
 

 
 

Revisionsredogörelse  
Stadsrevisionen  
  

goteborg.se/stadsrevisionen  

va 

 

 

 

Göteborgs 
byggnadsnämnd 
– granskning av verksamhetsåret 2019 

2020-03-17 

 

 



Revisionsredogörelse 

 

 

Stadsrevisionen 2 (26) 

  

 2020-03-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2020  

Göteborgs byggnadsnämnd– granskning av verksamhetsåret 2019  
Diarienummer:  0206/19 

Stadsrevisionen i Göteborgs Stad   

Yrkesrevisor: Carina Carresjö  
www.goteborg.se/stadsrevisionen  



Revisionsredogörelse 

 

 

Stadsrevisionen 3 (26) 

  

 2020-03-17 

Innehåll 
1 Sammanfattning............................................................................ 4 

1.1 Tabell 1: Sammanställning av rekommendationer ................... 5 

2 Granskning av verksamheten ...................................................... 5 

2.1 Grundläggande granskning...................................................... 5 

3 Granskning av arbetet mot otillåten påverkan............................ 6 

4 Tillsyn .......................................................................................... 13 

5 Uppföljning inköp och upphandling .......................................... 17 

6 Göteborgs Stads arbete med att säkerställa tillgången till 

bostäder med särskild service .......................................................... 18 

7 Granskning av exploateringsekonomin i Göteborgs Stad ....... 19 

8 Granskning av räkenskaper och bokslut .................................. 21 

8.1 Översiktlig granskning av delårsrapport ................................. 21 

8.2 Granskning av intern kontroll i redovisningsrutiner ................. 22 

8.3 Granskning av årsbokslut ...................................................... 22 

9 Stadsrevisionens uppdrag  och rapportering .......................... 24 

10 Språkbruk och revisionstermer ................................................. 25 

 

  



Revisionsredogörelse 

 

 

Stadsrevisionen 4 (26) 

  

 2020-03-17 

1 Sammanfattning 
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

föreskrifter och enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 

bestämt. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt 

att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Revisorernas uppdrag är att pröva om nämnden sköter verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 

räkenskaperna är rättvisande samt om nämndens interna kontroll är tillräcklig. 

Årets granskning av nämnden omfattar:  

• grundläggande granskning  

• nämndens arbete mot otillåten påverkan 

• tillsynsarbetet 

• Göteborgs Stads arbete med att säkra tillgången på bostäder med 

särskild service 

• exploateringsekonomin i Göteborgs Stad 

• intern kontroll i redovisningsrutiner 

• delårsrapport och årsbokslut 

• uppföljning av föregående års rekommendationer.  

Granskningen visar att tillsynsarbetet har brister som behöver åtgärdas. Därför 

lämnar vi följande rekommendation till nämnden:  
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1.1 Tabell 1: Sammanställning av 
rekommendationer 

Område Rekommendation 

Tillsyn Stadsrevisionen rekommenderar 

byggnadsnämnden att se till att arbetet 

med tillsyn sker i enlighet med plan- och 

bygglagens krav när det gäller 

genomförande, uppföljning och 

utvärdering. 

 

 

I övrigt bedömer stadsrevisionen att nämnden har skött verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att 

räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att den interna kontrollen har 

varit tillräcklig. 

2 Granskning av verksamheten 
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

föreskrifter och enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 

bestämt. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt 

att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Revisorernas uppdrag är att pröva om nämnden sköter verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 

räkenskaperna är rättvisande samt om nämndens interna kontroll är tillräcklig. 

Granskningen av nämndens verksamhet omfattar en grundläggande del, som är 

en översiktlig granskning av nämndens ledning och styrning samt interna 

kontroll, flera fördjupade granskningar samt uppföljning av tidigare års 

granskning.   

2.1 Grundläggande granskning 
Den grundläggande granskningen syftar till att översiktligt bedöma nämndens 

ledning och styrning samt interna kontroll. Det innebär att revisorerna löpande 

följer nämndens protokoll och handlingar och informerar sig om verksamheten. 

Granskningen omfattar följande delar: 
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• följsamhet mot reglemente 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges budget  

• följsamhet mot kommunfullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning 

och kontroll 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, 

budget och uppföljning 

• styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi 

• delegation 

• beslutsunderlag 

• hantering av särskilda uppdrag från kommunstyrelsen/ 

kommunfullmäktige.  

2.1.1 Iakttagelser  

Den grundläggande granskningen visar inte på några avvikelser. 

2.1.2 Bedömning 

Stadsrevisionens översiktliga bedömning är att nämnden har en 

tillfredsställande ledning och styrning samt tillräcklig intern kontroll inom de 

områden som omfattats av den grundläggande granskningen.  

3 Granskning av arbetet mot 
otillåten påverkan 
Med otillåten påverkan avses ett agerande som syftar till att påverka någons 

tjänsteutövning på ett otillbörligt sätt. Det kan handla om att få en person att 

agera på ett visst sätt, men också om att inte agera. Påverkansförsöken delas 

vanligen upp i trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption i form av 

exempelvis mutor och otillbörliga erbjudanden. Otillåten påverkan behöver inte 

alltid utgöra ett brott i lagens mening. Otillåten påverkan kan också innebära 

risk för självcensur, det vill säga att rädslan för att komma att utsättas för något 

påverkar beslutsfattandets objektivitet. 

Verksamhet som bedrivs med offentliga medel ska förvaltas på ett betryggande 

sätt och med en tillfredsställande intern kontroll. Både Göteborgs Stad och 

allmänheten har också intresse av saklighet och opartiskhet i utövandet av 

offentlig verksamhet, och att förtroendet för staden och dess anställda 

upprätthålls.  

Om medborgarna får uppfattningen att verksamheter i Göteborg Stad kan 

påverkas genom hot, våld eller mutor, riskerar tilliten till det demokratiska 

systemet att minska. Därtill kommer att den som i sin tjänst utför uppgifter som 

innebär myndighetsutövning, och medvetet eller av oaktsamhet åsidosätter vad 



Revisionsredogörelse 

 

 

Stadsrevisionen 7 (26) 

  

 2020-03-17 

som gäller för uppgiften, kan göra sig skyldig till tjänstefel. Påverkansförsök 

kan också utgöra ett arbetsmiljöproblem.  

3.1.1 Utgångspunkter i granskningen 

Stadsrevisionen har granskat byggnadsnämndens arbete mot otillåten påverkan. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämndens arbetssätt mot olika 

former av otillåten påverkan är ändamålsenligt. Med ändamålsenligt arbete 

menar vi att arbetet bedrivs enligt de krav och mål som gäller för verksamheten 

enligt lagar, andra föreskrifter och riktlinjer. Granskningen omfattar dels om 

nämnden har ett tillräckligt förebyggande arbete, dels om nämnden har 

tillräckliga rutiner för att hantera otillåten påverkan. 

Granskningen har omfattat dels nämndens arbete på en strategisk nivå, dels hur 

arbetet bedrivs inom bygglovsavdelningen som exempel på verksamhet inom 

nämnden som omfattar myndighetsutövning. Granskningen har inte omfattat 

otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda. 

3.1.1.1 Metod 

Stadsrevisionen har genomfört granskningen genom intervjuer och 

dokumentgranskning. Vi har också bett handläggarna på byggavdelningen 

besvara en enkät. Dels för att få en bild av hur medarbetarna uppfattar arbetet 

kring otillåten påverkan i verksamheten, dels för att få en bild av förekomsten. 

50 personer av totalt 62 tillfrågade medarbetare besvarade enkäten. 

3.1.1.2 Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som stadsrevisionen utgår från i vår 

analys och bedömning. Den här granskningen har utgått från följande 

revisionskriterier: 

• Kommunallagen, framförallt 6 kap 6 § samt 2 kap 3§ 

• Arbetsmiljölag (1977:1160) 3 kap. med tillhörande föreskrifter, AFS 

2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete samt AFS 1993:2 om hot och 

våld med tillhörande allmänna råd 

• Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll med 

tillhörande anvisningar 

• Göteborgs Stads policy och riktlinje mot mutor 

• Göteborgs Stads säkerhetspolicy samt riktlinje för personsäkerhet samt 

tillhörande råd för personsäkerhet 

• Program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande arbete 

3.1.1.3 Nämndens ansvar 

Förebyggande arbete 
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Nämnden ansvarar för att verksamheten lever upp till gällande regelverk och att 

den interna kontrollen är tillräcklig. Nämndens ansvar att arbeta mot otillåten 

påverkan regleras närmare i regelverken om intern kontroll, arbetsmiljö 

inklusive personsäkerhet samt mutor och otillbörliga erbjudanden (se kriterierna 

ovan).  

Sammantaget innebär kravbilden att nämnden har en skyldighet att systematiskt 

arbeta med riskhantering och förebyggande arbete genom att undersöka risker 

och bedöma dem, vidta åtgärder samt följa upp att åtgärderna haft avsedd effekt. 

Det handlar också om att genom kontroller och uppföljning ha möjlighet att 

upptäcka felaktigheter i verksamheten, som kan ha skett till följd av otillåten 

påverkan.  

Enligt fullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska risken 

för oegentligheter alltid vara en del av riskhanteringen. Av anvisningarna till 

riktlinjen framgår att otillåten påverkan räknas in i begreppet oegentligheter. 

Fullmäktige har beslutat om en policy och riktlinje mot mutor, för att tydliggöra 

förhållningssättet inom staden. Nämnden ansvarar för att verksamheten 

efterlever denna. Alla anställda och förtroendevalda ska ta del av riktlinjen.  

Enligt riktlinjen ska anställda och förtroendevalda inom Göteborgs Stad agera 

på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas i sin tjänsteutövning 

genom att exempelvis ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från 

privatpersoner eller företag. I alla sammanhang ska företrädare för staden agera 

så att det inte kan förekomma misstanke om mutbrott. Riktlinjen betonar att 

särskild försiktighet krävs av personer som arbetar med bland annat 

myndighetsutövning.  

Vad gäller arbetsmiljöarbetet ska risker som handlar om hot och våld särskilt 

utredas.1 Vidare ska riskbedömningar i arbetsmiljöarbetet alltid dokumenteras, 

likaså åtgärder som inte genomförs omedelbart.2 

Enligt arbetsmiljölagen ska också medarbetarna få information om risker i 

arbetet och hur dessa kan förebyggas. Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer 

också krav på att nämnden ser till att de anställda har tillräckliga kunskaper för 

att ohälsa ska kunna förebyggas, och så att en tillfredsställande arbetsmiljö 

uppnås.3  

Hantering av försök till otillåten påverkan 

Nämnden ansvarar för att det finns särskilda säkerhetsrutiner för arbete som kan 

medföra risk för våld, eller hot om våld. De anställda behöver känna till 

rutinerna. Det ska också finnas rutiner som säkerställer att anställda som utsatts 

för våld eller hot om våld snabbt ska få hjälp och stöd.4  

 

 

1 Arbetsmiljölag 1977:1160, AFS 1993:2 om hot och våld samt Göteborgs Stads riktlinje för 
personsäkerhet 
2 AFS 2001:1 
3 AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete 
4AFS 1993:2 om hot och våld liksom Göteborgs Stads riktlinje för personsäkerhet 
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Enligt riktlinjerna för personsäkerhet ska både den som drabbas av allvarligt hot 

och våld såväl som berörd personalgrupp få delta i uppföljande samtal.  

Av riktlinjen mot mutor framgår att en bedömning måste göras från fall till fall 

av vad som är en otillbörlig belöning. Både gåvor, förmåner och tjänster kan 

vara otillbörliga. Belöningen kan vara otillbörlig även om syftet inte är att få 

mottagaren att handla på ett visst sätt. Riktlinjen säger att gåvor fortfarande kan 

vara otillbörliga även om värdet är ringa. Uppstår en tveksamhet menar 

fullmäktige att det är rimligt att utgå från att förmånen inte är tillåten. I 

riktlinjen finns frågor som kan användas som stöd i bedömningen. 

Enligt råden för personsäkerhet ska otillåten påverkan polisanmälas samt 

rapporteras enligt verksamhetens rutiner för incidentrapportering. Otillbörliga 

belöningar som tagits emot i tjänsten ska också, enligt riktlinjen mot mutor, 

hanteras som ett arbetsrättsligt ärende.  

3.1.2 Iakttagelser 

3.1.2.1 Organisation 

Vår granskning visar att stadsbyggnadskontorets arbete mot otillåten påverkan 

följer linjeansvaret när det gäller arbetsmiljöarbetet och säkerhetsarbetet. 

Enhetscheferna har ansvar för arbetsmiljöuppgifter utifrån särskilt dokument. 

Ett strategiskt ansvar för otillåten påverkan, hot, våld, mutor/otillbörliga 

erbjudanden ligger på säkerhetssamordnaren, som också är chef för 

verksamhetsstyrning och HR.  

Enhetscheferna är verksamhets-, säkerhets- och arbetsmiljöansvariga vid fall 

som uppstår på enheten rörande otillåten påverkan, hot, våld, mutor och 

otillbörliga erbjudanden. Säkerhetssamordnare och HR-ansvarig har ett nära 

samarbete.  Det finns ett samarbete mellan säkerhetsfunktionen inom 

verksamhetsstyrning och HR-avdelningen när kriser eller risker uppstår, enligt 

förvaltningen.  

3.1.2.2 Förekomst 

Vår granskning visar att det förekommer försök till otillåten påverkan mot 

stadsbyggnadskontorets verksamhet. Det kan handla om hot vid 

programutställningar, hot mot kundenheten, hot gentemot enskilda 

tjänstepersoner samt otrevliga samtal till handläggare. Verksamheten följer 

förekomsten av otillåten påverkan genom medarbetarenkäten och genom 

systemet Lisa - ett rapporteringssystem för arbetsskador och tillbud. I 

medarbetarenkäten är det förekomsten av hot och våld som följs upp. Under år 

2018 rapporterades ett fall av hot i medarbetarenkäten. Tre tillbud i form av hot 

rapporterades i Lisa. Under år 2019 har ett fall av otillåten påverkan 

rapporterats i Lisa.  
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Det framkommer i granskningen att det finns ett tryck gentemot chefer och 

politiker från intressenter i planärenden, lantmäteriärenden och 

bygglovsärenden. Det finns en medvetenhet om att verksamheten i stort, 

exempelvis planenheten och lantmäteriet bidrar i att öka markvärden och att 

man utifrån det kan bli uppvaktad av intressenter, och därmed utsättas för 

försök till påverkan av olika slag.  

Enligt den enkät som vi genomfört inom ramen för granskningen har 32 procent 

av de svarande inom bygglovsavdelningen någon gång i sitt nuvarande arbete 

blivit utsatt för någon typ av försök till otillåten påverkan. Elva händelser 

handlade om försök till muta eller andra otillbörliga erbjudanden, nio fall av 

trakasserier och fem fall av hot. Det kan dock vara händelser under lång tid 

tillbaka. 

3.1.2.3 Riskidentifiering  

Vår granskning visar att förvaltningen arbetar med riskanalyser inom flera delar 

av verksamheten, utifrån arbetsmiljöarbetet och utifrån arbetet med intern 

styrning och kontroll.  

I byggavdelningens riskanalys finns en rättssäker handläggning med som en 

väsentlig process. Hanteringen av risken sker genom ett löpande arbete för 

rättssäker handläggning genom ett teambaserat arbetssätt. Inom arbetet för 

internkontroll finns risken ”ifrågasättande av opartiskheten hos förvaltningen” 

med, som en del i underlaget.  

Vidare visar granskningen att risken för otillåten påverkan finns också 

omnämnd i förvaltnings risk- och sårbarhetsanalys genom att risken hot och 

våld mot medarbetare tas upp där som en generell risk.  

Förvaltningen har dock inte gjort en riskinventering specifikt i förhållande till 

otillåten påverkan inom bygglovshandläggningen. Det har inte gjorts en 

riskanalys specifikt utifrån risken för hot och våld i förvaltningen, inom 

arbetsmiljöarbetet. 

3.1.2.4 Förebyggande åtgärder 

Vår granskning visar att förvaltningen har ett arbetssätt där de arbetar med 

introduktion för nya medarbetare genom att gå igenom verksamheten och de 

regelverk som verksamheten lyder under. 

Vår granskning visar att verksamheten har arbetssätt kring handläggningen av 

bygglovsärenden genom arbetsgrupper och andra åtgärder som leder till att en 

enskild handläggning av ärendet utan insyn från andra försvåras. Det finns 

också rutiner för handläggningsprocessen.  

De delar man arbetar med för att skapa likabehandling är exempelvis 

introduktionsprogram, ärendedragningar, tillgång till juridiskt stöd och 

kvalitetsgranskning av en arkitekt. Handläggningen genomförs inte bara av en 
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enskild handläggare ensam. I vissa ärenden är man också två handläggare, 

exempelvis om man vet att det är ett komplicerat ärende.  

Vidare visar granskningen att vid introduktionsutbildningen för nya 

medarbetare informerar förvaltningen om stadens riktlinje mot muta. 

Förvaltningen har också en lokal riktlinje som berör representation och gåvor. 

Vår enkät visar att 58 procent av de svarande känner till innehållet i stadens 

policy och riktlinje mot mutor. 64 procent av de svarande upplever, att etiska 

dilemman som kan uppstå i samband med gåvor och förmåner diskuteras på 

arbetsplatsen då och då.  62 procent av de svarande tycker att det är mycket 

tydligt eller ganska tydligt från arbetsgivaren vilka gåvor och förmåner som 

man får ta emot i tjänsten.  

I förvaltningens introduktionsutbildning behandlas att det är viktigt med 

öppenhet kring dessa frågor och att man som medarbetare ska kolla med sin 

chef eller förvaltningens jurist om man är osäker. Det finns också information 

till medarbetarna kring hur man ska rapportera i stadens system för arbetsskador 

och tillbud.  

Enligt vår enkät anger 62 procent att de vet vem man ska rapportera till om man 

misstänker att en kollega tar emot mutor eller andra otillbörliga erbjudanden.  

42 procent anger att de vet vem de ska vända sig till om de misstänker att 

chefen tar emot mutor eller andra otillbörliga erbjudanden.  

Vår granskning visar att det finns rutiner kring personsäkerhet i förvaltningen 

och hur man ska agera vid hot och våld.  

I vår enkät anger 70 procent av de tillfrågade att de inte vet om arbetsplatsen har 

säkerhetsrutiner för arbete där det finns risk för hot och våld.  Det framkommer 

att cirka 80 procent av medarbetarna kände att de kunde få stöd av närmsta chef 

för att hantera exempelvis hot eller trakasserier. 

Vår granskning visar vidare att förvaltningen även vidtagit förebyggande 

åtgärder, genom nya rutiner för jäv- och närståendetransaktioner. Det finns 

rutiner för att hantera bisysslor i förvaltningen.  

Det framkommer i granskningen att förvaltningen har generella förebyggande 

åtgärder genom att man tar emot besök via receptionen snarare än att besökare 

kan gå direkt till tjänstepersonernas rum på förvaltningen. Det skedde efter 

händelser med hot för några år sen. 

Vår granskning visar också att förvaltningen successivt ger kontorets 

medarbetare en utbildning kopplat till arbetsmiljöproblematik med fokus på 

verbala påhopp och hotfulla situationer, som en förebyggande åtgärd.  

3.1.2.5 Rutiner för hantering av försök till otillåten påverkan 

Granskningen visar, som vi nämnt, att det finns rutiner i förvaltningen kring 

personsäkerhet samt hur man ska agera vid hot och våld. Förvaltningen har 

också en krishandbok och en rutin som rör hur man ska agera om man blir 



Revisionsredogörelse 

 

 

Stadsrevisionen 12 (26) 

  

 2020-03-17 

kränkt eller hotad i sociala medier. Förvaltningen har också som vi nämnt 

rutiner för att hantera jävsärenden när de kommer upp. 

Förvaltningen anger att försök till otillåten påverkan hanteras. Exempelvis 

genom att presenter och gåvor skickas tillbaka med följebrev om att man inte tar 

emot gåvor. Samtal förs också enligt förvaltningen löpande i verksamheten om 

att man inte tar emot något. 

3.1.2.6 Uppföljning 

Vår granskning visar att det sker uppföljning inom handläggningsprocessen och 

arbetsmiljöarbetet i förvaltningen. Internkontrollarbetet följs också upp och 

rapportering sker till nämnden via uppföljningsrapporteringen. 

Det finns enligt förvaltningen en uppföljning så att alla ärenden som passerar 

nämnden är rättssäkra och likvärdiga. Samtliga överklagade ärenden följs upp 

och granskas av chefer och medarbetare. Man arbetar enligt förvaltningen 

proaktivt och utvecklar arbetsprocesserna. Erfarenhetsutbyte sker med andra 

kommuner och myndigheter och förvaltningen följer rättsutvecklingen på 

området.  

Granskning visar vidare att det sker uppföljning av internkontrollplanen samt 

uppföljning av systemet för intern styrning, uppföljning och kontroll i 

uppföljningsrapporteringen. Det sker även uppföljning kring arbetsmiljöarbetet 

i förvaltningen. Detta finns sammanställt för år 2018 och rapporteras till 

nämnden. 

Granskningen visar dock att det inte sker någon specifik uppföljning av 

personsäkerhetsarbetet i förvaltningen. Det sker inte någon specifik uppföljning 

kopplat till otillåten påverkan, eller till incidenter rörande området otillåten 

påverkan. Det sker ingen återkoppling kopplat specifikt till försök till otillåten 

påverkan till nämnden. 

3.1.3 Bedömning 

Syftet med granskningen är att bedöma om byggnadsnämndens arbetssätt mot 

olika former av otillåten påverkan är ändamålsenligt, dels förebyggande arbete 

dels rutiner för att hantera otillåten påverkan. 

Vår granskning visar att byggnadsnämnden arbetar med förebyggande arbete på 

flera områden som är viktiga för att förvaltningen ska vara robust utifrån risken 

att utsättas för försök till otillåten påverkan. Det finns rutiner inom 

arbetsmiljöområdet, handläggningsområdet och inom internkontrollområdet där 

risken kan fångas upp och hanteras. Förvaltningen har inte gjort en specifik 

riskbedömning utifrån hot och våld, dock finns det rutiner om hot- eller 

våldssituationer skulle uppstå. 

Inom arbetsmiljöarbetet och internkontrollarbetet sker en riskinventering i 

förvaltningen, på flera nivåer. Det är dock inte risken för otillåten påverkan som 
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hamnar högst på dagordningen, utifrån att andra risker har högre prioritet och 

att det inte sker incidenter så ofta.  

Vår granskning visar dock att det finns exempel på försök till otillåten påverkan 

i flera delar av verksamheten. Det kan handla om hot och andra typer av försök 

till otillåten påverkan. Förvaltningen fångar upp förekomsten av exempelvis hot 

i medarbetarenkäten. Det kan vara svårare att fånga upp förekomst av försök till 

muta regelbundet. Granskningen visar att det kan finnas risk att medarbetare 

erbjuds gåvor som ett försök till otillåten påverkan. 

Vår granskning visar vidare att förvaltningen har rutiner för hur förvaltningen 

ska hantera försök till otillåten påverkan, exempelvis hur man ska agera vid 

hotsituationer. Det finns arbetssätt för att minska riskerna för att 

handläggningen ska kunna gå att påverka på ett otillåtet sätt. Det finns rutiner 

för personsäkerhetsarbete, men det är inte så vanligt att de aktiveras utifrån att 

det inte sker incidenter av den typen så ofta.  

Vår bedömning är att byggnadsnämnden har ett ändamålsenligt arbetssätt för att 

hantera risker och förekomst av försök till otillåten påverkan. Det finns 

möjligheter att utveckla arbetet. Exempelvis genom att fortsätta att arbeta med 

information till medarbetare om rutiner kring gåvor och rutiner kring hot- och 

våldssituationer. Det finns också utvecklingsmöjligheter gällande att följa upp 

personsäkerhetsarbetet. 

Vi vill utifrån det vi sett i granskningen, att förvaltningen är utsatt för olika 

typer av försök till otillåten påverkan emellanåt, lyfta att det är viktigt att 

fortsätta arbetet med att skapa medvetenhet och kunskap kring problematiken. 

Detta för att på olika plan förebygga risken för otillåten påverkan.  

Det är viktigt att arbeta för att minska risker för otillåten påverkan ur flera 

perspektiv, exempelvis arbetsmiljöperspektiv och rättssäkerhetsperspektiv. Det 

kan exempelvis handla om att regelbundet genomlysa handläggningsprocessen 

ur ett riskperspektiv och att skaffa kunskap om hur otillåten påverkan kan ta sig 

uttryck samt att undersöka hur omfattande problemet är.  

Vi bedömer sammanfattningsvis att nämndens arbetssätt mot olika former av 

otillåten påverkan är ändamålsenligt. Men det finns möjligheter att utveckla 

arbete och uppföljning ytterligare med utgångspunkt i att det är viktigt att 

nämndens verksamhet inte ska gå att påverka med otillåtna medel. 

4 Tillsyn 

4.1.1 Utgångspunkter i granskningen 

Byggnadsnämnden har utifrån reglementet ansvar för att utöva tillsynsansvar 

enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) exempelvis rörande ovårdade 
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tomter och otillåtna lovåtgärder. Eventuella brister i tillsynen kan riskera att 

plan- och bygglagen inte följs fullt ut. 

Byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningar och behov av att agera så 

snart det finns anledning att anta att plan- och bygglagens bestämmelser inte 

följts (plan- och bygglagens 11:e kapitel 5 §).  

Plan- och bygglagen syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika 

och goda levnadsvillkor samt god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 

nuvarande och kommande generationer. Mark för bebyggelse ska vara lämplig 

för ändamålet. 

Byggnadsnämndernas tillsyn ska medverka till att demokratiskt beslutade lagar 

och bestämmelser följs och tillämpas enligt lagstiftarens intentioner på samma 

sätt över hela landet. Det är viktigt att byggnadsnämnden lever upp till sitt 

ansvar och att en god byggnadskultur upprätthålls och att stads- och 

landskapsbilden är estetiskt tilltalande. Det är också viktigt att likabehandling 

inför lagen tillämpas gentemot kommuninvånarna och att handläggningen av 

tillsynsärenden ligger i linje med förvaltningslagens bestämmelser. 

Tillsynsprocessen behöver ha väletablerade rutiner som ligger i linje med 

lagstiftarens intentioner. Arbetet i tillsynsärendet behöver dokumenteras för att 

det ska gå att följa i efterhand. Tillsynsarbetet ska också enligt plan- och 

bygglagen följas och utvärderas regelbundet av byggnadsnämnden. 

Syftet med granskningen är att bedöma om byggnadsnämnden har en 

ändamålsenlig process för att genomföra tillsynsuppdraget. Det är viktigt att 

nämnden har en tydlig process för att genomföra tillsynsuppdraget på ett 

tillfredsställande sätt. 

• Har byggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig rutin för 

tillsynsarbetet? 

• Tillämpas rutinen vid tillsynsärenden? 

• Följs och utvärderas tillsynsarbetet av nämnden? 

Granskning har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier och 

stickprovsgranskning av tillsynsärenden. 

4.1.2 Iakttagelser 

4.1.2.1 Tillsynsplan och rutiner 

Tillsynsarbetet utförs av en grupp som består av fem heltidsanställda 

handläggare samt en koordinator och en administratör som båda jobbar med 

tillsyn på deltid.  Byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare involveras i 

ärenden som rör åtgärder där det finns ett pågående ärende beträffande bygglov 

eller startbesked. De flesta tillsynsärenden sköts av tillsynsgruppen som är den 

grupp som granskar och prioriterar inkomna uppgifter om åtgärder som utförs i 
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strid mot lagstiftningen. Förvaltningen har utökat antalet handläggare för 

tillsynen under år 2017 för att möta behovet. 

Granskningen visar att det de senaste åren skett ett utvecklingsarbete kring 

tillsyn för att strukturera och utveckla arbetet. Nämnden fattade i maj år 2019 

beslut om en tillsynsplan. I tjänsteutlåtandet inför beslutet anger förvaltningen 

att ”då kontoret tidigare inte tagit fram någon tillsynsplan finns det i dagsläget 

ingen möjlighet att utreda om arbetet som hittills utförts uppfyller de 

målsättningar som funnits inom kontoret”. Med start i denna tillsynsplan avser 

kontoret att kunna mäta och utvärdera arbetet på ett mer konkret sätt. 

Vår granskning visar att det finns rutiner i förvaltningens verksamhetshandbok 

för de olika ärendetyperna där stadsbyggnadskontoret bedriver tillsyn. 

Förvaltningen anger att byggavdelningen ansvarar för utvärdering. Då planen är 

relativt ny har utvärdering inte skett ännu. 

4.1.2.2 Handläggning av tillsynsärenden 

Det framkommer i granskningen att det är långa handläggningstider för vissa 

ärenden. Stadsbyggnadskontoret har drygt 550 ärenden i kö som väntar på att få 

en handläggare tilldelad. Förvaltningen arbetar för att minska 

handläggningstider. Enligt förvaltningen är det flera års avsaknad av 

kontinuerlig handläggning som gjort att det finns en stor mängd sena ärenden. 

Förvaltningen anger vidare att det är något man ska komma tillrätta med under 

år 2020 och år 2021 då arbetet med kön påbörjades på allvar år 2018. 

Förvaltningen anger också att man sett över organisationen på byggavdelningen 

och tillsynsansvaret ligger nu i ett eget team. 

Granskningen visar att tillsynsgruppen har en prioriteringsordning där ärenden 

som inte bedöms utgöra en fara för liv och hälsa, i regel får vänta innan 

handläggning inleds. Vidare anger förvaltningen att det handläggs ärenden som 

inkom under 2015 vid sidan av de prioriterade ärendena.  

Det anges i tjänsteutlåtandet att arbetet med att reducera ärendekön är ett 

prioriterat arbete utifrån tillsynsplanen som nu beslutats. Vidare anger 

förvaltningen att det saknas resurser för att handlägga vissa ärenden på ett 

effektivt sätt, gällande olovlig åtgärd samt tillsyn utifrån Miljöbalken. 

Förvaltningen anger att de arbetar med fortsatt genomgång av de ärenden som 

inkommit från tidigare år utifrån en turordning med start vid ärenden inkomna 

år 2015. 

Vår stickprovsgranskning visar att merparten av granskade ärenden är: 

• Diarieförda 

• Innehåller dokumentation 

• Nämnden ställningstagande anges 

• Kommunikation med ägare och eventuell anmälare finns 

• Tillsynsbesök genomförs 

• Skäl till beslutet anges 
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• Information kring hur man överklagar lämnas i samband med beslutet 

Det framkommer även i stickprovsgranskningen att handläggningen är försenad 

i vissa ärenden. Verksamheten anger i kommunikation med anmälare att 

kontoret har mycket att göra och att det därför dröjer. I ett ärende saknas 

dokumentation men det kan vara så att ärenden inte hunnit inledas. 

Förvaltningen har identifierat bristande tillsyn som ett riskområde. I nämndens 

verksamhetsplan för år 2020 kommer området upp som en risk att hantera. 

4.1.3 Förslag till bedömning 

Syftet med granskningen är att bedöma om byggnadsnämnden har en 

ändamålsenlig process för att genomföra tillsynsuppdraget. Vår bedömning är 

att byggnadsnämnden har en ändamålsenlig plan och ändamålsenliga rutiner för 

tillsynsarbetet. Rutinen bedöms tillämpas vid en översiktlig granskning. Vår 

granskning visar att tillsynsplanen är ny och det har inte skett någon utvärdering 

kring arbetet.  

Vår granskning visar dock att handläggningstiderna är långa och förvaltningen 

har en sen handläggning för ett antal ärenden. Det är ett stort antal 

tillsynsärenden som förvaltningen ska hantera och en prioriteringsordning finns 

för vilka ärendetyper som ska hanteras först.  

Vår bedömning är sammanfattningsvis att det är viktigt att hantering av 

tillsynsärenden sker för alla ärenden inom en rimlig tid och att uppföljning av 

tillsynsarbetet framgent sker i enlighet med plan- och bygglagens krav på 

uppföljning och utvärdering. 

Vi rekommenderar byggnadsnämnden att se till att arbetet med tillsyn sker i 

enlighet med plan- och bygglagens krav när det gäller genomförande, 

uppföljning och utvärdering. 
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5 Uppföljning inköp och 
upphandling 
Efter granskning av verksamhetsåret 2018 har stadsrevisionen lämnat följande 

rekommendation till byggnadsnämnden:  

Stadsrevisionen rekommenderar byggnadsnämnden att säkerställa god 

följsamhet mot stadens riktlinjer för inköp och upphandling.  

Bedömningen var att kontoret behöver etablera processer i enlighet med stadens 

riktlinje för inköp och upphandling samt göra motsvarande justeringar i och 

uppdatera sina egna lokala anvisningar. 

I byggnadsnämndens yttrande till stadsrevisionen anges att förvaltningen ska 

arbeta med uppdatering av rutiner kring inköp och upphandling, samt kring 

avtalsuppföljning. 

5.1.1 Iakttagelser 

Vår granskning visar att förvaltningen har arbetat med de åtgärder som 

planerats i yttrandet som nämnden lämnat till stadsrevisionen. Exempelvis har 

anvisningen för inköp och upphandling uppdaterats gällande social hänsyn. 

Förvaltningen har också vidtagit åtgärder rörande avtalsuppföljning i 

anvisningen, genom att ange ansvarig för uppföljningen. Förvaltningen anger 

också att man avser att utveckla uppföljningsrutiner ytterligare. 

5.1.2 Förslag till bedömning 

Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen. Det är viktigt att 

fortsätta arbetet med att utveckla uppföljningen av avtalen enligt förvaltningens 

planering. 
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6 Göteborgs Stads arbete med 
att säkerställa tillgången till 
bostäder med särskild 
service 
Stadsrevisionens granskning av Göteborgs Stads arbete med att säkerställa 

tillgången till bostäder med särskild service blev klar 9 april 2019.  

Byggnadsnämnden var en av flera tre granskade nämnder och bolag. De övriga 

nämnderna och bolagen var Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd, 

fastighetsnämnden, Förvaltnings AB Framtiden inklusive dotterbolaget 

Framtiden Byggutveckling AB, kommunstyrelsen och lokalnämnden.  

Syftet med granskningen var att bedöma om nämnder och styrelser bedriver ett 

ändamålsenligt arbete med att säkerställa tillgången till bostäder med särskild 

service.  

Med ändamålsenligt menar vi om nämnder och styrelser arbetar i enlighet med 

fastställd ansvarsfördelning inom området samt om de har en ändamålsenlig 

styrning och uppföljning av arbetet.  

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning var att det krävs en mer 

sammanhållen styrning och uppföljning av kommunstyrelsen samt tydliga 

prioriteringar på kommunövergripande nivå för att stadens arbete med att 

säkerställa tillgången till bostäder med särskild service ska ge tillräcklig effekt. 

Stadsrevisionen bedömde också att frånvaron av en sammanhållen styrning och 

uppföljning skapar otydligheter, vilket i sin tur riskerar att bidra till en 

ineffektiv lokalförsörjningsprocess. Revisionsrapporten har översänts till 

byggnadsnämnden för beaktande.  
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7 Granskning av 
exploateringsekonomin i 
Göteborgs Stad  

7.1.1 Utgångspunkt för granskningen  

I enlighet med revisionsplanen för 2018 har stadsrevisionen genomfört en 

fördjupad granskning av styrningen och uppföljningen av 

exploateringsverksamheten samt tillämpningen av fullmäktiges riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning.  

Exploateringsverksamhet omfattar anskaffande, bearbetning och 

iordningställande av mark för byggnation av exempelvis bostäder, affärer, 

kontor och industrier. Det omfattar också byggande av kompletterande 

gemensamma anordningar som gator, grönområden, va- och elanläggningar. 

Exploatering innebär att användningen av marken förändras. Av plan- och 

bygglagen (2010:900) framgår att det är en kommunal angelägenhet att 

planlägga användningen av mark och vatten. Exploatering genomförs i enlighet 

med kommunens beslutade detaljplaner vilka medför en skyldighet för 

kommunen att ordna gator och allmän plats.  

Syftet med granskningen har varit att bedöma om stadens nämnder och styrelser 

har säkerställt en tillfredställande ekonomisk styrning av 

exploateringsverksamheten och om styrningen sker i enlighet med 

kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Granskningen 

har omfattat fastighetsnämnden, kommunstyrelsen och Älvstranden Utveckling 

AB (ÄUAB). Även byggnadsnämnden, kretslopp och vattennämnden, park- och 

naturnämnden samt trafiknämnden berörs av granskningen.  

I iakttagelser och bedömning nedan redovisas dels iakttagelser och 

bedömningar generellt, dels de iakttagelser och bedömningar som mer specifikt 

avser byggnadsnämnden.  

7.1.2 Iakttagelser  

Exploateringsverksamheten inbegriper flera nämnder och bolag och Göteborg 

befinner sig i ett intensivt skede av stadsutveckling. Det är en komplex 

verksamhet som ställer krav på samverkan och tydliga ansvarsförhållanden. 

Vidare styrs verksamheten av ett omfattande regelverk. Stadsrevisionen noterar 

att nämnder och bolag har fått lägga ned mycket tid och resurser för att 

kompensera för organisationens uppbyggnad.  

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens reglering av bebyggelse, mark och 

vatten, samt för att driva och samordna den fysiska planeringen för Göteborg. 

Nämnden ansvarar för kommunens planprocesser enligt plan- och bygglagen 
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och för startplanen där prioritering sker för vilka detaljplaner som ska starta. 

Byggnadsnämnden ansvarar för att i kommunfullmäktiges ställe anta, ändra 

eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser, som inte är av principiell 

beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Eftersom ett beslut om detaljplan 

medför en skyldighet att genomföra allmän plats innebär det att 

byggnadsnämnden och kommunfullmäktige genom dessa beslut sätter ramarna 

för ekonomin i planområdet. Av granskningen framgår att det i gränssnittet 

mellan myndighetsutövningen, i samband med detaljplaneprocessen och 

exploateringsprocessen, kan uppstå målkonflikter och styrproblematik.  

Detaljplaneprocessen kan vara styrande för hur ett exploateringsprojekt 

utformas och har även stor inverkan på exploateringsprocessen. I en startplan 

prioriteras vilka detaljplaner som ska starta varje år. Startplanen beslutas av 

byggnadsnämnden. Fastighetsnämnden, trafiknämnden och park- och 

naturnämnden deltar i arbetet med startplanen, dock inte kretslopp och 

vattennämnden. Kretslopp och vattennämnden delges dock och lämnar löpande 

synpunkter på förslag till startplan. Prioriteringsprocessen i startplanen har inte 

ingått i granskningen.  

Av granskningen framgår att en översyn behöver genomföras av riktlinjerna 

som avser exploateringsverksamheten så att de uppfyller lagstiftningens krav 

samt säkerställer likabehandling. Fastställande av dessa riktlinjer bör ske av 

kommunfullmäktige.  

Stadsrevisionen har noterat att det inte finns en fullständig bild av 

exploateringsverksamheten och dess konsekvenser för stadens ekonomi på lång 

sikt. Av stickprovsgranskningen och av uppföljningen av projekt framgår att det 

är svårt att få en tydlig och sammanhängande bild över projektens ekonomi från 

start till avslut. Det saknas tydliga budgetbeslut att följa upp projekten mot. 

Redovisningar sker på en mycket aggregerad nivå och avvikelser har inte 

hanterats i enlighet med stadens regler.  

Granskningen har omfattat markanvisningsprocessen på ett övergripande plan. 

Stadsrevisionen noterar en brist i de allmänt hållna och övergripande 

motiveringarna till markanvisningar. Det gäller i synnerhet direktanvisningar av 

mark.  

Enligt stadens riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska nämnderna följa 

stadens inriktningar för god ekonomisk hushållning. Inriktningarna ska ligga till 

grund för avvägningar som görs när strategier formuleras. Det går inte att se en 

röd tråd, eller kongruens i styrningen mot inriktningarna. Vissa aspekter lyfts 

dock i nämndernas budgetdokument där en anknytning till god ekonomisk 

hushållning anas.  

7.1.3 Bedömning  

Sammanfattningsvis bedömer stadsrevisionen att det finns brister i den 

ekonomiska styrningen och uppföljningen av exploateringsverksamheten. 

Göteborgs Stads ekonomiska styrning och uppföljning av 
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exploateringsverksamheten bedöms därmed inte vara ändamålsenlig. 

Organisationen, riktlinjer och ansvarsfördelningen för 

exploateringsverksamheten bedöms inte ge förutsättningar för en ändamålsenlig 

styrning.  

Ekonomisk genomförbarhet bör prövas innan antagande av detaljplaner och 

stadsrevisionen bedömer att former och struktur behöver utvecklas för hur de 

långsiktiga ekonomiska konsekvenserna beskrivs. Beskrivningar bör även 

innehålla konsekvenser av exploateringar för kostnader för drift och underhåll.  

Stadsrevisionen bedömer vidare att det inte har skett en aktiv styrning av 

exploateringsverksamheten mot inriktningarna för god ekonomisk hushållning.  

Nedan redogörs för de aspekter som särskilt avser byggnadsnämnden:  

Prioritering av exploateringsprojekt i startplanen har inte omfattats av 

granskningen. Dock har stadsrevisionen noterat att riktlinjer saknas för att alla 

nämnder deltar i start av detaljplanearbetet. Prioriteringsprocessen är också av 

vikt för ett effektivt genomförande av verksamheten. Stadsrevisionen bedömer 

att detta är ett exempel på ett område som kan vara aktuellt för insatser inom 

byggnadsnämndens interna kontroll och för fortsatt granskning.  

Rapporten har översänts till granskade nämnder och bolag för yttrande i juni.  

8 Granskning av räkenskaper 
och bokslut 
Nämnden ansvarar för att räkenskaperna är rättvisande och upprättade i enlighet 

med gällande lagstiftning. 

Revisorernas uppdrag är att pröva om nämndens räkenskaper är rättvisande och 

upprättade i enlighet med gällande lagstiftning.  

Granskningen av räkenskaper och bokslut omfattar följande delar: 

• översiktlig granskning av delårsrapport per augusti 2019 

• intern kontroll i redovisningsrutiner 

• årsbokslut. 

Nedan redovisas resultatet av granskningen. 

8.1 Översiktlig granskning av delårsrapport  

Vi granskar delårsrapporten översiktligt, vilket innebär att granskningen är 

inriktad på en övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Det har i 

vår översiktliga granskning av delårsrapporten per augusti 2019 inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
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delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med gällande 

föreskrifter och god redovisningssed. 

8.2 Granskning av intern kontroll i 
redovisningsrutiner  
Granskningen av nämndens interna kontroll i redovisningsrutiner omfattar 

följande delar:  

• löneprocess 

• inköpsprocess 

• intäktsprocess 

• bokslutsprocess 

• närståendetransaktioner 

8.2.1 Iakttagelser 

Resultatet av granskningen redovisas i den lägesrapport som skickades till 

förvaltningen i februari 2020. Lägesrapporten innehåller revisorernas 

iakttagelser och bedömning tillsammans med förvaltningens kommentarer.  

Revisorernas bedömning innehåller förslag på förbättringsåtgärder som syftar 

till att stärka den interna kontrollen inom granskade rutiner. Det är därför viktigt 

att förvaltningen ser till att revisorernas förslag till förbättringsåtgärder 

genomförs i verksamheten.  

8.2.2 Bedömning 

Stadsrevisionens bedömning är att den interna kontrollen inom de granskade 

processerna i allt väsentligt är tillfredsställande.  

8.3 Granskning av årsbokslut 

Granskningen av nämndens bokslut för verksamhetsåret 2019 omfattar 

upprättade resultaträkningar och balansräkningar.  

8.3.1 Iakttagelser  

Granskningen visar att: 

• inrapporterat material är korrekt 

• nämnden har följt de bokslutsanvisningar och riktlinjer som Göteborgs 

Stad gett ut 

• inga förhållanden som kan skada förtroendet för verksamheten har 

uppmärksammats. 

Inga väsentliga avvikelser i övrigt förekommer. 
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8.3.2 Bedömning 

Stadsrevisionen bedömer att nämndens årsrapport ger en i alla väsentliga delar 

rättvisande bild av nämndens finansiella ställning per den 31 december 2019 

enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.  
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9 Stadsrevisionens uppdrag  
och rapportering 
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med 

uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen.  

Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. I Göteborg är 

de totalt 22 stycken. Revisorerna är oberoende och granskar på 

kommunfullmäktiges uppdrag, och därigenom indirekt också för medborgarna.  

Revisorerna prövar årligen om ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna 

fullgör sina uppdrag. Revisorerna uttalar sig årligen om nämndledamöternas 

ansvar i en revisionsberättelse som lämnas till kommunfullmäktige. Utöver 

revisionsberättelsen upprättar revisorerna även revisionsredogörelser, en för 

varje nämnd. I revisionsredogörelsen sammanfattas all granskning som 

revisorerna har genomfört i  nämnden under året.  

Bland de valda revisorerna utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer. 

Dessa har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller delvis ägs 

av kommunen. I Göteborg utses i regel två lekmannarevisorer för varje bolag.  

Revisorerna genomför också särskilda granskningar som i regel rör flera 

nämnder och bolag. Dessa redovisas löpande under året till kommun-

fullmäktige i revisionsrapporter. 

Revisorerna tar även varje år fram en årsredogörelse som sammanfattar all den 

granskning som har gjorts i kommunen under det aktuella året.  

Revisorernas rapporter hittar du på www.goteborg.se/stadsrevisionen. 
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10 Språkbruk och 
revisionstermer 
Efter genomförd granskning lämna revisorerna ofta rekommendationer till de 

granskade nämnderna. Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i 

verksamheten där revisorerna har bedömt att det finns behov av förbättringar.  

Rekommendationernas syfte är ytterst att ge nämnden ett stöd i att utveckla och 

förbättra verksamheten. Revisorerna följer som regel upp vilka åtgärder som 

nämnden har genomfört för att följa revisorernas rekommendationer. 

Utöver att revisorerna lämnar rekommendationer förekommer det även att 

revisorerna riktar kritik mot en nämnd. Under vissa speciella omständigheter 

kan kritik riktas endast mot delar av en nämnd eller mot enskilda ledamöter. 

Revisionskritik lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten som är av mer 

allvarlig karaktär och där revisorerna bedömer att nämnden inte har fullgjort sitt 

uppdrag på ett tillfredsställande sätt.  

Revisionskritik ges antingen i form av en erinran eller en anmärkning. En 

anmärkning är en allvarligare kritik än en erinran. Kritik i form av en 

anmärkning är reglerad i kommunallagen. Det senare innebär att 

kommunfullmäktige måste behandla anmärkningen och besluta om fullmäktige 

ska ställa sig bakom anmärkningen eller ej. Om revisorerna mot bakgrund av 

anmärkningen dessutom beslutar att inte tillstyrka ansvarsfrihet, måste 

fullmäktige även besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller ej. 

Revisorerna har tagit fram skriften Nämndledamöters ansvar. I denna har 

revisorerna utvecklat hur de ser på och bedömer ledamöternas ansvar. Skriften 

finns tillgänglig på stadsrevisionens hemsida.  
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