformat även den aktuella byggnaden med en utformning på
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samma tema. Denna utformning särskiljer sig från vad man kan se som traditionell
bebyggelseutformning på glesbygden. Däremot ligger fastigheten så långt ifrån samlad
bebyggelse, med endast några enstaka byggnader inom en radie på 500 m, att det inte
bedöms finnas någon enhetlig utformningskultur i området. På grund av att fastigheten ligger
så ensligt bedöms den tolererade utformningen vara betydligt mer fri än om fastigheten hade
legat inom tätbebyggt område eller ett område med kulturhistoriskt värdefull miljö. Hela
hästgården är dessutom utförd med en så tydlig enhetlighet att den aktuella byggnaden
bedöms överensstämma med övrig utformning av bebyggelsen på gården.
Fastighetsägaren till Örsbråten 1:13 framför även i sitt yttrande att den aktuella åtgärden
försvårar framkomligheten på den väg som går igenom och förbi Örsbråten 1:9.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer efter mätning vid ett av platsbesök en på den berörda
platsen att framkomligheten är godtagbar. I den smalaste passagen, under
vinterförhållanden, uppgår bredden på vägen till ca 4 meter. Detta bedöms vara en tillräcklig
bredd sett till vilken typ av fordon och trafikmängd som vägen är avsedd för. Det är viktigt att
fastighetsägarna till Örsbråten 1:9 även fortsättningsvis ser till att vägen är farbar och
framkomlig för de fordon som förväntas nyttja vägsträckan.
De nuvarande fastighetsägarna till Örsbråten 1:9 har tydligt uttryckt att det inte är aktuellt att
bredriva någon typ av turist- eller evenemangsaktivitet på fastigheten, vilket innebär att detta
inte bedöms medföra någon framtida olägenhet för de närboende i området. Om den aktuella
byggnaden i framtiden ska användas till någonting annat än förrådsbyggnad behöver
bygglov för ändrad användning sökas och beviljas innan sådan förändring kan tillåtas.
Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Utsedd kontrollansvarig är Lars Folkerman, Sture Bybergs ing. byrå, Ebbe Lieberathsgatan
23, 412 65 Göteborg. K-behörighet, Sitac SC1142-11, giltig t.o.m. 2021-11-01.
Villkor
Utstickande byggnadsdelar ska åtgärdas så att de inte inkräktar på intilliggande fastigheter.
Byggnadens takavvattning ska tas omhand på den egna fastigheten.
Upplysningar
Utsedd byggnadsinspektör för åtgärden är Håkan Söderberg, telefon 0322-616273,
alternativt hakan.soderberg@alingsas.se. Kontakta byggnadsinspektören för information om
vad som krävs inför startbesked och slutbesked.
Byggherren ska ansöka om slutbesked för åtgärden när denna är slutförd.
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har avslutats inom fem år från den dag beslutet
vunnit laga kraft.
Lovavgift tas ut med 26 173 kronor.
Faktura sänds separat.
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Hur beslutet kan överklagas, se bilaga Hur man överklagar.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om bygglov
Situationsplan, enkel nybyggnadskarta
Volymritningar
Yttrande från Örsbråten 1:11
Yttrande från Örsbråten 1:13
Generellt svar till yttranden
Svar till yttrande ifrån Örsbråten 1:11
Svar till yttrande ifrån Örsbråten 1:13
Svar till yttrande ifrån Örsbråten 1:34
Anmälan kontrollansvarig

2017-07-12
2017-05-24
2017-05-30
2017-06-12
2017-06-13
2017-06-19
2017-06-19
2017-06-19
2017-06-19
2017-12-11

Beslutet ska skickas till
Sökande, Sakägare rek mb (Örsbråten 1:3, Örsbråten 1:11, Örsbråten 1:13, Ödenäs 1:34),
POIT.

Godkännande chef
Titel

Martin Frank Cederbom
Titel
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Översiktskarta
Örsbråten 1:9
Bygglov i efterhand för förrådsbyggnad
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Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-04-23

Örsbråten 1:9
Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

X

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•
•

Ansökan avser bygglov för förrådsbyggnad.
Fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av Översiktsplan, ÖP 95:
R9. Område med stort rekreationsvärde: Vid pågående och eventuellt förändrad mark- (och vatten-) användning skall
särskild hänsyn tas till områdets rekreationsvärde (orördhet, natur-/kulturvärde, vattenkvalité o dyl.)

•

Förslag till beslut: Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.

Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto

Page 146 of 160

Foto

1

Bergsjödal 1:89,
strandskyddsdispens
14
2018.060 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-03-29
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2018.060 SBN

Bergsjödal 1:89, strandskyddsdispens för enbostadshus samt
växthus
(2017-0762)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus samt hobbyväxthus
på fastigheten Bergsjödal 1:89.
Det tänkta bostadshuset placeras där det sedan tidigare finns ett bostadshus, som vid
beviljad strandskyddsdispens samt bygglov är tänkt att rivas. Det befintliga bostadshuset är
uppfört i ett plan med inredd vind och källare, med en byggnadsarea på ca 100 m2. Det
tänkta bostadshuset uppförs i ett plan med inredd vind och källare, med en byggnadsarea på
ca 145 m2. Det tänkta växthuset har en byggnadsarea på ca 12 m2 och placeras sydväst om
bostadshuset.
Avståndet från den tänkta bostadsbyggnaden till vattnet, Mjörn, blir ca 25 meter. Området
berörs av strandskydd från Mjörn samt riksintresse för naturvård. Området är även utpekat
som en bebyggelsemiljö med kulturhistoriskt värde.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser, men inom sammanhållen
bebyggelse. Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av översiktsplan, ÖP 95:
R20. Västra Bodarna: Blandad bebyggelse. Som regel inga nya
bostäder/verksamheter. Kompletteringsbebyggelse prövas enligt fördjupad
översiktsplan 1987 och riktlinjer 1991. Särskild hänsyn till VA-situationen. Ny
sammanhållen bebyggelse skall föregås av detaljplan.
Den föreslagna byggplatsen ligger inom den fördjupade översiktsplanen FÖP Västra
Bodarna (antagen 2014-03-26). Området ligger inom ett område som är betecknat med:
R3 - Område med stort kultur- och rekreationsvärde. Ingen ny
bebyggelse.
En strandskyddsdispens för ett nytt enbostadshus på fastigheten har redan prövats genom
beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-21 (SBN § 52), Länsstyrelsen 2016-05-02
(526-13133-2016), Mark- och miljödomstolen (2017-02-27 (M 1985-16) samt Mark- och
miljööverdomstolen 2017-04-11 (M 2520-17). Utgången av prövningen blev att
strandskyddsdispensen inte kunde beviljas då den då föreslagna byggnaden bedömdes
utöka den upplevda hemfridszonen och därmed inte var förenlig med strandskyddets syfte.
Sökanden har i denna nya ansökan ändrat den föreslagna byggnaden och vidtagit ett antal
olika åtgärder för att byggnaden inte ska utöka den befintliga hemfridszonen. Den sökande
har redovisat följande aktuella förändringar:
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Det nya huset har ytterligare sänkts med 20 cm så nu är det totalt lägre med 61 cm
än nuvarande byggnad.
Uteplats har borttagits från förslaget.
Tagit bort ett antal fönster mot sjön (nordvästlig riktning) samt minskat arean på
kvarvarande fönster betydligt.
Tagit bort balkonger på nordvästlig riktning samt minskat ner den balkong som ligger i
ostlig riktning. Numer är det enbart en plattform för ingång till huset.
Souterrängplan har vi sänkt från + 61,88 till + 61,20. Entréplan sänkt från +64,23 till +
63,88. Övre plan sänkt från + 66,93 till + 66,86. Taknock från + 70,13 till + 70,01.
Byggnadshöjd på högsta sidan motsvarar befintlig, ~ 5,6 meter.

För de tänkta byggnaderna krävs även bygglov utifrån plan- och bygglagen, detta prövas (vid
beviljad strandskyddsdispens) i separat ärende.
Vid prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast de sex
särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 § i miljöbalken beaktas. I detta fall åberopar sökanden
att det aktuella området redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknas betydelse
för strandskyddets syften.
Bedömning
Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § 1 p anger bland annat att inom ett strandskyddsområde får inte
nya byggnader uppföras.
Enligt MB 7 kap 18 b § anges att kommunen i det enskilda fallet får ge dispens från förbuden
i 15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a
§ 1 och 2 Lag (2009:532).
Enligt MB 7 kap 18 c § 1 p får man som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta om det område som upphävandet
eller dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger. Det aktuella
förslaget har reviderats på ett flertal punkter (se ovan) och det nu aktuella förslaget bedöms
inte utöka den befintliga hemfriszonen. Det nya förslaget innebär att byggnadens övervåning
får en betydligt mer nedtonad karaktär, med endast små fönster i nordlig riktning. Även de
balkonger samt den uteplats som bedömdes avhållande i det tidigare förslaget har nu tagits
bort. Den befintliga byggnaden har flertalet fönster samt en uteplats i nordlig riktning, vilket
innebär att byggnaden i nuläget bedöms ha en betydande avhållande effekt på den markyta
som ligger norr om både det befintliga och tänkta bostadshuset.
Byggnaden i det nya förslaget bedöms i övrigt ha ungefär samma karaktär som befintlig
byggnad, dvs. en våning med källare och inredd vind. Den utökning av byggnadsarea som
den nya byggnaden innebär bedöms inte i sig medföra att hemfridszonen utökas. Den
sökandes möjlighet att bebygga fastigheten med ett nytt bostadshus bedöms i det nya
förslaget väga tyngre än den avhållande effekt byggnaden innebär för allmänheten som
skulle kunna vistas i området.

Page 149 of 160

Det tänkta växthus som även sökts dispens för bedöms även detta inrymmas inom befintlig
hemfridszon.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av
enbostadshus samt växthus på fastigheten Bergsjödal 1:89.
Hela den aktuella fastigheten, i enlighet med inlämnad situationsplan, får tas i anspråk som
tomtplats (hemfridszon). Tomtplatsavgränsning redovisas därför inte separat.
Upplysningar
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Beslut om strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan
startbesked utfärdats.
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor
från delgivning.
Avgift för strandskyddsdispens tas ut med 10 304 kronor.
Faktura sänds separat.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om strandskyddsdispens
Situationsplan, Bergsjödal 1:89, A 30:00
Planritning, entrévåning, A 30:01
Planritning, souterrängplan, A 30:02
Planritning, plan 3, A 30:03
Fasadritning, nordväst och sydost, A 30:04
Fasadritning, sydväst och nordost, A 30:05
Sektionsritning, A 30:06
Illustrationsritning, växthus

2017-11-15
2017-11-15
2017-11-15
2017-11-15
2017-11-15
2017-11-15
2017-11-15
2017-11-15
2017-11-15

Beslutet ska skickas till
Sökande, Länsstyrelsen-natur Mkv, Akten.

Godkännande chef
Titel

Martin Frank Cederbom
Titel
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Översiktskarta
Bergsjödal 1:89
Strandskyddsdispens för enbostadshus samt växthus
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Bergsjödal 1:89

Handläggare:
Martin Frank Cederbom
SBN-datum:
2018-04-23

Strandskyddsdispens

X

Förprövning Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Förhandsbesked Bygglov Lantmäteri
Utställning

Avtal Överlåtelser Projektering

Iordningsställande
av allmän plats

Sammanfattning

•
•
•

Ansökan avser strandskyddsdispens för enbostadshus samt växthus.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger (området
är redan ianspråktaget). Ingen utökning av hemfridszonen sker. Allmänhetens tillgång
till strandområdet samt påverkan av växt- och djurliv bedöms inte förändras.
Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om
strandskyddsdispens.

Översiktskarta

Översiktskarta ortofoto
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Foto

1

