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2 Kommentarer till Frågor 

2.1 Kultur 

Frågor Svarsalternativ och kommentar 

Ledningen på samtliga nivåer visar med 
sitt personliga agerande att det är en 
självklarhet att följa förhållningssätt, 
regelverk och överenskomna 
arbetssätt. 

 Tillräckligt effektiv hantering 
 
 

Förvaltningen har tillräckligt effektiv hantering. I 
förvaltningens ledningsgrupp diskuteras löpande vikten av att 
följa beslutade förhållningssätt, regelverk och arbetssätt och 
kommunicera detta vidare till förvaltningens medarbetare. Ett 
förvaltningsövergripande utvecklingsarbete har genomförts 
under 2019 som bland annat har tittat på hur ledning och 
styrning ska bli tydligare. 

Ledningen på samtliga nivåer har 
arbetssätt för att identifiera och skapa 
en medvetenhet om situationer där det 
finns risk för oetiskt eller oönskat 
beteende och vidtar åtgärder för att 
minska risken för att sådana händelser 
inträffar. 

 Tillräckligt effektiv hantering 
 
 

Det finns en systematik där verksamheten löpande följs upp 
genom uppföljningsdialoger, inklusive eventuella risker. Som 
en del av planeringsprocessen genomförs riskanalyser i 
verksamheten vilka sen aggregeras till en 
förvaltningsövergripande riskanalys. Detta arbetssätt 
kompletterar den löpande uppföljningen. I slutet av 2018 
beslutades också om en rutin för jäv- och 
närståendestransaktioner som ett led i att förebygga den 
typer av risker. I nämndens internkontrollplan finns risker för 
oegentligheter alltid med och dessa områden övervakas 
löpande under året genom stickprov och andra kontroller. 

Ledningen på samtliga nivåer 
uppmuntrar till tidig och öppen dialog 
och verkar därmed för ett gott 
kommunikativt klimat i organisationen. 
Det som är betydelsefullt för 
medarbetarens arbete och förståelse 
för sammanhanget har en självklar 
plats i återkopplingen från ledningen. 

 Tillräckligt effektiv hantering 
 
 

Förvaltningen arbetar aktivt med den interna 
kommunikationen på olika sätt, exempelvis genom facklig 
samverkan, APT, avdelningsmöten och forum som "SBK på 
gång" och "Fika på kartan". 

2.2 Planering och uppföljning 

Frågor Svarsalternativ och kommentar 

Arbetssätt finns på plats för att 
nämnden/styrelsen ska erhålla relevant 
information för att kunna ta sitt ansvar i 
planeringen av verksamheten. 

 Styrka 
 
 

Dialog förs löpande dialog mellan nämnd och förvaltning för 
att ge goda underlag inför planeringen av verksamheten och 
det finns väl definierade processer för både planering och 
uppföljning. Från och med 2020 har nämnden också genom 
den egna verksamhetsplanen, möjlighet att lägga ytterligare 
fokus på planeringen av verksamheten. 

Organisationen har systematiska 
arbetssätt för att identifiera och ta 
hänsyn till behov och förväntningar hos 
dem verksamheten riktar sig till. 
Informationen och insikterna arbetas in 
i planeringen för nästa period. 

 Styrka 
 
 

Från och med 2019 har förvaltningen som mål att öka 
kunskapen om behoven hos dem vi är till för. En 
förvaltningsintern riktlinje har också tagits fram som ska 
stötta verksamheten i det kundorienterade arbetet. Under 
året har verksamheterna fått i uppdrag att definiera sina 
specifika målgrupper/kunder i syfte att bättre kunna 
identifiera behoven hos dem vi är till för beroende på 
verksamhetsområde. Djupintervjuer har också genomförts 
under 2019 med ett antal intressenter och dialog har förts om 
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Frågor Svarsalternativ och kommentar 

hur stadsbyggnadskontoret kan utvecklas i syfte att förbättra 
sin service utifrån dessa intressenters olika behov. 

Uppföljningen fokuserar på det som är 
väsentligt för att bedöma måluppfyllelse 
och förmåga att utföra grunduppdrag. 
Rapporteringen från uppföljningen från 
samtliga nivåer förmedlar på ett tydligt 
sätt de viktigaste slutsatserna. 

 Tillräckligt effektiv hantering 
 
 

Förvaltningen arbetar löpande med att skapa en röd tråd 
mellan uppdrag, genomförande och resultat. Förvaltningen 
arbetat hela tiden med att förflytta fokus från enbart 
redovisning av genomförd verksamhet till att också analysera 
och beskriva konsekvenser av den verksamhet som är 
genomförd. Det förs också löpande diskussioner om 
grunduppdraget och fokus på leveransen av detta. 

Organisationen håller en stringent linje i 
planering, genomförande, uppföljning 
och utveckling och påbörjar ny cykel 
med slutsatser och lärdomar från 
perioden innan. 

 Styrka 
 
 

Förvaltningen följer stadens styrsystem med dess olika delar 
och arbetar systematiskt med planering, genomförande och 
uppföljning. 

2.3 Riskbaserad styrning 

Frågor Svarsalternativ och kommentar 

Ledningen på samtliga nivåer arbetar 
aktivt med riskhantering utifrån lagar, 
verksamhetens mål, skyldigheter och 
uppdrag. Högsta ledningen har urskilt 
och sammanställt verksamhetens 
viktigaste risker i en samlad riskbild 
som också beskriver hur riskerna 
åtgärdas utifrån vad som är påverkbart 
och vad som går att åstadkomma inom 
befintliga ramar. 

 Styrka 
 
 

Sedan 2018 tas en riskanalys fram på avdelningsnivå, med 
samtliga chefer och aggregeras sedan till förvaltningsnivå 
som kompletterar med ytterligare risker utifrån ett 
förvaltningsövergripande perspektiv. På så sätt fångas både 
verksamhetsnära risker upp och risker som kan påverka på 
ett mer övergripande plan. I nämndens verksamhetsplan 
beskrivs också hur de risker som inte tas med i 
internkontrollplanen ska hanteras/åtgärdas. 

Utifrån den samlade riskbilden har 
organisationen tagit fram en 
internkontrollplan. Den innehåller ett 
urval områden, processer och moment 
som är viktiga att granska för att kunna 
bekräfta att redan beslutade åtgärder 
eller kontroller fungerar som det är 
tänkt. 

 Tillräckligt effektiv hantering 
 
 

Internkontrollarbetet utvecklas hela tiden. Under året har 
internkontrollplanen för 2019 delredovisats i samband med 
uppföljningsrapport augusti, för att på så sätt förstärka 
arbetssättet med att löpande granska processer och rutiner 
för kritiska processer. Det finns förslag till utvecklade rutiner 
för den interna kontrollen, inklusive förslag till organisation, 
men arbete kvarstår i att implementera detta fullt ut 

2.4 Åtgärder och förbättringsarbete 

Frågor Svarsalternativ och kommentar 

Arbetssätt för att hantera allvarliga 
avvikelser och brister utan dröjsmål är 
väl förankrade hos medarbetare och 
chefer. Brister och avvikelser som 
uppstår rapporteras t.ex. omgående till 
närmast överordnad eller motsvarande. 

 Tillräckligt effektiv hantering 
 
 

Under 2019 har stort fokus lagts på att föra dialog mellan 
ledning och verksamhet i strategiskt viktiga frågor för att 
tidigare kunna hantera avvikelser och även ge förutsättningar 
för hanteringar av eventuella avvikelser. Det finns dock 
fortsatt behov av att systematisera avvikelser. 

Ledningen på samtliga nivåer 
säkerställer att organisationen 
analyserar brister och problem för att 
förstå och åtgärda grundorsaken till att 

 Tillräckligt effektiv hantering 
 
 

Brister och problem lyfts i allt högre utsträckning till ledningen 
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Frågor Svarsalternativ och kommentar 

de uppstått. Högsta ledningen ser till att 
brister och problem som är särskilt 
allvarliga, som återkommer eller som 
förekommer inom flera verksamheter 
tas om hand i förbättringsarbetet. 

men det är fortsatt ett utvecklingsområde. 

Ledningen på samtliga nivåer 
säkerställer att förbättringsarbete och 
verksamhetsutveckling bedrivs utifrån 
behov och upplevelser hos dem 
verksamheten riktar sig till. 

 Tillräckligt effektiv hantering 
 
 

Under 2019 har arbetet kopplat till kund/dem vi är till för, 
fortsatt. Implementeringen av de strategier för ett utvecklat 
kundarbete som arbetades fram under 2018, pågår. Inom 
förvaltningens utvecklingsarbete finns också ett mål som 
syftar till att bättre tillgodose behoven hos dem vi är till för 
och inom ramarna för detta arbete har flera aktiviteter 
genomförts. 

Organisationen följer uppmärksamt 
utvecklingsarbete och förbättringar för 
att effekterna ska bli som det är tänkt. 
Syftet är att snabbt kunna justera eller 
komplettera åtgärderna för att få ut 
större nytta, men också att avsluta det 
som inte visar sig fungera så snart som 
möjligt. 

 Styrka 
 
 

Förvaltningen har goda rutiner för att planera för och följa 
upp, utvecklingsarbete. Metodiken grundar sig en 
strukturerad plan för utvecklingsarbetet med både långsiktiga 
mål och årsvisa delmål. 
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3 Sammanfattande bedömning - Till Årsrapporten 

Inledning 

Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll fastställer att nämnder och styrelser 

årligen ska utvärdera sitt system för styrning, uppföljning och kontroll för att förbättra 

effektiviteten. Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska respektive 

nämnd/bolagsstyrelse i samband med årsrapportens upprättande rapportera resultatet 

från utvärderingen samt lämna en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och 

kontroll fungerar på ett betryggande sätt. En rapportmall har tagits fram där en 

utvärdering görs utifrån fyra perspektiv: kultur, planering och uppföljning, riskbaserad 

styrning samt åtgärder och förbättringsarbete. 

Sammanfattning 

Sammantaget bedömer förvaltningen att det finns en tillräckligt effektiv hantering eller 

mycket god hantering av en majoritet av processerna inom styrning, uppföljning och 

kontroll. Förvaltningen arbetar utifrån ständiga förbättringar. Det arbete som 

genomförts under 2019 med genomlysning av processer kommer fortsätta under 2020. 

Rapporten som helhet bifogas årsrapporten. 


