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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en 

granskning av kommunstyrelsens ansvar för myndighetsutövningen genom jävsutskottet. 

Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 

handläggning vid myndighetsutövning genom jävsutskottet. 

 

På en övergripande nivå är det tydligt i reglemente vilka ärenden som ska till jävsutskottet 

respektive samhällsbyggnadsnämnden. Dock finns ett behov av att tydliggöra hur fördelningen 

ska se ut i praktiken. Vi konstaterar att det finns otydligheter kring hur fördelningen sett ut i 

vissa ärenden. Jävsutskottet har beslutat om ärenden som tillhör stadsutvecklingsprojektet 

och för vilket kommundirektören är projektägare och kommunstyrelsens presidium ingår i 

styrgrupp. Dåvarande kommundirektör har också undertecknat aktuella tjänsteskrivelser till 

jävsutskottet. Vi anser att både kommundirektör och jävsutskottet bör anses som jäviga i de 

beslut som utskottet fattat kopplat till stadsutvecklingsprojektet. Denna hantering av ärenden 

medför ytterligare risker avseende jäv och risk för förtroendeskada. 

 

Delegationen från kommunstyrelsen gällande miljö- och byggfrågor går direkt till 

myndighetsavdelningen. Myndighetsavdelningen är genom att vara en egen avdelning åtskild 

från övrig teknisk verksamhet. Delegationen och förvaltningsorganisationen bidrar till minskad 

risk för jäv. Beslutanderätt inom miljö- och byggfrågor är dock i flera fall delegerad till både 

jävsutskottet och flera anställda. Det går inte att utläsa vilka ärenden som ska beslutas av 

utskottet istället för tjänstepersoner. Det framgår inte heller vilken eller vilka tjänstepersoner 

som i första hand ska fatta beslut. Detta skapar otydlighet gällande beslutsmandat.  

 

Granskningen visar att det finns gemensamma rutiner för handläggning och ärendeberedning 

oavsett beslut i samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som bidrar till likabehandling, 

rättssäkerhet samt transparens och insyn. Det finns riktlinjer och rutiner för 

myndighetsutövningen som möjliggör efterlevnad av aktuell lagstiftning.  

Stickprovsgranskningen visar däremot på vissa brister avseende följsamhet till lagstiftning och 

riktlinjer.   

 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig handläggning 

vid myndighetsutövning genom jävsutskottet. Utifrån granskningen lämnar vi följande 

rekommendationer till kommunstyrelsen:  

 Tydliggör delegationsordningen för jävsutskott och tjänstepersoner vad gäller miljö- och 

byggfrågor.  

 Tillse att de obligatoriska moment som anges i plan- och bygglagen gällande 

handläggningen av bygglov efterlevs.  

 Tillse att samtliga av jävsutskottets beslut i myndighetsärenden innehåller en tydlig 

motivering av beslutet.  

 Tillse efterlevnad av rutinen gällande att det i tjänsteskrivelsen ska anges varför 

samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste överlämnas för 

beslut på delegation av kommunstyrelsen. 

 Säkerställ att roller- och ansvar i projekt utifrån kommunens projektmodell beaktas vid 

handläggning och fördelning av ärenden.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har i årets risk och väsentlighetsanalys bedömt det som 

väsentligt att genomföra en fördjupad granskning avseende myndighetsutövning i jävsutskottet 

samt följa upp hanteringen av de risker som framkom i en granskning som genomfördes 2015. 

Hela bakgrunden till granskningen framgår i bilaga 1.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 
handläggning vid myndighetsutövning genom jävsutskottet.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  
 

 Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning av 

myndighetsutövningen?  

• Är det tydligt vilka ärenden som ska hanteras av jävsutskottet?  

• Finns det tydliga riktlinjer och rutiner för myndighetsutövningen som är i 

enlighet med aktuell lagstiftning?   

 Har kommunstyrelsen säkerställt rättssäkerheten och enhetligheten i 

myndighetsutövningen?  

• Hur säkerställs likabehandling av de ärenden som beslutas?  

• Vilken kvalitetssäkring finns för myndighetsutövningen?  

• Ställs samma krav på beslutsunderlag av jävsutskottet och 

samhällsbyggnadsnämnden?   

• Hur säkerställs att utskottets ledamöter har förutsättningar att sätta sig in i 

ärenden?   

• Hur säkerställs transparens och insyn i utskottets ärenden?  

 Hur har kommunstyrelsen hanterat de risker som framkom vid inrättandet av 

jävsutskottet? 

1.3. Ansvarig nämnd samt avgränsningar 

Granskningen avser kommunstyrelsen och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 
Granskningen avser inte en bedömning av myndighetsutövningen som sådan av de enskilda 
ärenden som valts ut för stickprov. Stickprovet syftar till att bedöma ärendeprocessen och 
om obligatoriska moment enigt lagstiftningen följs, men således inte Uddevalla kommuns 
bedömning i enskilda ärenden.  

1.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som 

utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. I denna granskning utgörs de 

huvudsakliga revisionskriterierna av:  

 Förvaltningslag (2017:900) 

o SKRs skrift om jäv och beroende inom miljö- och hälsoskydd (2015) 

 Kommunallagen 6 kap. 1 § 

 Kommunstyrelsens reglemente 
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 Miljöbalken 

 Plan- och bygglagen (PBL) 

 

Revisionskriterierna beskrivs närmare i bilaga 2.  

1.5. Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer, skriftliga frågor samt 

stickprov av utvalda myndighetsärenden. Stickprovsgranskningen omfattar de tio senaste 

beslutade ärendena i utskottet före september 2021. Urvalet har omfattat ärenden både från 

2021 och 2020. Urvalet av ärenden omfattar såväl beviljade som avslagna bygglov, 

förhandsbesked för bygglov, miljötillsyn och strandskydd.  

Intervjuade samt dokumentförteckning framgår av bilaga 3. Samtliga intervjuade har beretts 

tillfälle att sakfelsgranska rapporten.  
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2. Organisation och styrning av myndighetsutövning  

2.1. Organisation och ansvarsfördelning framgår av reglemente 

I oktober 2014 beslutade kommunfullmäktige att slå samman tekniska nämnden och miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden till en samhällsbyggnadsnämnd. Den nya nämndorganisationen 

trädde i kraft i juni 2015. Jävsutskottet inrättades eftersom lagstiftningen begränsar 

kommunens möjligheter att helt samla samhällsbyggnadsfrågorna under samma nämnd. 

Ärenden där kommunen själv är sakägare, till exempel söker bygglov eller är föremål för tillsyn 

får inte hanteras av den nämnd som också ger tillstånden/utövar tillsynen. Kommunfullmäktige 

inrättade därför ett jävsutskott under kommunstyrelsen för att handlägga miljö- och 

byggärenden som samhällsbyggnadsnämnden är part i och därför inte kan fatta beslut om.  

 

Jävsutskottet biträds av tjänstepersoner vid myndighetsavdelningen inom 

samhällsbyggandsförvaltningen. Kommunstyrelsen är enligt reglemente kommunens 

företrädare som arbetsgivare och anställande myndighet.  

 

 

Figur 1: En översikt över jävsutskottets placering i förhållande till kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsavdelningen.   

2.2. Delegationsordningen är otydlig om ärenden ska till utskottet eller tjänsteperson 

Jävsutskottet arbetar på delegation av kommunstyrelsen1. I delegationsordningen framgår 

delegerad beslutsrätt till både jävsutskottet och tjänstepersoner. I kommunstyrelsens 

delegationsordning är beslutanderätt inom miljö- och byggfrågor i flera fall delegerad till både 

jävsutskottet och flera anställda. Det går inte att utläsa vilka ärenden som ska beslutas av 

utskottet istället för tjänstepersoner. Det framgår inte heller vilken eller vilka tjänstepersoner 

som i första hand ska fatta beslut. Jävsutskottets och samhällsbyggnadsnämndens 

delegationsordning är utformade likartat vad gäller delegation till tjänstepersoner inom ramen 

 
1 Se bilaga 2 för mer information om delegationsordningen. 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Jävsutskottet

Samhällsbyggnadsnämnden

Myndighetsavdelningen inom 
samhällsbyggnads-

förvaltningen
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för miljö- och byggfrågor. Av intervju framgår att delegationsordningen är uppdaterad och 

upplevs tydlig. 

2.3. Fördelning av ärenden till jävsutskottet utgår enbart från reglemente och 

delegationsordning  

Kommunstyrelsen eller jävsutskottet har inte beslutat om ytterligare riktlinjer för fördelning av 

ärenden mellan samhällsbyggnadsnämnden och jävsutskottet utöver vad som anges i 

reglemente och delegationsordning.  

 

Tydligheten av fördelning av ärenden har varit uppe för diskussion vid flertal tillfällen. I början 

av 2021 lämnade jävsutskottet ett uppdrag till kommunledningskontoret att förtydliga i vilka fall 

samhällsbyggnadsnämnden kan betraktas som part i ärenden. Ett förslag till reviderade 

bestämmelser remitterades till samhällsbyggnadsnämnden som tillstyrkte revideringen. Efter 

ytterligare samråd beslutade jävsutskottet att avsluta ärendet utan ytterligare förtydliganden 

kring fördelningen. Istället anges i utskottets beslut från mars 2021 att i de situationer där 

jävssituationer inte är helt uppenbara ska jäv förebyggas genom rutiner på förvaltningsnivå. I 

beslutet framgår att det fortsättningsvis tydligt i tjänsteskrivelser ska noteras varför 

handläggaren bedömer att samhällsbyggnadsnämnden är jävig och varför ärendet därmed 

måste överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning. Frågor om eventuella jävsituationer 

kan därefter uppmärksammas och hanteras mycket tydligare beredningsfasen.  

 

I samband med genomförd stickprovsgranskning noterar vi att jävsutskottet beslutat i tre 

ärenden som tillhör så kallade stadsutvecklingsprojektet. För stadsutvecklingsprojektet är 

kommundirektören projektägare och kommunstyrelsens presidium ingår i styrgrupp. Se avsnitt 

3 för mer information.  

2.4. Det finns en tydlig handläggningsprocess och rutiner för kvalitetssäkring 

2.4.1. Handläggning av bygglov och förhandsbesked 

Det finns riktlinjer och rutiner för hur handläggningen av bygglov och förhandsbesked ska 

hanteras. Jävsutskottets ärenden följer samma riktlinjer och rutiner som 

samhällsbyggnadsnämndens ärenden. Se bilaga 5 för en mer ingående beskrivning av 

handläggningsprocessen av bygglov och förhandsbesked. 

2.4.2. Handläggning av miljö- och livsmedeltillsyn 

Enligt miljölagstiftningen ska tillsynsmyndigheten för varje verksamhetsår upprätta en samlad 

tillsynsplan som omfattar myndighetens hela ansvarsområde (miljöfarlig verksamhet, 

hälsoskydd och livsmedelskontroll). Tillsyn av kommunens verksamhet inkluderas i den 

ordinarie verksamhetsplaneringen och hanteras därmed som övrig tillsyn och kontrollarbete. 

Se bilaga 5 för en mer ingående översikt av tillsynshandläggningen.  

2.4.3. Kvalitetssäkring  

Det saknas en skriftlig rutin för kvalitetssäkring av ärenden men det framkommer av intervju 

att de former som finns för kvalitetssäkring upplevs som välfungerande. Kvalitetssäkring sker 
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bland annat genom att myndighetsavdelningen har veckovisa möten kring diskussion av 

bedömningar och samsynsskapande kring komplexa ärenden. På myndighetsavdelningen 

finns även en utbildad jurist som stöttar handläggarna i olika ärenden. I vissa komplexa 

ärenden rådfrågas även kommunjuristen och vid behov finns även en extern upphandlad jurist 

att tillgå.  Därigenom skapas också en större trygghet hos handläggarna i att ärenden fördelas 

till rätt beslutsfattare. Av intervju framkommer att fördelningen av ärenden upplevs har blivit 

tydligare med tidens gång.  

 

Kvalitetssäkring sker även genom beredningsmöten inför jävsutskottets sammanträden. Under 

beredningsmötena deltar presidiet, avdelningschefen för myndighetsavdelningen, sekreterare 

samt handläggare. Jävsutskottets presidium får del av dokumentationen en vecka i förväg. I 

samband med beredningsmöten finns det möjlighet för presidiet att diskutera ärendet samt att 

ställa frågor till tjänstepersonerna för att skapa ytterligare förståelse för ärendet och ämnet.  

2.5. Vår bedömning - kommunstyrelsen har delvis säkerställt en ändamålsenlig 
styrning av myndighetsutövningen 

I lagstiftningen framgår bestämmelser gällande jäv. Bland annat anges att en nämnd inte får 

bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder 

kommunen eller regionen som part. En nämnd får inte heller utöva i föreskriven tillsyn över 

sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. Granskningen visar att det i huvudsak finns 

riktlinjer och rutiner för myndighetsutövningen som möjliggör efterlevnad av aktuell lagstiftning. 

Delegationen från kommunstyrelsen gällande miljö- och byggfrågor går direkt till 

myndighetsavdelningen. Myndighetsavdelningen är genom att vara en egen avdelning åtskild 

från övrig teknisk verksamhet. I enlighet med SKR:s skrift om jäv och beroende bedömer vi att 

detta bidrar till att minska risken för jäv på förvaltningsnivå.  

 

Beslutanderätt inom miljö- och byggfrågor är dock i flera fall delegerad till både jävsutskottet 

och flera anställda. Det går inte att utläsa vilka ärenden som ska beslutas av utskottet istället 

för tjänstepersoner. Det framgår inte heller vilken eller vilka tjänstepersoner som i första hand 

ska fatta beslut. Enligt vår bedömning är detta en brist och skapar otydlighet gällande 

beslutsmandat.  

 

Ärendefördelningen har varit uppe för diskussion i utskottet vid flera tillfällen det har gjorts 

komplettering av rutiner om att fördelning av ärenden till jävsutskottet ska motiveras i 

tjänsteskrivelse. Enligt vår bedömning är det på en övergripande nivå tydligt i reglemente vilka 

ärenden som ska till jävsutskottet respektive samhällsbyggnadsnämnden. Vi ser dock att det 

finns ett behov av att tydliggöra hur fördelningen ska se ut i praktiken, eftersom det finns flera 

aspekter att ta hänsyn till. I kommande kapitel tar vi upp hur fördelningen faktiskt sett ut och i 

konstaterar att det finns vissa otydligheter i detta avseende.  
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3. Rättssäkerhet och enhetlighet i myndighetsutövning 

3.1. Handläggningsprocesser är grunden för likabehandling i ärenden 

Som tidigare nämnt i kapitel 2 finns riktlinjer och rutiner för hur handläggningsprocessen ska 

gå till.  Vad gäller bygglovsärenden som beslutats av jävsutskottet under 2021 framkommer 

att handläggningstiden i genomsnitt har uppgått till 3,7 veckor. Detta är en relativ kort 

handläggningstid men beskrivs förklaras av kompletta ansökningar och ansökningar i enlighet 

med detaljplan.  

 

Av intervju framkommer att ett ärende som beslutats av jävsutskottet har överklagats till 

länsstyrelsen i år. Länsstyrelsen valde att gå på jävsutskottets linje och avslog överklagan. 

Utskottet har tagit del av Länsstyrelsens beslut.  

 

Resultatet av genomförd stickprovsgranskning visar dock att det finns vissa brister, se mer 

under avsnitt 3.5.  

3.2. Organisationen och rutiner är anpassade för att undvika jäv 

Av intervju framkommer att diskussioner om vad som anses jävigt eller inte är något som sker 

löpande inom organisationen och tas på stort allvar. På veckovisa möten finns det möjlighet 

för handläggarna att diskutera speciella situationer med medarbetare. Därmed finns det 

utrymme till att ha en löpande och levande diskussion om ett ärende kan betraktas som jävigt 

eller inte. Av intervju framkommer även att myndighetsavdelningen varit i kontakt med 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att få mer klarhet i specifika fall angående jäv.  

 

Enligt SKR behövs ett långt delegerat ansvar för arbetsledning och lönesättning från 

samhällsbyggnadschef till respektive avdelning viktigt för att inte bygga in jävsliknade konflikter 

i organisationen. Myndighetsavdelningen är åtskild från övrig teknisk verksamhet genom att 

vara en egen avdelning. Genom delegationsordningen har avdelningen direkt delegation att 

fatta beslut i ärenden avseende miljö- och byggfrågor.  Avdelningschefen har delegerat ansvar 

för handläggarnas lönesättning och arbetsleder medarbetarna. 

 

Gällande utskottets rutiner för att hantera jäv framgår att om någon av utskottets ledamöter 

tillhör den nämnd som ärendet är kopplat till eller upplever att de kan anses jäviga i ett ärende 

anmäler de själva delikatessjäv och avstår därmed från att delta i beslutsfattandet2.  

 

Avseende påtryckningar utifrån framkommer det av intervju att det är inget de har noterat eller 

skulle anse acceptabelt. Av intervju framkommer att de anser att sammansättningen av 

utskottet med representanter från flera olika partier också minskar riskerna för att otillbörlig 

påverkan skulle få effekt.  

3.3. Kommungemensamma rutiner finns för utskick av kallelse och handlingar 

Inför jävsutskottets sammanträden skickas kallelse och handlingar ut en vecka i förväg.  Detta 

följer samma rutiner som för övriga nämnder i kommunen. Handläggare föredrar samtliga 

 
2 Jäv diskuteras ytterligare kopplat till stickprovet i avsnitt 3.   
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ärenden muntligt på jävsutskottets sammanträden. Av genomförda intervjuer uppges att 

utskottets ledamöter både har förutsättningar att sätta sig in i ärendena samt är väl insatta i 

ärendena i samband med beslut. 

 

I kommunens riktlinjer för ärendehantering i Uddevalla kommun framkommer att i så hög 

utsträckning som möjligt publicera diarier, kallelser, handlingar och protokoll på kommunens 

hemsida med beaktande av offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddslagstiftningen. 

Inte heller här ska det göras någon skillnad på om ärenden har beslutats om i jävsutskottet 

eller annan nämnd.  

 

Jävsutskottets handlingar och aktiviteter finns tillgängliga för allmänheten i samma 

utsträckning som övriga kommunverksamheters handlingar och aktiviteter gör.  

3.4. Riskerna som framkom inför inrättande av utskottet har delvis hanterats 

I granskningen av sammanslagning av nämnder 2015 var syftet att pröva om 

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden hanterat sammanslagningen så att nya 

strukturer skapats som stödjer verksamheterna och utan att det, under tiden eller efteråt, 

inneburit en förändring av service till medborgarna. I granskningen framkom ett antal risker3.  

Kopplat till de riskerna framkom det i årets granskning att det inte har gjorts någon systematisk 

uppföljning eller utvärdering av riskerna som framkom i granskningen 2015.  

 

Däremot framkommer att tjänstepersoner och ledamöter upplever att omorganisationen har 

fungerat väl och att det där med inte har funnits något behov för att göra uppföljning eller 

utvärderingar. Som beskrivs ovan har det skett en löpande diskussion angående 

ärendefördelning samt ett tydliggörande av riktlinjer kopplat till om det är 

samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som ska vara det beslutsfattande organet. Vi 

noterar också att förvaltningsorganisationen inom samhällsbyggnadsförvaltningen är 

organiserad för att undvika jäv i myndighetsärenden.  

 

I stickprovsgranskningen konstaterar vi dock att det finns otydligheter kopplat till gränsdragning 

i vissa ärenden. Se nästkommande avsnitt för mer information.  

3.5. Stickprovsgranskning av ärenden visar på vissa brister 

Stickprovsgranskningen består av tio ärenden där jävsutskottet har fattat beslut. Ärendena 

innefattar bygglovsärenden, strandskyddsdispens, livsmedel- och miljötillsyn. Urvalet har 

genomförts genom att välja ut de tio senaste ärendena som jävsutskottet har beslutat om fram 

till september 2021. Syftet med stickprovsgranskningen har varit att bedöma hur 

ärendeprocessen tillämpas samt om obligatoriska moment utifrån lagstiftningen följs.  Utöver 

vad som framgår i tabellen har kompletterande frågor ställts om ärendefördelning utifrån 

jävsperspektiv för de ärenden som avser bygglov och förhandsbesked.  

I tabellen på kommande sida framkommer en översiktlig beskrivning av resultatet utifrån 

stickprovsgranskningen4:  

 
3 Se bilaga 6 för beskrivning av risker som framkom i granskningen. 
4 Observera att stickprov 7 och 8 är miljötillsyn och därför är inte alla stickprovsmoment tillämpliga. Även 
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Stickprovsmoment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beslut inom tio veckor 
från komplett ansökan 

          ET ET ET     

Ärendebekräftelse för 
inkommen ansökan 

            ET ET     

Kompletteringsbegäran 
inom tre veckor (när 
tillämpligt) 

ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET 

Mottagningsbevis för 
komplett ansökan 
utskickat 

          ET ET ET     

Information om ändrad 
start för tidsfrist 

ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET 

Beslutsgrunder 
motiveras 
ändamålsenligt 

                    

Beslut om avgift                     

Redovisning hur 
avgiften har fastställts 

                    

Information om 
yttrande och remisser 
(när tillämpligt) 

            ET ET     

Information om hur 
beslut kan överklagas 

                    

Delgivning/skickats till 
berörda 

                    

Framgår tidsram när 
bygglov måste 
ansökas om 
(endastrelevant för 
förhandsbesked) 

ET         ET ET ET ET ET 

Motivering i 
tjänsteskrivelse om 
fördelning till 
jävsutskott 

 ET      ET  ET  ET  ET  ET  ET ET  

Tjänsteskrivelse 
daterad min. 1 vecka 
innan beslut 

                    

Kungörelse ET       ET ET ET ET     

 

3.5.1. Noteringar utifrån stickprovsgranskningen 

Genomförda kontroller visar att verksamheten inte fullt ut uppfyller de kontrollmoment som har 

granskats i stickprovsgranskningen. Nedan kommenteras de stickprov där avvikelser 

identifierats. 

 
stickprov 6, gällande strandskydd, beträffar inte alla punkter. Se bilaga 2 för vilka frågor som har kontrollerats 

för respektive kategori. I bilaga 3 finns en förteckning på vilket nummer respektive stickprov har.  
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Enligt 9 kap. 27 § PBL är nämnden skyldig att fatta beslut i bygglovsärenden och 

förhandsbesked inom tio veckor från att kompletta ansökningshandlingar inkommit. Utifrån 

genomförda kontroller konstaterar vi att tre av sju ärenden överstiger den lagstadgade 

handläggningstiden på tio veckor. Handläggningstiderna för dessa ärenden var över 15 

veckor. I ett av dessa fall var handläggningstiden över sju månader. Enligt de intervjuade är 

orsaken till detta en obalans mellan inkomna ansökningar och handläggare. Enligt 12 kap 8 a 

§ PBL ska det för varje påbörjad överstigen vecka dras av 20 procent av avgiften. Av besluten 

framgår att ingen avgift har tagits ut av den sökande på grund av förlängd handläggningstid.  

 

I lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden 8 §, anges att ett mottagningsbevis 

ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in. Mottagningsbeviset 

ska innehålla information om tidsfristen för beslut och i förekommande fall, följden av att ett 

beslut inte fattas inom denna tidsfrist. Mottagningsbeviset ska även innehålla information om 

möjligheterna till rättslig prövning av beslut. Stickprovsgranskningen visar att det i fem av de 

sju aktuella ärendena saknas mottagningsbevis för kompletta handlingar.5 

Stickprovsgranskningen visar även på att i de två fall där mottagningsbevis skickats saknas 

information om följden av ett beslut inte fattas inom tidsfrist samt möjligheterna till rättslig 

prövning av beslut.  

 

Av förvaltningslag (2017:900) 32 § framgår att ett beslut som kan antas påverka någons 

situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Ett grundläggande krav på motiveringen är att den ska innehålla de 

rättsregler som ligger till grund för beslutet6. Enligt Boverket är det viktigt att tydligt motivera 

beslutet och vad som ligger till grund för bedömningen. Stickprovsgranskningen visar att det i 

samtliga fall, finns hänvisning till lagrum i beslutsmotiveringen men att det däremot i nio av 

fallen inte framgår en tydlig bedömning/förklaring till beslutet. Istället hänvisar beslutet till 

bedömningen som finns i tjänsteskrivelsen som är bifogad i beslutsunderlaget.  

 

Av PBL 9 kap. 47 § framgår att byggnadsnämnden i sitt beslut om avgift ska redovisa hur 

avgiften har fastställts. Stickprovsgranskningen visar att det i ett ärende saknas en redovisning 

av hur avgiften har fastställts i beslut. 

  

Enligt PBL 9 kap. 41§ ska ett beslut om lov, tillsammans med en uppgift om vad den som vill 

överklaga beslutet måste göra, delges sökanden och annan part samt dem som har lämnat 

synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda. Detta innebär att även i de fall som 

nämnden fattar ett för den sökande gynnande beslut ska information om hur beslutet kan 

överklagas biläggas. Stickprovskontrollen visar att det saknas information om hur beslutet 

kan överklagas i ett av sju fall gällande bygglov och förhandsbesked.  

 

Enligt förvaltningens rutiner ska det ska framgå i tjänsteskrivelsen varför 

samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste överlämnas för 

beslut på delegation av kommunstyrelsen. Vi noterar dock i stickprovet att det inte i aktuella 

 
5 Ej att förväxlas med mottagningsbevis för inkommen ansökan.  
6 Jfr JO-beslut 2003-11-26, dnr 2797-2002, jfr JO-protokoll 1999-04-22, dnr 849-1999. 
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tjänsteskrivelser framgår varför samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet 

därför ska behandlas av jävsutskottet7. 

 

I två av stickprovsärendena, samt i ytterligare ett ärende som inte ingår i 

stickprovsgranskningen, har jävsutskottet beslutat om ärenden som tillhör 

stadsutvecklingsprojektet och för vilket kommundirektören är projektägare8 och 

kommunstyrelsens presidium ingår i styrgrupp. I dessa tre ärenden har också dåvarande 

kommundirektör undertecknat tjänsteskrivelsen. Dock noterar vi också att det är 

samhällsbyggnadsnämnden som har ansökt om dessa tre ärenden. Av granskningen 

framkommer att ärendena har ansetts som lämpliga för jävsutskottet eftersom 

samhällsbyggnadsnämnden är ansökande part. Det framgår dock inte huruvida ytterligare 

överväganden har gjorts avseende om kommundirektören och jävsutskottet kan anses jäviga 

i de aktuella ärendena.  

3.6. Vår bedömning - kommunstyrelsen har delvis säkerställt rättssäkerheten och 
enhetligheten i myndighetsutövningen 

Enligt kommunallagen ska alla kommuninvånare behandlas likvärdigt. För att säkerställa en 

likvärdig och rättssäker bedömning i ärendehantering är det av vikt att handläggningen sker 

utifrån ett strukturerat arbetssätt samt att beslut motiveras.  Granskningen visar att det finns 

gemensamma rutiner för handläggning och ärendeberedning oavsett beslut i 

samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som bidrar till likabehandling, rättssäkerhet 

samt transparens och insyn. Utskottet tar även del av- och analyserar beslut kopplat till 

överprövade ärenden, vilket är viktigt för att bedöma likvärdighet och rättssäkerhet i fattade 

beslut. Vidare finns rutiner för att utskottets ledamöter ska ha förutsättningar att sätta sig in i 

ärenden. Intervjuade ledamöter upplever även att det finns goda förutsättningar att sätta sig in 

i ärenden.  

 

Stickprovsgranskningen visar däremot på vissa brister. Vi noterar bland annat att 

beslutsmotiveringarna är bristfälliga då det utöver hänvisning till lagstiftning saknas en tydlig 

bedömning till beslutet. Enligt vår mening bör motiveringen och anledningarna till det fattade 

beslutet framgå i själva beslutet och inte enbart i bilaga till beslutsunderlaget. I stickprovet 

framkommer också att ansökande endast i två av sju fall har fått ett mottagningsbevis och att 

det även i dessa fall saknades obligatorisk information om möjlighet till rättslig prövning och 

avgiftsreducering. Granskningen visar även att vissa obligatoriska moment såsom 

handläggningstid, information om överklagan och redovisning av hur avgiften för bygglov har 

fastställts inte efterlevs fullt ut. 

 

Vidare framgår att rutin finns om att i tjänsteskrivelse motivera varför ärenden föreslås beslutas 

av jävsutskottet. Av stickprovsgranskningen framgår däremot att rutinen gällande motivering 

av fördelning av ärenden inte efterlevs. Mot bakgrund av jävsutskottets inrättande är detta 

enligt vår mening viktigt för att säkerställa tydlighet och transparens i vilka ärenden som 

fördelas till samhällsbyggnadsnämnden respektive jävsutskottet. 

 
7 Med aktuella tjänsteskrivelser menas de tjänsteskrivelser som är upprättade efter beslut om rutin.  
8 Projektägaren ansvarar för att resurser (medarbetare, arbetstid och pengar) säkras till projektet, sätter mål och 

utser projektledare och vid behov styrgrupp. Projektägaren är en chef i förvaltningens egen linjeorganisation. Det 

kan vara förvaltningschef men är vanligtvis en chef för den verksamhet där projektet kommer att planeras och 

genomföras. 
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Vidare framkommer att jävsutskottet beslutat om ärenden som tillhör stadsutvecklingsprojektet 

och för vilket kommundirektören är projektägare och kommunstyrelsens presidium ingår i 

styrgrupp9. Dåvarande kommundirektör har också undertecknat aktuella tjänsteskrivelser till 

jävsutskottet. Enligt vår bedömning finns tveksamheter, utifrån ett jävsperspektiv, i hanteringen 

av dessa ärenden både på handläggnings- och beslutsnivå. Enligt vår uppfattning är 

kommundirektör jävig, som aktiv i beredningen av ärendena, utifrån sin roll som projektägare. 

Vi anser även att utskottet bör ses som jävigt i och med att kommunstyrelsens presidium utgör 

styrgrupp för stadsutvecklingsprojektet. Enligt vår bedömning medför denna hantering av 

ärenden ytterligare risker avseende jäv och risk för förtroendeskada. Utifrån att 

samhällsbyggnadsnämnden är sökande i dessa ärenden är det förvisso i linje med reglemente 

att jävsutskottet är den instans som ska fatta besluten. Kommunstyrelsen bör dock vår 

säkerställa att roller- och ansvar i projekt utifrån kommunens projektmodell initialt beaktas vid 

handläggning och fördelning av ärenden, för att minska risken att jävssituationer uppstår i ett 

senare skede.   

 

De risker som framkom vid inrättandet av jävsutskottet har inte hanterats genom någon 

systematisk uppföljning eller utvärdering. Däremot visar granskningen att risken för jäv och 

utmaningar gällande gränsdragning mellan samhällsbyggnadsnämnden och jävsutskottet har 

behandlats vid flera tillfällen och rutiner har tagits fram för att tydliggöra fördelningen av 

ärenden. Vidare noterar vi att förvaltningsorganisationen inom samhällsbyggnadsförvaltningen 

är organiserad för att undvika jäv i myndighetsärenden. Mot bakgrund av vad som framkommit 

i granskningen bedömer vi dock att det fortsatt föreligger risker avseende fördelning av 

ärenden och jävssituation både på förvaltningsnivå och i utskottet.  

 

 

 
9 Samhällsbyggnadsnämnden är sökande av bygglov och förhandsbesked i aktuella ärenden.  
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4. Samlad bedömning 

4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Svar på revisionsfrågorna 

Har kommunstyrelsen 

säkerställt en 

ändamålsenlig styrning av 

myndighetsutövningen? 

Delvis.  
 
Granskningen visar att det i huvudsak finns riktlinjer och 
rutiner för myndighetsutövningen som möjliggör efterlevnad 
av aktuell lagstiftning.  
 
Delegationen från kommunstyrelsen gällande miljö- och 
byggfrågor går direkt till myndighetsavdelningen. 
Myndighetsavdelningen är genom att vara en egen 
avdelning åtskild från övrig teknisk verksamhet. 
Beslutanderätt inom miljö- och byggfrågor är dock i flera fall 
delegerad till både jävsutskottet och flera anställda. Det går 
inte att utläsa vilka ärenden som ska beslutas av utskottet 
istället för tjänstepersoner. Det framgår inte heller vilken 
eller vilka tjänstepersoner som i första hand ska fatta beslut. 
Enligt vår bedömning är detta en brist och skapar otydlighet 
gällande beslutsmandat. 
 
På en övergripande nivå är det tydligt i reglemente vilka 
ärenden som ska till jävsutskottet respektive 
samhällsbyggnadsnämnden. Dock finns ett behov av att 
tydliggöra hur fördelningen ska se ut i praktiken, eftersom 
det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Vi konstaterar att 
det finns otydligheter kring hur fördelningen sett ut i vissa 
ärenden.   

Har kommunstyrelsen 
säkerställt rättssäkerheten 
och enhetligheten i 
myndighetsutövningen?  

 

Delvis. 

 

Granskningen visar att det finns gemensamma rutiner för 
handläggning och ärendeberedning oavsett beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som bidrar 
till likabehandling, rättssäkerhet samt transparens och 
insyn.  
 
Stickprovsgranskningen visar däremot på vissa brister 
avseende följsamhet till lagstiftning och riktlinjer.   
 
Vidare framkommer jävsutskottet har beslutat om ärenden 
som tillhör stadsutvecklingsprojektet och för vilket 
kommundirektören är projektägare och kommunstyrelsens 
presidium ingår i styrgrupp. Dåvarande kommundirektör har 
också undertecknat aktuella tjänsteskrivelser till 
jävsutskottet. 
 

Hur har jävsutskottet 

hanterat de risker som 

Delvis.  

 

Det inte har gjorts någon systematisk uppföljning eller 

utvärdering av riskerna som framkom i granskningen 2015.  
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framkom vid inrättandet av 

utskottet? 

Däremot framkommer att tjänstepersoner och ledamöter 

upplever att omorganisationen har fungerat väl och att det 

där med inte har funnits något behov för att göra uppföljning 

eller utvärderingar. Det har också skett en löpande 

diskussion angående ärendefördelning samt ett 

tydliggörande av riktlinjer kopplat till om det är 

samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som ska 

vara det beslutsfattande organet. Vi noterar också att 

förvaltningsorganisationen inom samhällsbyggnads-

förvaltningen är organiserad för att undvika jäv i 

myndighetsärenden. 

 

Däremot konstaterar vi att det finns otydligheter kring hur 

fördelningen/gränsdragningen sett ut i vissa ärenden utifrån 

ett jävsperspektiv. 

4.2. Slutsats 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig handläggning 

vid myndighetsutövning genom jävsutskottet. Granskningen visar att det i huvudsak finns 

riktlinjer och rutiner för myndighetsutövningen som möjliggör efterlevnad av aktuell lagstiftning. 

Dock visar stickprovsgranskningen på vissa brister avseende följsamhet till lagstiftning och 

riktlinjer.  Delegationen och förvaltningsorganisationen bidrar till minskad risk för jäv. Enligt vår 

bedömning finns däremot vissa brister i kommunstyrelsens delegationsordning som skapar 

otydlighet gällande beslutsmandat. På en övergripande nivå är det tydligt i reglemente vilka 

ärenden som ska till jävsutskottet respektive samhällsbyggnadsnämnden. Dock finns ett behov 

av att tydliggöra hur fördelningen ska se ut i praktiken, eftersom det finns flera aspekter att ta 

hänsyn till. Vi konstaterar att det finns otydligheter kring hur fördelningen sett ut i vissa 

ärenden. Vi anser att både kommundirektör och jävsutskottet bör anses som jäviga i de beslut 

som utskottet fattat kopplat till stadsutvecklingsprojektet. Enligt vår bedömning medför denna 

hantering av ärenden ytterligare risker avseende jäv och risk för förtroendeskada.  

4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:  

 

 Tydliggör delegationsordningen för jävsutskott och tjänstepersoner vad gäller miljö- och 

byggfrågor.  

 Tillse att de obligatoriska moment som anges i plan- och bygglagen gällande 

handläggningen av bygglov efterlevs.  

 Tillse att samtliga av jävsutskottets beslut i myndighetsärenden innehåller en tydlig 

motivering av beslutet.  

 Tillse efterlevnad av rutinen gällande att det i tjänsteskrivelsen ska anges varför 

samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste överlämnas för 

beslut på delegation av kommunstyrelsen. 
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 Säkerställ att roller- och ansvar i projekt utifrån kommunens projektmodell beaktas vid 

handläggning och fördelning av ärenden.   

 

 

Göteborg den 2 februari 2022 

 

 

 

 

Josephine Lönnqvist    Christoffer Henriksson  

Verksamhetsrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor

     

 

 

Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare  
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Bilaga 1: Bakgrund 

Av bestämmelser för jävsutskottet antagna av kommunstyrelsen i december 2014 

framkommer att utskottet handlägger och fattar beslut på delegation från kommunstyrelsen i 

ärenden som samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunallagen 6 kap 7 § är förhindrad att 

handlägga. Det innebär att jävsutskottet bland annat handlägger miljö och byggärenden där 

kommunen är part och som samhällsbyggnadsnämnden därför inte kan besluta i. Inom ramen 

för ansvaret bedriver utskottet myndighetsutövning, där beslut om bygglov utgör en central del.  

Det är av vikt att handläggning av ärenden sker på ett rättssäkert och effektivt sätt. I 

Förvaltningslagen finns regler för hur myndigheter i stat och kommuner ska handlägga sina 

ärenden och sköta kontakter med allmänheten. Bland annat framkommer att ett ärende ska 

handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten 

eftersätts. Lagen reglerar även beredning av ärenden. En myndighet ska se till att ett ärende 

blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver.  

På uppdrag av kommunrevisionen i Uddevalla kommun genomförde EY 2015 en granskning 

av sammanslagningen av tekniska nämnden samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Granskningen syfte var att pröva om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 

hanterat sammanslagningen så att nya strukturer skapats som stödjer verksamheterna och 

utan att det, under tiden eller efteråt, inneburit en förändring av service till medborgarna. Inför 

sammanslagningen lyftes risker fram med den organisation som föreslogs. Framförallt lyftes 

följande risker:  

 Risk för att rättstillämpning inte blir enhetlig när två nämnder handlägger ärenden i  

 samma lagstiftning.  

 Risk för omfattande ärendemängd i en samhällsbyggnadsnämnd.  

 Risken för jäv i en kommande samhällsbyggnadsförvaltning.  

Mot bakgrund av ovanstående samt revisionens risk- och väsentlighetsanalys har revisorerna 

bedömt att det är väsentligt att genomföra en fördjupad granskning avseende 

myndighetsutövning i jävsutskottet samt följa upp hanteringen av de risker som framkom 

granskningen 2015. Ansvarsgrunder som är relevanta i denna granskning är bland annat 

risken för bristande styrning, uppföljning och kontroll samt risk för förtroendeskada och 

obehörigt beslutsfattande. 
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Bilaga 2: Revisionskriterier 

Förvaltningslag (2017:900) 

Handläggning  

I förvaltningslagen framgår krav på förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden. 

Bestämmelserna i 9–18 §§ reglerar allmänna krav på handläggning av ärenden. Av 9 § framgår 

att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 

rättssäkerheten eftersätts. Avvikande regler i annan lag, till exempel PBL, tar emellertid över 

förvaltningslagens bestämmelser.   

Jäv  

Av 16–18 §§ framgår olika grunder för jäv och att den som är jävig inte får handlägga ärenden. 

Underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till. Av 33 § framgår att en 

myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende ska så snart som möjligt underrätta den som 

är part om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt.  Om 

beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han eller hon underrättas om hur det går 

till. Myndigheten bestämmer hur underrättelsen ska ske. En underrättelse ska dock alltid vara 

skriftlig om en part begär det.  

Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han eller hon underrättas om hur det 

går till. Myndigheten bestämmer hur underrättelsen ska ske. En underrättelse ska dock alltid 

vara skriftlig om en part begär det. 

SKRs (SKLs) skrift om jäv och beroende inom miljö- och hälsoskydd från 2015 

I skriften finns två checklistor som syftar till att ge stöd i arbetet med att forma en ändamålsenlig 

och juridiskt hållbar nämnd- och förvaltningsorganisation.  

Drift/verksamhetsansvar å ena sidan och tillsyn/kontroll å den andra får inte hanteras av 

samma nämnd enligt kommunallagen. Frågorna nedan utgår från att tillsyn enligt miljöbalken 

och livsmedelslagen ingår i nämndens verksamhet. För att leva upp till lagens krav bör svaret 

på frågorna vara nej. 

 

Den kommunala organisationen måste formas så att jäv som kan uppstå mellan grupper av 

anställda inom kommunen kan hanteras. Om en kommun väljer att samla arbetsgivaransvaret 

under en nämnd eller under kommunstyrelsen, kräver det att respektive myndighetsnämnd 
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tydligt delegerar beslutsfattande till en avdelning, grupp av anställda eller enskild tjänsteman 

För att inte bygga in jävsliknande konflikter i organisationen behövs också ett delegerat ansvar 

för arbetsledning och lönesättning från samhällsbyggnadschef till respektive avdelning. Inom 

en samlad förvaltning är det särskilt viktigt att vara medveten om de konflikter som kan uppstå 

i jävsfrågorna.  

När en nämnd delegerar beslutanderätt till en anställd eller grupp av anställda innebär det att 

nämnden lämnar över uppgiften att fatta beslut. Ansvaret för ett delegationsbeslut stannar 

dock kvar hos nämnden. Det betyder att delegation som åtgärd inte löser intressekonflikter i 

nämnden.  

För att ”leva upp till” kommunallagen och miljöbalkens regler kan kontroll göras mot 

nedanstående frågor. Svaret bör vara ja på fråga 1 och nej på de övriga. 

 

Kommunallag (2017:725) 

Styrelsens och nämndernas uppgifter 

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Likaså skall 

nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredställande sätt.  

7 §   En nämnd får inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen eller regionen 

i ärenden där nämnden företräder kommunen eller regionen som part. 

En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan 

verksamhet som nämnden själv bedriver. 
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Likställighetsprincipen 

Kommunallagens 2 kap. 3 § reglerar den så kallade likställighetsprincipen, det vill säga att 

kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 

något annat. 

Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunfullmäktige har bestämt att kommunstyrelsen, genom utskott, ska handlägga ärenden 

som samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunallagen 6 kap 7 § är förhindrad att handlägga.  

 

Kommunfullmäktige har bestämt att jävsutskottet ska bestå av fem ledarmöten och inga 

ersättare. Jävsutskottet leds av en ordförande och en vice ordförande som har blivit utsedda 

av kommunstyrelsen. Utskottet handlägger och fattar beslut i ärenden som samhälls-

byggnadsnämnden enligt kommunallagen 6 kap 7 paragrafen är förhindrade att handlägga.  I 

fråga om jäv, protokollföring och protokollets innehåll och justering ska vad kommunallagen 

och kommunstyrelsens reglemente förskriver för kommunstyrelsen äga motsvarande 

tillämpning för utskottet.  

 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Jävsutskottet arbetar på delegation av kommunstyrelsen. Rätt att besluta i en viss 

ärendegrupp innefattar att bifalla eller avslå en ansökan, att förena 

tillstånd/godkännande/dispenser/ undantag med villkor, att besluta vad som i övrigt ska gälla 

för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda 

bestämmelser, och att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden.  

 

Alla delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen.  

 

Livsmedelslag (2006:804) 

Varje kommun är skyldig att organisera systematisk livsmedelskontroll.  Det är den eller de 

nämnder som kommunen utsett till att utöva tillsyn över miljö-och hälsoskydd som planerar, 

utför och följer upp kontroller av restauranger, butiker och andra livsmedelsaktörer som inte 

faller under Länsstyrelsens, Livsmedelsverkets eller Försvarsinspektörens ansvar.  

 

Miljöbalken (1998:808)  

Enligt miljöbalkens 26 kap § 3 framgår att varje kommun utövar tillsyn över miljö- och hälso-

skyddet genom den eller de nämnder som fullmäktige bestämmer. Enligt lagstiftning ska 

tillsynsmyndigheten varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan för myndighetens 

hela ansvarsområde. 

 

Strandskyddsdispens 

Enligt Miljöbalken 7 kap 13 § Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna 

för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 

på land och i vatten. För att en dispens ska beviljas krävs det att det finns särskilda skäl till 

det. I 7 kapitlet 18 c § anges sex särskilda skäl, så som att det behövs för en anläggning som 

för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.  

 

I ett dispensbeslut ska det alltid framgå hur beslutet kan överklagas och vart den överklagande 

ska vända sig.  
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Plan- och bygglag (2010:900)  

Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (2010:900) i kraft. Bestämmelserna i  

PBL syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling 

med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.   

 

I 9 kap. PBL regleras bestämmelser för hur kommunen ska hantera bygglov. Bygglov är ett 

skriftligt tillstånd som krävs för att få uppföra nya byggnader och anläggningar, göra 

tillbyggnader eller för att helt eller delvis ändra användningen av en byggnad. I lagstiftningen 

anges vad ansökan ska innehålla, förutsättningarna för bygglov samt regler för 

handläggningen.   

 

Ansökningar om bygglov ska enligt 9 kap. 20 § prövas av kommunens byggnadsnämnd i 

enlighet med lagbestämmelserna. En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig 

och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. 9 

kap. 30 § reglerar förutsättningar för bygglov. Här framgår bland annat att bygglov ska ges för 

en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen, 

eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 

enligt vissa förutsättningar. Av 31 § framgår under vilka förutsättningar bygglov ska ges för en  

åtgärd utanför ett område med detaljplan.   

 

Enligt 9 kap. 27 § ska lov eller förhandsbesked avgöras inom tio veckor från den dag då 

ansökan kom in till nämnden eller den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden 

från sökanden på dennes initiativ. Av 9 kap. 22 § framgår att om ansökan är ofullständig får 

nämnden föreligga sökanden att avhjälpa bristerna. 9 kap. 27 § anger att om nämnden inom 

tre veckor förelagt sökanden att avhjälpa en brist i ansökan räknas tidsfristen från den dag då 

bristen avhjälptes.   

 

Nämnden ska enligt 9 kap. 27 § skicka ett mottagningsbevis till sökanden när ansökan mot-

tagits med information om tidsfrister, att avgiften som nämnden får ta ut reduceras om 

tidsfristen för beslut överskrids samt möjligheter till överklagan. Skriftlig information ska lämnas 

till sökanden om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in 

till nämnden eller om tidsfristen skulle förlängas. Nämnden får därefter förlänga 

handläggningstiden en gång med högst tio veckor om det är nödvändigt på grund av 

handläggningen eller utredningen i ärendet.  

 

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig 

ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om  

tjänster på den inre marknaden. Enligt 9 kap. 41§ ska ett beslut om lov eller förhandsbesked, 

tillsammans med en uppgift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges 

sökanden och annan part samt dem som har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit 

tillgodosedda. 
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Bilaga 3: Intervju- och dokumentförteckning 

Intervjuer 

 Gruppintervju med jävsutskottets ledamöter 

 Intervju med avdelningschef för myndighetsavdelningen 

 Intervju med handläggare  

 Intervju med kommunsekreterare 

 

Skriftliga frågor 

 Kommunjurist 

 Samhällbyggnadschef 

 

Dokumentförteckning  

 Aktivitetslista + tillsynsplan 2021 

 Aktivitetslista + informationsaktiviteter 

 Behovsutredning+ 2021-2023 

 Bestämmelser för jävsutskottet 

 Bygglovsprocessen-utdrag från 2c8 

 Handbok för ärendehantering 

 Handlingar för ärenden 202000571, revidering av jävsutskottets bestämmelser 

 Kommunstyrelsens delegationsordning rev tom 2021-08-25 § 215 

 Konsekvenser av nedprioriteringar 

 Minnesanteckningar 2019-10-23 jävsärenden 

 Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun 

 Riktlinjer för ärendehantering 

 Rutiner för ärendehantering och förvarande av jävshandlingar 

 Statistik 2021 handläggningstider KS-ärenden bygglov 

 Tillsynsplan 2021 

 
Stickprovsgranskning  

I stickprovet har följande ärenden kontrollerats:  

 KS 2020/00500 (stickprov 1) 

 KS 2020/00501 (stickprov 2) 

 KS 2020/00520 (stickprov 3) 

 KS 2020/00521 (stickprov 4) 

 KS 2020/00522 (stickprov 5) 

 KS 2020/00645 (stickprov 6) 

 KS 2020/00793 (stickprov 7) 

 KS 2021/00134 (stickprov 8) 
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 KS 2021/00262 (stickprov 9) 

 KS 2021/00263 (stickprov 10) 

 

 

I stickprovet har följande kontrollmoment genomförts för förhandsbesked för bygglov och 

bygglovsärenden: 

 Understiger handläggningstiden tio veckor från att tidsfristen börjat löpa?  

 Har bekräftelse på inkommen ansökan skickats?  

 Innehöll bekräftelsen den information som PBL anger?  

 Har kompletteringar efterfrågats inom tre veckor från inkommen ansökan?  

 Har mottagningsbevis för kompletta handlingar skickats?  

 Har skriftlig information skickats om tidsfristen börjat löpa vid annan tid än när ansökan 

inkom eller om tidsfristen förlängts?  

 Framgår beslutsgrunder (motivering av beslut och hänvisning till lagrum)? 

 Framgår beslut om avgift eller hänvisning till bilaga med redovisning av avgift i beslutet?  

 Redovisas handläggningstiden som grund till beräkning av avgift? 

 Framgår det huruvida berörda sakägare har getts möjlighet till yttring? 

 Framgår det hur beslutet kan överklagas? 

 Har beslutet delgivits/skickats till berörda?  

 Framgår inom vilken tidsperiod ansökan för bygglov måste inkomma?10 

 Om beviljat eller positivt besked har lämnats, har kungörelse genomförts? 

 Var det minst en vecka mellan att tjänsteskrivelsen skrev och jävsutskottet fattade beslut? 

 

I stickprovet har följande kontrollmoment genomförts för miljötillsynsärenden och 

strandskyddsdispensärenden: 

 Har mottagningsbevis för kompletta handlingar skickats?11 

 Framgår beslutsgrunder (motivering av beslut och hänvisning till lagrum)? 

 Framgår beslut om avgift eller hänvisning till bilaga med redovisning av avgift i beslutet?  

 Framgår det huruvida berörda sakägare har getts möjlighet till yttring? 

 Framgår det hur beslutet kan överklagas? 

 Har beslutet delgivits/skickats till berörda?  

 Var det minst en vecka mellan att tjänsteskrivelsen skrev och jävsutskottet fattade beslut? 

 

 

 

 

 

 
10 Frågan berör endast förhandsbesked för bygglov.  
11 Frågan berör endast strandskydd.  
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Bilaga 4: Ärendehantering 

 
Ärendefördelning 
Med utgångspunkt i reglementet och rutiner tar handläggarna ställning till om ärendena ska gå  

vidare till jävsutskottet eller samhällsbyggnadsnämnden. Att tidigt ta ett ställningstagande om 

vilken nämnd/utskott som ska fatta beslutet är viktigt för att processen ska bli så tydlig som 

möjligt för den ansökande. Av intervju framkommer att det ska framgå i tjänsteskrivelsen varför 

samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste överlämnas för 

beslut på delegation av kommunstyrelsen. Frågor om eventuella jävsituationer kan därefter 

uppmärksammas och hanteras tydligare i beredningsfasen.  

 

Det framgår i styrdokument att uppfattningen om det kan föreligga jäv kan ändras under hela 

handläggningsprocessen och därefter kan beslutsfattande part komma att ändras. Vid minsta 

osäkerhet om ärendet ska till jävsutskottet eller inte ska det skickas till jävsutskottet. Det är 

sedan ordförande i jävsutskottet som har sista ordet om ärendet är av karaktär för jävsutskottet 

eller inte i samband med beredningsmöten inför möten med jävsutskottet.  

Handläggning av bygglov och förhandsbesked 

När en ansökan om bygglov eller förhandsbesked inkommer skickas en mottagarbekräftelse 

till den sökande, därefter utses en handläggare av avdelningschefen. Hos 

myndighetsavdelningen finns två handläggare med bakgrund i bygglovsarkitektur som tar 

emot de större ärendena kopplade till bygglov. Handläggaren undersöker om ärendet är 

komplett och begär in kompletterande handlingar om nödvändigt. Ärendet granskas av 

handläggaren som tar ställning till om förslag till avslag ska kommuniceras eller om det finns 

behov av att begära in ytterligare synpunkter från sakägare eller myndigheter. Handläggarna 

begär in grannhöranden i enlighet med Boverkets anvisningar, både för ärenden kopplat till 

jävsutskottet och samhällsbyggnadsnämnden. Eventuella synpunkter beaktas och sökande 

underrättas om de synpunkter som inkommit. Handläggaren tar därefter ställning till om 

bygglov ska beviljas. Beslut om bygglov och startbesked fattas därefter utifrån 

delegationsordning. Beslutet skickas till sökande och andra berörda. Ärendet avslutas vid 

slutbesked, när byggnationen är färdig till att användas. Nedan beskrivs översiktligt de olika 

stegen i processen för bygglov och förhandsbesked. Beskrivningen utgår ifrån en mer 

detaljerad processbeskrivning som samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetat. Under 2021 har 

jävsutskottet tagit beslut om två ärenden som båda har haft en genomsnittlig handläggningstid 

på 3,7 veckor. Tidsramen anses ha kunnat vara så kort på grund av kompletta ärenden.  

 

 
Figur 2: Översiktlig beskrivning av bygglovsprocessen utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens 

detaljerade processbeskrivning.  

 

1. Arkivering
2.Granskning av 

ansökan
4. Granhörande 

och remisser

5. Beslut 5. Överklagan 5. Slutbesked
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Handläggning av miljö- och livsmedelstillsynsarbete 

Tillsynsarbetet beskrivs utföras som en fortlöpande process, där de olika faserna 

behovsutredning, översyn av resurser och kompetens, planering, genomförande och 

utvärdering följer på och återkopplar till varandra. En behovsutredning görs för att åskådliggöra 

det sammanvägda behovet av tillsyn för att främja en hållbar utveckling och få säkra livsmedel. 

Tillsynen i behovsutredningar delas i fyra kategorier, styrd tillsyn, behovsprioriterad tillsyn, 

händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. Bedömningen av resursbehovet baseras på 

föregående behovsutredning, uppföljning, tidsredovisning, tidigare tillsynsplaner, taxor, 

tidigare års mål med mera. Till de olika kategorierna av behovsutredning skapas också 

aktivitetsplaner där det beskrivs vad, hur, och varför en aktivitet ska genomföras samt vad 

konsekvensen är för en icke genomförd aktivitet. I tillsynsmyndighetens uppdrag ligger att 

kunna prioritera åtgärder där de gör mest nytta utifrån definition av tillsynsuppdraget. Slutligen 

så följs tillsynsarbetet upp.  
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Bilaga 5: Risker som uppkom i granskningen 2015 

Syftet med granskningen var att pröva om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 
hanterat sammanslagningen så att nya strukturer skapats som stödjer verksamheterna och 
utan att det, under tiden eller efteråt, inneburit en förändring av service till medborgarna. Den 
sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 
hanterat sammanslagningen av nämnderna ändamålsenligt. Dock betonades vikten av att 
fortsatta risker för jäv inom samhällbyggnadsförvaltningen analyseras och följs upp. 
 
I granskningen framhålls de risker som identifierades i samband med beredningen inför den 
förändrade organisationen:  
 

 Risk för att rättstillämpning inte blir enhetlig när två nämnder handlägger ärenden i 

samma lagstiftning.  
Det bedömdes som en risk att utskottet var nytt, hanterade få ärenden och var i behov 
av kunskap i gällande lagstiftningen.  
 

 Risk för omfattande ärendemängd i samhällsbyggnadsnämnd.  
 

 Risk för jäv i en kommande samhällsbyggnadsförvaltning. 

Detta bedömdes vara en risk eftersom beredning av vilka ärenden som ska till 

samhällsbyggnadsnämnden respektive jävsutskottet sker av medarbetare inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
I granskningen lämnades följande rekommendationer:  
 

 Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderades att fortsatt analysera och följa upp 

risken för jäv inom samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen rekommenderades att beakta och 

analysera de utmaningar som lyfts i granskningen avseende gränsdragning mellan 

samhällsbyggnadsnämnd och kommunstyrelsens utskott.  

 Kommunstyrelsen rekommenderades tillse att reglementet för styrelse och nämnder 

uppdateras till följd av den nya förvaltningsorganisationen. Detta i syfte att tydliggöra 

vilken avdelning kommunstyrelsens jävsutskott skulle biträds av. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


