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Uppföljning inom kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har den 29 november 2021 polisanmälts för tjänstefel för beslut
25 oktober 2021 § 179.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnders verksamhet och ska ta ställning till om
ytterligare åtgärder behöver vidas utöver ordinarie uppföljning inom styrmodellen.
Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnders verksamhet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente. Uppsiktsplikten enligt kommunallagen 6 kap 1§ innebär att
kommunstyrelsen på ett systematiskt sätt ska följa utvecklingen inom nämnder och
kommunala bolag. Kommunstyrelsen har utifrån uppsiktsplikten rätt att göra påpekanden,
lämna råd och anvisningar samt lämna förslag till kommunfullmäktige om eventuella
förändringar.
För att fullgöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt behöver kommunstyrelsen inhämta
information om arbetssätt och faktisk rättstillämpning i samhällsbyggnadsnämnden.
Det är samhällsbyggnadsnämnden som har juridiskt ansvar för fattade beslut och det är
nämnden som ska säkerställa korrekt rättstillämpning inom myndighetsutövning och beslut
om bygglov. Samhällsbyggnadsnämnden ska också utforma en adekvat internkontroll och
följa upp fattade myndighetsbeslut. Detsamma gäller arbetsmiljö i form av arbetssätt rutiner
och dialog mellan samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunstyrelsen kommer att kalla samhällsbyggnadsnämnden till samtal om nämndens
rättstillämpning i bygglovsärenden och om vilka åtgärder som har vidtagits mot bakgrund av
ovan. Samtalet ska också innefatta formerna för samarbetet mellan förvaltning och nämnd,
samt nämnd och kommunstyrelse.
Kommunstyrelsen ser dessutom behov av att genomföra granskning genom extern part som
kan ge ytterligare information, så att kommunstyrelsen vid behov kan initiera ärende till
kommunfullmäktige. Fullmäktige kan sedan ge nämnden direktiv, förutsatt att det faller inom
fullmäktiges kompetens.
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med kommunrevisionen i syfte att klargöra vilka
åtgärder som planeras av kommunrevisionen. Kommunrevisionen har möte den 15
december.

Ekonomisk bedömning
Medel finns avsatt i kommunstyrelsens budget.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden kallas till samtal med kommunstyrelsen i enlighet med ovan
angivna skäl.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att beställa en extern granskning av nämndens
rättstillämpning i myndighetsutövning rörande bygglov.
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunfullmäktige, Kommunrevisionen
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