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Beslut

Byggnadsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-25 och översänder det
som sitt svar till Kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet

I kommunrevisionens revisionsrapport ”Grundläggande granskning 2018” framgår det att
byggnadsnämndens verksamhet i stort har styrts utifrån de mål som kommunfullmäktige beslutat.
Likaså konstateras att byggnadsnämnden följer kommunens anvisningar för intern kontroll samt
att protokoll och beslutsunderlag i all väsentlighet är tydliga.
Granskningsrapporten har identifierat att byggnadsnämnden bör tydliggöra hur nämnden arbetar
med att bidra till kommunfullmäktiges direktiv.
Byggnadsnämnden har under 2018 arbetat med kommunfullmäktiges direktiv att
försörjningsstödet ska minska genom att kommunen ska tillhandahålla arbete, praktikplats eller
studier.
De åtgärder som byggnadsnämnden vidtagit för att arbeta med kommunfullmäktiges direktiv är
att byggnadsnämnden har tagit emot praktikanter från yrkesförberedande utbildningar och
PRAO-elever från årskurs åtta. Byggnadsnämnden har anställt personer som av olika anledningar
har svårare att komma in eller tillbaka på arbetsmarknaden med ekonomiskt stöd från
Arbetsförmedlingen. Detta har gjorts under många år historiskt sett. Det har skett även under
2018 och under året har två personer sommarjobbat på bygglovsavdelningen på
byggnadsförvaltningen. Under året har två personer gjort yrkespraktik på bygglovavdelningen
och en person har gjort sin yrkespraktik på mätningsavdelningen. Praktikanterna går på en
yrkeshögskola och studerar till bygglovshandläggare respektive mätningsingenjör. En av
bygglovspraktikanterna har anställts och påbörjar sin tjänst som bygglovshandläggare under
2019. Förvaltningen har tagit emot tre stycken PRAO-elever från årskurs 8. Byggnadsnämnden
har anställt två personer med ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen.
Att ta emot praktikanter är ett effektivt sätt att bädda för en framtida god kompetensförsörjning,
likaså att ta emot PRAO-elever utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. En annan effekt är också en
kompetenshöjning hos de medarbetare som är handledare åt praktikanterna och en möjlig källa
till kommunens kompetensförsörjning av nya chefer på lång sikt.
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Byggnadsnämndens bygglovs-, kart- och mätverksamheter är gemensamt ansvariga för
genomförandet av kommunfullmäktiges direktiv. Verksamheterna har tagit emot praktikanter från
yrkesförberedande utbildningar och PRAO-elever från årskurs åtta, samt haft sommarjobbare
under sommarperioden 2018.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2019-05-02, förslag: Byggnadsnämnden antar förvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 2019-04-25 och översänder det som sitt svar till Kommunrevisionen.
Byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-24
Revisionsrapport, Kungsbacka kommun grundläggande granskning 2018, mars 2019
Följebrev från kommunrevisionen och Ernst & Young, april 2019

Beslutsgång

Ordförande Heinrich Kaufmann (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att byggnadsnämnden bifaller det.

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen, kommunrevision@kungsbacka.se
Stefan Strömgren, kommunrevisor för byggnadsnämnden,
stefan.stromgren@kungsbacka.se
thomas.edin@se.ey.com
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2019-04-25
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-25 och
översänder det som sitt svar till kommunrevisionen.

Dnr

BN/2019:77

Sammanfattning
I kommunrevisionens revisionsrapport ”Grundläggande granskning 2018” framgår
det att byggnadsnämndens verksamhet i stort har styrts utifrån de mål som
kommunfullmäktige beslutat. Likaså konstateras att byggnadsnämnden följer
kommunens anvisningar för intern kontroll samt att protokoll och beslutsunderlag i
all väsentlighet är tydliga.
Granskningsrapporten har identifierat att byggnadsnämnden bör tydliggöra hur
nämnden arbetar med att bidra till kommunfullmäktiges direktiv.
Byggnadsnämnden har under 2018 arbetat med Kommunfullmäktiges direktiv att
försörjningsstödet ska minska genom att kommunen ska tillhandahålla arbete,
praktikplats eller studier.

KUB1000, v2.0, 2012-05-23

De åtgärder som Byggnadsnämnden vidtagit för att arbeta med kommunfullmäktiges
direktiv är att Byggnadsnämnden har tagit emot praktikanter från yrkesförberedande
utbildningar och PRAO-elever från årskurs åtta. Byggnadsnämnden har anställt
personer som av olika anledningar har svårare att komma in eller tillbaka på
arbetsmarknaden med ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Detta har gjorts
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under många år historiskt sett. Det har skett även under 2018 och under året har två
personer sommarjobbat på bygglovsavdelningen på Byggnadsförvaltningen. Under
året har två personer gjort yrkespraktik på bygglovavdelningen och en person har
gjort sin yrkespraktik på mätningsavdelningen. Praktikanterna går på en
Yrkeshögskola och studerar till bygglovshandläggare respektive mätningsingenjör.
En av bygglovspraktikanterna har anställts och påbörjar sin tjänst som
bygglovshandläggare under 2019. Förvaltningen har tagit emot tre stycken PRAOelever från årskurs 8. Byggnadsnämnden har anställt två personer med ekonomiskt
stöd från Arbetsförmedlingen.
Att ta emot praktikanter är ett effektivt sätt att bädda för en framtida god
kompetensförsörjning, likaså att ta emot PRAO-elever utifrån ett mer långsiktigt
perspektiv. En annan effekt är också en kompetenshöjning hos de medarbetare som
är handledare åt praktikanterna och en möjlig källa till kommunens
kompetensförsörjning av nya chefer på lång sikt.
Byggnadsnämndens bygglovs-, kart- och mätverksamheter är gemensamt ansvariga
för genomförandet av kommunfullmäktiges direktiv. Verksamheterna har tagit emot
praktikanter från yrkesförberedande utbildningar och PRAO-elever från årskurs åtta,
samt haft sommarjobbare under sommarperioden 2018.
Beslutsunderlag
Byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-24
Revisionsrapport, Kungsbacka kommun grundläggande granskning 2018, mars 2019
Följebrev från kommunrevisionen och Ernst & Young, april 2019
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