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Revisionsrapport giillande granskning av kommunens bygglovs-
process

De fijrtroendevalda revisorerna har utifrfln sin riskanalys bedomt att det dr vdsentligt att
kommunens bygglovsprocess dr tillfredsstdllande och har ddrfcjr beslutat om att ge pwC i
uppdrag att genomfora en granskning kring bygglovsverksamheten.

D en s annmanfan and e b ed iimning en iir att by g gno.d.sniirnnd ens hantering
au bygglouqprocessen iir effektiu och iindo,rndrlsenlig.

Utifren erhflllen information kan vi konstatera att lagstiftningens intentioner kring
handltiggningstider uppnfls. I ett fetal fall har beslut dragit ut pi tiden i vdntan pfr
ndmndbeslut over sommarmflnaderna. Avdelningens bemanning svarar ddrmed upp vdl
pi lagens krav pfl handldggningstider.

Mot bakgrund av att avdelningen har vdl inarbetade och dokumenterade rutiner samt
uppfyller lagstiftningens krav kring handldggningstider bedtimer vi att byggnadsndmn-
den har rutiner frir bygglovshanteringen som syftar till en effektiv bygglovsprocess.

Uppfciljningar i ndmnd genomfcirs i samband med kvartalsrapporter, delirsrapport och
flrsredovisning. Dessa g<irs med avseende pfl siv:il ekonomin som att handldggningen av
bygglov lever upp till lagens krav. Avseende ndmndens mfll kan vi konstatera att samtliga
mdtbara mfll utom ett uppfylls f<ir perioden. Ndmndens mfll stdller hiigre krav dn plan-
och bygglagen varfcjr lagens krav <jvertrlffas trots att ett mil inte rir uppfyllt.

Vflr bedcimning [r att medarbetare vid byggavdelningen ges god mrijlighet till kontinuer-
lig och dndamilsenlig kompetensutveckling inom ramen fcjr sitt arbete.

Kommunens NKl-underscikning ger indikationer pfl att majoriteten av de tillfrflgade dr
nojda med bygglovsavdelningens bemotande och service. Ddremot dr kommunens resul-
tat nflgot l6gre dn tidigare flr och kommunen hamnar pfl plats 14 av samtliga kommuner
ddr SBA genomfcirt underscjkningen. Detta indikerar att det finns ytterligare potential till
bdttre betygsindex i kommande undersokningar.
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Rapporten ijversdndes hdrmed till byggnadsnimnden med begdran om kommentarer till
granskningsresultatet samt, for kdnnedom, till kommunstpelsen och kommunfullmdkti-
ges presidium. Vi vill ha ndmndens svar senast den r december zor8.
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