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 Kommunstyrelsen 
 

Kommunrevisionen: Granskning avseende kommunens skogsinnehav 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med bilaga 1, samt 
 
att  uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att uppdatera naturvårdsprogrammet med 
hänsyn till skogsmarkens möjligheter att producera virke för avsalu.  
 
 
Ärendet 
Kommunrevisionen har den 6 mars 2012 inkommit med en rapport om granskning av 
kommunens skogsinnehav. Bilaga 2.  I granskningen rekommenderar kommunrevisionen  

- att riktlinjer och avkastningskrav för skogsinnehavet förnyas, kompletteras och 
uppdateras 

- att ansvarig nämnd tydligare leder, styr och följer upp verksamheten 
- att även kommunstyrelsens uppsikt förbättras inom området 
- att interna kostnadsuppföljningen och interna redovisningen avseende skogsinnehavet 

förbättras liksom rapporteringen till nämnd 
- att miljömålen kring skogsinnehavet bör följas upp bättre och rapporteringen till 

nämnden förbättras. 
 

Föredragning 
Kommunrevisionen har granskat om kommunens skogsförvaltning bedrivs på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. 
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Bedömningen är att dokumenterade riktlinjer och avkastningskrav för skogsinnehavet finns i 
begränsad omfattning och att dessa bör förnyas, kompletteras och uppdateras samt 
sammanställas i ett skogs- och naturprogram för hela kommunen. Kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige bör ta ställning till hur marken och dess avkastning ska användas och 
förvaltas i framtiden. Ansvarig nämnd bör på ett tydligt sätt leda, styra och följa upp 
verksamheten som bedrivs. Kommunstyrelsens uppsikt kan också förbättras. 
 
Före årsskiftet 2011/2012 låg ansvaret för skogsförvaltningen på fritids- och 
naturvårdsnämnden. I samband med den vid årsskiftet genomförda organisationsförändringen 
har ansvaret för icke bebyggd mark överförts till den nybildade gatu- och 
samhällsmiljönämnden. Revisionens granskning av verksamheten utgör en god vägledning för 
den nya nämndens hantering av skogsförvaltningen och inför nämndens kommande 
internkontrollsarbete.  Kommunstyrelsen föreslås utifrån revisionsrapportens slutsatser ta 
initiativet till att gatu- och samhällsmiljönämnden att uppdatera naturvårdsprogrammet med 
hänsyn till skogsmarkens möjligheter att producera virke för avsalu.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ska bevakas i det fortsatta programarbetet. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
































