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Kommunens revisorer granskar arligen i den omfattning som foljer av god revisionssed all 
verksamhet som bedrivs inom namndernas och styrelsernas verksamhetsomraden. Revi
sorerna provar om verksamheten skots pa ett andamalsenligt och fran ekonomisk syn
punkt tillfredstallande satt, om rakenskaperna ar rattvisande och om den interna kontrol
len 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 gal
ler for verksamheten. De ska aven se till att den interna kontrollen ar tillracklig saint att 
verksamheten bedrivs pa ett i ovrigt tillfredstallande satt. 

Den grundlaggande granskningen genomfors varje ar avseende namnder och styrelser och 
ar till sin karaktar en lopande insamling av fakta och iakttagelser. 

2 SYFTE, REVISIONSFRAGA OCH AVGRANSNING 

Syfte 

Syftet med den grundlaggande granskningen ar att ge underlag for bedomning av styrel
sernas och namndernas styrning, uppfoljning och kontroll, sakerhet i redovisningssy
stem och rutiner saint maluppfyllelse. 

Revisionsfragor 

Styrning och uppfoljning 

• Har namnden antagit en plan och detaljbudget 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 avvikelser i verksamhet och ekonomi? 

Intern kontroll 

• Bedriver namnden ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende sa-
val verksamhet som ekonomi? 

• Genomfor namnden riskanalyser av uppdrag och verksamhet? 
• Far namnden aterrapportering av beslut som fattats pa delegation? 
• Foljer protokollen kommunallagen? 

Avgransning 

Den grundlaggande granskningen omfattar aven granskning av delarsrapport och arsredo
visning. Granskning av delarsrapporter och arsredovisning sker enligt separat projektplan. 



6Slll\UNO\ 
ICO WWU.M 

3 REVISIONSKRITERIER 

Revisionsra pport 
2020-03-31 

4 (9) 
Dnr: Rev/00009-2019 

Grund for bedomning har framst utgjorts av relevant lagstiftning samt interna styrdoku
ment som: 

• Fullmaktigebeslut 
• Reglementen 
• Delegationsbestammelser 
• Budget 2019 
• Kommunallagen 

4 METOD 

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

5 RESULTAT AV GRANSKNINGEN 

Tekniska namnden ar en ny namnd fran 2019 som till stora delar ersatt den tidigare 
namnden Utforarstyrelsen. 

Enligt namndens budget och verksamhetsplan for 2019 ansvarar namnden for: 

• att skota om samtliga kommunala byggnader/anlaggningar med tillhorande tomt
mark 

• ta hand om kulturellt vardefulla byggnader, skyddsomraden, offentliga platser, in-
formationsplatser, stadsnara skogar och strander 

• det lokala trafiksakerhetsarbetet och lokala trafikforeskrifter 
• fardtjanstfragor 
• investeringar med undantag av kultur- och fritidsnamndens investeringar. 
• atervinningscentralerna, avfallsplan och renhallningstaxa 
• vatten och avlopp (VA) samt taxa for VA 
• underhall av branddammar inom kommunen. 
• skota om byggnader som overlamnats till tekniska namnden samt fast och los 

egendom som inte forvaltas av nagon annan 
• utveckling av e-forvaltning och e-tjanster inom tekniska namndens ansvarsom

rade. 
• att utover tekniska namndens egna verksamhet utfora de uppdrag kommunens ov

riga namnder bestaller av tekniska namnden 

5.1 STYRNING OCH UPPFOLJNING 

5.1.1 Har namnden antagit en plan och detaljbudget for sin verksamhet? 

Budget och verksamhetsplan for 2019 antogs av Utforarstyrelsen ijuni 2018 1 . Beslutet 
skickades till Kommunledningsforvaltningen, enligt notering i protokoll. 

1 Protokoll 2018-06-07 Utforarstyreslen §18 Budget 2019 med fler~rsplan. Dnr 1023-2018 
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5.1.2 Har namnden tolkat m~U och uppdrag fr~n fullmaktige och brutit ned 
dessa till uppfoljningsbara m~I? 

Kommunfullmaktige har beslutat om hallbarhetsmal inom fyra kategorier; demokratisk, 
social, ekologisk och ekonomisk hallbarhet. 

Namnden har i sin budget brutit ner fem kommuni::ivergripande mal inom ekologisk hall
barhet till 16 namndspecifika mal. Samtliga mal ar matbara och ar i huvudsak formule
rade att utfallet ska i::ika eller minska i jamforelse med foregaende ar. 

Inom ekonomisk hallbarhet har fyra mal brutits ner till atta namndspecifika mal. Samtliga 
mal ar matbara. 

Uti::iver namndens mal har kommunfullmaktige pekat ut 22 kvalitetsindikatorer. Flertalet 
av indikatorerna har koppling till namndens mal 

5.1.3 Har namnden en regelbunden uppfoljning och rapportering av ekonomi 
och verksamhet? 

Namnden foljde upp forsta tertialet vid ett extrainsatt sammantrade i juni2. Anledningen 
till att inte tertialrapporten faststalldes vid sammantradet i maj var tidsbrist. Enligt for
valtningens ekonom ar tidplanen for 2020 battre planerad. 

Delarsbokslut per 31 augusti foljdes upp av namnden vid sammantradet i oktober och ars
bokslut for 2019 vid sammantradet i februari 20203 • 

Manadsrapporter for mars, september och oktober har rapporterats som informations
arenden vid namndens sammantraden. Inga beslut har fattats i samband med rapporte
ringarna och det finns inga handlingar dar det gar att utlasa vad som rapporterats4 • 

Namndens mal och kvalitetsindikatorer har foljts upp vid tertialbokslut per april och au
gusti5. Nagra av namndens mal foljs enbart upp arsvis. Namndens samtliga mal har foljts 
upp och rapporterats i arsbokslutet. 

Bedomning 

• Namnden har antagit en plan och detaljbudget for sin verksamhet och brutit ner 
fullmaktiges mal till uppfoljningsbara mal. 

• Ekonomi har foljts upp i samband med manadsrapporter, delars- och arsbokslut. 
Manadsrapporterna har behandlats som informationsarenden. Namndens mal och 
kvalitetsindikatorer har rapporterats vid delars- och arsbokslut. 

5.2 MALUPPFYLLNAD 

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

Namnden redovisar for 2019 ett resultat pa - 5,3 mkr. Arets resultatkrav var 4,3 mkr. Re
sultatkravet avser den externa intaktsfinansierade verksamheten som ar campingen och 
biogasanlaggningen vilka redovisar ett positivt resultat pa 4,4 mkr. 

2 Protokoll Tekniska namnden 2019-06-03 § 32 
3 Protokoll Tekniska namnden 2019-10-02 § 54, 2020-02-26 § 21 
4 Protokoll Tekniska namnden 2019 §21, §80, §91 
5 Protokoll 2019-06-03 §32, 2019-10-02 §54 
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Kostnader for vintervaghallning ar 11,5 mkr hogre an budget. I namndens arsredovisning 
uppges att atgarder for att minimera underskottet vidtogs infor det andra halvaret. Det 
framgar inte vilka atgarder som avses. 

5.2.2 N~r namnden faststallda m~I for verksamheten? 

Namnden har aterredovisat 26 namndspecifika mal varav 17 redovisas som uppfyllda. 

Enligt skriftliga svar pa fragor ar foljande mal svara att na: 

• Fastighetsvarmepannor ska oka andelen biobransle jmf med 2017. Orsaken uppges 
vara att det varit leveransproblem av HVO och RME6 • 

- •- Storsjobadet-ska minska-siire1Tergianvandning p-er-kv1n-me-d-minsn7%-nU-2-o-To
jamfort med 2013. Delmal Storsjobadet ska inte oka sin energianvandning jamfort 
med 2013. Efter beslut om renovering ska en ny handlingsplan tas fram. 

• Uppfoljning av alla miljokrav som stalls i upphandlingar i projekt overstigande 1 
mkr. Malet ska revideras. I arsredovisningen uppges att uppfoljning inte har skett 
systematiskt. 

• Kostnad akut underhall minska. Ekonomiska resurser saknas och redovisnings
principerna ska ses over. 

• Kostnad planerat underhall oka. Ekonomiska medel saknas i forhallande till fastig-
hetsytan. 

Svarigheten med att na malen for fastighetsunderhall har uppmarksammats i revisorernas 
fordjupade granskning av "Fastighetsunderhall av skolor- och forskolor" 7 • 

5.2.3 Fattas beslut om ~tgarder vid avvikelser i verksamhet och ekonomi? 

Av namndens reglemente framgar att beslut om atgarder for att minska kostnaderna och 
redovisa detta till kommunstyrelsen omedelbart ska fattas om namnden upptacker att ett 
overskridande av budget ar pa vag att ske. 

Namndens presidium har i skriftliga svar pa fragor uppgett att det i de fall det finns avvi
kelser rapporteras till namnden tillsammans med en orsaksanalys och eventuellt forslag 
pa atgarder for att na malet. Vi kan dock inte finna att namnden fattat nagra beslut om at
garder gentemot forvaltningen, t.ex. i form av uppdrag till forvaltningschef om effektivise
rings- eller besparingsatgarder. Vid redovisning av avvikelser har namnden beslutat om 
att a.ska medel och begart om att andra tidigare faststallda mal. 

Uppfoljningen av ekonomin i samband med tertialrapporten per april visade en prognos 
pa ett resultat pa 2,5 mkr jamfort med budget pa 4,3 mkr. 8 Beslut fattades om att over
lamna budgetuppfoljning och prognos till fullmaktige. I beslutet foreslas fullmaktige att 
bevilja ersattningar for bl.a. fordonshyror med 1,3 mkr och tillaggsanslag for bl.a. kostna
der for tomma lokaler. Vidare foreslar namnden justering av fyra namndsmaljverksam
hetsmal. 

Vid uppfoljningen av delarsrapporten for det andra tertialet redovisades en preliminar 
prognos pa -9,2 mkr vilket motsvarar en budgetavvikelse pa -13,5 mkr. Avvikelsen uppges 
bero pa okade kostnaderfor vintervaghallning, bidmg till enskilda vii.gar, bostadsan
passningar, evakuering av radhuset samt okade livsmedelskostnader. 9 Av protokollet 

6 HVO - fbrnybar diesel helt fri fr~n koldioxidutslapp, RME - biodiesel 
7 Dnr: Rev/0018/2019 
8 Protokoll Tekniska namnden 2019-06-03 § 32 
9 Protokoll Tekniska namnden 2019-10-02 § 54 
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framgar att namnden foreslar fullmaktige att bevilja tillaggsanslag for arets vintervaghall
ning samt justera bidragen for tillkommande kostnader for ombyggnationer och de akade 
kostnader som namnts samt tillagg for investeringar bl.a. for anpassning av lokalerna pa 
Osterang dar forutsattningarna uppges andrats vasentligt efter att investeringsbeslutet 
togs. 

Utifran vad som framgar av protokollen har namnden inte foljt upp vad fullmaktige fattat 
for beslut avseende de tillaggsanslag som begarts eller om namndens mal justerats enligt 
namndens forslag. 

Bedomning 

• Namnden nar inte sitt ekonomiska mal utan redovisar ett underskott pa - 5,3 mkr, 
vilket ar en avvikelse pa 9,6 mkr. 

• Namnden nar ca 2/3 av sina verksamhetsmal. 

• Utifran protokoll kan vi inte utlasa att namnden fattat nagra beslut om atgarder 
som de sjalva kan paverka. De beslut som fattats avser begaran om tillaggsanslag 
och kompensation fran fullmaktige samt justering av mal. Nagon uppfoljning av 
dessa beslut kan inte utlasas av namndens protokoll. 

5.3 INTERN KONTROLL 

5.3.1 Bedriver namnden ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avse-
ende s~val verksamhet som ekonomi? 

I namndens reglemente framgar att namnden arligen ska faststalla och folja upp en plan 
for den interna kontrollen. 

Internkontrollplaner hanteras i Stratsys dar verksamhetens controllers och en ekonom 
analyserar och planerar uppfoljningar. 

Namnden beslutade om forvaltningens internkontrollplan vid sammantradet i januari. 
Planen innehaller 13 identifierade risker. Vid delrapportering till namnden i oktober folj
des sju risker upp varav forvaltningen bedamt tre som hanterade med tillfredstallande re
sultat.10 Inga kommentarer om avvikelser framgar av protokoll eller bilagd tjansteskri
velse. En slutlig uppfoljning rapporterades till namnden vid sammantradet i februari 
2020. 

Som tidigare namnts har delars- och arsbokslut rapporterats lopande till namnden. Ma
nadsrapporter for mars, september och oktober har rapporterats som informationsaren
den vid namndens sammantraden. Eftersom inga beslut har fattats i samband med rap
porteringarna och det inte finns nagra handlingar till dessa arenden gar det inte att utlasa 
vad som rapporterats11 . 

5.3.2 Genomfor namnden riskanalyser av uppdrag och verksamhet? 

Namnden har i skriftliga svar pa fragor uppgett att det gars risk- och konsekvensanalyser i 
samband med organisationsforandringar och forandringar i kontorsmiljan. Riskanalyser 
gars for milja utifran rutin i Miljahandboken. Under 2018 har projektet Samlat lednings
system inventerat och gjort avergripande riskanalyser pa processerna i samtliga enheter. 
Projektet pa.gar fortfarande. 

10 Protokoll Tekniska namnden 2019-02-06 §5, 2019-10-02 §55 
11 Protokoll Tekniska namnden 2019 §21, §80, §91 
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Inga riskanalyser har rapporterats till namnden under verksamhetsaret. 

5.3.3 F~r namnden ~terrapportering av beslut som fattats p~ delegation? 

Enligt den nya kommunallagen far namnden sjalv besluta i vilken utstrackning beslut som 
fattats pa delegation ska anmalas till dem. Lagen styr inte hur protokollen ska utformas 
avseende detta mer an att beslutet ska protokollforas och tillkannages vilket innebar att 
det racker att det dokumenteras att ett beslut fattats och att detta tillkannages pa anslags
tavlan. 

Vid namndens sammantraden anmals delegationsbeslut enligt forteckning. Vid nagra av 
arets moten foms en delegationslista bilagd i handlingarna dar det framgar diarienum
mer, datum, arende och delegat. I andra fall hanvisar beslutet till en forteckning som inte 
finns med som handling till arendet. Av protokollen framgar varken beslut, arende eller 
delegat. 

Vi har begart att fa ta del av listorna fran tre av arets moten for att verifiera att beslut ar 
fattade i enlighet med delegationsbestammelserna. Granskningen visar att det i vissa fall 
inte gar att utlasa vilket belopp delegaten beslutat om. Det forekommer aven att det inte 
gar att utlasa vad beslutet avser vilket gor det svart att bedoma om delegationsbestammel
serna har foljts. 

5.3.4 Foljer protokollen kommunallagen? 

Namndens protokoll har justerats och anslagits i enlighet med kommunallagen. Av proto
kollen framgar vilka ledamoter som narvarat och vilka arenden som handlagts. 

Bedomning 

• Det finns en systematik i internkontrollarbetet nar galler den arliga riskinvente
ringen som dokumenteras i Stratsys och utmynnar i namndens internkontrollplan. 
Internkontrollplanen har ocksa foljts upp av namnden. 

• Namnden har fol.it upp det ekonomi och verksamhet, men har inte fattat nagra at
gardsbeslut nar avvikelser rapporterats. 

• Fattade delegationsbeslut har anmalts vid namndens sammantraden. Det framgar 
dock inte av protokollen vad som beslutats. Namnden kan med fordel bifoga en 
forteckning av delegationsbesluten dar det framgar delegat, vad som beslutats och 
diarienummer for att kunna identifiera besluten. 

• Namndens protokoll har justerats och anslagits i tid. 

5.4 SAMLAD BEDOMNING OCH REKOMMENDATIONER 

Utifran den grundlaggande granskningen bedomer vi att namnden kan utveckla sin styr
ning, uppfoljning och kontroll av sin verksamhet. 

Vi rekommenderar niimnden att: 

• Vid rapporterade avvikelser avseende ekonomi och verksamhet fatta beslut om pa
verkbara atgarder och i hogre utstrackning ta del av de atgarder som genomfors pa 
forvaltningsniva. 

• Vidta atgarder for att oka andelen uppfyllda mal. 

• Vid begaran om tillaggsanslag, justeringar och forandrade mal folja upp fullmakti
ges beslut. 
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• Tydligare redogora i protokollen vilka delegationsbeslut som fattats for att saker
stalla medborgarnas insyn. 

6 KVALITETSSAKRING 

Berorda uppgiftslamnare och verksamhetsansvariga har givits mojlighet faktagranska re
visionsrappo1ten. 

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. 

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

7 ANSVARIGA FOR GRANSKNINGENS GENOMFORANDE 

Projektledare: Kvalitetssakring: 

~ ~£:tf; 
Certifierad kommunal revisor Revisionsdirektor 




