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Uppföljningsrapport, delårsbokslut , 2016
Denna rapport som avser delårsrapport för jävsnämnden 2016.

1. Sammanfattning

2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal
Utifrån Bollebygds kommuns styrmodell ska bedömning av måluppfyllelse utgå från en given bedömningsskala – se nedan. I de
fall målbedömningen består av en prognos gäller följande bedömningar: målet kommer att uppnås samt målet kommer inte att
uppnås. I de fall där det är möjligt, ska analys göras utifrån kön.
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Måluppfyllelse - bedömningsskala
Bedömning
Analys av gjorda iakttagelser
Ja
• Vilka aktiviteter bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen och varför?
Målet är uppnått! • Har omvärldsfaktorer bidragit och i så fall på vilket sätt?
• Vilka ekonomiska resurser fanns avsatta, vad blev utfallet och vad förklarar
ev. budgetavvikelse?

2.1

Delvis

• Vilka aktiviteter har bidragit/ inte bidragit till måluppfyllelsen?
• Vilka aktiviteter bedömer ni saknades?
• Har omvärldsfaktorer påverkat och i så fall på vilket sätt?
• Vilka ekonomiska resurser fanns avsatta, vad blev utfallet och vad förklarar
ev. budgetavvikelse?

Nej
Målet är inte
uppnått!

• Vilka aktiviteter har bidragit/ inte bidragit till måluppfyllelsen?
• Vilka aktiviteter bedömer ni saknades?
• Har omvärldsfaktorer påverkat och i så fall på vilket sätt?
• Vilka ekonomiska resurser fanns avsatta, vad blev utfallet och vad förklarar
ev. budgetavvikelse?

Kommunfullmäktiges mål för jävsnämnden

Kommunfullmäktige har inte satt upp några mål för jävsnämnden för 2016.

2.2

Jävsnämndens egna mål

Jävsnämnden har inte satt upp några egna mål för 2016
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3. Ekonomi
3.1

Internbudget

Begreppet budgetram används för de medel som fördelas från kommunfullmäktige till respektive nämnd. När respektive nämnd
internt fördelar dessa medel benämns det med internbudget.
Beslutad budgetram och internbudget framgår av tabellen nedan.
Tabell 1. Beslutad budgetram och internbudget för jävsnämnden 2016
(tkr)
Jävsnämnden J Ahlgren

Budget
2016
70

Totalt

70

Kommentar:

70
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3.2

Nämndens resultat

3.2.1 Resultat till och med perioden
Tabell 2. Resultat till och med perioden jan-okt för jävsnämnden 2016

Resultat i tkr
Nettokostnad
Budgetram
Resultat i tkr

Utfall
Budget
jan-oktober jan-oktober
13 000

Avvikelse
mot budget
jan-oktober

52 500

Prognos
helår

39 500

25 000

Budget
helår

Bokslut
föreg år

70 000

23 000

4. Intern kontroll – delårsuppföljning
Här sker en uppföljning av de aktiviteter som återfinns under detta avsnitt i verksamhetsplanen.
Eventuella kopplingar till andra avsnitt i rapporten som till exempel måluppfyllelse eller ekonomiskt utfall ska också
kommenteras.
Process

Kontrollmoment

Kontrollansvar

rutin/system

Uppföljning/utför

Metod

Rapportering till

d

Uppföljning av

Kontrollera att

Bygg- och

ärenden

ärenden som

miljöchefen

2016-12-31

Bedömning
delårsrapoprt

Samtliga

Jävsnämnden i

Bedömningen är att det

årsredovisningen

under 2016 vid två

jävsnämnden ska

tillfällen har tagits

beslut i kommer till

delegationsbeslut som
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jävsnämnden

hamnat på
Samhällsbyggnadsnämn
dens delegationsbeslut
istället för
jävsnämndens
delegationsbeslut (2
bygglovsärenden)

Uppföljning av

Kontrollera att

ärenden

bedömningarna i

Stickprov

Jävsnämnden i

Bedömningen är att

årsredovisningen

ärenden behandlas

SBN och JN är lika i

likartat i SBN och JN.

likartade

Jämförelse mellan två

ärenden/ärende-

miljöskyddsärenden (JN

grupper1

M005/16 resp. SBN M
022/16) och två
bygglovsärenden är
Bygg- och
miljöchefen

1

Såväl beslut av nämnd som beslut på delegation

genomförd (JN B003/16
2016-12-31

resp. SBN B047/16)

