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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat samhälls-
byggnadsverksamheten. Syftet är att bedöma om styrningen och ledningen av samhälls-
byggnadsverksamheten är ändamålsenlig. Granskningen fokuserar på verksamhetsstyrning. 
I granskningen ingår även att bedöma om det finns risk för jäv mellan myndighetsutövning 
och verkställighet. 

 
Vår sammanfattande slutsats är att SAMn kan utveckla och stärka sin styrning och det är 
särskilt viktigt eftersom nämnden har ansvar för olika verksamhetsområden som är viktiga för 
medborgarna eller inom förvaltningsorganisationen. Vi ser vikten av att SAMn har tydliga mål 
och uppdrag till samtliga verksamhetsområden samtidigt som de kommunövergripande må-
len och strategierna ska uppnås. Det gäller även för verksamheterna inom SAMn:s ansvars-
område som är interna stödfunktioner i den kommunala förvaltningsorganisationen. Vi ser 
med särskild oro att nämnden har en svag styrning över kommunens IT-verksamhet. 
 
Såvitt vi kan bedöma har MN en ändamålsenlig styrning och uppföljning över den myndig-
hetsutövande verksamheten. 
 
Det är positivt att ett LEAN-inspirerat utvecklingsarbete pågår inom samhällsbyggnadsför-
valtningen för att systematiskt arbeta med måluppfyllelse, effektivitet, egenkontroller och fort-
löpande förbättringar. Positivt är också att förvaltningen tar ett stort ansvar för att informera 
och kompetensutveckla SAMn:s och MN:s ledamöter genom informations- och utbildnings-
punkter i samband med nämndernas sammanträden. 
 
Det finns medvetenhet om jävsproblematiken hos ledamöterna i MN och SAMn samt hos 
handläggande tjänstemän. Risken för jäv har inte bedömts som väsentlig och har inte tagits 
med som en punkt i den interna kontrollen. Vår bedömning är att det alltid finns en viss risk 
för jäv men såvitt vi kan bedöma utifrån tillgänglig information är risken för jäv i nuläge under 
kontroll. 

 
Vi lämnar följande rekommendationer beträffande förbättringsområden: 

 

 SAMn bör försäkra sig om att nämnden styr och följer upp all verksamhet inom an-
svarsområdet. I dagsläget finns det verksamheter som inte styrs som exempelvis IT-
verksamheten. 
 

 Aktiviteter och mätvärden bör omprövas årligen för fortgående utveckling av nämn-
dernas styrning och uppföljning. 
 

 Klargörande behövs av hur de interna stödfunktionerna ska samverka med nämnder 
och förvaltningar samt vilket stöd nämnder/förvaltningar kan förvänta sig av stödfunkt-
ionerna. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund  

Från 2007-01-01 finns en organisationsmodell med samhällsbyggnadsnämnd (SAMn) och 
myndighetsnämnd kopplad till en gemensam samhällsbyggnadsförvaltning. Syftet med upp-
delning i myndighetsnämnd respektive samhällsbyggnadsnämnd är att undvika risk för jäv 
vid myndighetsutövning i egen verksamhet.  
 
Myndighetsnämnden fick genom omorganisationen ansvar för myndighetsutövande uppgifter 
inom miljö- och byggområdet. Miljöförbundet Ystad-Österlenregionen svarar numera för frå-
gor som rör myndighetsutövning inom miljöområdet.  
 
Genom organisationsförändringen 2007 förväntades utveckling/nytänkande, ökad kvalitet på 
service och tjänster samtidigt som resursutnyttjandet förväntades bli effektivare. Det fanns 
också en strävan att minska byråkratin, öka samordningen och skapa en tydligare styrning.  
 
Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsbedömning identifierat samhällsbyggnads-
nämnden som risk. Det mot bakgrund av att nämnden har ansvar för ett flertal olika verk-
samhetsområden som är viktiga för medborgarna. Revisorerna vill genom granskningen sä-
kerställa att det finns en ändamålsenlig styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsnämn-
dens verksamheter och att det finns ett fortlöpande utvecklingsarbete för att stärka samver-
kan, servicenivån, effektivitet och styrning/ledning samt uppföljning och intern kontroll. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om styrningen och ledningen av samhälls-
byggnadsverksamheten är ändamålsenlig. Granskningen fokuserar på verksamhetsstyrning. 
I granskningen ingår även att bedöma om det finns risk för jäv mellan myndighetsutövning 
och verkställighet.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

 Finns det tydliga och mätbara mål så att effektivitet och måluppfyllelse kan mätas?  

 Identifieras risker och hot mot verksamhetens måluppfyllelse?  

 Finns en fungerande kommunikation/rapportering mellan olika aktörer/nivåer i verk-
samheten?  

 Finns det en fungerande och ändamålsenlig samverkan nämnderna emellan?  

 Finns det risk för jäv mellan myndighetsutövning och verkställighet?  

 Hur säkerställs nämndernas kompetens med tanke på verksamhetens komplexitet?  

2.3. Revisionskriterier  

 Kommunallagen  

 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden respektive myndighetsnämnden  

 Kommunala mål och riktlinjer  
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2.4. Ansvarig nämnd  

Granskningen avser samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden.  

2.5. Metod och genomförande  

Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer.  

2.6. Projektorganisation och kvalitetssäkring  

Granskningen leds av Irene Dahl, certifierad revisor. För kvalitetssäkring svarar Lars Eriks-
son, certifierad revisor.  
 
Utöver vår interna kvalitetssäkring har samtliga intervjuade haft möjlighet att komma med 
synpunkter på rapportutkastet. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på kor-
rekta fakta och uttalanden.  
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3. Nämndernas verksamhet enligt fullmäktiges reglementen 

Kommunfullmäktige har genom reglementen klargjort verksamhet/uppdrag för samhälls-
byggnadsnämnden och myndighetsnämnden. 

3.1. Samhällsbyggnadsnämnden (SAMn) 

Verksamhetsidé 
Samhällsbyggnadsnämnden ska, med överenskommen kvalitet, utföra sina uppdrag rörande 
planering, natur- och kulturmiljö, fastigheter, infrastruktur, kommunalteknik och service-
arbeten. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med 
omtanke om kunder, invånare och besökare samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. 
 
Nämndens uppgifter  
Teknisk service 

 Anläggning av gator, vägar mm 
 Belysning av gator, vägar, parkeringsplatser, torg och allmänna platser 
 Industrispår (järnväg) 
 Parker, grönområden och lekplatser 
 Skolar, kommunala naturreservat och andra naturområden 
 Stränder och vattendrag 
 Renhållning och avloppshantering 
 Förrådshållning och transporter 

 
Fastighet 

 Förvaltning och utveckling av kommunens fastighets- och markbestånd 
 Byggnads- och anläggningsverksamhet 
 Uthyrning, utarrendering och upplåtelser av mark 
 Exploateringsverksamhet (inklusive bostadsförsörjning, förköp och förvärvstillstånd) 

 
Trafik 

 Trafikövervakning 
 Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsarbete 
 Infrastruktur (trafikförsörjning och kollektivtrafik). 

 
Fysisk planering 

 Fysisk planering (översikts- och detaljplanering, områdesbestämmelser, trafikplanering) 
 Strategisk kulturmiljövård 
 Namnsättning av offentliga platser (gator/vägar, kvarter, parker och torg) inom kommunen 
 Kart- och mätverksamhet 

 
Intern service 

 Teknisk drift och underhåll av kommunens IT- och telefoniverksamhet 
 Intern service; kost, lokalvård och post 
 Organisera och ansvara för den tekniska driften av kommunens fritidsanläggningar 

 
Rätt för nämnden att besluta i vissa grupper av ärenden (delegering från kommunfull-
mäktige) 
Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om antagande av detaljplan som upprättas enligt 
bestämmelserna i plan och bygglagen om enkelt förfarande samt detaljplan som inte är av 
principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.  
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Utförande av uppgifter åt annan 
Samhällsbyggnadsnämnden får utföra uppgifter för kommunalt bolag, kommunalt förbund 
eller annan under förutsättning att hinder inte föreligger. För detta får nämnden ta ut ersätt-
ning. 
 
Särskilt om fastighetsförvaltning 
Samhällsbyggnadsnämnden ska samråda med den nämnd som kommer att – helt eller del-
vis – stadigvarande utnyttja byggnaden eller anläggningen. 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som kommunfull-
mäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelser enligt 
reglementet. 
 
Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas, 
hur resultatet följs upp och utvärderas (kvalitetsredovisning), hur den ekonomiska ställningen 
är under budgetåret samt i övrigt enligt nämndens anvisningar. 

3.2. Myndighetsnämnden (MN) 

Verksamhetsidé 
Myndighetsnämnden ska i samverkan med de organisationer och enskilda, som berörs av 
byggande i Ystads kommun, genom sin myndighetsutövande verksamhet verka för en god 
stads- och landskapsmiljö samt en god miljö för hälsa och omgivningar, en god stads- och 
landskapsbild samt en god byggnadskultur. Detta ska genomföras genom rådgivning, tillsyn 
och tillståndsgivning enligt tillämplig lagstiftning, förordningar, råd m.m.  
 
Nämndens uppgifter 

 Rådgivning och lovprövning samt övriga uppgifter som ska fullgöras av kommunal 
nämnd enligt tillämplig lagstiftning och övriga bestämmelser inom byggnadsväsendet 
såvitt avser myndighetsutövande verksamhet 

 Rådgivning och prövning av dispens från strandskyddsbestämmelser 
 Att vara trafiknämnd och besluta om lokala trafikföreskrifter. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som kommunfull-
mäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelser enligt 
reglementet. 
 
Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas, 
hur resultatet följs upp och utvärderas (kvalitetsredovisning), hur den ekonomiska ställningen 
är under budgetåret samt i övrigt enligt nämndens anvisningar. 
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4. Mål och aktiviteter 

4.1. SAMn:s och MN:s mål och aktiviteter samt mätningar 

En modell för mål- och resultatstyrning togs fram inför budgeten 2011. Modellen innehåller 
övergripande målområden som har konkretiserats och brutits ner till strategiska mål. KF har 
tagit beslut om de övergripande och strategiska målen. 
 
Med utgångspunkt från KF:s strategiska mål har SAMn och MN tagit beslut om aktiviteter 
och hur resultatet ska mätas samt vilka mätvärden som ska användas. Det finns också nyck-
eltal i budgeten som till delar sammanfaller med de mätvärden som är kopplade till aktivite-
terna.  
 
Det problem som kan ses beträffande styrningen är att vissa av SAMn:s verksamheter inte 
får uppdrag eller mål genom KF:s mål eller nämndens aktiviteter. Särskilt gäller det de delar 
av samhällsbyggnadsnämndens verksamheter som är interna stödfunktioner som exempel-
vis IT-avdelningen. Det betyder att IT-avdelningen saknar politiskt beslutade mål/uppdrag 
och krav på resultat.   
  
Det framgår av budget 2013 att god ekonomisk hushållning uppnås när såväl de finansiella 
målen som de strategiska och övergripande målen är uppfyllda. God verksamhetshushåll-
ning innebär att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och vara anpassad till efterfrå-
gan, behov, politiska prioriteringar och ändamålsenlighet. Verksamheten ska enligt budgeten 
och KF:s beslut bedrivas inom de ekonomiska ramarna vilket kan medföra att de i budgeten 
angivna målen och riktlinjerna inte är möjliga att uppnå. Med andra ord så går ekonomi före 
verksamhetens mål. Uppstår konflikt ska nämnden/styrelsen prioritera så att budgetramarna 
inte överskrids. 
 
Enligt de intervjuade ska modellen för mål- och resultatstyrning utvecklas successivt. Inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen har arbete påbörjats med att ta fram underlag så att nämn-
derna kan ta beslut om visioner inför framtiden och en värdegrund. Arbete pågår också med 
att utveckla målstyrningen inför 2014 bland annat genom en ”måltavla”. 
 
Nämndernas aktiviteter samt mätningar och mätvärden för 2013 och med utgångspunkt från 
KF:s övergripande och strategiska mål redovisas i bilaga 1. 

4.2. Tjänstegarantier 

Såväl MN som SAMn har antagit tjänstegarantier som är en utfästelse till medborgarna och 
anger vad de kan förvänta sig och utkräva av verksamheterna. Tjänstegarantier finns för: 
 

 Måltider inom förskola och grundskola 

 Marktilldelning 

 Park- och grönyteskötsel 

 Vatten och avlopp 

 Vinterväghållning 

 Trafikenhet 

 Bygglovsenhet 
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Garantierna är förutom en utfästelse till medborgarna också ett styrdokument till berörda 
verksamheter inom förvaltningen. Det som anges i garantierna ska levereras till medborgar-
na och inom de tidsramar som anges.  

4.3. Mätbarhet av mål och effektivitet 

Kommunfullmäktiges mål följs upp i samband med tertialrapport 1, 2 och i årsredovisningen. 
Nämnderna följer de direktiv som finns att verksamhetsuppföljning ska ske med utgångs-
punkt från fullmäktiges övergripande och strategiska mål.  
 
I tertialrapport 2/2013 och i årsredovisningen 2012 har MN gjort en uppföljning av övergri-
pande och strategiska mål som kan kopplas till nämndens ansvarsområde. De kommunö-
vergripande mål som följts upp är målen 1, 2, 3 och del av 4 (se vilka de är i bilaga 1). Av 
årsredovisningen framgår att MN uppnådde målet för kostnadseffektivitet och budget i balans 
medan övriga mål i hög grad var uppfyllda. Enligt tertialrapporten kommer MN att 2013 
uppnå målen som gäller kostnadseffektivitet och ekonomi i balans samt målet om miljöper-
spektiv. De övriga målen kommer delvis att uppnås. 
 
SAMn har i tertialrapporten 2/2013 och årsredovisningen 2012 gjort en uppföljning av samt-
liga kommunövergripande mål med strategier. Årsredovisningen uppger att målen är delvis 
eller i hög grad uppfyllda förutom målet som gäller kostnadseffektivitet och ekonomi i balans 
– vilket inte alls är uppfyllt. Emellertid anger tertialrapporten 2/2013 att målet som gäller 
kostnadseffektivitet och ekonomi i balans kommer att uppfyllas vilket betyder att åtgärder har 
vidtagits. Övriga mål 2013 bedöms bli delvis uppfyllda.  
  
SAMn har gjort årsprognoser för 2013 beträffande nyckeltalen som finns för de olika avdel-
ningarna. Enligt nyckeltalen kommer flertalet avdelningar att uppnå budgeterade verksam-
hetsvolymer. Stora negativa avvikelser i förhållande till budget finns inom GIS och mätning 
samt mark-, plan och exploatering.  

4.4. Risker och hot mot verksamhetens måluppfyllelse 

Enligt de intervjuade diskuteras risker inom de olika verksamheterna flera gånger årligen och 
riskbedömningarna är sammankopplade med KF:s mål. Uppfattningen hos de intervjuade är 
att det finns en god kontroll över vilka risker som finns.  
 
Förvaltningen har interna kontrollplaner som bygger på risk- och väsentlighetsbedömningar 
på såväl nämnds- och förvaltningsövergripande nivå som på avdelningsnivå. Kontrollplaner-
na har arbetats fram utifrån poängsättning av risk, sannolikhet och väsentlighet.  
 
Det genomförs även SWOT-analyser inom förvaltningen för klargörande av svagheter, styr-
kor, hot och möjligheter. 
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5. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

SAMn och MN har en gemensam förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen 
är indelad i sex avdelningar:  
 

 Teknisk avdelning 
 

 Fastighet 
 

 Plan och bygg 
 

 GIS och mät 
 

 IT-avdelning 
 

 Service 
 
Arbete pågår inom förvaltningen med att tydliggöra processer, rutiner och samverkan för att 
få fram ett kvalitetsledningssystem. Syftet är att systematiskt arbeta för måluppfyllelse samt 
att effektivisera och fortlöpande förbättra verksamheten. Processarbetet är LEAN-inspirerat 
vilket betyder att det till delar följer det arbetssätt som finns enligt LEAN. Enligt de intervjuade 
har processarbetet medfört många positiva effekter som att enheterna får full kontroll över 
rutiner och arbetssätt samt att alla medarbetare får en samsyn. Därmed skapas en kollektiv 
vilja att lösa problem.  
 
Processarbetet har startats upp inom bygglovsenheten och enheten för bygg och plan samt 
inom parkverksamheten och delvis inom fastighetsavdelningen. Enheterna har arbetat med 
frågan sedan 2011. Tanken är att arbetet ska omfatta samtliga avdelningar inom samhälls-
byggnadsförvaltningen. Vid granskningstillfället befinner sig processarbetet i viss stiltje ef-
tersom det varit byte av processledare.   

5.1. Fastighetsavdelningen 

Fastighetsavdelningens uppgift är att förse kommunens verksamheter med funktionella loka-
ler samt ge bra service till lägsta kostnad. Avdelningen ska underhålla och förvalta kom-
munägda byggnader för bibehållet värde och god brukbarhet under lång tid, samt ansvara för 
exploatering av mark som ägs av Ystads kommun. 

5.1.1. Mål och effektivitet 

Vid granskningstillfället finns vissa mål för fastighetsavdelningen som gäller samlingslokaler, 
offentliga toaletter och energioptimering/energibokslut. Det finns också ett antal nyckeltal 
som ska vara styrande men som enligt årsprognosen 2013 kommer att uppvisa stora nega-
tiva avvikelser för mark-, plan- och exploatering. Avvikelsen beträffande nyckeltalen kan tyda 
på svag styrning eller en budgetering som inte är realistisk.  
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Fastighetsavdelningen väntar på resultatet av den stora fastighetsutredningen1 som är på 
gång. Syftet med utredningen är att öka samordningsvinster och effektivt resursutnyttjande. 
Resultatet av utredningen ska enligt de uppgifter som lämnas sjösättas från 2015. 

5.1.2. Kommunikation och rapportering mellan olika nivåer i förvaltningsorganisat-
ionen 

Chefen för fastighetsavdelningen ingår i samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp. 
Fastighetschefen träffar sina enhetschefer enligt en schemaläggning och i en ledningsgrupp 
för avdelningen. Därtill finns det andra grupper för kommunikation och rapportering som ex-
empelvis möten för rapportering och uppföljning av pågående byggnationsprojekt.  

5.1.3. Samverkan med andra nämnder, bolag och förbund 

Fastighetsavdelningen har en nära samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen. Det 
finns en grupp som träffas varje kvartal. Varje kvartalsmöte har en dagordning och det görs 
en genomgång av lokalsituationen och underhållsbehov på varje skola. Underhållsbehovet 
uppges ligga på ”tvättställsnivå”. Samarbetet uppges vara väl fungerande. 
 
Samarbetet mellan fastighetsavdelningen och socialförvaltningen är inte lika väl utvecklat 
och det finns inga etablerade möten. Socialnämnden/socialförvaltningen har inte nyttjat möj-
ligheten till stöd från fastighetsförvaltningen utan har exempelvis på egen hand hyrt lokaler. 
Sådant blir bekymmersamt eftersom det är fastighetsavdelningen/SAMn som ska teckna 
hyreskontrakt.  
 
Behovet av en lokal- och fastighetsförsörjningsgrupp påtalas. En sådan grupp skulle möjlig-
göra samverkan, samsyn och effektiv planering samt användning av fastigheter och lokaler. 
Frågan uppges ha varit föremål för diskussion under flera år utan resultat. Som alternativ har 
diskussion förts om att ha en lokal- och fastighetsbeställare utanför fastighetsavdelningen 
men inte heller där har frågan fått något resultat. 
 
Fastighetsavdelningen samverkar med Ystadsbostäder i vissa upphandlingar och i samband 
med exploateringsavtal. Exempelvis har samverkan skett i upphandling av byggservicetjäns-
ter. Samarbetet mellan fastighetsavdelningen och Ystadsbostäder sker på kollegial nivå, det 
finns inga nertecknade samarbetsavtal. 
 
Samarbetet med Gymnasieförbundet handlar om att förbundet hyr fastigheter från kommu-
nen. Det betyder att fastighetsavdelningen har att fullgöra de uppgifter som framgår av hy-
resavtalet. 

5.2. Plan- och byggavdelningen 

Plan och bygg arbetar med fysisk samhällsplanering, översikts- och detaljplaner, program för 
utveckling och bevarande, policyfrågor, bygglov, bygganmälan samt kultur-, miljö- och natur-
vårdsfrågor.  
 
Verksamheten på bygglovsenheten arbetar med MN medan planavdelningen arbetar med 
SAMn.  
 

                                                
1
 Kommunstyrelsen har i maj 2012 tagit beslut om att utreda förutsättningarna för att uppnå ett bättre resurs-

utnyttjande avseende fastighetsförvaltning i hela kommunkoncernen. 
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5.2.1. Mål och effektivitet 

Flera av SAMn:s och MN:s aktiviteter rör plan- och byggavdelningen och avdelningen har 
”nyckeluppgifter” för att uppfylla KF:s mål. Exempelvis framgår det av budgeten 2013 att det 
är ett stort tryck på plan- och bygglovsavdelningen vilket är positivt då detta är en måttstock 
på att Ystads kommun är attraktiv.  
 
Avdelningen arbetar med processer och rutiner för att öka måluppfyllelse och effektivitet 
bland annat när det gäller bygglovshantering. Enligt budgeten beräknas 600 bygglov under 
2013 men årsprognosen är ca 570. 
 
Enligt nyckeltalen i årsredovisning 2012 har fler antagna/godkända detaljplaner tagits fram 
än budgeterat och motsvarande kommer enligt tertial 2/2013 att gälla för innevarande år. 
Däremot kommer ingen fördjupad och godkänd översiktsplan att tas fram under 2013 men 2 
planer har budgeterats. 

5.3. IT-avdelningen 

IT-avdelningen har till uppgift att säkerställa driften av kommunens IT-system samt utveckla 
systemet så att det fungerar som en funktionell plattform för dagens IT-tjänster. Avdelningen 
ansvarar för upphandling, installation och kostnadsoptimering av såväl mjuk- som hårdvara 
och deltar aktivt i utvecklandet av kommunens IT-strategi.  

5.3.1. Mål och effektivitet 

De kommunövergripande målen samt de strategiska målen innehåller inga direkta uppdrag 
till IT-avdelningen. SAMn har inte uttalat några mål beträffande IT-avdelningens verksamhet 
eller utveckling. Det betyder att utvecklingsarbete och uppdateringar har hanterats inom för-
valtningsorganisationen. 
 
De senaste åren har IT-avdelningen arbetat med uppgradering av kommunens IT-
verksamhet. Avdelningen har identifierat svaga områden och genomfört förbättringar av olika 
slag. SAMn har fått information om utvecklingsarbetet men har i övrigt inte styrt arbetet. Den 
bedömning som görs inom förvaltningen är att kommunen numera har en modern miljö ge-
nom IT-plattform 2012. Under våren 2014 kommer kommunen att ha tillgång till e-tjänster. E-
tjänsterna håller på att utvecklas i samarbete med 5 andra kommuner i närområdet. 
 
Det finns vid granskningstillfället inga uppdaterade styrdokument avseende kommunens IT-
verksamhet. Policydokument kommer att tas fram och baseras på den nya plattformen.  
 
Inom avdelningen har nyligen ett ärendehanteringssystem anskaffats. Syftet är att få ett verk-
tyg för att bygga processer och flöden inom avdelningen. Vid granskningstillfället finns få 
dokumenterade processer och rutiner. Avdelningen finns med i det förvaltningsgenomgri-
pande LEAN-inspirerade processarbetet men har initialt inte varit ett prioriterat område. Ar-
betet kommer att starta upp när den nya processledaren är på plats. 
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5.3.2. Kommunikation och rapportering mellan olika nivåer i förvaltningsorganisat-
ionen 

Avdelningschefen ingår i förvaltningschefens ledningsgrupp och har ett eget möte med en-
hetscheferna var 14:e dag. Eftersom IT-avdelningen arbetar i projekt genomförs regelbundet 
projektmöten. Projektgrupperna arbetar utifrån olika utvecklingsbehov som identifierats och 
det är avdelningens ledningsgrupp som styr utvecklingsarbetet.  
 
Kommunikation och rapportering inom avdelningen sker också genom exempelvis APT och 
workshops med olika teman. 

5.3.3. Samverkan med andra nämnder, bolag och förbund 

IT-avdelningen är en intern stödfunktion men det har inte klargjorts hur samverkan/samspel 
ska ske med förvaltningarna inom kommunorganisationen. Det finns ett nära samarbete mel-
lan IT-avdelningen och flertalet av kommunens förvaltningar. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med en egen IT-verksamhet parallellt med den 
verksamhet som finns inom IT-avdelningen. Skälet är främst att skolan har valt att köpa in 
Appledatorer och administrera dessa.  
 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns IT-pedagoger och varje skola har en utsedd IT-
samordnare. Även vaktmästarna har vissa uppgifter som rör förvaltningens IT-verksamhet. 
Det finns önskemål från IT-avdelningen att samarbetet mellan skolan och samhällsbygg-
nadsförvaltningen ska stärkas. Bland annat handlar svagheten i samarbetet om kostnader 
och hur de ska fördelas.  
 
Tidigare har förvaltningarna utan samordning med IT-verksamheten köpt in olika verksam-
hetssystem. I samband med uppgradering inom IT-avdelningen har en genomlysning gjorts 
av alla system och resultatet blev att ca 90 verksamhetssystem har avvecklats. IT-
avdelningen har tagit fram en systemmodell och har numera tillsyn över frågan genom 42 
systemförvaltare ute i de olika verksamheterna.  
 
IT-avdelningen tillhandahåller IT-stöd och IT-kompetens till de kommunala bolagen i Ystad 
samt till kommunalförbunden (Gymnasieförbundet, SÖRF och Miljöförbundet). Det finns avtal 
som reglerar samarbetet.  
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6. Kommunikation och jäv 

6.1. Kommunikation och rapportering  

Det är ledningsmöte var 14:e dag inom samhällsbyggnadsförvaltningen. I samband med 
dessa möten diskuteras måluppfyllelse, interna kontroller, processer och andra frågor av 
betydelse för verksamheterna. Därefter är det ett ledningsmöten inom varje avdelning där 
avdelningschefen träffar enhetscheferna för att kommunicera/rapportera dels vad som fram-
kommit på det förvaltningsövergripande ledningsmötet samt frågor som särskilt rör avdel-
ningens styrning och uppföljning. Varje enhet i sin tur kommunicerar med medarbetarna ge-
nom arbetsplatsmöten (APT).  

6.2. Jäv 

Uppdelningen i myndighetsnämnd (MN) respektive samhällsbyggnadsnämnd (SAMn) har 
gjorts för att undvika jäv. MN svarar för myndighetsbeslut som rör lov och antagande av pla-
ner vilket innebär att sådana beslut emellanåt behöver tas beträffande SAMn:s verksamhet.  
 
Plan- och byggfrågorna är organiserade inom kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. MN har 
ingen egen personal utan använder sig av den personal som finns inom plan- och byggav-
delningen. Kommunens fastighets- och markfrågor hanteras i fastighetsavdelningen som är or-
ganisatoriskt avskild från plan- och byggavdelningen. Därmed finns ingen sammanblandning 
inom organisationen. Fastighetsfrågor som rör kommunen uppges bli behandlade i MN som vilket 
annat bygglovs som helst.  
 

Det finns ingen bedömd risk för jäv inom förvaltningen eller mellan nämnderna. De intervju-
ade uppger att jävsfrågan inte har varit något problem hittills samt att nämndsledamöter och 
tjänstemän är medvetna om jävsfrågan och de olika rollerna. Numera sköts miljötillsyn ge-
nom Ystad-Österlenregionens Miljöförbund vilket gör att den problematiken med tillsyn i egen 
verksamhet inom miljöområdet är borta. 
 
Presidierna för SAMn och MN träffas en gång i månaden för att delge varandra information 
om exempelvis pågående planer. Det förekommer dialog mellan handläggarna i bygglovsä-
renden och fastighetsavdelningen liksom det förekommer dialog mellan bygglovshandläg-
gare och enskilda bygglovssökande. 
 
För att undvika jäv deltar inte samhällsbyggnadschefen vid MN:s sammanträden. 
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7. Säkring av kompetens 

7.1. Kompetensutveckling inom samhällsbyggnadsnämnden respektive myn-

dighetsnämnden 

SAM arbetar med flera olika verksamhetsområden. För att säkerställa ledamöternas kompe-
tens har de olika verksamhetscheferna regelbundet informationspunkter på nämndens mö-
ten. Syftet är att informera och utbilda i frågor som rör de olika verksamheterna. Avdelnings-
cheferna sitter med på nämndssammanträden vilket möjliggör att ställa frågor. Förslag finns 
att varje nämndsledamot ska få ett särskilt ansvar för någon verksamhet inom förvaltningen. 
 
Det finns även informationspunkter på MN:s möten för att informera/kompetensutveckla. Det 
kan exempelvis gälla ny lagstiftning. 
 
De intervjuade påtalar vikten av att tjänstemännen tar fram tydliga tjänsteskrivelse som re-
dogör för ärendet. Tjänstemännen har ambitionen att delge så mycket information som möj-
ligt i skrivelser som ligger till grund för beslut. Det är också handläggande tjänsteman som 
redovisar ärendet inför nämnden vilket möjliggör att ställa frågor och få svar. I beredningen 
av ärenden inför nämndsmöten lämnas också information som bidrar till kompetensutveckl-
ing. 
 
Nämndsledamöterna erbjuds olika utbildningar exempelvis när det kommer en ny eller för-
ändrad lagstiftning. Emellanåt inbjuds de till workshops med inbjuden föreläsare eller att göra 
studiebesök för att skaffa erfarenheter inom ett visst område. 
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8. Slutsatser och rekommendationer 

Vår sammanfattande slutsats är att SAMn kan utveckla och stärka sin styrning och det är 
särskilt viktigt eftersom nämnden har ansvar för olika verksamhetsområden som är viktiga för 
medborgarna eller inom förvaltningsorganisationen. Vi ser vikten av att SAMn har tydliga mål 
och uppdrag till samtliga verksamhetsområden samtidigt som de kommunövergripande må-
len och strategierna ska uppnås. Det gäller även för verksamheterna inom SAMn:s ansvars-
område som är interna stödfunktioner i den kommunala förvaltningsorganisationen. Vi ser 
med särskild oro att nämnden har en svag styrning över kommunens IT-verksamhet.  
 
Såvitt vi kan bedöma har MN en ändamålsenlig styrning och uppföljning över den myndig-
hetsutövande verksamheten. 
 
Det är positivt att ett LEAN-inspirerat utvecklingsarbete pågår inom samhällsbyggnadsför-
valtningen för att systematiskt arbeta med måluppfyllelse, effektivitet, egenkontroller och fort-
löpande förbättringar. Positivt är också att förvaltningen tar ett stort ansvar för att informera 
och kompetensutveckla SAMn:s och MN:s ledamöter genom informations- och utbildnings-
punkter i samband med nämndernas sammanträden. 
 
Våra slutsatser beträffande revisionsfrågorna: 
 

 Finns det tydliga och mätbara mål så att effektivitet och måluppfyllelse kan mätas?  

 

Med utgångspunkt från KF:s övergripande och strategiska mål har SAMn och MN tagit beslut 
om aktiviteter och hur resultatet ska mätas samt vilka mätvärden som ska användas. Det 
finns också nyckeltal i budgeten som till delar sammanfaller med de mätvärden som är kopp-
lade till aktiviteterna. Nämnderna har också tagit beslut om servicegarantier vilka kan ses 
som en målsättning. 
 
Några ytterligare mål eller direktiv har inte tagits fram av SAMn. Särskilt gäller det den del av 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter som är interna stödfunktioner i kommunens för-
valtningsorganisation som exempelvis IT-avdelningen. Därmed saknar vissa verksamhets-
områden politisk styrning och krav på resultat.   
 
Kommunfullmäktiges mål följs upp i samband med tertialrapport 1, 2 och i årsredovisningen. 
Nämnderna följer de direktiv som finns att verksamhetsuppföljning ska ske med utgångs-
punkt från fullmäktiges övergripande och strategiska mål. 
 
Vår bedömning är att målstyrningen kan utvecklas och det gäller särskilt beträffande den del 
av SAMs verksamheter som är interna stödfunktioner. 
 

 Identifieras risker och hot mot verksamhetens måluppfyllelse?  

 

Förvaltningen har interna kontrollplaner som bygger på risk- och väsentlighetsbedömningar 
på såväl nämnds- och förvaltningsövergripande nivå som på avdelningsnivå. Kontrollplaner-
na har arbetats fram utifrån poängsättning av risk, sannolikhet och väsentlighet samt har en 
koppling till KF:s övergripande och strategiska mål samt nämndernas aktiviteter.  

 

Det genomförs även SWOT-analyser inom förvaltningen för klargörande av svagheter, styr-
kor, hot och möjligheter. 
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Vår bedömning är att utvecklingsarbete har påbörjats. 

 

 Finns en fungerande kommunikation/rapportering mellan olika aktörer/nivåer i verk-
samheten?  

 

På förvaltningsnivån sker rapportering i ledningsgruppen som består av förvaltningschef och 
avdelningschefer. Avdelningscheferna ska i sin tur rapportera och kommunicera mål och 
uppföljning med sina enheter. 

 

Vi bedömer att det finns en fungerande kommunikation/rapportering mellan olika aktö-
rer/nivåer i verksamheten. 

 

 Finns det en fungerande och ändamålsenlig samverkan nämnderna emellan?  

 

Vi kan se att det finns behov av att klargöra hur samverkan ska ske mellan SAMn och övriga 
nämnder avseende interna stödfunktioner som IT-avdelningen och fastighetsavdelningen. 
Det finns en fungerande samverkan mellan samhällsbyggnadsförvaltningens avdelningar och 
vissa nämnder/förvaltningar medan det finns utvecklingsbehov beträffande samverkan med 
andra. 

 

Vår bedömning är att det behövs ett klargörande från SAMn av hur de interna stödfunktion-
erna ska samverka med nämnder och förvaltningar samt vilket stöd nämnder/förvaltningar 
kan förvänta sig av stödfunktionerna. 
 

 Finns det risk för jäv mellan myndighetsutövning och verkställighet?  

 

Enligt de intervjuade finns inte någon risk för jäv vilket förklaras med nämndernas medveten-
het om sina olika roller i beslutsfattandet. Det finns också medvetenhet om jävsproblemati-
ken hos handläggande tjänstemän. Risken för jäv har inte bedömts som väsentlig av varken 
MN eller SAMn och jävsrisken har inte tagits med som en punkt i den interna kontrollen. 

 

Vår bedömning är att det alltid finns en viss risk för jäv. Såvitt vi kan bedöma utifrån tillgäng-
lig information är risken för jäv i nuläge under kontroll. 

 

 Hur säkerställs nämndernas kompetens med tanke på verksamhetens komplexitet? 

Vår bedömning är att tjänstemännen är väl medvetna om verksamhetens komplexitet och att 
det är nödvändigt att fortlöpande informera och fortbilda. Därför finns det återkommande in-
formations-/utbildningspunkter vid nämndsmöten och tjänstemännen svarar för att tjänste-
skrivelser innehåller alla fakta inför beslut. Det är också handläggande tjänsteman som före-
drar ärendet inför nämnden vilket möjliggör att ställa detaljerade frågor. Nämndsledamöterna 
utbildas i ny lagstiftning, deltar i workshops och gör studieresor/studiebesök med syftet att 
kompetensutvecklas och få nya erfarenheter.  
 
Vår bedömning är att tjänstemännen tar ett stort ansvar för säkerställande av att nämndsle-
damöterna kompetensutvecklas och har erforderlig information inför beslut.  
 
Vi lämnar följande rekommendationer beträffande förbättringsområden: 
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 SAMn bör försäkra sig om att nämnden styr och följer upp all verksamhet inom an-
svarsområdet. I dagsläget finns det verksamheter som inte styrs som exempelvis IT-
verksamheten. 
 

 Aktiviteter och mätvärden bör omprövas årligen för fortgående utveckling av nämn-
dernas styrning och uppföljning. 
 

 Klargörande behövs av hur de interna stödfunktionerna ska samverka med nämnder 
och förvaltningar samt vilket stöd nämnder/förvaltningar kan förvänta sig av stödfunkt-
ionerna. 

 
 
Ystad den 10 december 2013 
 

Iréne Dahl 
Certifierad kommunal revisor 
EY 
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9. Bilaga 1 - KF:s övergripande och strategiska mål samt SAMn:s 
och MN:s aktiviteter och mätvärden 2013 

 
Mål 1 - Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande kommun för boende, företagande och 
besök 
 

* Ystad är en företagsvänlig kommun 
 SAMn:s aktivitet: 

 Förbättra samverkan med näringslivet för att få en ökad förståelse för våra roller och uppdrag. 
 Tjänstegarantier 

 Mäts genom: 

 Förbättra samverkan med näringslivet för att få en ökad förståelse för våra roller och uppdrag 

 Förbättra rankningen i Fastighetsägare Syds mätning 

Mätvärde 2013 

 Resultatet ska vara bättre än föregående år 
 

 
MN:s aktivitet: 

 Handläggningstiden för bygglov ska ske inom 5 veckor förutsättningen är att ärendet är kom-
plett, följer detaljplan och är ett delegationsärende. 

Mäts genom: 

 Mätning av handläggningstider 
 Antal expedierade ärenden 

Mätvärde 2013: 

 Handläggningstid 5 veckor 
 Antal expedierade ärenden – mätning av antal ärenden per månad 

 

* Bostadsbyggandet håller en hög takt 
 SAMn:s aktivitet: 

 Planberedskapen ska vara god 

 Mäts genom: 

 Planberedskap 
 Översiktlig planering 

Mätvärde 2013 

 Planberedskap 600 bostäder 
 En översiktsplanering fysisk översiktsplanering/år 

 
 
MN:s aktivitet: 

 Handläggningstiden för bygglov ska ske inom 5 veckor förutsättningen är att ärendet är kom-
plett, följer detaljplan och är ett delegationsärende. 

Mäts genom: 

 Mätning av handläggningstider 
 Antal expedierade ärenden 

Mätvärde 2013: 

 Handläggningstid 5 veckor 
 Antal expedierade ärenden – mätning av antal ärenden per månad 

  
* Framkomligheten inom kommunen samt till och från kommunen är mycket god 
 SAMn:s aktivitet: 

 Vägar, gator, GC-vägar ska underhållas. 
 Vi ska arbeta för att nybyggnadsområdena förses med kollektivtrafik 
 Vi ska arbeta för en utbyggnad av GC-vägar inom kommunen 

 Mäts genom: 

 Underhåll av vårt huvudgatunät enligt upprättad priolista (högst prioritet har genomfartsleder) 
 Underhåll av våra huvudcykelstråk 
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Mätvärde 2013 

 Toppbeläggningar - förnyelsetakt 25/år 
 Underhåll av GC-vägar, redovisning av antal km som underhålls/år 

 
 
MN:s aktivitet: 

 Uppdatering av Lokal trafikföreskrift (LTF) kontinuerligt 
 Bevaka att det finns tillräckligt med parkeringsmöjligheter 

Mäts genom: 

 Kontroll att beslut finns i Nationell vägdatabas (NVDB). 
 Kontroll av beläggning av kommunala parkeringsplatser. 

Mätvärde 2013: 

 Uppföljningar – kontroll Geosecma. 
 Kontroll av beläggning av parkeringsplatser – 2 gånger per år. 

 

* De som bor, besöker och verkar i Ystad upplever ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv 
 SAMn:s aktivitet: 

 Ystads kommuns mötesplatser, idrottsanläggningar, parker och lekplatser ska upplevas attrak-
tiva, trygga och välvårdade. 

 Ystads kommuns samlingslokaler ska nyttjas samt hålla en god standard. 
 Mäts genom: 

 Medborgarundersökning SCB – Kritik på teknik (Undersökning av SKL 2013) 
 Nyttjandegrad av samlingslokaler samt enkäter till nyttjarna. 

Mätvärde 2013 

 Undersökningen Kritik på teknik 
 Redovisning av antal timmar/månader som lokalerna nyttjas 

 
 
MN:s aktivitet: 

 Bevakas vid bygglov - tillgänglighet 
Mäts genom: 

 Uppföljning. 
Mätvärde 2013: 

 Genomgång av beviljade bygglov – 20 st/år 
 
* Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verksamheten 
 SAMn:s aktivitet: 

 I alla sammanhang inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska folkhälsoperspektivet belysas i det 
dagliga arbetet samt vid planering, investeringar mm. 

 Mäts genom: 

 Att olika rapporter och planer arbetas fram 
Mätvärde 2013 

 Cykelplan 
 

 
MN:s aktivitet: 

 Vid bygglovsgivning ska folkhälsan beaktas. 
Mäts genom: 

 Stickprov 
Mätvärde 2013: 

 Stickprov 
 

* Ystad är ett attraktivt turistmål 
SAMn:s aktivitet: 

 Vi ska verka för att Ystads kommun upplevs som en attraktiv kommun att vistas i 
 Mäts genom: 

 Antal offentliga toaletter 
Mätvärde 2013 

 Antal budgeterade offentliga toaletter 
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MN:s aktivitet: 

 Bevaka så att kommunen bevarar en god stads- och landskapsbild samt en god byggnadskultur 
för att vara ett attraktivt turistmål. 

Mäts genom: 

 Mäts inte 
 

 
* Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund 
 SAMn:s  och MN:s aktivitet: 

 Hänsyn ska tas till alla åldrar, kön och etniska bakgrunder 
 Mäts genom: 

 Mäts inte 
 
Mål 2 - I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemö-
tande 
 

* Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald 
SAMn:s aktivitet: 

 En väg in till Plan och Bygg där mötet mellan personal och medborgare/företagare/besökare ska 
präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande. 

 Mäts genom: 

 Enkäter 
Mätvärde 2013 

 Minst 80 % ska vara nöjda 
 
 
MN:s aktivitet: 

 Utanför MN:s ansvarsområde 
 

* Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet präglar 
omsorgen 

SAMn:s och MN:s aktivitet: 

 Utanför SAMn:s och MN:s ansvarsområde 
 
* Ystads förskolor och skolor ger mycket god kunskap och utveckling i en trygg miljö 
 SAMn:s och MN:s aktivitet: 

 Utanför SAMn:s och MN:s ansvarsområde 
 
Mål 3 - Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv 

 
* Utveckla och värna om en hållbar miljö är en naturlig del av verksamheten 
 SAMn:s aktivitet: 

 Insamling av matavfall 
 Energioptimering ska fortsätta som planerat 
 Energibokslut ska göras årligen 
 Ekologiska och klimatsmarta måltider ska serveras i för- och grundskolan. 

 Mäts genom: 

 Mätningar 
Mätvärde 2013 

 Insamling av matavfall – 1 200 ton 
 Energioptimering 167:-kvm 
 Energibokslut –årligen 
 Ekologiska måltider – 9 % av totala budgeten 
 Klimatsmarta måltider – 30 st av totalt 178 måltider  

 
 
MN:s aktivitet: 

 Bevakas vid bygglovshanteringen. 
 Råd och information ska finnas på ystad.se 

Mäts genom: 

 Ingen mätning görs. 
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Mål 4 - Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 
 

* Effektivitet och fokus på kärnverksamheter 
 SAMn:s aktivitet: 

 Tilldelade resurser ska användas kostnadseffektivt 
 Kvalitet i projektering och upphandling 

Mäts genom: 

 Att högst 10 % differens mellan projekterat pris och utfallet i upphandlingen (investeringsupp-
handling) 

Mätvärde 2013 

 Går inte att utläsa 
 
 
MN:s aktivitet: 

 Utanför MN:s ansvarsområde 

 
* Skatten är oförändrad 
 SAMn:s och MN:s aktivitet: 

 Utanför nämndernas ansvarsområde 
 

* Ekonomin ska vara i balans 
 SAMn:s aktivitet: 

 Alla medarbetare ska arbeta effektivt, rationellt och strukturerat så att ekonomin hålls i balans. 
Mäts genom: 

 Tertial 1, tertial 2 och bokslut 
Mätvärde 2013 

 Tertial 1 – uppföljning, analys 
 Tertial2 – uppföljning, analys 
 Bokslut – analys 

 
 
MN:s aktivitet: 

 Myndighetsnämndens budget ska vara i balans. 
Mäts genom: 

 Tertial 1, tertial 2 och bokslut 
Mätvärde 2013 

 Tertial 1 – uppföljning, analys 
 Tertial2 – uppföljning, analys 
 Bokslut – analys 

 
Mål 5 - Finansiella mål 
 

* Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna 
* Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag 
* Det egna kapitalet ska inflationssäkras 
 SAMn:s och MN:s aktivitet: 

 Utanför nämndernas ansvarsområde, gäller samtliga strategiska mål med koppling till de finan-
siella målen. 

 
Mål 6 - Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv arbetsgivare 
 

* Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 % 
 SAMn:s aktivitet: 

 Personalen ska må bra och trivas på sin arbetsplats. 
Mäts genom: 

 Frisknärvaro och enkäter 
Mätvärde 2013 

 Frisknärvaro – 97 % 
 Medarbetarenkät – 75 % av medarbetarna ska vara nöjda 
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MN:s aktivitet: 

 Utanför MN:s ansvarsområde 

 
* Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och sociala 
förhållanden på arbetsplatsen 
 SAMn:s aktivitet: 

 Vi ska verka för att medarbetare ska uppleva en god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden på sin arbetsplats. 

Mäts genom: 

 Enkäter 
 Uppföljning av arbetsmiljön 

Mätvärde 2013 

 Enkäter – 75 % av medarbetarna är nöjda 
 Skyddsronder – årligen 

 
 
MN:s aktivitet: 

 Utanför MN:s ansvarsområde 

 

 
* Ystads kommuns medarbetare har rätt kompetens 
 SAMn:s aktivitet: 

 Medarbetarna ska utifrån det behov som finns ha den kompetens som känns nödvändig för att 
kunna utföra ett gott arbete. 

Mäts genom: 

 Ingen mätning görs. 
Mätvärde 2013 

 Överenskommes vid medarbetarsamtal 
 
 
MN:s aktivitet: 

 Utanför MN:s ansvarsområde 
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10. Bilaga 2 - Källor 

10.1. Intervjuer 

Kerstin Wulff, förvaltningschef 
Anna Möller, planchef 
Malin Gûlich, bygglovschef 
Olof Hûbner, fastighetschef 
Roger Nilsson, IT-chef 

10.2. Dokument 

Nämndernas aktiviteter och nyckeltal 2011 – 2014 (med särskild fokus på 2013 i granskning-
en) 
Måltavla 2014 
Årsredovisning 2012 
Tertialrapport 2, 2013 
Budget 2013 
Interna kontrollplaner 2013 
Riskanalys 2011 - 2013 
Protokoll från SAM 2013 
Sammanställning Mossbylund 25 – 26 april 2013 
Delrapport fastighetsutredning samordnad fastighetsförvaltning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


