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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, samt 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 varje ar avseende namnder och styrelser och
ar till sin karaktar en lopande insamling av fakta och iakttagelser.
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SYFTE, REVISIONSFRAGA OCH AVGRANSNING

Syfte
Syftet med den grundlaggande granskningen ar att ge underlag for bedomning av
styrelsernas och namndernas styrning, uppfoljning och kontroll, sakerhet i
redovisningssystem och rutiner samt maluppfyllelse.
Revisionsfragor
Granskningen omfattar foljande fragestallningar/granskningsomraden:
•

Har namnden antagit en plan och budget for sin verksamhet?

•

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

•

Far namnden aterrapportering av beslut som fattats pa delegation?

Avgransning
Den grundlaggande granskningen omfattar aven granskning av arsredovisning vilket
sker enligt separat projektplan.
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REVISIONSKRITERIER

Budget 2019
Reglemente
Kommunallagen
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METOD

Granskningen utfors genom inhamtning och granskning av protokoll, styrande dokument,
hearings.
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RESULTAT AV GRANSKNINGEN

Fokus for namnden har under aret varit valet till Europaparlamentet den 26:e maj.
Namnden har arbetat med organisation och rutiner for att ge mojlighet for medborgare att
fortidsrosta pa olika platser i kommunen. Ett genomgripande arbete har gjorts under aret
for att tillgodose korrekta och andamalsenliga arbetssatt for valadministrationen i
kommunen, samtidigt har en sakerhets- och kommunikationsplan tagits fram och funnits
som stod under arbetets gang. I borjan av aret arbetades rutiner och regler fram for
bemanning av val- och rostningslokaler, transporter och hantering av valsedlar mm.
Namnden har beslutat om arvoden och ersattningar for rostmottagare saint planerat och
genomfort utbildningar for rostmottagare.
Valnamnden har inga egna tjansteman i egen forvaltning utan har hjalp av
kommunledningsforvaltningen for sin verksamhet. Budget for namnden 2019 finansieras
nastan till fullo via statsbidrag. Namndens kostnader bestar i huvudsak av arvoden till
rostmottagare for utbildning, tjanstgoring under fortidsrostningen och pa valdagen samt
lokalhyror och kostnader for transporter. Namndens ekonomiska resultat for aret blev ett
underskott med -0,5 mkr vilket i huvudsak beror pa okad bemanning och utbildning for
personal i vallokalerna.
Namnden har haft sex protokollforda sammantraden under aret med uppfoljning av
verksamhet och ekonomi aven fast namnden inte har tagit fram en verksamhetsplan. Vid
namndens sammantraden har narvaron varit hog och protokoll fran namndens
sammantraden har forts, justerats och anslagits.
Namnden har antagit egna delegationsbestammelser och delegationsbeslut har anmalts
till namnden lopande under aret.
I granskningen har det framgatt att namnden inte vid nagot tillfalle har redovisat sin
verksamhet/uppdrag till fullmaktige. Vi bar noterat att det i 2019 ars reglemente framgar
att namnden ska redovisa sitt uppdrag tre ganger per ar.
Det kommunovergripande ma.let att valdeltagandet i EU-valet 2019 ska oka och tillhora
det ovre skiktet i kommungruppen har delvis natts da valdeltagandet okade med 3,9%
men dock inte tillrackligt for att tillhora det ovre skiktet i kommungruppen.

Bedomning
•

Ncmmden har haft en tillfredsstiillande uppfoljning och rapportering av
verlcsamhet under aret iivenfast verksamhetsplan salcnas.

•

Niinmdens elconomislca sty ming har inte varit helt tillfredsstiillande och
niinmden hade ett elconomislct underskott pa 0,5 mlcr

•

Niinmden ha,· under aret haft ett tilifredsstiillande administrativt stodfi'an
lcommw1ledni11gsforvaltningen.

•

Anmiilan av delegationsbeslut till niimnden harfimgerat tilifredsstiillande under
aret.

•

Niimnden har inte vid nagot tilifiille under aret redovisat sin verlcsamhet till
fullmiilctige enligt reglemente.
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Maluppfi.Jllelsen vad gi:iller valdeltagandet i EU-valet naddes delvis da
valdeltagandet okade men inte tillri:ickligt mycketfor att tillhora ovre skiktet i
kommungruppen.

KVALITETSSAKRING

Berorda uppgiftslamnare och verksamhetsansvariga har faktagranskat lamnade uppgifter
som finns med i revisionsrapporten.
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 det overgripande ansvaret for att kontrollera om
granskningen har en tillracklig yrkesmassig och metodisk kvalitet saint att det finns en
overensstammelse mellan revisionsfragorna/kontrollmalen, metoder, fakta,
slutsatser/bedomningar och framforda forslag.
7

ANSVARIGA FOR GRANSKNINGENS GENOMFORANDE
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