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Samhällsbyggnadsnämnden

Frågor inför samråd
KSAU - samhällsbyggnadsnämnden 27 september 2016, kl. 10:30
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över verksamheten. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor
som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och göra de eventuella
framställningar som behövs. Kommunstyrelsen får därför begära in de yttranden och
upplysningar som behövs för att kunna fullgöra den uppgiften. Nämnderna/stiftelsen ska var
och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål/förordningar
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. De ska också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig.
Som ett led i kommunstyrelsens uppföljningsansvar och kvalitetsutveckling vill därför
kommunstyrelsens arbetsutskott träffa nämnderna under löpande verksamhetsår för en
verksamhetsuppföljning och dialog.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ber er att ta med material och information enligt punkterna
som följer samt att skicka underlag/presentationsmaterial i digital form till kansliet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott vill i första hand ta del av avvikelser, förändringar och
nyheter jämfört med tidigare samråd.
Tiden för samrådet beräknas till ca en timme.
Nämndövergripande frågor
Ekonomi
 Delårsbokslut 2016, effektiviseringsarbetet och kommande budgetförslag. Hur
nämnden ser på och förhåller sig till behovet av effektiviseringar. Vilka
genomlysningar görs, vad är bra och vad kan utvecklas ytterligare?
 Detaljbudget 2017
 Kommande investeringsbehov inkl. IT
 Uppdrag som nämnden fick i samband med REP 2017-2019
– Hur går det med uppdragen?
– Har nämnden några frågor kring uppdragen?
Mål- och kvalitetsarbete
 Arbetet med internkontrollplanen
 Uppföljning kommunens internationella riktlinjer: beskrivning av deltagande i
internationella projekt eller projekt där man beaktat internationella möjligheter.
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Hur arbetar nämnden med uppdragen i Framtid Hyltes politiska inriktning?

Övriga nämndövergripanade frågor
 Hur arbetar nämnden med funktionshinderpolitiken?
 Samarbete mellan nämnderna
 Kontaktcenter – omfördelning
 Personal
 Hur arbetar nämnden med åtgärdspaketet?
 Nämndens syn på digitalisering av välfärdstjänster - nämndens behov
Frågor kopplat till verksamheten
 Huvudmannaskap för deponin


Projektstyrning



Förvaltning av kommunens skog



Hur har nämnden under året som gått samarbetat med berörda tillsynsmyndigheter,
ev. granskningar som gjorts?



Uppföljning Tillsynsprojekt av inomhusmiljön i skolan



Byggnation kraftverk i Hyltebruk



Bemanning plan- och byggenheten



Övrigt

Har nämnden frågor utöver dessa som man vill ta upp för dialog,
välkomnar vi dem och ser gärna att ni anmäler dem före mötet.

Ronny Löfquist
KS ordförande

Anna Roos
KS 2:e vice ordförande

Per Borg
kommunchef
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