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Kommunrevisionen: Granskning av politisk styrning 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar 

att svara Lunds kommuns revisorer att de rekommenderade 
åtgärderna kommer att genomföras  

att  ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur 
åtgärderna ska genomföras och 

att  stadsbyggnadskontoret ska återredovisa uppdraget till 
byggnadsnämnden under 2021 

 

Sammanfattning 
Lunds kommuns revisorer har granskat den politiska styrningen och 
uppföljningen hos kommunstyrelsen och andra nämnder, bland 
annat byggnadsnämnden.  Den sammanfattande bedömningen är att 
nämndernas styrning och uppföljning av verksamheterna är 
tillräcklig. Det finns några områden som kan utvecklas och i 
rapporterna ger revisorerna rekommendationer om lämpliga 
åtgärder. Revisorerna vill att byggnadsnämnden svarar om de 
rekommenderade åtgärderna kommer att vidtas.  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att 
genomföra de rekommenderade åtgärderna och ge 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur det ska 
ske.  

Underlag för beslutet 
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-29  
 Missiv 2020-12-16 till Lunds kommuns revisorers 

granskningsrapporter om ”Granskning av politisk styrning, 
uppföljning och samordning” 

 Huvudrapport 2020-12-09  
 Delrapport 1 målstyrning 2020-12-09 
 Delrapport 2 hantering av delegation 2020-12-09  
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Ärendet 

Bakgrund 
Lunds kommuns revisorer har granskat den politiska styrningen och 
uppföljningen hos kommunstyrelsen och andra nämnder, bland 
annat byggnadsnämnden. Den sammanfattande bedömningen är att 
nämndernas styrning och uppföljning av verksamheten är tillräcklig, 
men det finns områden som behöver utvecklas. Revisorerna ger 
några rekommendationer om åtgärder som nämnderna behöver 
göra. Revisorerna vill att byggnadsnämnden svarar vilka åtgärder 
som kommer att vidtas med anledning av vad som kommit fram i 
granskningen och de lämnade rekommendationerna. 

Granskningen rapporteras i en huvudrapport och två delrapporter. 
I huvudrapporten behandlas övergripande vad som framkommit i 
granskningen av nämndernas styrning, uppföljning och samordning. 
I första delrapporten fördjupas granskningen av målstyrning och i 
andra delrapporten fördjupas granskningen av delegationsbeslutens 
hantering. 

I huvudrapporten anges att nämndernas styrning och uppföljning av 
verksamheten är tillräcklig. För alla granskade nämnder finns det ett 
fortsatt behov av att föra dialog och utveckla rutiner för 
informationsflödet mellan förvaltningen och nämnden, så att det blir 
tydligt vilka förväntningar som nämnden har på förvaltningen. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas de granskade 
nämnderna att  

 fortsätta föra en dialog kring hur samarbetet mellan nämnd 
och förvaltning ska fungera, samt 

 vid behov dokumentera hur samarbetet ska fungera. 

I delrapporten om målstyrning har revisorerna granskat 
byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2020 och årsanalys för 
2019. Revisorerna lyfter fram att byggnadsnämnden har tre 
utvecklingsmål och pekar på att det saknas handlingsplan för hur 
dessa mål ska uppnås. I övrigt lyfter de fram exempel på det som är 
bra och sådant som kan förbättras. Sammantaget anser de att 
nämnderna har kommit olika långt i implementeringen av 
kommunstyrelsens styrmodell i verksamheten ävensom 
implementeringen av Stratsys (kommunens verksamhetssystem för 
återrapportering och uppföljning).   

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas de granskade 
nämnderna att 
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 fortsätta arbeta för att stärka kopplingen mellan 
utvecklingsmål, indikatorer, verksamhetens mål och 
aktiviteter, samt 

 synliggöra hur program och policys förankras i 
målstyrningsarbetet 

I delrapporten om hanteringen av delegationsbeslut anser 
revisorerna att nämndernas hantering till viss del är tillräcklig. De 
brister som noteras är att det saknas formkrav om innehållet för de 
beslut som ska anmälas samt att redovisningen av besluten inte har 
någon hänvisning till delegationsordningen.   

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas de granskade 
nämnderna att 

 fastställa formkrav för vilken information som ska framgå vid 
anmälan,  

 säkerställa att samtliga beslut anmäls, samt 
 upprätta kontroller för att se till att samtliga beslut anmäls. 

Föredragning 
Stadsbyggnadskontoret har noterat de synpunkter som framförs i 
granskningsrapporterna och är positivt inställd till att genomföra de 
åtgärder som rekommenderas. Kontoret föreslår att det sker genom 
att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på hur 
det ska ske och återrapportera förslagen till byggnadsnämnden 
under 2021.  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden svarar Lunds 
kommuns revisorer att de rekommenderade åtgärderna kommer att 
genomföras. Det sker genom att stadsbyggnadskontoret får i 
uppdrag att ta fram förslag på hur åtgärderna ska genomföras och att 
återredovisa uppdraget till nämnden under 2021.  

Beredning 
Rapporterna har gåtts igenom med berörda inom förvaltningen.  

Barnets bästa 
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 
 
Anna Vroland 
Administrativ chef 

Katarina Öberg Magnusson 
Jurist 
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Beslutet skickas till 
Lunds kommuns revisorer 
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