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SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis har ~tgarder vidtagits i allt vasentligt.
Men det finns nagra nya iakttagelser dar vi rekommenderar att atgarder vidtas.

•

Kommunstyrelsen har, enligt tidigare rekommendation, tagit stallning for att
uttaget inte ska overstiga tillvaxten (langsiktigt hallbart skogsbruk).

•

En omorganisation har gjorts som innebar att fiirre aktorer har ansvar for
forvaltningen av den stadsnara skogen. Ansvarsfordelningen for den stadsnara
skogen har darigenom blivit tydligare.

•

Skogen omfattas av manga ma.Isom beror flera namnder. Det gor det viktigt med
en val fungerande samverkan. Med tanke pa omorganisationen och pa risken for
malkonflikter anser vi att det finns anledning att se over hur denna samverkan ska
ske sa att alla berorda forvaltningar involveras i planeringsprocessen.

•

Mal for skogsforvaltningen har setts over i och med antagandet av Plan for
naturvard och park (2013), som kompletterar Program for stadsnara skogar
(1999).

Det ar dock inte tillfredsstallande att den komplettering av Planen for
naturvard och park som skulle goras med ett "Program for stadsnara skog"
annu inte kommit till stand. Det behovs ett klargorande om vem som
ansvarar for framtagandet och nar det kommer att vara klart.
•

Den ekonomiska redovisningen har forbattrats och ar tydlig samt har en sadan
detaljeringsniva att den kan ge ett bra underlag for den operativa interna
kontrollen.

•

I foregaende granskning noterades en viss bristande intern kontroll. Denna
bedoms nu i vara atgardad genom den forbattrade redovisningen samt de
certifieringar som kommunen nu har.

Vi anser dock att de rapporter som certifieringskontrollanterna lamnar bor
diarieforas.
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INLEDNING/BAKGRUND

Ostersunds kommun har ett stort skogsinnehav. Kommunens revisorer noterade i sin
granskning av skogsforvaltningen 2012, brister i bl.a. ledning, styrning och uppfoljning.
I granskningen framkom att kommunen till stor del hade dokumenterade riktlinjer och
mal med sitt skogsinnehav men att det fanns anledning att tydliggora delar av malen samt
att uppfoljningen av dessa behovde forbattras.

I den granskningsrapport som overlamnades framkom ett antal synpunkter. Dessa
redovisas under avsnittet "8 Resultat av granskningen" dar de kommenteras och
bedomningar lamnas.
Kommunens revisorer har, mot bakgrund av vad som framkom vid den tidigare
granskningen, bedomt det angelaget att genomfora en uppfoljande granskning.
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SYFTE, REVISIONSFRAGA OCH AVGRANSNING

Syfte och revisionsfragor
Det overgripande kontrollmalet ar att svara pa:
om de brister som framkom i tidigare granskning har atgardats pa ett
tillfredsstallande satt.
om skogsforvaltningen uppfyller den inriktning och de mal som kommunen har.
om den interna kontrollen over skogsforvaltningen ar tillracklig.
Avgransning
Granskningen ar avgransad till uppfoljning av den tidigare gjorda granskningen.
Liksom i tidigare gjord granskning ingar inte jakt och arrendefragor i granskningen.
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REVISIONSKRITERIER

Foljande utgor den norm/ kriterier som granskningens resultat varderas mot:
Kommunallagen (2017:725)
Skogsvardslagen (1979:429)
Kommunfullmaktiges mal
Interna styrdokument
5

METOD

Granskningen har utforts genom skriftliga fragor, dokumentstudier och intervjuer.
Substansgranskning har utforts for att i erforderlig omfattning verifiera gjorda utsagor
samt att beskrivna rutiner fungerar pa avsett satt. Intervjuer har skett med chefen for
Mark och exploatering, skogsforvaltare, stadstradgardsmastare, chef kultur- och
fritidsenheten.
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ANSVARIG NAMND/STYRELSE

Berorda ansvariga namnder ar:

Kommunstyrelsen
Ansvarar bl. a for att leda och samordna forvaltning_av kommunens produktionsskog.

Kultur och fritidsnamnden
Ansvarar bl. a for idrotts-, fritids- och kulturanlaggningar samt planering av och yttrande
over utredningar mm som ror namndens verksamhetsomrade. Har ocksa i uppgift att
framja arbetet med kommunens friluftsliv.
Kultur- och fritidsnamnden har funktionen som bestallarnamnd gentemot tekniska
namnden utifran namndens ansvarsomraden.

Tekniska namnden
Har <let overgripande ansvaret for planering och utveckling av den stadsnara skogen och
naturvardsskotsel.
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Namnden ska samrada nar dess verksamhet och arenden beror styrelsens eller annan
namnds verksamhet.

Miljo och samhallsnamnden
Miljo- och samhallsnamnden ansvarar for naturvardsplanering, tillsyn, provning och
overvakning av naturvard. Beslutar om upprattande och antagande, andring eller
upphavande av detaljplaner och omradesbestammelser samt att lamna planbesked enligt
plan- och bygglagen.
7

BEGREPPSFORKLARINGAR

KF = Kommunfullmaktige
KS = Kommunstyrelsen
TN= Tekniska namnden
KFN= Kultur och fritidsnamnden
MSN = Miljo och
samhallsnamnden

KLF =
Kommunledningsforvaltningen
TF = Teknisk forvaltning
KFF = Kultur och
fritid sforvaltn inge n
SB=
Samhallsbyggnadsforvaltningen

MEX= KLFs enhet for Mark och
exploatering
AME = Arbetsmarknadsenheten

Texten innehaller en mdngd forkortningar.
Forklaringarna upprepasfrekvent i textenfor att underldtta ldsning.
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RESULTAT AV GRANSKNINGEN

Bedomning iforegaende granskning
Det fanns forbiittringspotential bade avseende iindamalsenligheten och den interna
kontrollen betraffande brukandet av skogsmarken.
Den interna kontrollen utovas i huvudsak genom de externa granskningar som gars inom
ramen for det certifierade skogsbruk som kommunen nu har: FSC, PEFC,
ISO14001/EMAS.
•

FSC (Forest Stewardship Council) framjar en ekologiskt, socialt och ekonomiskt
ansvarsfull hantering av varldens skogar.

•

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) har som
mal att framja uthalligt skogsbruk med balans mellan de tre aspekterna;
skogsproduktion, miljovard och sociala intressen.

•

ISO 14001 ar en standard som beskriver de krav som stalls pa en certifierad
verksamhets miljoarbete. Exempelvis kravs strukturerad aterkoppling av
miljoprestanda genom mal och handlingsprogram och aterkommande intern- och
extern granskning med standig forbattring som utgangspunkt. Standarden
revideras regelbundet.

•

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) ar en frivillig EU-forordning/
miljoledningstandard som beskriver de krav som stalls pa en EMAS-registrerad
verksamhet. EMAS staller samtliga krav som ISO 14001 staller, samt ytterligare
krav pat.ex. upprattande av regelbundna miljoredovisningar. Registrering sker av
godkand kontrollant hos miljostyrningsradet. Forordningen revideras regelbundet.
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Genomforda revisioner dokumenteras (delvis via e-post) men, pa fraga om certifierings
rapporterna diariefors, framkom att dessa betraktas som arbetsmaterial och har darfor
inte diarieforts. Bl.a. uppgavs som skal att <let inte funnits nagon efterfragan.
Skogsforvaltaren uppgav att <let gors genomgang av revisionsrapporterna med chefen for
mark och exploatering. Detar ocksa pa gang att anvanda Stratsys for uppfoljning, vilket
uppges kommer att oka kontrollen over att revisionspapekanden i certifieringarna foljs
upp.
Chefen for enheten for Mark och exploatering (MEX) och Skogsforvaltaren upplevde inte
att <let har varit nagra problem med att atgarda de avvikelser som funnits i
certifieringsrapporterna.
Andamalet gallande stadsnara skog ar att den ska forvaltas for att tillgodose
medborgarnas intressen utifran flera perspektiv. Naturvard och sociala varden jamstalls
och skogarna ska erbjuda en mangfald av miljoer, upplevelser och aktiviteter. I de
stadsnara skogarna ar medborgarnas nyttjande av skogen av central betydelse, inte <let
ekonomiska utfallet.

Bedomning:
Certifieringsrapporterna utgor enligt var bedomning ett vasentligt inslag i den interna
kontrollen. Om insynen i dessa begransas minskar ocksa vardet av dessa som en del i den
interna kontrollen.
Vi rekommenderar att revisionsrapporterna diariefors eftersom de utgor en allman
handling. Da innehallet kan antas innehalla upplysningar som kan leda till att kommunen
pa nagot satt kan behova agera, anser vi att de bor betraktas och behandlas som arenden
som ska handlaggas.

8.1

LEDNING

& STYRNING

Iakttagelse ifijregaende granskning
Kommunstyrelsen kunde forbattra ledning, styrning och uppfoljning av den verksamhet
som bedrevs.
Detta betraktar vi som en mer generell bedomning: som omfattar de fiesta av de
bedomningar som gjordes i foregaende granskning. Foljs upp under respektive iakttagelse
nedan.

8.2

ANSVARSFORDELNING

& SAMVERKAN

Bedomning ifijregaende granskning
Det ansags vara viktigt att <let tydliggjordes hur en effektiv samverkan skulle bedrivas
betraffande skotseln av den stadsnara skogen, dar bade Miljo- och samhallsnamnden och
Kultur- och fritidsnamnden hade ett ansvar.
Ansvarsiordelning
Kommunstyrelsen (KS) ager all skog och har ansvar for forvaltning av kommunens
produktionsskog. Detta skots av kommunledningsforvaltningens enhet for Mark och
exploatering (MEX) och skogsforvaltaren (som ar anstalld inom MEX).
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Da foregaende granskning gjordes hade Miljo och samhallsnamnden (MSN) och Kultur
och fritidsnamnden (KFN) ett ansvar for skotseln av den stadsnara skogen. MSN hade ett
overgripande ansvar for den stadsnara skogen i kommunen, oavsett vem som rent
praktiskt skotte den.
Bestallning av skotsel utgick fran Samhallsbyggnadsforvaltningen (SB), detta har flyttats
till Teknisk forvaltning (TF).
I KS internkontrollplan for 2019 framgar att det fanns en risk att skotseln av stadsnara
skogar inte kunde skotas pa mest effektiva satt. Dar fanns aven en kommentar om att det
var internagandet som "stallde till det" och som skulle kunna redas ut pa ett battre satt,
samt att revisorerna tidigare haft synpunkter pa detta. Detta kan ses som en del av
bakgrunden till den organisationsforandring som skedde 1 januari 2020 i anslutning till
att berorda namndernas reglementen reviderats.
Forandringen innebar, enligt de intervjuade, sammantaget att:
•

det overgripande ansvaret for den stadsnara skogen overgick till Tekniska
namnden.

•

Tekniska namnden (TN) har nu ansvaret att forvalta, planera for och utveckla den
stadsnara skogen. Uppdraget utfors utifran bl.a. oversiktsplanen 2040, Program
for naturvard och park och ovriga gemensamma styrdokument.

•

Mark och Exploaterings (MEX) ansvar for att utfora arbetsuppgifter med de
manuella arbetslagen (med upp till 30 platser) har flyttats till Tekniska
forvaltningen (TF). I och med detta har 3 arbetsledare flyttats till TF.

•

MEX kommer fortsatt att ha ansvaret for produktionsskogen

•

Skogsforvaltaren, som aven i fortsattningen kommer att finnas hos MEX, overgick
till att bli bestallare av arbeten hos TF, men kommer aven fortsattningsvis att svara
for planering och radgivning.

•

MSNs ansvar for skogsforvaltningen bestar framst i ett tillsynsansvar, framst ur
miljoaspekt.

Som aven namnts tidigare ska skogen forvaltas for att tillgodose medborgarnas intressen
utifran flera perspektiv. Naturvard och sociala varden jamstalls och skogarna ska erbjuda
en mangfald av miljoer, upplevelser och aktiviteter.

Samverkan
Tekniska namnden (TN) har nu ansvar for planering, underhall och skotsel av den
stadsnara skogen och att den forvaltas for att tillgodose medborgarnas intressen utifran
flera perspektiv, erbjuder en mangfald av miljoer, upplevelser och aktiviteter. Mal for
detta finns bl a i "Plan for Naturvard och park" (Kommunfullmaktige 2013 §13), vilket
aven ovriga forvaltningar har att beakta. (Styrdokument som galler hela kommunen)
Enligt TF detaljplaneras varje objekt tillsammans med berorda forvaltningar och arbetet
foljs upp genom besok pa plats.
MEX uppger att da det ar ett biologiskt material man arbetar med gar det inte alltid att
forutse vad som hander nar man satter in atgarder, vilket kraver att arbetet foljs
kontinuerligt.
Langsiktigt arbetar man med fokusomraden som bestams i flerarsplaner och dar moten
planeras in under aret.
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Enligt uppgift, har det sedan 2015 skett en arlig planering gallande den stadsnara skogen i
samarbete mellan MEX och Park (Lag tidigare hos Samhallsbyggnadsforvaltningen (SB)
men finns nu hos TF). Detta anser MEX har varit tillrackligt sett utifran den prioritering
man anser sig ha kunnat gora avseende resurser for den stadsnara skogen.
TF anser att dialog, samverkan samt planering mellan skogsforvaltaren pa MEX och TF
fungerar bra. Ett antal gemensamma projekt har genomforts sedan 2015 gallande skotseln
av den stadsnara skogen men ocksa utveckling sasom grillplatser, vindskydd mm.
Kultur och fritidsnamndens (KFN) uppdrag ar att tillhandahalla medborgarna
fritidsaktiviteter och dar ar skogen en resurs. Det innebar att KFN har ansvar for
de anlaggningar de anordnar i den stadsnara skogen, sasom skidspar, vindskydd,
skyltning mm. Det innebar att KFN inte langre har ansvar for utforandet av
skogsforvaltningen. De ar bestallare av tjanster fran TN i den man det har baring pa skog
och atgarder som ar nodvandiga for att KFN ska kunna leva upp till sitt uppdrag. Exempel
pa sadant kan vara att fa bort ett omkullblast trad over en vandringsled, behov av gallring
etc.
KFN har manga sma och spridda omraden med skog vari de har ansvarar for
fritidsaktiviteter mm, men ocksa naturreservat som i praktiken skots av Lansstyrelsen
(Statliga naturreservat ligger under Lansstyrelsensforvaltning). Tre av omradena ar
genomkorsade av anlaggningar och dar delar ingar i statliga naturreservat. Deras
samverkan med skogsforvaltaren har tidigare skett utan medverkan av TF.

Bedomning:
Det har blivit fiirre aktorer som har ansvar for forvaltningen av den stadnara skogen och
darmed tydligare vem som ansvarar for vad. Styrningen och ledningen har darigenom
givits battre forutsattningar.
Malsom har beroring med skogsinnehavet finns hos flera namnder, da skogen har manga
funktioner forutom skogsproduktion. Detta gor att det kan uppsta malkonflikter och det
ar darfor viktigt att det finns samverkansformer for att hantera detta.
Utifran de beskrivningar vi fatt bedomer vi att den samverkan som skett kring
forvaltningen av den stadsnara skogen i huvudsak forefaller ha varit tillfredsstallande.
Med tanke pa omorganisationen och risken for malkonflikter anser vi att det finns
anledning att se over hur denna samverkan ska ske sa att alla berorda forvaltningar
involveras i planeringsprocessen.
8.3

MAL

Bedomning ifijregaende granskning
Malen behovde ses over, fortydligas och uppdateras.
Enligt de uppgifter vi fatt sa galler primart foljande maldokument:
Kommunstyrelsens beslut 98-02-16 om " Mal och riktlinjer for kommunens
skogsforvaltning", som gallde allt skogsinnehav.
2) Programmet for Stadsnara skogar (Kommunfullmaktige (KF)febr 1999).
3) Plan for naturvard och park (2013)
4) Oversiktsplan 2040 inkl bilagorna:
J ord och skogsbruk
Naturmiljo och friluftsliv.
1)
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Enheten for mark och exploaterings (MEX) mal for skogsforvaltningen:
• Tillgodose kommuninnevanarnas behov av rekreation och friluftsliv
• Bedriva en varaktig och vardefull virkesproduktion (ej tatortsnara)
• Vara ett foredome att kombinera skogsbruk med naturvard och miljohansyn
• Skapa sysselsattning for upp till 30 personer (fiyttades till Tekniskforvaltning (TF)
1/12020)

MEX upplever att man har god uppfyllnad mot malen och att dessa upplevs som tydliga
och relevanta. Man har inte heller har kant nagot behov av att utveckla eller avveckla
nagra av dessa mal.
Det ekonomiska mal som Mark och exploatering har haft i uppdrag att budgetera for ar ett
nollresultat, vilket man uppger att man har hallit.
TF uppger att Planen for naturvard och park skulle kompletteras med ett "Program for
stadsnara skog", som en uppdatering och vidareutveckling av skotselplanen fran 1999.
Detta har annu inte gjorts eftersom resurser saknats for arbetet.
Ur Plan for naturvard och park: "Efter att kommunfullmaktigefaststallt denna plan,
under mars 2013, utarbetar sedan styrelser och namnder program och handlingsplaner
som ska styra verksamheten mot ma.Zen i planen."
"9 Uppfoljning och utvardering. Namnder och styrelser utarbetar program och
handlingsplaner for genomforandet samt avsatter resurser for implementering av
ma.Zen i planen."
Bild hiimtadfran sektorplanenfor Naturvard och park:
Program

Verksamhet
Maloch
styrniny for

Stads-

Koinpetens

. nara ·
s@.~~f;J

Vatten

',?,;:;:/;~)'.

Ot;h

l<mnmunens
verksamheter

str/lr11for

och politis!ta

nammler.
\-Frilufhliv

Jillgahg och
Ct}J!ganglighet
;,,

,✓

l_ .

Skyddsvilrd

natur

Kvalitets policy

Vi har inte hittat uppgift om nar programmet for Stadsnara skogar ska vara klart.

Bedomning:
Foregaende granskning gjordes 2012. Sektorsplanen for Naturvard och park beslutades
2013. Planen innehaller formuleringar som i manga stycken kan ses som
malformuleringar och texter som fortydligar malen. Det ar dock inte tillfredsstallande att
den komplettering av Planen for naturvard och park som skulle goras, med ett "Program
for stadsnara skog", annu inte kommit till stand.
Mot bakgrund av forandringar i reglementen och att flera namnder har ansvar som pa
olika satt har beroring med den stadsnara skogen framstar det som oklart vem som har
ansvaret for att programmet kommer till stand.
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Bedomning iforegaende granskning
Det ansags vara en strategisk och ekonomisk fraga for kommunstyrelsen och fullmaktige
att ta stallning till hur markinnehavet skulle disponeras, samt aven fragan om
virkesforradet (formogenheten) skulle oka eller om tillvaxten skulle tas ut.
I tjanstemannaforslaget, som Kommunstyrelsen (KS) antog som sitt eget yttrande, over
foregaende revisionsrapport star bl.a. foljande:

"En star del av den slutavverkningsbara skogenfinns alltsa i den tcitortsncira skogen
och dcir kan detfinnas mojlighet att oka avverkningstakten, dock med mycket star
hiinsyn till det rorligafriluftslivet och andra miljomcissiga avvcigningar."
"Under ett antal ar i borjan av 2000-talet gjordes for stora uttag av virke i
kommunens skogar, vilket minskades genom ett beslut 2008-2009.for attfa ett
langsiktigt hallbart skogsbruk."
I sitt yttrande over foregaende revisionsrapporten skrev MSN

"Den stadsncira skogen har manga cindamal att tjcinaforutom de rent
skogsekonomiska. I arbetet med Planenfor naturvard och park samt regionens
miljomalsarbete med bland annat Levande skogar framgar det vilket start
allmcinintresse somfinns i dessa skogsomraden i kommunen."
"Det cir viktigt att inte likstcilla produktionsskog och stadsncira skog vad gciller
virkesforrad och avkastningskrav. Ambitionen med skogsskotseln i den stadsncira
skogen cir att na ett e.ffektivt hyggesfritt skogsbruk."
I nulaget har Enheten for mark och exploatering (MEX) direktiv att budgetera for ett
nollresultat vilket i dagslaget innebar att inte hela tillvaxten avverkas och att det sker en
uppbyggnad av virkesforradet (formogenheten).
MEX uppger aven att med de avsattningar som gjorts for naturvardshansyn och med
tanke pa att sa stor del ar tatortsnara, med anpassning till ett forsiktigt och hansynsfullt
brukande, sa kan inte uttaget langsiktigt overstiga tillvaxten. Man skulle tillfiilligt kunna
avverka mer och ska pa visst overskott eftersom man idag avverkar mindre an tillvaxten.
Ett problem ar dock den aktuella balansen mellan gammal och yngre skog, vilket gor att
ett sadant forfarande inte skulle vara hallbart.
I "Plan for naturvard och park" framgar att kommunen ska vara "enforebildfor ett
langsiktigt hallbart skogsbruk dcir naturvard och produktion cir likstcillda mal i
huvuddelen av skogsinnehavet. Vid skogsomraden som scirskilt anvcinds for friluftsliv
och rekreation cir naturvardsinsatser det huvudsakliga inslaget i kommunens
skogsbruk."

Bedomning:
Av styrelsens svar framgar att den ar medveten om att <let skulle ga att oka skogsuttaget
men att det finns stora problem med detta. Mojligheterna till sadana uttag finns framst i
de stadsnara skogarna dar det latt kan uppsta malkonflikter i forhallande till mal for
friluftsliv etc.
Kommunstyrelsen (KS) har tagit stallning till att uttaget inte ska overstiga tillvaxten
(langsiktigt hallbart skogsbruk) och vi har ocksa tolkat det som att det ekonomiska ma.let
for skogsforvaltningen ar underordnat malen for friluftsliv och miljo.
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8.4

PLANER

Bedomning iforegaende granskning
Skotselplanen fran 1998 avseende den tatortsniira skogen behovde ses over och anpassas
till dagens forutsiittningar for hur skogen ska skotas betriiffande awerkning, naturvard
och friluftsliv.
I KS svar pa foregaende granskning angavs:

For att mojliggora en biittre skotsel av den tiitortsniira skogen har det under 2012
tagitsfram detaljerade skogsbruks/skotselplaner for OSK-omradet och Ostberget. Pa
sikt behaver det genomforas for all tiitortsniira skog.
Kommunens skogsbruk iir numer certifierat enligt tre regelverk (FSC, PEFC,
!SO14001/EMAS)
Enligt Skogsforvaltaren finns det aktuella skogsbruksplaner for niistan all skog, vilket iir
en forutsiittning for att fa vara certifierade enligt regelverken (definitionen pa skogsmark i
certifieringen iir att det ka vara taxerat somjord/skogsbruksmark).
Undantagen iir marginella och avvikelserna handlar om skog som finns runt ta.torten pa
mark iir detaljplanelagd som industrimark, gata viig, bostadsbebyggelse mm.
Det kops och siiljs iiven en del mark vilket gor att det aldrig blir riktigt 100 % vid varje
enskild tidpunkt. Delar vid Lillsjon iir till exempel inkopt och diir saknas iinnu plan.
Skogsforvaltaren uppskattar dock att over 99% av det totala skogsinnehavet (5000 ha)
omfattas av skogsbruksplaner.
Uppfoljning gars av externa kontrollanter inom ramen for certifieringarna.
Det finns iiven omraden som iir utgor industrimark, gata vag, bostadsbebyggelse mm som
iinda omfattas av skogsbruksplaner.
Skogsbruksplanerna finns digitalt i ett system hos Skogsforvaltaren. Teknisk forvaltning
(TF) uttryckte ett behov av skotselplaner for den stadsniira skogen och att fa tillgang till
dem.

Bedomning:
Skogsbruksplan finns i hog utstriickning sett till det totala skogsinnehavet. I viss man kan
sadan saknas for stadniira skog.
Vi rekommenderar att Enheten for mark och exploatering (MEX) och TF tillsammans ser
over om det finns stadsnara skogar som saknar, men behaver, skogsbruksplan och tar
fram sadana, samt loser Tekniska forvaltningens (TF) behov av att ta del av planerna.
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Bedomning iforegaende granskning
Om avsattningar till reservat eller naturvard skulle goras borde som en del av underlaget
aven en berakning goras av vad detta skulle innebara i form av tillkommande kostnader
for skotsel av marken och minskade ekonomiska intakter i framtiden.
Kommunen har nyligen bildat ett reservat kring Lillsjon. Omradet ligger inom det som
betraktats som stadsnara skog. For denna typ av skog galler i forsta hand ma.I som ror
rekreation, friluftsliv och miljo.
Av arendet som ror bildandet av reservatet (Dnr 00188-2019) framgar tydligt att
Lillsjoomradet betraktats som skyddsvart ur en rad aspekter och detta under lang tid fore
reservatsbildningen.
I kommunens "Plan for naturvard och park", beslutad av Kommunfullmaktige 14 mars
2013, tydliggors att skogarna laing Lillsjon ar exempel pa ett omrade dar skogen bor vara
reserverad for naturvard och friluftsliv.
Aveni Skotselprogrammet for kommunens statsnara skogar, antagen 1 februari 1999,
poangteras att kommunala naturreservat bor overvagas for delar av den stadsnara skogen.
Det framgar aven att Lillsjon med omgivningar ar det omrade som i forsta hand bor
prioriteras vad galler bildande av reservat.
Nagon direkt berakning av vad detta skulle innebara i form av tillkommande kostnader for
skotsel av marken och minskade ekonomiska intakter i framtiden presenteras inte i
beslutsunderlaget for bildandet av reservatet.
Enligt uppgift fran Teknisk forvaltning (TF) kan detta bero pa att synen pa ekonomiska
aspekter av att skydda naturomraden delvis har andrats under de 7 ar sedan revisionen
gjordes. Det ar ocksa enligt oversiktsplanen kommunens avsikt att aven bilda
naturreservat kring Ostberget. Vidare framhalls fran TF att ett okat bebyggelsetryck med
foljande behov av skogsomraden for medborgarnas valmaende, nya nationella mal om
ekosystemtjanster mm gor att det kan vara samhallsekonomiskt lonsamt pa lang sikt att
avsatta stadsnara omraden for rekreation och naturvard. Detta gor att fragan om
minskade ekonomiska intakter inte langre ar lika relevant.
Det finns dock en notering i beskrivningen av hur arendet handlagts varav framgar:

"Juni 2016 startar arbetet med bildandet av Lillsjons naturreservat upp med en
oversiktlig inventering av omradets naturvarden och sociala varden. Kontakt tas med
Lansstyrelsen dar kommunenfar en kontaktperson i arendet. Uppdragen att vardera
objektet och skotaforhandlingen har utforts av en auktoriserad konsultfirma.
Vardering ochforhandling avslutades under 2017. Inkop av berort markomrade
genomfordes under borjan av 2018"

Bedomning:
Den tidigare lamnade rekommendationen har framst giltighet da det galler
produktionsskogen. Vad avser den stadsnara skogen har andra mal an ekonomiska
starkare foretrade.
Nar det galler omradet som nu utgor reservatet Lillsjon har det sedan lange varit uttalat
att det ar skyddsvart. En kalkyl over kostnaderna for skotseln av reservatet hade kunnat
vara relevant, men att kalkylera eventuellt intaktsbortfall for skogsproduktionen hade
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knappast varit meningsfullt eftersom mal och planer sedan tidigare gjort att omradet i
praktiken varit att betrakta som skyddat.

Bedomning iforegaende granskning
Den operativa interna kontrollen pa mark och exploateringskontoret kunde forbattras.
Bland annat saknades det en fungerande resultatuppfoljning dar lonsamhet pa olika
awerkningsobjekt kunde foljas upp.
Det upprattades inte nagot bokslut uppdelat pa produktionsskog och tatortsnara skog,
vilket skulle goras enligt gallande avtal med leverantor. Bristen medforde att
forutsattningar saknades for affiirsmassig bedomning och darmed ett battre ekonomiskt
utfall for verksamheten.
Av de svar Kommunstyrelsen (KS) lamnade pa foregaende granskning framgick att rutiner
och redovisning av kostnader och intakter pa de olika awerkningsobjekten andrades
redan under pagaende revision.
Redovisningen av skogsforvaltningen delades upp i tva verksamheter, tatortsnara resp
produktionsskog. Aven budgeteringen andrades sa att den skedde utifran dessa tva
enheter.
Enligt uppgifter fran Enheten for mark och exploatering (MEX) sker redovisningen i grova
drag enligt foljande:

Tiitortsniira
Intakter: Forsaljning Virke och GROT1, ersattning Arbetsmarknadsenheten (AME)
Kostnader: Arbetslaget
Produktionsskog
Intakter: Forsaljning virke
Kostnader: Awerkning
Vi har erhallit exempel pa redovisningar fran MEX benamnda "Traktredovisningar" for
Brunflo-Viken och Torvalla. Vi har ocksa erhallit utdrag ur ekonomisystemet som styrker
att de forandringar som gjordes fortfarande tillampas.
Nagot avtal med extern part som kraver att det upprattas bokslut som ar uppdelat pa
produktionsskog och tatortsnara skog finns inte langre

Bedomning:
Den ekonomiska redovisningen har forbattrats och ar tydlig samt har en sadan
detaljeringsniva som tidigare efterfragades, vilket ger ett battre underlag for den operativa
interna kontrollen.

1

GROT = Forkortning av GRenar Och Toppar
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KVALITETSSAKRING

Berorda uppgiftslamnare inom Enheten for mark och exploatering (MEX) och Teknisk
forvaltning (TF) har faktagranskat lamnade uppgifter som finns med i revisionsrapporten.
Kultur och fritidsforvaltningen (KFF) har givits mojlighet att faktagranska men har inte
inkommit med synpunkter.
Projektledare svarar for kvalitetssakring gentemot uppgiftslamnare och av de insamlade
uppgifter som anvands i analysen. Projektledaren har det primara ansvaret for att den
analys och de bedomning och forslag som fors fram ar tillrackligt underbyggda.
Ansvarig for kvalitetssakring har det overgripande ansvaret for att kontrollera om
granskningen har en tillracklig yrkesmassig och metodisk kvalitet samt att det finns en
overensstammelse mellan revisionsfragorna/kontrollmalen, metoder, fakta,
slutsatser/bedomning och framforda forslag.
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