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INLEDNING/BAKGRUND

Kommunens revisorer granskar arligen i den omfattning som foljer av god revisionssed all
verksamhet som bedrivs inom namndernas och styrelsernas verksamhetsomraden. Revisorerna provar om verksamheten skots pa ett andamalsenligt och fran ekonomisk synpunkt tillfredstallande satt, om rakenskaperna ar rattvisande och om den interna kontrollen ar tillracklig.
Namnderna/ styrelserna ska var och en inom sitt omrade se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mal och riktlinjer som fullmaktige bestamt, saint de foreskrifter som galler for verksamheten. De ska aven se till att den interna kontrollen ar tillracklig samt att
verksamheten bedrivs pa ett i ovrigt tillfredstallande satt.
Den grundlaggande granskningen genomfors va1je ar avseende namnder och styrelser och
ar till sin karaktar en lopande insamling av fakta och iakttagelser.
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SYFTE, REVISIONSFMGA OCH AVGRANSNING

Syfte
Syftet med den grundlaggande granskningen ar att ge underlag for bedomning av namndens styrning, uppfoljning och kontroll, sakerhet i redovisningssystem och rutiner samt
maluppfyllelse.

Revisionsfragor
Granskningen omfattar foljande fragestallningar / granskningsomraden:

•
•

•

•
•

Har namnden antagit en plan for
sin verksamhet?
Har namnden tolkat mal och uppdrag fran fullmaktige och brutit
ned dessa till uppfoljningsbara
mal?
Har namnden en regelbunden uppfoljning och rapportering av ekonomi och verksamhet?
Maluppfyllnad
Nar namnden faststallda mal for
ekonomin?
Nar namnden faststallda mal for
verksamheten?

•
•

•
•
•

Fattas beslut om atgarder vid awikelser i verksamhet och ekonomi?
Intern kontroll
Bedriver namnden ett systematiskt
arbete med sin interna kontroll avseende saval verksamhet som ekonomi?
Genomfor namnden riskanalyser
av uppdrag och verksamhet?
Far namnden aterrappo1tering av
beslut som fattats pa delegation?
Foljer protokollen kommunallagen?

Avgransning
Den grundlaggande granskningen omfattar aven granskning av delarsrapport och arsredovisning. Granskning av delarsrapport och arsredovisning sker enligt separat projektplan.
Under aret har inga fordjupade granskningsprojekt inom namnden genomforts.
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REVISIONSKRITERIER

Grunden for bedomning utgors framst av relevant lagstiftning saint interna styrdokument som fullmaktigebeslut, reglementen, delegationsbestammelser, budget 2019 och
kommunallagen.
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METOD

Granskningen utfors genom inhamtning och granskning av styrande dokument, hearing
och inhamtning av skriftliga svar pa fragor. Substansgranskning har utforts for att i erforderlig omfattning verifiera gjorda utsagor samt att system och rutiner fungerar pa avsett
satt.
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5.1

RESULTAT AV GRANSKNINGEN
STYRNING OCH UPPFOLJNING

5.1.1 Har namnden antagit en plan for sin verksamhet?

Bedomning:
Namnden har beslutat om "Verksamhetsplan" (§ 30,

2019).

5.1.2 Har namnden tolkat mill och uppdrag friln fullmaktige och brutit ned
dessa till uppfoljningsbara mill?

Kommunfullmaktiges mal
Under rubriken maluppfyllelse och bidrag till kommunovergripande mal redovisar namnden 7 mal. Av dessa beskrivs 4 som uppnadda. Ett mal redovisas som ej uppnatt: Malet
"skapa forutsattningar for ett Ostersund som ar ekonomiskt hallbart" har brutits ned till
namndmalet "minskad anvandning av papper". Enligt uppgift maste namnden spara allt
pa papper och darfor har malet inte varit mojligt att uppna.
Tva av malen har inte brutits ned till namndmal: Minskade fossila koldioxidutslapp respektive mal om minskad energiforbrukning. Enligt uppgift reser namnden valdigt lite och
har redan en mycket lag koldioxidbelastning. Dessa mal har darfor inte betraktats som paverkbara.
Kvalitetsindikatorer till fullmaktige
Namnden redovisar sju kvalitetsindikatorer som har koppling till fullmaktiges mal. Tva av
indikatorerna har malvarden, som ocksa uppnatts. Namnden har bytt system och for flera
av indikatorerna namns svarigheter att jamfora med foregaende ar pga. olika satt att redovisa i de olika systemen, saint svarigheter att sakerstalla erhallna data.
Namndspecifik redovisning och kvalitetsindikatorer
Namnden redovisar 14 namndspecifika kvalitetsindikatorer. Ovan namnda systembyte gar
att en del av presenterade varden beskrivs som osakra, men det som redovisas pekar i
flera fall mot att forbattringar skett.

Bedomning
De av fullmaktige givna malen bedoms i huvudsak ha uppfyllts, dar sa varit mojligt.
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Namndens verksamhet forefaller, utifran vad som redovisats, i flera avseenden ha forbattrats.
5.1.3 Har namnden en regelbunden uppfoljning och rapportering av ekonomi
och verksamhet?

Reglementet anger att namnden tva ganger per ar ska redovisa till fullmaktige hur de har
fullgjort de uppdrag som fullmaktige har lamnat till den.
Namnden har vid tva tillfallen behandlat och avlamnat "Budgetuppfoljning, delarsbokslut
och prognos for gemensamma overformyndarnamnden 2019" (§ 17 och § 29)

Bedomning
Namnden har foljt upp och rapporterat ekonomi och verksamhet.

5.2

MALUPPFYLLNAD

5.2.1 N~r namnden faststallda m~I for ekonomin?

Namnden redovisar ett overskott pa 2,3 mkr.

Bedomning
Malet natt.
5.2.2 N~r namnden faststallda m~I for verksamheten?

Ja, i huvudsak. Se avsnitt 5.1.2 ovan.
5.2.3 Fattas beslut om ~tgarder vid avvikelser i verksamhet och ekonomi?

Det har inte framkommit nagot som tyder pa att vasentliga behov av atgarder uppstatt och
att beslut da inte skulle ha fattats.

5.3

INTERN KONTROLL

5.3.1 Bedriver namnden ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende s~val verksamhet som ekonomi?
Genomfor namnden riskanalyser av uppdrag och verksamhet?

Foregaende ar rekommenderade vi namnden att uppratta en internkontrollplan baserad
pa en riskanalys att anvanda for sin styrning.
Namnden beslutade 18 december om en sadan internkontrollplan for

2019.

Bedomning:
Vardet av internkontrollplanen for verksamheten 2019 torde vara mycket begransat mot
bakgrund av att den antogs sa sent pa aret.
Viser dock positivt pa att namnden tog fram en internkontrollplan och framfor allt att
namnden nu aven beslutat om en internkontrollplan for 2020 redan i borjan av aret.
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5.3.2 F~r namnden ~terrapportering av beslut som fattats p~ delegation?

Varje mote har en arendepunkt for anmalda delegationsbeslut. Under 2019 har dock endast ett sadant beslut anmalts.

Bedomning
Anmalan av delegationsbeslut har skett pa ett korrekt satt.
5.3.3 Foljer protokollen kommunallagen?

Av vad som framgar av namndens protokoll har dessa justerats och anslagits i enlighet
med kommunallagen. Av protokollen framgar vilka ledamoter som varit narvarande och
vilka arenden som handlagts och vilka beslut som fattats.

Bedomning
Utifran den granskning som gjorts bedomer vi att protokollen foljer foreskrifter i lag.
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SAMMANFATTANDE BEDOMNING

Den grundlaggande granskningen visar att av den Gemensamma overformyndarnamndens styrning, uppfoljning och kontroll, sakerhet i redovisningssystem och rutiner saint
maluppfyllelse, i huvudsak varit tillracklig.

Rekommendation
Malsattningar som inte kan paverkas genom namndens verksamhet tillfor inget varde.
Vi rekommenderar namnden att se over sina mal.
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KVALITETSSAKRING/ ANSVARIGA

Overformyndarnamndens kanslichef har faktagranskat revisionsrapporten och lamnat
synpunkter som beaktats.
Ansvariga for granskningens genomforande
Projektledare1 :

ubensson
Certifierad kommunal revisor

Leif Gabrielsson
Revisionsdirektor

1 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 bedomningar och forslag som fors fram ar tillrackligt underbyggda.
2 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 revisionsfr~gorna/kontrollm~len, metoder,
fakta, slutsatser/bedomningar och framforda forslag.

