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13. Granskningsrapport om uppföljning av kommunstyrelsens förvaltnings samhällsbyggnadsenhet – svar
Dnr 2017/66-007
Kommunens revisorer har uppdragit åt PwC att göra en uppföljande
granskning av enheten för samhällsbyggnad inom kommunstyrelsens
förvaltning. Syftet med granskningen är att belysa vilka åtgärder som
har genomförts i förhållande till:
- den tidigare granskningens bedömningar och lämnade
rekommendationer,
- de åtgärder som kommunstyrelsen i sitt svar till revisorerna
avsåg att vidta.
Ärendehanteringssystem, rutiner och samverkansformer är utvecklingsområden som PwC lyfter i granskningsrapporten.
Granskningsrapporten redovisades i kommunfullmäktige i februari 2017.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 17, att remittera
granskningsrapporten till kommunstyrelsen för beredning av svar till
kommunfullmäktige i maj 2017.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnade i skrivelse 2 maj 2017 förslag till
svar på granskningsrapporten inför kommunstyrelsens sammanträde
8 maj 2017. Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-08, § 167, att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning med uppdraget att
förtydliga hur införandet av nytt ärendehanteringssystem ska genomföras samt redovisa hur behovet av verksamhetslokaler och dess
konsekvenser kvalitetssäkras. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i
skrivelse 29 maj 2017 svar på kommunstyrelsens uppdrag i det
återremitterade beslutet och förslag till svar på motionen.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings skrivelser 2 maj 2017 och
29 maj 2017 som svar på revisorernas granskningsrapport av
kommunstyrelsens förvaltnings samhällsbyggnadsenhet.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av ordföranden yrkar som
tillägg att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att under senhösten
2017 återrapportera till kommunstyrelsen hur arbetet med ärendehanteringssystem och lokalförsörjningsplan fortskrider.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se
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Ks § 216 forts.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit båda yrkandena.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings skrivelser 2 maj 2017
och 29 maj 2017 som svar på revisorernas granskningsrapport av
kommunstyrelsens förvaltnings samhällsbyggnadsenhet.
Kommunstyrelsen beslutar vidare
att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att under senhösten
2017 återrapportera till kommunstyrelsen hur arbetet med
ärendehanterings-system och lokalförsörjningsplan fortskrider.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-05, § 216
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 29 maj 2017 (utsänd tidigare)
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-08, § 167 (utsänd tidigare)
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 maj 2017 (utsänd tidigare)
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-27, § 17 (utsänd tidigare)
Kommunens revisorers skrivelse 13 februari 2017 med bilagd granskningsrapport
från PwC om uppföljande granskning av kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsenhet (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se

2017-05-29
Förvaltningschef
Ulf Kullin
0490-25 40 88
ulf.kullin@vastervik.se
Kommunstyrelsen

Svar på återremiss avseende svar på granskningsrapport av
kommunstyrelsens förvaltnings samhällsbyggnadsenhet
Samhällsbyggnadsenheten har till kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2017
lämnat ett svar på rubricerad granskningsrapport. Kommunstyrelsen beslutade
2017-05-08, § 167, att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att
förtydliga svaret i två avseenden;
1. Förtydliga hur införandet av nytt ärendehanteringssystem ska genomföras.
2. Redovisa hur behovet av verksamhetslokaler och dess konsekvenser
kvalitetssäkras.
Införandet av koncerngemensamt ärendehanteringssystem
Arbetet har påbörjats och en projektorganisation har byggts upp. I dagsläget finns det
ett flertal olika ärendehanteringssystem i koncernen. Vissa typer av ärendehanteringssystem är specifika och specialiserade på vissa ärenden, exempelvis bygglov.
Den nuvarande planen är att arbeta för ett gemensamt ärendehanteringssystem som
först och främst hanterar den politiska processen, även om syftet är att systemet ska
kunna användas i så stor omfattning som möjligt. Ett ärendehanteringssystem är tätt
sammankopplat med dokumenthantering, diarieföring och E-arkiv. Av den
anledningen arbetar projektgruppen med att formulera uppdragets omfattning för att
även täcka in dessa aspekter. För att kunna hantera många olika typer av ärenden
behöver sannolikt systemet byggas upp likt ett träd, med en minsta gemensam
nämnare, t ex diarienummer och vara sökbart utifrån flera parametrar.
Under våren 2017 arbetar projektgruppen primärt med att:
• Formulera koncernens behov och krav på ett system.
• Omvärldsbevaka och söka inspiration om hur ett system kan utöka
ambitionsnivåerna i relation till dagens arbetssätt. Exempelvis hur ett e-arkiv
både kan bidra till effektivisering och ökad service mot såväl anställda och
politiker som medborgare.
• Formulera en utförlig projekt- och tidsplan.
Processledaren är anställd under tre år för att genomföra uppdragen. Sannolikt
kommer uppdraget kring ett koncerngemensamt ärendehanteringssystem att
implementeras inom en kortare tidperiod.
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Redovisa hur behovet av verksamhetslokaler och dess konsekvenser
kvalitetssäkras
Samhällsbyggnadsenheten, barn- och utbildningsförvaltningen samt TjustFastigheter AB
har påbörjat ett samordningsarbete i linje med det svar som tidigare lämnats till
kommunstyrelsen i detta ärende. Arbetet bedrivs under arbetsnamnet
”Lokalförsörjningsplan” och syftet är att skapa en god framförhållning för planering av
det samlade lokalbehovet på såväl kort som lång sikt. De frågor som ska bearbetas och
ingå i arbetet är;
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapacitet i befintliga skolor och förskolor
Befolkningsprognoser
Bostadsbyggande
Detaljplanering
Ytbehov
Marktillgång
Trafik och trafiksäkerhet
Parkering och angöring

TjustFastigheter AB har tagit på sig rollen som sammankallande i arbetet och
resultaten samlas i en kommande lokalförsörjningsplan. Den samlade bedömningen är
att genom ovan beskrivna gemensamma arbete nås ett kvalitetssäkrat arbete avseende
behov och lokalisering av skolor och förskolor.
Redogörelsen i denna skrivesle utgör tillsammans med tidigare lämnad redogörelse i
skrivelse 2 maj 2017 förslag till svar på granskningsrapporten av kommunstyrelsens
förvaltnings samhällsbyggnadsenhet och de två utvecklingsområden som revisorerna
lyfter i sitt utlåtande över granskningsrapporten, det vill säga översyn av
ärendehanteringssystem och översyn av rutiner och samverkansformer.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings skrivelser 2 maj 2017 och 29 maj 2017
som svar på revisorernas granskningsrapport av kommunstyrelsens förvaltnings
samhällsbyggnadsenhet.

Ulf Kullin
Förvaltningschef

Bruno Nilsson
Samhällsbyggnadschef
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Samhällsbyggnadschef
Bruno Nilsson

Kommunstyrelsen

Granskningsrapport om uppföljande granskning av kommunstyrelsens förvaltnings samhällsbyggnadsenhet - svar
Kommunfullmäktige remitterade 2017-02-27 rubricerade rapport till kommunstyrelsen
för beredning av svar.
Rapporten lämnar följande rekommendationer:
•
•

Se över sitt ärendehanteringssystem
Rutiner och samverkansformer, dels vad avser företag och cityförening och
dels vad avser planering/samordning av skolor och förskolor

Kommunstyrelsens förvaltning lämnar följande förslag på svar:
I budget 2017 finns ett uppdrag om att initiera ett nytt verksamhetsledningssystem.
Inom ramen för det uppdraget utreder man, som ett delsystem, ett nytt ärendehanteringssystem. Arbetet pågår.
När det gäller samverkansformer med koppling till utveckling av centrumfrågor så
finns ett etablerat samarbete inom Västerviks Citysamverkan. I Citysamverkan finns
representanter för Västerviks Handel, Fastighetsägarna Västervik, Västerviks kommun
och Västervik Framåt AB. Västervik Framåt AB har samordningsuppdraget. Kommunen representeras av kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens förvaltnings förvaltningschef tillika näringslivsansvarig och samhällsbyggnadschef. Gruppen träffas ca 1 gång/kvartal. Citysamverkans roll är att fungera
som ett forum där gemensamma frågor diskuteras och en årlig gemensam handlingsplan tas fram. Någon formell beslutsrätt finns inte men arbetet präglas av en påtaglig
vilja till att uppnå konsensus. Samverkansformen finns men kan sannolikt utvecklas.
När det gäller planering/samordning för skolor och förskolor så handlar det om ett
arbete inom kommunkoncernen där i normalfallet barn- och utbildningsförvaltningen
anmäler behov av nya lokaler till Tjustfastigheter AB vilka i sin tur, där behov finns,
kontaktar samhällsbyggnadseneheten. Frågor det då kan handla om är behov av att
upprätta en detaljplan, behov av ombyggnationer av befintlig infrastruktur etc. I detta
arbete fungerar barn- och utbildningsförvaltningen som beställare, Tjustfastigheter AB
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som utförare resp beställare och samhällsbyggnadsenheten som utförare. Resp aktörs
roll bör förtydligas i ett gemensamt arbete med att ta fram t ex checklista, kontrollplan
etc med början i nästa gemensamma projekt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisade svar och att därmed lägga rubricerade granskningsrapport till
handlingarna.

Ulf Kullin
förvaltningschef

Bruno Nilsson
samhällsbyggnadschef
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Uppdrag

Kommunens förtroendevalda revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en uppföljning av den granskning som
genomfördes år 2013 av samhällsbyggnadsenheten. Den uppföljande granskningen ska beskriva vilka åtgärder som har
vidtagits i förhållanden till:

•

den tidigare granskningens bedömningar och lämnade rekommendationer

•

de åtgärder som Kommunstyrelsen i sitt svar till revisorerna avsåg att vidta.

PwC
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Granskningen år 2013

Granskningen skulle belysa följande:

1.

På vilket sätt som kommunstyrelsens direktiv till samhällsbyggnadsenheten att leda och styra verksamheten var
uttalad och kommunicerad?

2.

Om det fanns tillräckliga policys/riktlinjer för samhällsbyggnadsenhetens verksamhet?

3.

Om verksamheten inom samhällsbyggnadsenheten bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, såväl ur
ekonomiskt perspektiv, lednings- och personalperspektiv som ur kommunmedborgarperspektiv?

4.

På vems initiativ utvecklingsarbete bedrivs inom enheten?

5.

Om samverkan mellan miljö- och bygg och samhällsbyggnadsenheten fungerar tillfredsställande?

6.

På vilket sätt som återkoppling till kommunstyrelsen sker av fattade beslut?

PwC
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Granskningen år 2013 visade att


Verksamheten inom samhällsbyggnadsenhet i stort bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Enheten arbetar i stor
utsträckning utifrån de direktiv som ges i budgeten och framförallt i investeringsplanen över vilka projekt som ska
bedrivas.



Verksamheten har inte utvecklats enligt de intentioner som angavs i den utredning som togs fram i samband med
bildandet av samhällsbyggnadsenheten år 2010. Det handlar om att


Den samordning som utredningen betonade har inte skett fullt ut avseende teknisk service, miljö- och
byggnadskontoret och samhällsbyggnadsenheten.



Framtagandet av de styrdokument som saknades för verksamheten har inte skett fullt ut på det sätt som
avsågs.
Tanken med dess styrdokument var att dessa skulle ligga till grund för och stödja verksamheten att uppnå
kommunens långsiktiga ambitioner, visa på inriktning, beskriva nivåer på utförande etcetera.



Verksamheten inom enheten präglades mycket av att lösa uppdraget för stunden.
Kommunstyrelsen ,och ytterst kommunfullmäktige, behöver därför lägga fast ambitionsnivåer och den inriktning
som ska gälla för verksamheten. Detta för att också lättare kunna följa upp och utvärdera enhetens verksamhet.



PwC

En del av de uppdrag och verksamhetsområden som omfattar samhällsbyggandsenheten ”ägs” inte helt och fullt av
varken enheten eller kommunen, exempelvis frågor som gäller kollektivtrafik och infrastruktur. Vilken roll och
aktiviteter som enheten ska ha i dessa frågor behöver uppmärksammas och definieras.

5

Granskningen år 2013 visade att
•

Det på kommunstyrelsenivå fanns ett identifierat behov av att utveckla den politiska styrning av verksamheterna
inom enheten, bland annat genom att kommunstyrelsen avsåg att utöka sina planeringsdagar. Detta för att på ett
mera utvecklat sätt kunna följa upp de verksamheter och frågor som samhällsbyggnadsenheten arbetar med.



En årlig verksamhets- och aktivitetsplan behövde arbetas fram och fastställas för samhällsbyggnadsenheten. Detta
för att ligga i linje med dels de grundläggande intentioner som fanns i tillskapande av enheten, dels de
styrprinciper som är fastställda för kommunen som helhet (”Så styrs Västerviks kommun).

PwC
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Rekommendationer som lämnades



Kommunstyrelsen behöver upprätta en åtgärdsplan för hur intentionerna i utredningen som låg till grund för
bildandet av samhällsbyggnadsenheten ska förverkligas.



För att nå målen som beskrivs i utredningen inför bildandet av samhällsbyggnadsenheten, behöver ytterligare
åtgärder vidtas för att stärka såväl styrningen och samordningen inom samhällsbyggnadsenhetens samtliga
delverksamheter.



Arbetet med att ta fram respektive att revidera styrdokument behöver prioriteras. Idag finns inte tillräckliga
underlag, styrande och stödjande dokument, för kommunens långsiktiga ambitioner, som visar på inriktning,
beskriver nivåer på utförande med mera som beskrivs i utredningen. Exempelvis de som nämns i utredningen är
stadsmiljö- och gestaltningsprogram, tillgänglighetsplan och parkeringsplan.



När styrdokumenten är antagna så bör dessa också regelbundet följas upp.



Formerna för uppföljning och utvärdering behöver uppmärksammas, ses över och utvecklas inom
samhällsbyggnadsenhetens samtliga verksamhetsområden.

PwC
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Kommunens revisorer överlämnar i slutet av år 2013 till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
granskningsrapport med tillhörande missivskrivelse.
Kommunstyrelsen behandlar granskningsrapporten vid sitt sammanträde i oktober 2014. Vid detta tillfälle
föreligger en tjänsteskrivelse med förslag till yttrande. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna
förvaltningens förslag till yttrande.
Vid samma tillfälle, sammanträdet i oktober år 2014, redovisas också för kommunstyrelsen resultat av
den utredning som genomförts avseende sammanläggning av samhällsbyggnadsenheten och miljö- och
byggnadskontoret.

PwC

8

Kommunstyrelsens svar på
granskningsrapporten

PwC
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Kommunstyrelsens svar


Enheten har inte utvecklats enligt de intentioner som låg till grund för bildandet av enheten
Efter bildandet av samhällsbyggnadsenheten år 2011 genomfördes omfattande kostnadsreduceringar i den
kommunala verksamheten som även inkluderade samhällsbyggnadsenheten. Det innebar bland annat
vakantsättningar av lediga tjänster. Detta har inneburit att det inte funnits tillräckligt med resurser för att uppnå
den ambitionsnivå som utredningen angav. Utöver detta har det till enheten tillkommit ny verksamhet i form av
beställaruppdraget för området gata/park. Av tjänsteskrivelsen framgår att kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige på ett tydligare sätt borde ha gjorts medvetna om resursbristen och dess påverkan på
möjligheten att ta fram erforderliga styrdokument.
Sedan hösten 2014 är enhet bemannad enligt plan. Resurser har även tillförts enheten för arbetet med att revidera
äldre detaljplaner. Utöver detta har särskilda resurser från kommunstyrelsens utvecklingsanslag tillförts enheten för
arbetet med olika stadsutvecklingsprojekt.
En samordning med miljö- och byggnadskontoret har påbörjats. En utredning av eventuell sammanläggning av
miljö- och byggnadskontoret och samhällsbyggnadsenheten är genomförd. Utredningen pekar på behov av
ytterligare insatser för att förbättra denna samordning. Samtidigt påpekas att ”gnisslet” på politisk nivå påverkar
samarbetet negativt.
När det gäller samhällsbyggnadsenhetens funktion och roll i samspelet med Västerviks Miljö- och Energi AB betonas
vikten av att enheten utvecklar rollen som beställarombud och tydligare definierar uppdragens omfattning, innehåll,
kvalitet samt uppföljning av givna uppdrag. Särskilda resurser för detta bedöms behövas.
Inflödet av medborgarförslag som riktar sig till samhällsbyggnadsenheten och dess verksamhet påverkar enhetens
arbetssituation och förutsättningarna att kunna arbeta med strategiska frågor. 90 % av inkomna
medborgarförslagen till kommunen avser verksamhetsområden som ingår i samhällsbyggnadsenhetens
ansvarsområde.

PwC
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Kommunstyrelsens svar


Styrdokument
Då samhällsbyggnadsenheten först under hösten 2014 har bemanning som överensstämmer med organisationsplan
finns förutsättningar att ta fram erforderliga styrdokument. En tidplan är fastställd för framtagande av nödvändiga
styrdokument, bland annat stadsmiljö- och gestaltningsprogram, trafiksimulering samt parkeringsnorm, -strategi
och –plan. Förslag till styrdokument skulle finnas framtagna första halvåret 2015.

•

Lösa frågor för stunden
I sitt svar anger kommunstyrelsen att enhetens uppdrag är tydligt definierade och därför inte drivs ad hoc. Som
exempel på detta lyfts bland annat följande fram:
-

Översiktsplanearbetet

-

Detaljplaneuppdraget

-

Arbetet med hållbarhetsfrågor (ex energi- och klimatstrategi, hållbarhetsbokslut)

-

Investeringsplan, projektering

-

Landsbygdsutveckling (landsbygdsberedning tillsatt)

I budget år 2014 utvecklades dessutom styrningen av verksamheten med en tydligare verksamhetsplan inklusive
politiska uppdrag, målformuleringar och nyckeltal. Detta arbete har ytterligare utvecklas inför budget år 2015.

PwC
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Kommunstyrelsens svar
•

Frågor som inte ägs av kommunen
I kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten anges att det inte alltid är lätt att beskriva vilka aktiviteter och
åtgärder som bör genomföras i form av en plan för verksamhetsåret. Samtidigt anges att det kan ha ett värde att
tydligare beskriva för kommunfullmäktige och kommuninvånare vilken möjlighet kommunen i formell mening har
att kunna påverka exempelvis kollektivtrafikfrågor (som landstinget organisatoriskt ansvarar för) och
infrastrukturfrågor (som till delar ligger på Trafikverket). Det blir mer en förtroendefråga att den politiska ledningen
och tjänstemannaledningen agerar tillräckligt kraftfullt. Informationen till kommunstyrelsen kring vad som görs i
dessa frågor blir därför extra viktig.

•

Ändamålsenlighet och effektivitet
Kommunstyrelsen delar bedömningen att samhällsbyggnadsenheten består av ett antal nyckelpersoner och att det
därmed finns en risk för sårbarhet. Samtidigt framhålls att kvalificerade medarbetare har kunnat rekryteras då
vakanser inom enheten har uppstått. Återigen understryks att enheten sedan hösten 2014 är bemannad enligt plan.
I perioder anges att resursen för operativ och strategisk ledning av enheten har varit ansträngd.

PwC

12

Utredningen om sammanläggning
med miljö- och byggnadskontoret

PwC
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Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse oktober 2014, efter miljö- och byggnadsnämndens yttrande, en
redovisning av synpunkter mot bakgrund av den genomförda utredningen. Bedömningen är att någon organisatorisk
förändring inte ska göras.
Kommunstyrelsen beslutar att:
• inte omorganisera miljö- och byggnadskontoret och samhällsbyggnadsenheten i ett gemensamt kontor enligt
utredningens förslag

• ge kommundirektören i uppdrag att omgående initiera ett gemensamt utvecklingsarbete i enlighet med den
sammanvägda bedömningen i denna skrivelse
• ge kommundirektören i uppdrag att omgående initiera en lokalutredning i syfte att samla de båda verksamheterna
lokalmässigt på samma plats
• ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med analys och förslag kring styrning och ledning av kommunens
resurser för tillväxt och hållbarhetsarbete mot bakgrund av genomförd utvärdering av ledningskontorets arbete
• ge kommundirektören i uppdrag att utreda simhallspersonalens organisatoriska tillhörighet och föreslå innehållet i
en s.k. ”simhallsbeställning”.
• ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag till organisering av ledningsfunktionen i miljö- och
byggnadskontoret
• uppmana miljö- och byggnadsnämnden att utvärdera och se över nuvarande beredningssystem inför nämndens
sammanträden
PwC
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Aktuell situation och genomförda
åtgärder
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Resultat av den uppföljande granskningen


Kommunstyrelsens beslutade åtgärder och uppdrag har blivit hanterade.
Enheten har årligen fått särskilda resurstillskott, bland annat för att komma ifatt och ligga i fas när det gäller
detaljplanearbetet.
Idag har enheten en bemanning som överensstämmer med fastställd personalbudget, det vill säga att det inte finns
några vakanta tjänster.
Ytterligare resurser kommer att tillföras enheten i budget år 2017, bland annat för planarbetet.
Organisatoriska förstärkningar har genomförts inom kommunstyrelsens förvaltning. Genom tillskapande av en
förvaltningschefsfunktion har ledningsfunktionen av kommunstyrelsens verksamheter förstärkts. Denna förändring
har även förbättrat möjligheten till en kommunövergripande samordningen, styrningen och ledningen av
kommunens resurser för tillväxt och hållbarhetsarbete.
Kommunstyrelsen valde att inte gå vidare och slå samman samhälsbyggnadsenheten med miljö- och
byggnadsförvaltningen. Insatser har senare genomförts för att etablera ett gemensamt utvecklingsarbete mellan
verksamheterna. Intervjuerna pekar på att samverkan mellan dessa verksamhetsområden idag uppfattas som
fungerande.

En utredning av förutsättningar till lokalmässig samordning av verksamheterna har genomförts. Utredningen pekar
på att det saknas förutsättning, det vill säga, lämpliga lokaler för en lokalmässig samlokalisering av verksamheterna.

PwC
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Resultat av den uppföljande granskningen


Framtagande av styrdokument
Stadsmiljö- och gestaltningsprogram – ett program är framtaget och fastställt
Trafiksimulering – en modell för trafikanalys är framtagen. Modellen ger möjlighet till simulering av
trafikförändringar, flöden och belastning på gator och vägar.
Parkeringsstrategi – ett arbete pågår fortfarande med att ta fram en parkeringsstrategi i kommunen.



Uppdrag och målformuleringar
I budget år 2014 har styrningen av verksamheten utvecklats med en tydligare verksamhetsplan inklusive politiska
uppdrag, målformuleringar och nyckeltal. I budgetarbetet inför år 2015 har styrningen utvecklats ytterligare.



Kommunstyrelsen utvecklingsdagar
Frågor som rör samhällsbyggnadsenheten återfinns med regelbundenhet på kommunstyrelsens utvecklingsdagar.



Presidieträffar
Kommunstyrelsen har initierat regelbundna presidieträffar där representanter för styrelsen vid Västerviks Energi &
Miljö AB och Miljö- och byggnämnden samt deras respektive tjänstemannaledningar medverkar. Ett fokusområde
vid dessa tillfällen är gränssnittet vad gäller roller och ansvarsfördelning mellan parterna.
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Avslutning
Sammantaget visar den uppföljande granskningen att lämnade rekommendationer samt beslutade
åtgärder av kommunstyrelsen har blivit omhändertagna.
Samtidigt framkommer i de intervjuer som har genomförts i denna granskning att det finns ett antal områden som
behöver uppmärksammas och där fortsatta utvecklingsinsatser behöver övervägas.
Med koppling till den tidigare granskningens fastställda revisionsfrågor handlar det primärt om att kommunstyrelsen
behöver:

• Se över sitt ärendehanteringssystem.
Kommunstyrelsen behöver på ett mera systematiskt sätt kunna följa genomförandet av de uppdrag som både
styrelsen och fullmäktige överlämnar för genomförande. Det skulle även stärka den interna kontrollen.
• Rutiner och samverkansformer
Flera av de genomförda intervjuerna pekar på att både rutinerna och förutsättningarna för samverkan, både internt
inom den kommunala organisationen och med externa parter, behöver ses över.
Det handlar bland annat om näringslivsarbetet och utvecklingen av Västerviks citykärna. Båda dessa delar har en stor
betydelse och koppling till de kommunövergripande målen och strategierna. Framför allt handlar det här om
hanteringen av de synpunkter, men också klagomål, som förts fram av lokala företagare och cityförening.
• Det handlar också om planeringen och samordningen av förskolans och grundskolans lokalbehov idag och i
framtiden. Flera pekar på att samordningen inte uppfattas som effektiv eller ändamålsenlig. Samverkansformerna
och samsynen mellan de i kommunen inblandade parterna – barn- och utbildningsförvaltningen, det kommunala
bolaget Tjustfastigheter AB och samhällsbyggnadsenheten – behöver utvecklas för säkerställande av ett mera
proaktivt agerande.
PwC
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