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Revisionsredogörelse och revisionsberättelse 
2019 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Yttrande till stadsrevisionen avseende 2019 års granskning godkänns. 

2. Översända yttrande avseende 2019 års granskning till stadsrevisionen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Stadsrevisionen har granskat nämndens räkenskaper, verksamhet och interna kontroll för 

2019 och en revisionsberättelse och revisionsredogörelse har upprättats och översänts till 

byggnadsnämnden den 19 mars 2019. Yttrande med vilka åtgärder nämnden vidtagit 

och/eller planerar att vidta med anledning av lämnade rekommendationer ska översändas 

till stadsrevisionen senast 18 juni 2020. Nämnden har erhållit dispens för översändande 

till efter ordinarie sammanträde den 23 juni 2020. Detta yttrande innehåller förvaltning-

ens kommentarer och planerade åtgärder kring lämnad rekommendation. 

Efter genomförd granskning 2019 lämnade stadsrevisionen endast en rekommendation till 

byggnadsnämnden. Denna rekommendation avsåg nämndens tillsynsverksamhet och att 

säkerställa att detta arbete sker i enlighet med plan- och bygglagens krav när det gäller 

genomförande, uppföljning och utvärdering.  

I övrigt anser stadsrevisionen att nämndens verksamhet och kontroll bedrivits på ett 

tillfredsställande sätt.  

Föregående års rekommendation avseende följsamhet gentemot stadens riktlinjer för 

inköp och upphandling har bedömts vara omhändertagen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
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Ärendet  
Detta ärende utgör yttrande kring stadsrevisionens revisionsredogörelse avseende 

verksamhetsåret 2019. Yttrandet ska översändas till stadsrevisionen senast 20 juni 2019. 

Nämnden har erhållit dispens för översändande till efter ordinarie sammanträde  

den 23 juni 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Byggnadsnämnden ansvarar för att stadsbyggnadskontorets verksamhet bedrivs enligt 

gällande lagar och kommunfullmäktiges mål och riktlinjer samt att räkenskaperna är 

rättvisande.  

Revisorernas uppdrag är att årligen pröva om byggnadsnämnden sköter verksamheten på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 

är rättvisande samt om nämndens interna kontroll är tillräcklig. Utifrån denna granskning 

upprättas en revisionsredogörelse, vilken översänds till byggnadsnämnden för yttrande.  

Nämnden har den 19 mars 2020 erhållit revisionsredogörelse avseende 2019 års gransk-

ning. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden vidtagit och/eller planerar att vidta 

med anledning av de rekommendationer som lämnats.  

Stadsrevisionens granskning av byggnadsnämndens verksamhet utgår från gransknings-

plan 2019 som i ett tidigt skede översänts till förvaltningen. Stadsrevisionens granskning 

av nämndens verksamhet 2019 har omfattat nedanstående områden: 

• 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 

 

Resultatet av granskningen är i huvudsak tillfredsställande dels då tidigare års rekom-

mendation omhändertagits och dels då byggnadsnämnden endast erhållit en rekommen-

dation till följd av årets genomförda granskning. I övrigt bedömer stadsrevisionen att 

nämnden skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-

fredsställande sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att den interna 

kontrollen har varit tillräcklig. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Vikten av att ha en väl fungerande tillsynsverksamhet är prioriterad på förvaltningen. 

Under det senaste året har ett större fokus lagts på frågan och arbetet med organisation 

och bemanning inom tillsyn har prioriterats. Området har också identifierats som en av de 

risker inom verksamheten som behöver ägnas särskilt intresse. 

Stadsbyggnadskontoret har gått igenom stadsrevisionens revisionsredogörelse och har 

vissa kommentarer till ovan gjorda bedömningar. I slutet på detta avsnitt redogör förvalt-

ningen för de åtgärder som planeras vidtas med anledning av 2019 års granskning. 

Stadsrevisionens bedömning av byggnadsnämndens hantering av tillsynsärenden är 

sammanfattningsvis följande: 

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. 
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Vår granskning visar dock att handläggningstiderna är långa och förvaltningen har en sen hand-

läggning 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. 

 
Utifrån 2019 års granskning och de synpunkter som lämnats av stadsrevisionen med an-

ledning av denna granskning är nedanstående åtgärder aktuella för genomförande under 

2020. Vissa av dessa åtgärder har redan genomförts medan andra åtgärder håller på att 

genomföras eller kommer att genomföras under resterande del av året. 

Åtgärder vid genomförande  

Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 

rättssäkerheten eftersätts. Finns det risk för människors liv och hälsa ska ärendet priori-

teras och hanteras omedelbart. Under året har förvaltningen systematiserat kön och under-

lättat hanteringen och arbetar parallellt med arbetssätt  och rutiner så att kön för denna typ 

av ärenden inte ska växa. Numera har förvaltningen ett nytt verktyg (dashboard) i ärende-

hanteringssystemet vilket är en form av visuell styrning som är överskådlig och indelat i 

olika spår utifrån hur ofta och allvarlig skada ärendet kan ge upphov till vilket utgör en 

klar förbättring. Förvaltningen har också infört en ny hantering av inkomna anmälningar 

och ärenden. Detta nya arbetssätt innebär att det nu skickas ett informationsbrev plus 

anmälan till berörd fastighetsägare/tomträttsinnehavare med information om att det finns 

ett upprättat tillsynsärende på deras fastighet. Det främsta syftet med denna åtgärd är att 

åstadkomma att rättelse vidtas. 

 

Åtgärder vid uppföljning 

Kontinuerlig uppföljning sker med hjälp av statistik för att visa inkomna, pågående och 

avslutade tillsynsärenden. Denna information tas löpande fram för att kunna följa arbetet 

utifrån upprättad tillsynsplan. Rutiner och arbetsmallar kommer att uppdateras inom 

ramen för arbete med ständiga förbättringar. I arbetet kommer att ingå en språklig över-

syn för att förenkla och förbättra språket i kommunikationen med medborgare, kollegor 

och förtroendevalda. Återkommande granskningsmöten och tillsynsmöte hålls för att 

sprida kunskap mellan medarbetarna på byggavdelningen. Beslut och tjänsteskrivelser 

kontrollgranskas av en kollega innan besluten fattas för att säkra kvaliteten och rättssäker-

heten. Uppdatering av hemsidan sker så att aktuell information om tillsynsverksamheten 

finns tillgänglig.  

 

Åtgärder vid utvärdering 

Förvaltningen har ännu inte gjort någon utvärdering av tillsynsplanen för 2019. Utvärder-

ingen av planen kommer att ske under hösten 2020. Målsättningen är att den ska utvär-

deras löpande varje kvartal. Uppstart av arbetet med att upprätta en ny tillsynsplan 2020 

är på gång.  

 

Förvaltningen kommer att följa upp arbetet med planerade och genomförda åtgärder för 

att utveckla tillsynsarbetet löpande under året. Förvaltningen åtgärder inom tillsynsom-

rådet syftar sammantaget till att handläggningstiderna för tillsynsärenden ska bli kortare. 

 

 

Henrik Kant   Louise Ekdahl 

Stadsbyggnadsdirektör  Chef avdelningen för Verksamhetsstyrning 


