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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden - uppföljning av åtgärdsplan 
vid budget i obalans. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har, sedan sammanslagningen av 
förvaltningar den 1 april 2021, genomfört både effektiviseringar och 
omorganisationer. Flera förbättringsarbeten pågår. Detta för att bidra till 
att tydliggöra vilka faktorer som gör att budgeten ligger i obalans.  
Resultatet för de två senaste åren påvisar att   Samhällsbyggnads-
nämndens budget inte är dimensionerad utifrån det uppdrag som beställts 
och förväntas att utföras inom ramen för den driftsbudget som ligger.  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, i samband med beslut om 
internbudget 2022, att relevanta delar av åtgärdsplan vid budget i obalans, 
ska återrapporteras i samband med redovisning av ekonomisk 
månadsrapport på nämndens sammanträden. 
 
Vid presentation av Ekonomisk rapport, januari-april 2022 (§ 27 Dnr 
2022–00097) presenterade samhällsbyggnadsnämnden en prognos på 
minus 4, 9 mnkr som resultat för år 2022.  Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade att de ser allvarligt på Samhällsbyggnads-
nämndens prognostiserade underskott och uppmanade nämnden att vidta 
åtgärder för att minimera underskottet.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ges därför en uppföljning av åtgärdsplan vid 
budget i obalans. Redovisningen skickas till kommunstyrelsens 
arbetsutskott som redovisning. 
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningen den 25 maj 2022 
Rapport: uppföljning av åtgärdsplan vid budget i obalans 
 

Bakgrund  
Förvaltningen har, sedan sammanslagningen den 1 april 2021, genomfört 
både effektiviseringar och omorganisationer. Flera förbättringsarbeten 
pågår. Detta för att bidra till att tydliggöra vilka faktorer som gör att 
budgeten ligger i obalans. Resultatet för de två senaste åren påvisar att 
verksamheten inte är dimensionerad utifrån det uppdrag som beställs och 
förväntas att utföras inom ramen för den driftsbudget som ligger. Till år 
2022 har tydliga budgetenheter inom Samhälle och Serviceförvaltningen 
tillskapats. Sammanställning av samtliga, reella, kostnader gav vid 
internbudgeten en obalans om 5 043 tkr för budget 2022. Faktorer som 
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påverkar negativ effekt är främst tidigare års effektiviseringar som inte 
har inarbetats. Målet är naturligtvis att nå en budget i balans.  
 
Vid presentation av Ekonomisk rapport, januari-april 2022 (§ 27 Dnr 
2022–00097) presenterade samhällsbyggnadsnämnden en prognos på 
minus 4, 9 mnkr som resultat för år 2022. Det innebar att kommun-
styrelsens arbetsutskott beslutade att de ser allvarligt på 
samhällsbyggnadsnämndens prognostiserade underskott och uppmanade 
nämnderna att vidta åtgärder för att minimera underskottet.  
Samhällsbyggnadsnämnden ges därför en uppföljning av åtgärdsplan vid 
budget i obalans. 
 
Beskrivning av ärendet  
Följande utvecklingsområden beslutades av Samhällsbyggnadsnämnden 
den 15 februari 2022: 

 Styrning, ledning och ledarskap ses fortsatt över inom 
förvaltningen. En tydligare ledningsstruktur och tillitsbaserad 
kultur ska skapas. 

 Driftbudgetstrukturen byggdes helt om och ger en betydligt mer 
tydlig bild av vilka kostnader som ska belasta vilket uppdrag. Detta 
ska följas upp och samtliga chefer ska kontera rätt kostnad på rätt 
ansvar, verksamhet och konto. 

 Ansvars- och chefsstrukturer ses fortsatt över för att renodla 
ansvar och befogenheter avseende ekonomi, personal och 
verksamhet. 

 Investeringskostnader och dess uppföljning ses fortsatt över för att 
kunna göra korrekt uppföljning av projekten. 

 Arbetssätt för statusbesiktningar och kopplade underhållsplaner 
har påbörjats och ska fortsätta för att kunna få en konstruktiv och 
rättvisande bild av kostnader per fastighet framöver. 

 Arbetssätt för tydliggörande av insatser utifrån en kommande 
asfaltsplan ska skapas. 

 Arbetssätt för en långsiktig plan för lagande av samtliga potthål ska 
tas fram. 

 Uppföljning av riktade drifts- och investeringsprojekt avseende 
”ansiktslyft” av staden ska ske enligt upprättade 
uppdragsbeskrivningar. 

 Uppföljningar av insatser för åtgärder i genomlysningsrapporter 
för olika sektioner, ska ske systematiskt. 

 Utredning kring modell för beräkning av driftskostnader av 
grönyta, parkyta, grus-yta har tagits fram. Kartor ritades om och 
glappet mellan nuvarande beställning av ytor och den reella ytan 
har identifierats. Grönskötselplan togs fram utifrån detta och ska 
följas upp. Driftskostnadseffekter ska beräknas mer korrekt för 
2022 och framöver. 
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 System saknas för beställning av arbeten som ligger utanför 
grunduppdraget – dvs den driftsbudget som finns, vilket ska tas 
fram. 

 Utredningen kring licenskostnader ska fortsätta för att säga upp 
system som inte används. 

 Förbättringsarbete med arbetade timmar i projekt ska fortsätta 
genom en ny tidrapporteringsmall och vidareutveckling av 
timkostnad som ska användas för att få rätt kostnad på rätt plats. 

 Fastighet fortsätter arbetet med fokus på ansvarsstrukturen som 
steg ett i en ekonomisk genomlysning och kostnadsfördelning 
mellan fastighet och service. 

 Nämnden avser fortsatt att driva frågan gällande hyressystem och 
vilka kostnader som ingår och som ska ingå för att parera övriga 
kostnader som ökar kontinuerligt. 

 Förbättring av de ekonomiska avstämningsmötena fortsätter med 
inriktning med ekonomisk redovisning och uppföljning i 
Hypergene. 

 Samhällsbyggnadsnämndens reviderade reglementen tydliggör 
ansvar och var olika kostnader ska läggas. 

 Organisationen ses över för att vara ändamålsenlig och byggas efter 
funktion och nytta för medborgaren.  

 Internkontrollen systematiseras för att genomsyra 
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. Arbetssätt ska skapas för att 
beslut, rutiner och riktlinjer ska följas. 

 Gränsdragningar mellan Samhällsbyggnadsnämndens ansvar, 
kopplat till kommunstyrelsen och Karlskoga Energi och Miljö ska 
tydliggöras. Otydligheten orsakar energiläckage och minskad 
kostnadseffektivitet. Arbete fortsätter för processer och gränser 
ska vara tydliga och kostnadseffektiva. 

 Process där chefer kommer att göra sina inrapporteringar i 
Hypergene ska fullföljas.  
En tydlig struktur för mål och indikatorer som genomsyrade 
chefernas och medarbetarnas uppdrag ska byggas upp i syfte att 
göra rätt saker på rätt tid. 

 Årsplaner för verksamhetens utförande saknas generellt och 
påbörjades och ska fortsätta.  

 
Resultaten redovisas i bifogade uppföljning av åtgärdsplan vid budget i 
obalans. 
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Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljning av 
åtgärdsplan vid budget i obalans. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka uppföljning av 
åtgärdsplan vid budget i obalans till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

 
 
 
Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef 

Dan Malmsten 
Verksamhetschef Teknik och 
fastighet 
 
Camilla Jern 
Kvalitetsledare 

 

Expedieras till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Ekonomichef 



Åtgärdsplan 
budget i 
obalans
Återrapport



EffektStatusBeskrivningOmråde Genomfört arbete

Styrning, ledning 
och ledarskap 

Driftbudget-
strukturen

Ansvars- och 
chefsstrukturer

Investerings-
kostnader och 
uppföljning av 

projekten 

Statusbesiktningar 
och kopplade 

underhållsplaner

Asfaltsplan

Styrning, ledning och ledarskap ses över.
Tydligare ledningsstruktur och tillitsbaserad 
kultur ska skapas.

Mer tydlig bild av vilka kostnader som ska 
belasta vilket uppdrag. 
Ska följas upp och kontera rätt kostnad på rätt 
ansvar, verksamhet och konto.

Ses över för att renodla ansvar och 
befogenheter.
Avseende personal, verksamhet & ekonomi

Investeringskostnader och dess uppföljning 
ses över för korrekt uppföljning av projekten.

För att kunna få en konstruktiv och rättvisande 
bild av kostnader per fastighet framöver.

Arbetssätt för tydliggörande av insatser utifrån 
en kommande asfaltsplan ska skapas.

• Planerat in och genomför APT, verksamhetsmöten samt ledningsgruppsmöten.
• Gå från händelsestyrd verksamhet till en proaktivt planering och utförande.
• Utbildning i förändringsledning för verksamhetschef med praktiska moment i 

ledningsgruppen.                                              .

• En ny struktur med mallar har skapats med ansvar, verksamhet och konto, 
som gäller både drift och investeringar. 

• Den nya mallen ska medföra enkel uppföljning och möjlighet att identifiera 
avvikelser.

• Uppdragshandlingar har skrivits för alla medarbetare och enhetschefer 
för att tydliggöra ansvar och befogenheter. Digital signering av de pågår. 

• Attestförteckningen är klar.
• Organisationsschema ses över för att tydliggöra roller och ansvar. 

• En ny struktur har skapats med ansvar, verksamhet och konto.  
• Varje månad följer ekonom och chefer upp investeringarnas utfall i 

en månadsrapport.

• Övergripande inventering med status av gator och vägar samt framtida behov 
av flerårsplan för asfaltering har genomförts. 

• Inventering ligger till grund för framtagande av asfaltsplan för de kommande 
tre åren.  

Tillitsbaserad 
ledningsstruktur

• Ny rutin med checklista är införd vid större renoveringar/ombyggnationer.
• Det har tagits fram underhållsplaner för 85 % av fastigheterna. Komplettering 

pågår av vissa installationer.

Korrekt budget-
uppföljning

Tydligt ansvar & 
befogenhet

Kvalitet & 
ekonomi

Tydlig bild av 
kostnader per 
fastighet

Vägar och gator i 
bra skick.



EffektStatusBeskrivningOmråde Genomfört arbete

Potthål

Uppföljning av 
”ansiktslyft” 

Uppföljningar 
åtgärder i 

genomlysnings-
rapporter 

Modell för 
beräkning av 

grönyta 

Beställning av 
arbeten utanför 
grunduppdraget

Licenskostnader

Arbetssätt för en långsiktig plan för lagande av 
samtliga potthål ska tas fram.

Uppföljning av riktade drifts- och 
investeringsprojekt avseende ”ansiktslyft”.
Enligt upprättade uppdragsbeskrivningar.

Uppföljningar av insatser för åtgärder i 
genomlysningsrapporter för olika sektioner, 
ska ske systematiskt.

Modell för beräkning av driftskostnader av 
grönyta, parkyta, grus-yta har tagits fram.
Grönskötselplan har tagits fram och ska följas 
upp. Driftskostnadseffekter ska beräknas.

System saknas för beställning av arbeten som 
ligger utanför grunduppdraget.

Utredning kring licenskostnader. 
System som inte används ska sägas upp. 

• Nya rutiner för inventering samt utförande av potthål har tagits fram.
• Ärendehantering och okulär inventering ligger till grund för beställning 

internt och externt.

• Aktiviteter i projektet är inplanerade.
• Uppföljning görs var 14:e dag och genomförande sker enligt plan. 
• Samhällsbyggnadsnämnden informerades om status den 10 maj.

Grönskande 
Karlskoga

Gator och vägar 
i bra skick.

Vägval status 
grönytor

• Uppföljning månadsvis med verksamhets- och enhetschefer.
• Fortlöpande planering av insatser enligt åtgärdspunkter i rapporten.
• Park & Verkstad- 80 % av handlingsplanen är klar.
• Gata & Trafik- 60 % av handlingsplanen är klar.

• Skötselplan för grönytor och tillhörande beräkningsmodell är 
framtagen och inväntar beslut hos kommunstyrelsen. 

• Det går ej att uppfylla skötselplanerna med nuvarande underbemannad 
personal.

Åtgärdspunkter 
genomförs med 
förväntat 
resultat

• Projektkoder har skapats för beställningen utanför budget, för möjlighet att 
följa upp kostnader. 

• Alla arbeten som ligger utanför grunduppdraget bör ej utföras utan 
finansiering.

• Rutiner för beställningar finns, men används ej. Behöver återimplementeras. 

Struktur för 
ekonomisk 
uppföljning och 
tydligare 
beställningar. 

• Sammanställning på alla datasystem klar vid införande av PM3.
• Ny struktur har införts vid inköp av nya datasystem, vilket gör att 

systemen minskar över tid.

Minskade 
licens-
kostnaderna



EffektStatusBeskrivningOmråde Genomfört arbete

Arbetade timmar i 
projekt 

Kostnadsfördelning 
mellan fastighet och 

service

Hyressystem

Ekonomiska 
avstämningar & 
uppföljningar i 

Hypergene

Reglementen 
tydliggör ansvars-

och 
kostnadsfördelning

Ändamålsenlig 
organisation

Ny tidrapporteringsmall
vidareutveckling av timkostnad
Ska användas för att få rätt kostnad på rätt 
plats

Fokus på ansvarsstrukturen som steg ett i en 
ekonomisk genomlysning och 
kostnadsfördelning 

Driva frågan gällande hyressystem och vilka 
kostnader som ingår och som ska ingå för att 
parera övriga kostnader som ökar 
kontinuerligt.

Förbättring av de ekonomiska 
avstämningsmötena fortsätter med inriktning 
med ekonomisk redovisning och uppföljning i 
Hypergene.

Reviderade reglementen tydliggör ansvar och 
var olika kostnader ska läggas.

Organisationen ses över för att vara 
ändamålsenlig och byggas efter funktion och 
nytta för medborgaren. 

• Avstämningsmöten månadsvis med ekonomer och chefer. 
• Alla enhetschefer och verksamhetschef har tilldelats varsin 

kontoplan att följa och följa upp regelbundet. 

• Organisationsschema ses över för att tydliggöra roller och ansvar. 
• Finns behov av att göra små justeringar vilket tydliggör funktioner 

för medarbetarna samt externa. 
• Genomlysningar inom park, gata, verkstad har genomförts i syfte 

att tydliggöra uppdraget.
• Genomlysning av hallvaktmästare planeras. 

• Nytt redovisningssystem där projektledarna ska skriva arbetstid i 
projekten. Då kommer rätt kostnad på rätt plats.

• Rapporteringen följs upp månadsvis.

Rätt kostnad på 
rätt ställe

• Avstämningsmöten av investeringar sker månadsvis med ekonomer och 
chefer.

• Avstämning månadsvis på verksamhetsmötet med ledningsgruppen.  

Kvalitetssäkring 
ekonomi

Tydligt 
ekonomiskt 
ansvar

Effektiv 
organisation

• Budgeten är fördelad mellan enheterna. 
• Uppföljning och justering kan göras efter behov under året.

• Utredning av hyressystem pågår under ledning av förvaltningens 
utredare. 

• Möten har genomförts med bostadsbolag från andra kommuner för att 
jämföra kostnader och hyressystem.

Tydlig 
fördelning i 
budget. 

Förutsättningar 
att bibehålla 
fastigheternas 
standard.



EffektStatusBeskrivningOmråde Genomfört arbete

Internkontroll 
systematisering

Gränsdragning 
mellan ansvariga för 
kostnadseffektivitet

Inrapportering i 
Hypergene

Årsplan för 
verksamhetens 

utförande

Systematiseras för att genomsyra 
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. 
Arbetssätt ska skapas för att beslut, rutiner 
och riktlinjer ska följas.
Gränsdragningar mellan nämndens ansvar, 
kopplat till kommunstyrelsen och Karlskoga 
Energi och Miljö ska tydliggöras.
Processer och gränser ska vara tydliga och 
kostnadseffektiva.
Process där cheferna gör sina 
inrapporteringar i Hypergene ska fullföljas.
Tydlig struktur för mål och indikatorer som 
genomsyrar uppdraget byggas upp för att göra 
rätt saker på rätt tid. 
Årsplaner för verksamhetens utförande 
saknas generellt och påbörjades och ska 
fortsätta. 

Ansvar & 
Effektivitet

• Verksamhetschef och enhetscheferna har utbildas i Hypergene.
• Pågående arbete med processen från nämndens mål till 

verksamhetsplaner.
• Dialog om grunduppdrag och påverkan på verksamheterna.

• Årshjul har skapats för Teknik & Fastighet.
• Arbetar proaktivt på de månadsvisa verksamhetsmötena för att utveckla 

verksamheten.

• Flera nya avtal med KEMAB har upprättats för att tydliggöra 
ansvarsområden som avfallshantering, belysning, exploateringskostnader 
etc.

• Regelbundna avstämningsmöten.
• Rutiner för projekt uppdateras.
• Checklistan som kvalitetssäkrar projekten utifrån myndighetskrav 

Tydliga 
arbetssätt

Rätt saker i rätt 
tid och tydlig 
koppling mellan 
mål och insatser

Säkertställa
verksamhetens 
utförande




