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Sammanfattning 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat styrning och 
ledning av samhällsbyggnadsverksamheten. Granskningen fokuserar på verksamhets-
styrning. I granskningen ingår även att bedöma om det finns risk för jäv mellan myndighets-
utövning och verkställighet. Följande iakttagelser har gjorts: 
 
Styrning och uppföljning 
Hylte kommun har tagit fram en tydlig och väl genomarbetad styrmodell som tar ett 
helhetsgrepp om den kommunala verksamheten avseende ekonomi och kvalitet. Kommunen 
har på ett föredömligt sätt utvecklat servicegarantier och möjlighet för medborgarna att 
framföra synpunkter.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden följer regelbundet följer upp förvaltningens verkställighet genom 
avstämning av aktivitetsplanen. Dock är det viktigt att aktivitetsplanen säkerställer följsamhet 
till samtliga uppdrag som ges i Mål och resursplanen. 
 
Den interna kontrollen kan systematiseras och utvecklas samt kopplas samman med 
kommunens styrmodell. I dag saknas interna kontrollplaner som bygger på riskbedömningar. 
 
Ledning 
Uppdragsbeskrivningarna till cheferna kan stärkas och utvecklas bland annat med 
klargörande av prestation och resultat för varje enskilt chefsuppdrag. Avsaknad av 
uppdragsbeskrivning försvårar uppföljning och värdering av uppnådda resultat exempelvis i 
ett medarbetarsamtal. 
 
Det är angeläget att en genomlysning görs av bemanningen inom hela samhällsbyggnads-
förvaltningen mot bakgrund av att: 

• enhetscheferna genomgående påtalar behov av utökad bemanning,  
• det köps in konsultinsatser för stora belopp,  
• chefsbemanningen är dubbelt så hög som riktmärket i organisationsöversynen och 
• konsult har konstaterat övertalighet inom utförarenheten. 

 
Det är vanligt förekommande att förvaltningens tjänstemän arbetar i bostaden varför behov 
finns av policy och regler för vad som gäller när arbetet utförs på annan plats än kontoret.   
 
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns en affärs- och resultatenhet som har uppdraget 
att skapa affärsmässighet i form av en förvaltningsintern beställare- och utförarorganisation. 
Ett mödosamt utvecklingsarbete pågår för att få den förvaltningsinterna beställare- och 
utförarorganisationen att fungera och flera utvecklingsområden kvarstår. Det är angeläget att 
samhällsbyggnadsnämnden följer förändringsarbetet och att enheten stöttas i 
förändringsprocessen. 
 
Affärs- och resultatenheten har även uppdraget att vara en utförarorganisation i förhållande 
till andra nämnder och förvaltningar. Det är angeläget att samhällsbyggnadsnämnden 
förvissar sig om att affärs- och resultatenheten utvecklar ett tvärsektoriellt affärsmässigt 
seende. 
 
Jäv 
Kommunen uppfattas ha vidtagit nödvändiga åtgärder för att undvika jäv vid tillsyn över 
verksamhet som kommunen själv bedriver. 
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1. Inledning 

1.1 Uppdraget 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat styrning och 
ledning av samhällsbyggnadsverksamheten. Granskningen fokuserar på verksamhets-
styrning. I granskningen ingår även att bedöma om det finns risk för jäv mellan myndighets-
utövning och verkställighet. 

Revisionsfrågor: 

Styrning 

• Har tillsynsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden tagit fram mål och tjänste-
garantier för verksamheten? Hur har målen fångats av förvaltningen? Hur följer 
nämnden upp måluppfyllelsen? Finns det en intern kontroll kopplad till 
verksamhetsstyrningen? 

Ledning 

• Hur leds förvaltningsorganisationen? Har chefer och medarbetare 
uppdragsbeskrivningar/arbetsbeskrivningar? Vet alla sitt uppdrag/uppgift? Följs 
arbetet upp i medarbetarsamtal? Görs bedömningar av om bemanningen är 
tillräcklig?  

Jäv 

• Hur utövas myndighetsutövning respektive verkställighet inom 
förvaltningsorganisationen? Hur sker säkerställande att risken för jäv minimeras? 

1.2 Genomförande 
Granskningen bygger på relevant dokumentation som policydokument, protokoll, 
uppdragsbeskrivningar, enkätundersökningar och utredningar.  

Intervjuer har gjorts med samhällsbyggnadschefen samt chefen för affärs- och 
resultatenheten, chefen för utförarenheten, miljöchefen, stadsarkitekt/plan- och byggchefen.  

2. Två nämnder och en förvaltning 

Samhällsbyggnadsverksamheten styrs av och leds av två nämnder, tillsynsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden. Nämnderna har en gemensam förvaltning, samhällsbyggnads-
förvaltningen. 

Båda nämnderna har uppgiften att fullgöra kommunens uppgifter inom bygg- och 
miljöområdet samt de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras inom plan- och 
byggnadsväsendet respektive miljö- och hälsoskyddsområdet. Anledningen till två nämnder 
är att tillsynsnämnden endast svarar för prövning och tillstånd av sådan verksamhet som 
samhällsbyggnadsnämnden i Hylte kommun bedriver. Enligt kommunallagen får en nämnd 
inte utöva tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver varför två nämnder har 
skapats. 
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3. Nämndernas styrning och uppföljning 

Av nämndernas reglemente framgår att respektive nämnd skall tillse att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt föreskrifter och 
lagstiftning. 

3.1 Mål och resursplan - ett viktigt styrdokument 
Fullmäktige har antagit Mål och resursplan för 2010 – 2012 som även klargör kommunens 
nya styrmodell. Styrmodellen ska främja helhetssyn och samverkan inom kommun-
koncernen. Genom styrmodellen har politikers och tjänstemäns roller tydliggjorts. Exempelvis 
framgår det att politikens uppgift är att ange mål och göra prioriteringar samt svara för den 
strategiska styrningen och ledningen. Tjänstemännens uppgift är att svara för verkställighet 
och den operativa styrningen och ledningen. 
 
Det framgår av Mål- och resursplanen att Hylte kommun ska utveckla sin styr- och 
uppföljningsprocess fram till och med 2010. Beträffande samhällsbyggnadsnämnden och 
tillsynsnämnden innehåller planen ekonomisk planering, kommande investeringar och 
beskrivning av nämndernas olika verksamheter samt serviceåtagande och indikatorer. Även 
verksamheternas utveckling redovisas och verksamhetsmål med indikatorer. 
 
I samband med införande av serviceåtaganden infördes även en rutin för synpunktshan-
tering. Syftet med synpunktshanteringen är att på ett professionellt sätt hantera positiva och 
negativa synpunkter från brukare/medborgare. En kvalitetsgrupp har skapats för samordning 
av kommunens kvalitetsarbete och kommunen har en strävan att få en naturlig koppling 
mellan ekonomi och kvalitet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden och tillsynsnämnden har antagit Mål- och resursplanen som sitt 
eget styrdokument. Det är ett förtydligande att planen ska fungera som nämndernas styr-
instrument avseende kvalitetsmål och ekonomi. Genom serviceåtaganden och utvecklings-
mål blir det tydliggjort vad som ska uppnås inom nämndernas olika verksamhetsområden. 

3.2 Nämndernas uppföljning 
Hylte kommun har tagit fram ett årshjul 2010 för uppföljning och redovisning. Hjulet visar 
vilka kvalitets- och ekonomiska uppföljningar som ska göras och när i tiden de ska vara 
färdigställda. Det finns även ett årshjul för Mål- och resursplanearbetet. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram en aktivitetsplan som beskriver de 
arbetsuppgifter som kontoret ska arbeta med under året och när de ska vara färdigställda. 
Aktivitetsplanen redovisas fortlöpande för samhällsbyggnadsnämnden vilket protokollen 
2010 visar. Motsvarande redovisning finns inte i tillsynsnämnden. Genom aktivitetsplanen 
kan samhällsbyggnadsnämnden följa upp verksamhetens arbete. Dock är det angeläget att 
aktivitetsplanen även säkerställer måluppfyllelse, utveckling av servicegarantier och 
följsamheten till samtliga uppdrag som ges i Mål- och resursplanen. 
 
Det framgår av protokollen att redovisning och uppföljning har gjorts av ekonomi och kvalitet 
under innevarande år. Dock saknar nämnderna ett systematiskt arbetssätt för intern kontroll 
som har sin utgångspunkt i riskbedömningar. Det finns ingen intern kontrollplan som följs upp 
och redovisas till kommunstyrelsen. 
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Beträffande uppföljning av serviceåtaganden följs varje bygglovsärende upp var för sig. 
Klagomål åtgärdas enligt de intervjuade omgående. 

4. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

År 2007 trädde en ny organisation i kraft. Organisationsförändringen utvärderades 2009 och 
ett antal områden identifierades som behöver utvecklas ytterligare.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen leds av en förvaltningschef. Förvaltningen är indelad i stab, 
tekniskt område/affärs- och resultatenhet, bygg- och planenhet samt miljöenhet. Varje enhet 
förutom staben leds av en enhetschef, staben finns direkt under förvaltningschefen. Samtliga 
chefer är anställda av kommunstyrelsen. 
 
Det saknas uppdragsbeskrivningar som klargör vilka prestationer och resultat som ska 
uppnås av varje enskild chef inom förvaltningen. I dag finns en generell uppdragsbeskrivning 
som omfattar alla förvaltningschefer.  Det finns också en generell arbetsbeskrivning för alla 
chefstjänster i kommun. De intervjuade cheferna uppger att de ”gör vad lagstiftningen kräver 
samt vad som beslutats i budget, styrdokument, aktivitetsplan och andra verksamhetsplaner 
samt servicegarantier”.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en arbetsbeskrivning och bemanningsplan för de 
olika enheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Den nya organisationen har riktmärket att en chef ska leda 20 medarbetare. Vid 
granskningstillfället i juni 2010 fanns det 106 anställda inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
varav 9 chefer inklusive förvaltningschefen. Därtill fanns också samordnare vilket kan ses 
som en form av ledningsbefattning. Med utgångspunkt från riktmärket är samhällsbyggnads-
förvaltningen väl försedd med chefer/ledare. 
 
Enligt intervju är cheferna på samhällsbyggnadsförvaltningen samtidigt handläggare och 
specialister. Chefskapet är endast en del av respektive befattning och varierar mellan olika 
enheter. Exempelvis framhålls att kost- och lokalvårdschefen samt chefen för utförarenheten 
har störst andel arbetsledning i sina tjänster.  
 
Förvaltningschefen och stadsarkitekten är anställda med avtalad rätt att arbeta borta från 
arbetsplatsen en dag i veckan. I övrigt är det i undantagsfall som arbete från bostaden 
medges och särskild tillåtelse krävs vid varje tillfälle. Kommunen har ingen policy eller andra 
regler för vad som gäller när kommunala tjänstemän arbetar hemifrån. Dock påtalas det från 
förvaltningen att samma regler gäller oavsett om tjänstemannen arbetar från sitt kontor eller 
från annan plats. Arbetstiden registreras alltid i kommunens personalhanteringssystem 
(HEROMA). 
 
Konsulter med specialkompetens i olika frågor köps regelbundet in till samhällsbyggnads-
förvaltningens olika verksamheter. Förklaringen är att en kommun av Hyltes storlek inte kan 
tillhandahålla alla kompetenser i den egna bemanningen. Samtliga verksamheter har enligt 
förvaltningschefen möjlighet att köpa in den kompetens som behövs. 
 
Förvaltningschefen träffar regelbundet enhetscheferna och de utgör tillsammans 
förvaltningens ledningsgrupp. Vanligtvis träffas de en gång i veckan. En gång i månaden 
träffas samtliga chefer i kommunen i ett strategiskt ledningsmöte. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen beskriver sig ofta ”stå på två ben”. Ett ben består av affärs- 
och resultatenheten eller operativa verksamheter. Det andra benet består av tillstånds- och 
tillsynsuppgifter.  

4.1 Tekniska området/affärs- och resultatenhet 
 
Affärs- och resultatenheten leds av en teknisk chef och inom enheten finns följande 
verksamheter:  

• Hylte vatten och renhållning – verksamheten leds av en vatten- och renhållningschef 
• Fastigheter och idrottsanläggningar – verksamheten leds av tekniska chefen 
• Kost och lokalvård – verksamheten leds av en kost- och städchef 
• Park, skog, badplatser, gata, trafik och kollektivtrafik – verksamheten leds av 

tekniska chefen 
• Utförarenhet - verksamheten leds av chefen för utförarenheten 

 
Den tekniska chefen har inte bara ledningsansvar över enheten utan även ett operativt 
ansvar för stora delar av verksamheten. Enheten håller på att byggas upp och det har funnits 
många brister som har behövt åtgärdas, exempelvis har det saknats underhållsplaner. Enligt 
de intervjuade har verksamheten utvecklats på många punkter de senaste åren men det 
finns fortfarande verksamhetsområden som behöver stärkas.  
 
Affärs- och resultatenheten har en intern beställare och utförarorganisation. Därutöver 
fungerar en stor del av enheten som utförarorganisation gentemot andra 
nämnder/förvaltningar. Exempelvis är enheten utförare åt skola, förskola, äldreomsorg och 
fritidsverksamhet när det gäller kosthåll, städning, fastigheter/lokaler och fritidsanläggningar. 
Det saknas rutinbeskrivningar för hur samverkan ska ske mellan affärs- och resultatenheten 
samt ”brukarna” i andra förvaltningar/nämnder.  
 
Samtidigt som affärs- och resultatenheten arbetar för att stärka upp enheten finns det andra 
arbetsuppgifter som är krävande. Exempelvis har upphandlingar enligt LOU (Lagen om 
offentlig upphandling) blivit mera komplexa. Enligt förvaltningen finns det en tydlig trend att 
allt oftare begära överprövning av upphandlingsbeslut. Lagstiftningen är komplicerad och 
enheten behöver tillgång till juridisk kompetens, det stöd som finns att tillgå genom 
kommunjurist och upphandlingskompetens i annan kommun bedöms inte som tillräckligt. 
Andra uppgifter som tillkommit är krav på besiktningar och kontroller vilket tar tid.  
  
Den befintliga bemanningen inom enheten bedöms i dag som otillräcklig varför 
konsulttjänster regelbundet köps in. Enligt förvaltningen är det ett medvetet val av nämnden 
att ha en låg permanent bemanning och istället anlita extern kompetens vid hög 
arbetsbelastning. Behovet av sakkunskap är olika för olika projekt. Hylte kommun har ingen 
möjlighet att anställa alla de experter som behövs vid olika tillfällen. 
 
Utförarenhet 
Inom affärs- och resultatenheten finns en intern ”beställare och utförareorganisation”. De 
olika avdelningarna inom enheten ska beställa servicetjänster av utförarenheten. Enheten 
har arbetat med att finna formerna för hur beställningar ska tas emot och kopplas till 
arbetsorder samt hur utförandet ska kopplas till tidrapportering och fakturering. Det har varit 
ett tungt arbete att ändra om medarbetarnas invanda arbetsmönster till ett mera 
affärsmässigt seende. Medarbetarna har haft svårt att se syftet med förändringen. Chefen för 
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utförarenheten påtalar att det återstår utvecklingsarbete och det trots att många förbättringar 
har genomförts.  
 
Enligt intervjuer behövs rutiner för hur utförarenheten och beställarna ska samspela samt ett 
klargörande av gränssnittet mellan att beställa respektive utföra. Gränsdragningsproblem 
finns exempelvis beträffande vad som fastighetsförvaltning respektive fastighetsservice samt 
hur den ekonomiska ersättningen ska regleras. En gränsdragningslista har gjorts för att räta 
ut oklarheterna.  
 
När utförarenheten startade fanns det brister i dokumentation eller bedömning som visade 
omfattningen på servicebehovet exempelvis dokumentation som visar behovet/omfattningen 
av gräsklippning, parkskötsel eller fastighetsservice. Utförarenheten har gjort olika 
volymberäkningar och arbetet pågår fortfarande. En karta har även tagits fram som visar alla 
”arbetsställen” i kommunen. Utförarenheten har också fått kontroll över maskinparken och 
hur maskinerna nyttjas. Strävan är att utförarenheten ska var lika effektiv som om den hade 
drivits i privat regi. 
 
En genomlysning/utredning har gjorts av bemanningen för fastighetsskötsel. Konsulten 
redovisade en övertalighet i förhållande till bemanningsbehovet utifrån ett 
branschgenomsnitt. Medarbetarna inom utförarenheten har reagerat och bedömer 
överkapaciteten som felaktigt varför en intern utredning har påbörjats i frågan.  

4.2 Plan- och byggenhet 

Enheten leds av en stadsarkitekt/plan och byggchef. Förutom chefen finns ytterligare 6 
medarbetare inom enheten. 
 
Bland annat arbetar enheten med översiktsplaner, detaljplaner, områdesplaner, 
bygganmälan, obligatoriska ventilationskontroller, bostadsanpassningsärenden, kartor och 
GIS, exploateringsfrågor samt bygglovsansökningar. Årligen hanteras ca 225 
bygglovsärenden varav flera rör ombyggnationer inom industrin. Cirka 15-20 ärenden årligen 
rör nybyggnation av villor. Bygglovshanteringen är krävande även när det gäller tämligen 
enkla ärenden. Anledningen är brister i ansökningshandlingarna. 
 
Enheten uppger att behov finns av ytterligare två medarbetare för att bland annat göra de 
inspektioner som kommer att bli krav enligt ny och omarbetad plan- och bygglag (PBL).  

4.3 Miljöenhet 

Det finns olika uppfattningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen beträffande miljöenhetens 
lokala mål. Miljöenheten påtalar avsaknad av lokala mål för verksamheten. Däremot finns 
serviceåtaganden som följs upp två gånger per år. Förvaltningschefen påtalar att 
miljöenheten har lokala mål för verksamheten. Målen anges i mål- och resursplanen, 
tillsynsplanen och som serviceåtaganden. Ett klargörande behövs av vad som skiljer sig 
beträffande tolkningen av lokala mål. 
 
Inom miljöverksamheten finns 3,25 personer men enligt uppgift finns behov av 5,5 personer. 
Eftersom bemanningen inte räcker till genomförs enligt uppgift hälften av livsmedelstillsynen 
och beträffande miljöskyddet följs endast de största företagen upp. Planerad tillsyn 
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genomförs i liten omfattning. Enligt uppgift har nämnderna informerats om 
personalsituationen och i vilken omfattning miljöärenden kan fullgöras.  
 
I staben finns en tjänst 0,75 varav 0,25 används för miljöfrågor. Främst handlar det om 
uppgifter enligt tidigare Agenda 21. 

5. Jäv 

Enligt kommunallagen får en nämnd inte utföra tillsyn över verksamhet som nämnden själv 
bedriver. Däremot strider det inte mot kommunallagen att ha drift och tillsyn under samma 
förvaltning. För att undvika jäv Hylte kommun tillskapat en tillsynsnämnd och en 
samhällsbyggnadsnämnd varav tillsynsnämnden endast svarar för tillsyn av 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter.  
 
Kommunen har följt de rekommendationer som lämnats i frågan från Sveriges Kommuner 
och Lansting. Länsstyrelsen har gjort en tillsyn i frågan men fann inget att kritisera enligt 
uppgift. 
 
För att minska risken för jäv har förvaltningschefen ingen delegation på frågor som faller 
under tillsynsnämnden. 
 

6. Analys och kommentar 

6.1 Styrning och uppföljning 
Hylte kommun har tagit fram en tydlig och väl genomarbetad styrmodell som tar ett 
helhetsgrepp om den kommunala verksamheten avseende ekonomi och kvalitet. Kommunen 
har på ett föredömligt sätt utvecklat servicegarantier och möjlighet för medborgarna att 
framföra synpunkter.  
 
Mål och resursplanen är ett viktigt styrdokument som antagits av fullmäktige. Av 
styrdokumentet framgår exempelvis vad som gäller beträffande varje nämnds 
serviceåtagande, mål och utvecklingsområden samt hur uppföljning och kvalitetssäkring ska 
ske. Nämnderna har antagit mål- och resursplanen som sin egen och därmed gjort ett 
förtydligande att planen ska följas/verkställas. 
 
Det finns framtagna årshjul 2010 för arbetet med mål- och resursplanering samt uppföljning 
och redovisning. Samhällsbyggnadsnämnden och tillsynsnämnden planerar och följer upp i 
enlighet med årshjulen. Uppföljning görs av kvalitet och ekonomi. 
 
Av nämndernas protokoll framgår att samhällsbyggnadsnämnden regelbundet följer upp 
verksamheternas verkställighet genom avstämning av aktivitetsplanen. Dock är det viktigt att 
aktivitetsplanen säkerställer följsamhet till samtliga uppdrag som ges i Mål och resursplanen. 
 
Däremot arbetar inte nämnderna med intern kontroll på ett systematiskt sätt med 
utgångspunkt från riskbedömningar. Dock görs regelbundet olika formera av uppföljningar. 
Framöver är det angeläget att den interna kontrollen utvecklas och sammankopplas med 
styrmodellen både på nämndsnivå samt kommunövergripande.  
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6.2 Ledning 
 
Uppdragsbeskrivningarna till cheferna kan stärkas och utvecklas bland annat med 
klargörande av prestation och resultat för varje enskilt chefsuppdrag. Utan ett tydligt uppdrag 
blir upp till varje chef att forma sitt uppdrag utifrån en egen bedömning. Avsaknad av 
uppdragsbeskrivning försvårar uppföljning och värdering av uppnådda resultat exempelvis i 
ett medarbetarsamtal. 
 
Det är angeläget att en genomlysning görs av bemanningen inom hela samhällsbyggnads-
förvaltningen mot bakgrund av att: 
 

• enhetscheferna genomgående påtalar behov av ytterligare tjänster/bemanning,  

• det köps in konsultinsatser för stora belopp,  

• chefsbemanningen är högre än riktmärket i organisationsöversynen och 

• övertalighet har konstaterats inom utförarenheten. 
 

Ett klargörande behövs om bemanningen är optimal utifrån de uppdrag/uppgifter som ska 
utföras eller om justeringar måste göras. Ett annat sätt att klara bemanningsbehovet är att 
utveckla samverkan med grannkommuner eller i andra former vilket påtalats i Mål- och 
resursplanen.  
 
Eftersom arbete från bostaden är vanligt förekommande inom samhällsbyggnads-
förvaltningen behövs en policy och regler för vad som gäller när arbetet utförs på annan plats 
än kontoret.   
 
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns en affärs- och resultatenhet som har uppdraget 
att skapa affärsmässighet i form av en förvaltningsintern beställare- och utförarorganisation. 
Ett mödosamt utvecklingsarbete pågår för att få den förvaltningsinterna beställare- och 
utförarorganisationen att fungera och flera utvecklingsområden kvarstår. Det är angeläget att 
samhällsbyggnadsnämnden följer förändringsarbetet och att enheten stöttas i 
förändringsprocessen. 
 
Affärs- och resultatenheten har inte bara uppdraget att vara en intern beställare- och 
utförarorganisation utan är också en utförarorganisation i förhållande till andra nämnder och 
förvaltningar. Det gäller exempelvis beträffade fastigheter/lokaler, kosthåll och städ. Det är  
servicefunktioner som förutsätter konkret samverkan över nämnds-/förvaltningsgränser. Det 
ställer krav på ”affärsmässighet” och att funktionerna förvissar sig om att de har ”nöjda 
kunder”. Samtidigt förutsätter det att verksamheterna som avropar tjänster kan göra tydliga 
beställningar. Det är angeläget att samhällsbyggnadsnämnden förvissar sig om att affärs- 
och resultatenheten utvecklar ett tvärsektoriellt affärsmässigt seende.  

6.3 Jäv 
Kommunen uppfattas ha vidtagit åtgärder för att undvika jäv vid tillsyn över verksamhet som 
kommunen själv bedriver. 
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6.4 Övrig fråga beträffande samverkan 
Beträffande samhällsbyggnadsförvaltningens samverkan med andra nämnder och 
förvaltningar har avstängning av vatten varit ett ämne som kommit upp under granskningen. 
Det har påtalats att beslut om avstängning som tas av ekonomikontoret på grund av obetald 
räkning inte alltid verkställs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen verkställs inte ekonomikontorets beslut om avstängning utan 
andra beslut tas i frågan och på olika nivåer inom verksamheten.  
 
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte ekonomikontoret fatta beslut om avstängning 
av vatten. Det finns tydliga rutiner och åtgärden verkställs av samhällsbyggnadskontoret efter 
sedvanlig prövning i enlighet med va-lagen. En avstängning får exempelvis inte risker 
människors hälsa. 
 
Det kan konstateras att det behövs ett samlat grepp om frågan. Ett klargörande behövs av 
hur rutinen ska hanteras och vem som tar beslutet samt hur verkställighet ska ske. 
 

Hylte den 30 augusti 2010 

 

Iréne Dahl 

Ernst & Young 


