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1 INLEDNING/BAKGRUND  

Östersunds förtroendevalda revisorer granskar årligen i den omfattning som följer av god 
revisionssed all verksamhet som bedrivs inom styrelsen och nämndernas verksamhetsom-
råden. Revisorerna prövar om verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen är tillräcklig.  

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verk-
samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.   

Utöver det krav som ställs på en nämnd ska kommunstyrelsen utöva uppsiktsplikt över 
nämnder och gemensamma nämnders verksamhet, leda och samordna förvaltningen samt 
utöva uppsiktsplikt över de kommunala företagen och sådant kommunalförbund som reg-
ionen är medlemmar i.  

2 SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING 

Syfte 

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har varit att ge underlag för 
att bedöma om kommunstyrelsen skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppfölj-
ning och kontroll av verksamheten.   

Revisionsfrågor 

Granskningen har haft följande revisionsfrågor: 

- Har kommunstyrelsen tolkat mål och uppdrag från fullmäktige så att de fungerar 
som tydliga styrsignaler till verksamheten? 

- Finns en tillfredställande uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat, 
samt beslut om åtgärder vid avvikelser? 

- Finns en tillfredsställande ekonomistyrning, samt ekonomisk uppföljning och rap-
portering?  

- Sker ett systematiskt arbete med den interna kontrollen avseende både verksamhet 
som ekonomisk redovisning?  

- Finns tydliga beslutsunderlag och protokoll?  
- Är uppsiktsplikten tillfredställande genomförd?  
- Är beredningen av ärenden till fullmäktige genomförd i enlighet med styrelsens 

ansvar och regelverk? 
 

Avgränsning 

Granskningen har inte omfattat kommunstyrelsens räkenskaper och måluppfyllelse. 
Granskning av räkenskaperna och måluppfyllelse sker i granskning av kommunens årsre-
dovisning 2019.  

 

 



OSUUUND-S 
11'. Mil WUJil 

3 REVISIONSKRITERIER 

Uppfylls kraven pa: 

Revisionsra pport 
2020-03-13 

Kommunallagen (2017:725) 
Reglemente for kommunstyrelsen 
Budget 2019 
Internkontrollreglemente 
Delegationsbestammelser 
Regler for kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
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Granskningen utfors genom inhamtning och granskning av styrande dokument, hearing, 
dialog, inhamtning av skriftliga svar pa fragor. Dokumentstudier har bl a omfattat kom
munstyrelsens verksamhetsplan, protokoll, delars- och arsrapporter. Granskningen om
fattar aven uppfoljning av forgaende a.rs iakttagelser angaende protokollforing och agar
styrning. 
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Styrelsen ska leda och samordna forvaltningen av kommunens angelagenheter och ha 
uppsikt over ovriga namnders och eventuella gemensamma namnders verksamhet1. 

Enny politisk organisation tradde i kraft vid arsskiftet 2019 med ett utvecklingsutskott 
samt ett finans- och ledningsutskott under kommunstyrelsen. Ett genomgripande arbete 
har utforts under aret med att uppratta processbeskrivningar och rutiner. En utredning 
om centraliserad namndadministration har genomforts och en oversyn av kommunens ar
bete med medborgarinflytande har pab01jats. 

Kommunstyrelsen beslutade under aret att en oversyn av grundlaggande ekonomiska ra
mar kopplade till kommunens verksamhet skulle goras och utredningen slutfordes i slutet 
av aret. 

En ny modell for mal- och budgetarbete har tagits fram och ett utvecklingsomrade som 
identifierats ar den langsiktiga styrningen av kommunen. Ett forslag till ny struktur for de 
politiska styrdokumenten kopplade till de kommunovergripande malen togs fram under 
aret. 

5.1.1 Riktlinjer for m~I och budget 

En ny styrmodell med riktlinjer for arbete med mal och budget i Ostersunds kommun togs 
fram for att forbattra budgetprocessen och faststalldes av kommunfullmaktige. Arbetet 
gjordes under hasten 2018 av kommunledningsforvaltningen efter att synpunkter fram
kommit fran bade politiker och tjansteman att kommunens budgetprocess bor utvecklas 
och forbattras. 

Kommunstyrelsen faststallde under februari 2019 internbudget och attestforteckning2 for 
sin verksamhet 

5.1.2 Tolkning av fullmaktiges m~I och uppdrag 

Kommunfullmaktige har beslutat om 22 mal inom fyra hallbarhetsdimensioner; demo
krati, social, ekologisk och ekonomi. Kommunstyrelsen har tolkat 15 mal och uppdrag fran 
kommunfullmaktiges overgripande mal. 

lnom social hallbarhet har tre mal brutits ned i namndspecifika fyra mal. Inom Ekologisk 
hallbarhet finns tva namndspecifika mal och inom Ekonomisk hallbarhet har fyra mal 
brutits ned i nio namndspecifika mal. Nagra av malen som styrelsen har i sin budget sak
nar matvarden och ar mer av karaktaren uppdrag. 

Utover malen finns i kommunstyrelsens budget 15 matbara kvalitetsindikatorer som initi
erats av fullmaktige. 

5.1.3 Har styrelsen regelbunden uppfoljning och rapportering av ekonomi och 
verksamhet. 

Det ekonomiska utfallet har foljts upp i kommunovergripande manadsrapporter som ta
gits fram. Pa sammantradet i april presenterades utfallet for jan-feb och i maj redovisades 

1 Kommunallagen kap 6, §1 
2 Kommunstyrelsen 2019-02-19 §37, §38 
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arets forsta kvartal, i juni redogjordes resultatet for april. I augusti redovisades resultatet 
for maj i en kommunovergripande uppfoljning och i oktober presenterades delarsbokslu
tetjan-aug, i december foljdes resultatet for oktober upp i en kommunovergripande upp
foljning, dock saknas manadsrapporterna i ledningssystemet Stratsys. 

Ekonomiskt resultat och utfall har foljts upp mot budget och fjolarets resultat samt ma.let 
om god ekonomisk hushallning dar kommunens totala inkomster, sett over tva mandatpe
rioder ska vara storre an de totala utgifterna. En prognos for helarsresultatet har redovi
sats i manadsrapporterna. 

Andra verksamhetsmal har tillsammans med de ekonomiska malen foljts upp och analyse
rats i samband med tertial- och delarsbokslut samt arsbokslut. 

Kommunstyrelsen redovisar for 2019 ett ekonomiskt resultat pa 27,7 mkr jamfort med be
slutad nollbudget. Den huvudsakliga orsaken till resultatet beror pa buffertar for LSS och 
loner (19,4 mk.r). 

I arsredovisningen for kommunstyrelsen aterredovisas alla 15 namndmalen varav sju mal 
ar uppfyllda, tva pa vag att nas och sex mal som inte uppfyllda. Forutom uppfoljning av 
ekonomi- och verksamhetsmal sker en uppfoljning och aterrapportering av kvalitetsindi
katorer till fullmaktige. 

Bedomning 

• Vi anser att kommunstyrelsen har tolkat fullmaktiges mal och uppdrag sa att de 
fungerar som tydliga styrsignaler mot verksamheten aven om nagra av malen inte 
ar matbara. 

• Utifran granskningen anser vi att styrelsen har en tillfredsstallande och uppfolj
ning av bade sina egna som ovriga namnders verksamhet, mal och ekonomi. 

5.2 INTERNA KONTROLLEN 

Enligt Kommunallagen och namndernas reglementen ar respektive namnd ansvarig for 
sin interna kontroll. 

Kommunledningsforvaltningen har genomfort en inventering av risker i en arlig riskana
lysen kopplad till internkontrollplanen. Den interna kontrollen av kommunstyrelsens ar
bete utgar fran den internkontrollplanen. 

Kommunstyrelsen faststallde i februari 2019-02-19 dels en internkontrollplan for kom
munstyrelsen, dels en kommunovergripande internkontrollplan for 2019 3 • Riskinvente
ring och internkontrollplan har dokumenterats i ledningssystemet Stratsys inom omraden 
Ekonomi, verksamhet, Personal och miljo. 

Kommunstyrelsen foljde upp den interna kontrollen i form av en arsrapport vid sitt sam
mantrade den 19:e Mars 20204 • Kommunstyrelsen beslutade att godkanna uppfoljningen. 

Kommunstyrelsens internkontrollplan och den overgripande internkontrollplanen har 
foljts upp vid styrelsens sammantrade i oktober 20195 • Vid styrelsens uppsikt och uppfolj
ning av namnderna noterades inga vasentliga avvikelser och uppfoljningen godkandes och 
lades till handlingarna. 

3 Kommunstyrelseprotokoll, Dnr 00108-2019 
4 Kommunstyrelseprotokoll, Dnr 00613-2019 
5 Kommunstyrelseprotokoll, Dnr 00523-2019 
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Internkontrollreglemente och riktlinjer som stod for kommunstyrelsen i arbetet med 
namndernas internkontrollplaner har inte varit tillgangliga vid granskningen. Enligt upp
gift kommer kommunledningsforvaltningen uppratta riktlinjer for intern kontroll under 
2020 vilket ar senare an den ursprungliga tidplanen da de skulle vara framtagna och be
slutade av kommunstyrelsen 2019. 

Bedomning 

• Utifran granskningen anser vi att det finns ett systematiskt arbetssatt med den in
terna kontrollen hos Kommunstyrelsen. Dock bar kommunstyrelsens uppsikt over 
namndernas internkontroll forbattras vilket ar pa gang i och med att reglemente 
och riktlinjer for den interna kontroHen planeras under 2020. 

5.2.1 Beslutsunderlag och protokoll 

Enligt kommunallagen ska namndsammantraden protokollforas pa ordforandes ansvar. I 
protokollet ska redovisas vilka ledamoter och ersattare som har tjanstgjort och vilka aren
den som har handlagts. I protokollet skall for varje arende redovisas: 

1. vilka forslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka, 

2. i vilken ordning ordforanden har lagt fram forslag till beslut, 

3. vilka beslut som har fattats, 

4. genomforda omrostningar och resultaten av dem, vilka beslut som har fattats, 

5. vilka ledamoter som har deltagit i besluten och hur de har rostat vid oppna omrost
ningar och 

6. vilka reservationer som har anmalts mot besluten. 

Protokollen har i justerats och anslagits inom tid pa det satt kommunfullmaktige beslutat, 
dock har vi noterat, att protokoll for den 2019-01-22 §§ 1-23 saknas i kommunens dia
num. 

Finans- och ledningsutskottet 

Finans- och ledningsutskottet har han 12 sammantraden under aret och behandlat 53 
arenden. Utskottet har varit beslutsfor vid samtliga sammantraden. 

Vi har noterat att protokollen har justerats inom tid pa det satt kommunfullmaktige beslu
tat. Finans- och ledningsutskottet har varit beslutsfor vid samtliga sammantraden. 

Vi har noterat att protokollet 2019-04-16 har justerats 16/4 och anslagstid 2019-04-17 
t.o.m. 2019-04-08, framgar det fel anslagstid. 

Utvecklingsutskottet 

Utvecklingsutskottet har haft 11 sammantraden under aret och utskottet har behandlat 42 
arenden. Protokollen har i huvudsakjusterats och anslagits inom tid pa det satt kommun
fullmaktige beslutat. Utvecklingsutskottet har varit beslutsfor vid samtliga sammantraden. 

Vi har noterat att for protokollet 2019-02-05 saknas justeringsdatum och anslagsdatum, 
det finns aven ett glapp i nummerordning av paragrafer, galler for§ 11-12. 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens reglemente reviderades i december (Dnr: 00135-2019) pga ett strate
giskt beslut for kommunens fastigheter som innebar att kommunstyrelsen ska aga och 
hyra ut kommunala fastigheter, forutom vissa specialfastigheter. 
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Enligt den nya kommunallagen far namnder sjalv besluta i vilken utstrackning beslut som 
fattats pa delegation ska anmalas till dem. Delegationsbeslut som inte anmals till namn
den skall protokollforas sarskilt. Enligt lagen ska delegationsbesluten kunna identifieras i 
protokollen. 

Delegationsordning for kommunstyrelsen reviderades och beslutades i december 20196 • I 
den framgar att Kommunstyrelsens beslutanderatt inte far delegeras nar det galler; 

• arenden som avser verksamhetens mal, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
• framstallningar eller yttranden till fullmaktige liksom yttranden med anledning av 

att beslut av namnden i <less helhet eller av fullmaktige har overklagats, 
• arenden som ror myndighetsutovning mot enskilda, om dear av principiell beskaf

fenhet eller annars av storre vikt, 
• arenden som vackts genom medborgarforslag och som lamnats over till namnden, 

eller 
• arenden som enligt lag eller annan forfattning inte far delegeras. 

Enligt styrelsens reglemente har finans- och ledningsutskottet och utvecklingsutskottet 
beslutsratt, enligt styrelsens delegationsordning. Utskottens beslutskompetens ska framga 
i delegationsordning eller av andra beslut fran styrelsen. 

Vi har oversiktligt granskat hur delegationsbeslut har aterredovisats till kommunstyrelsen 
och om det funnits stod i delegationsbestammelser for tagna beslut. 

Vi har begart att fa ta del av delegationslistorna fran tre manader av arets sammantraden 
for att verifiera att delegationsbeslut meddelats till styrelsen och om hur beslut har fattats 

- i enlighet med delegationsbestammelserna. Enligt delegationsbestammelserna ska dele
gationsbeslut anmalas till kommunstyrelsen vid nastkommande sammantrade. 

Delegationsbeslut har lopande under aret anmalts till styrelsen, uppgift om delegat i dele
gationsbestammelserna utgar fran tjanstetitel. I delegationsbeslut som anmalts till styrel
sen finns uppgift om delegat, dock saknas hanvisning till beslutspunkt och tjanstetitel i 
delegationsbestammelserna. I flertalet tillfullen saknas aven hanvisning till vilken besluts
punkt man styrker beslutet pa enligt delegationsbestammelserna. 

Bedomning 

• I granskningen framgar att protokollen for kommunstyrelsen i huvudsak har han
terats ochjusterats i enlighet med kommunallagen och reglementet for kommun
styrelsen. 

• Vi anser att kommunstyrelsen till overvagande del har tillfredsstallande rutiner for 
delegationsbeslut. Av den substansgranskning som genomforts framgar att det 
finns en viss otydlighet gallande tjanstetitel pa delegat samt oklarheter kring beslut 
som forutsatter beloppsgranser. 

5.2.2 Uppsiktsplikten 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt finns uttolkad i reglementet i vilket det framgar att kom
munstyrelsen bland annat ska leda och samordna arbetet med att effektivisera den kom
munala verksamheten. 

Vidare framgar av reglementet att i kommunstyrelsens styrfunktion ingar att overvaka att 
de av fullmaktige faststallda malen och planerna for verksamheten och ekonomi efterlevs 

6 KS §364, 2018-12-17 
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och att kommunens lopande forvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. Vid budgeto
verskridande kan styrelsen begara overlaggningar samt gain och detaljgranska namn
dens/styrelsens hela budget saint foresla fullmaktige att fatta beslut om kostnadsminsk
ningar som leder till att budgetramarna halls. 

Av kommunens intranat framgar att det ar "Team styrning" inom kommunledningsfor
valtningen som ska utova kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Inom "Team styrning" arbetar 
controllers, processutvecklare, projektledare m.fl. Enligt uppgift ar det controllers som ut
ifran kommunstyrelsens uppsiktsplikt har att sakerstalla god kvalitet och utveckling inom 
kommunens verksamhetsomraden. "Team styrning" har till uppgift att analysera och fore
sla forbattringar av effektivitet och maluppfyllelse pa uppdrag fran kommunstyrelsen. 

Uppfoljning och kontroll utifran uppsiktsplikten sker framforallt i samband med manads
rapporter, delarsrapporter och arsredovisning. Uppfoljning av namndernas ekonomiska 
utfall samt utforda besparingar sker i manadsrapporterna. I delarsrapporter sker en upp
foljning av namndernas mal, verksamhetsutveckling, kvalitet, effektivitet samt kvalitetsin
dikatorer till fullmaktige. 

Forstarkt uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen har en forstarkt uppsiktsplikt nar det galler de kommunala bolagen. I 
kommunallagen 6:e kap. 9 § ska styrelsen i arliga beslut for varje sadant aktiebolag som 
avses i 10 kap 2 § ska prova om den verksamhet som bolaget bedrivit under foregaende ar 
varit forenlig med det faststallda kommunala andamalet och utforts inom ramen for de 
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att sa inte ar fallet, ska den lamna for
slag till fullmaktige om nodvandiga atgarder. Vid genomgang av styrelsens protokoll kan 
vi se att styrelsen fattade ett sadant beslut enbart for Jamtkraft AB men inte for de andra 
bolagen. 

Styrelsen ska lopande ha uppsikt over verksamheten i de foretag och stiftelser som kom-
1mmen helt eller delvis ager eller annars har intresse i, framst vad galler andamal, elm
nomi och efterlevnad av uppstallda direktiv, men ocksa i avseende pa ovriga forhallanden 
av betydelse for kommunen. Styrelsen ansvarar for att beslut om agardirektiv till foretag 
fattas kontinuerligt och halls uppdaterade . .Agardirektiv for Ostersunds Radhus AB, Os
tersundshem AB samt Jamtkraft AB har beretts av styrelsen med forslag om revideringar i 
agardirektiv for aktiebolagen Jamtkraft och Ostersundshem 2019-04-18. 

Information till styrelsen om de kommunala bolagen har under aret varit bristfullig. Foru
tom vid sammantradet 2019-05-07 da en muntlig information lamnades om bolagen star 
det i protokollen under punkten Rapport fran bolagen "Ingen rapport fran bolagen lam
nas vid dagens sammantrade". 

Bolagen ska senastjuni varje ar till kommunstyrelsen overlamna skrivelse om hur verk
samheten i de egna bolagen samt dotterbolagen har bedrivits under foregaende ar. 

Av styrelsen protokoll7 framgar det att kommunstyrelsen beslutat att godkanna bolagens 
arsredovisning 2018 . 

7 Kommunstyrelsen 2019-04-09 §§ 80,81,82,83,84 samt 
Kommunstyrelsen 2019-04-18 §§ 99,100,101 
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• Vi anser att kommunstyrelsen i huvudsak har fungerande rutiner och organisation 
for sin uppsiktsplikt, dock rekommenderar vi att infora som rutin att utvardera 
uppsiktsplikten. 

• Utifran granskning anser vi att styrelsen har foljt sitt ansvar for beslut om agardi
rektiv av hel och delagda bolag halls uppdaterad. 

• Enligt protokoll, framgar det att styrelsen tagit beslut att verksamhet ar 2018 har 
varit forenlig med det kommunala andamalet och utforts inom ramen for de kom
munala befogenheterna for Jamtkraft AB, enligt noteringar saknas det for kommu
nens andra bolag vilket ska goras enligt kommunallagen. 

• Vi anser att rapportering/information till styrelsen angaende de kommunala bola
gen inte har varit tillfredsstallande da bolagsrapportering endast skett vid tva sam
mantraden via muntlig information. 

5.2.3 Beredning av arenden till fullmaktige 

Utifran var grundlaggande granskning har inget framkommit som tyder pa brister i bered
ningen av arenden till kommunfullmaktige. 

Bedomning 

• Utifran granskning anser vi att beredning av arenden till kommunfullmaktige ar 
genomford i enlighet med styrelsens ansvar och regelverk. 

6 LAGKRAV 

Instruktion for kommundirektoren 

Enligt den nya kommunallagen 7 kap. 2§ (2017:725) ska kommunstyrelsen faststalla en 
instruktion om hur kommundirektorens ska leda forvaltningen under styrelsen. Kommun
styrelsen har faststallt 2019-05-21 § 135 Instru/ctionfor /commundire/ctoren 

Vi har tagit del av instruktionen dar det framgar att kommundirektoren ansvarar for kom
munstyrelsens forvaltning som ska bedrivas i enlighet med gallande lagar och foreskrifter. 
Att den kommunala verksamheten sakerstalls och fungerar pa ett rattssakert och effektivt 
satt saint att de politiska besluten genomfors. 

Bedomning 
Vi har noterat att en instruktion for kommundirektoren har beslutats under 2019. 

6stersunds kommuns krisberedskap 

Lag (2006:544) om kommuners och regioners atgarder infor och vid extraordinara han
delser i fredstid och hojd beredskap. Ska kommunen ha en risk- och sarbarhetsanalys8 dar 
man analyserat vilka extraordinara handelser under fredstid som kan intraffa. En rapport 
ska sammanstallas och resultatet ska rapporteras till Lansstyrelsen senast den 31 oktober 
under det forsta kalenderar efter ordinarie val till kommunalfullmaktige. 

8 Kommunstyrelsen 2019-10-08 § 232 
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Vi har noterat att en risk- och sarbarhetsanalys har gjorts dar man analyserat vilka extra
ordinara handelser under fredstid som kan intraffa. 

Styrdokument for bstersunds kommuns arbete med krisberedskap for mandatperioden 
2019-2022 ar framtagen och beslutad.9 Dock kan vi inte finna den pa bstersunds kom
muns webbsida under andra styrdokument. 

7 REKOMMENDATIONER 

Fran resultatet av granskningen lamnas foljande rekommendationer att: 

• Forbattra styrelsens uppsikt over namndernas internkontroll och att reglemente 
och riktlinjer for den interna kontrollen tas fram. 

• Forbattra rutinerna for delegationsbeslut sa att tjanstetitel pa delegat och belopps
granser tydligt framgar. 

• Infora rutin for att utvardera uppsiktsplikten. 

• Sakerstalla att kraven i kommunallagen angaende arliga beslut att verksamhet i 
kommunens bolag har varit forenlig med <let kommunala andamalet och utforts 
inom ramen for de kommunala befogenheterna efterlevs. 

• Forbattra rutinerna for att ha en mer regelbunden och dokumenterad rapportering 
fran samtliga kommunala bolag. 

• Sakerstalla att styrdokument for kommunens arbete med krisberedskap kan finnas 
pa bstersunds kommuns webbsida under andra styrdokument. 

8 KVALITETSSAKRING 

Berorda uppgiftslamnare och verksamhetsansvariga har faktagranskat lamnade uppgifter 
som finns med i revisionsrapporten. 

Projektledare svarar for kvalitetssakring gentemot uppgiftslamnare ocb av de insamlade 
uppgifter som anvands i analysen. Projektledaren bar <let primara ansvaret for att den 
analys och de bedomningar och forslag som fors fram ar tillrackligt underbyggda. 

Ansvarig for kvalitetssakring har <let overgripande ansvaret for att kontrollera om gransk
ningen bar en tillracklig yrkesmassig och metodisk kvalitet saint att <let foms en overens
stammelse mellan revisionsfragorna/kontrollmalen, metoder, fakta, slutsatser/bedom
ningar och framforda forslag. 

9 Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 303 
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