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Uppdrag

Bakgrund

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag 
till den årliga ansvarsprövningen. Kommunallagen och förutsätter att 
all kommunal verksamhet granskas årligen i den omfattning som 
anges av God revisionssed. I den årliga granskningen ingår en 
grundläggande del där styrelsens och nämndernas ansvarstagande 
följs, granskas och prövas. Enligt den goda seden handlar 
grundläggande granskning bland annat om frågor avseende hur 
styrelse och nämnder tolkat och brutit ned mål och uppdrag från 
fullmäktige, uppföljning av verksamhet och åtgärder vid avvikelser, 
systematiskt arbete med intern kontroll och tydligheten i protokoll. 
Utöver det sker fördjupade granskningar och granskning av delår-och 
årsrapport i den omfattning som motiveras av revisorernas risk- och 
väsentlighetsanalys och som behövs för att erhålla tillräckliga 
revisionsbevis för slutlig bedömning inför ansvarsprövning.

PwC har på uppdrag av och tillsamman med de förtroendevalda 
revisorerna i Marks kommun genomfört grundläggande granskning. 
Föreliggande granskning utgör den grundläggande granskningen av 
styrelsens och nämndernas ansvarstagande för intern styrning och 
kontroll verksamhetsåret 2018.

Syfte

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska styrelse och 
nämndernas styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 

Avgränsning och genomförande 

Den grundläggande granskningen avser verksamhetsåret 2018 och 
omfattar kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden, plan- och 
byggnadsnämnden, äldreomsorgsnämnden, socialnämnden, 
teknik- och servicenämnden, valnämnden och 
överförmyndarnämnden.   Den grundläggande granskningen har 
utförts genom läsning av protokoll och nämndhandlingar. 
Överförmyndarnämndens protokoll har inte granskats av 
yrkesrevisorerna (PwC). Prövning av styrelse och nämnder 
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har gjorts 
utifrån 16 kontrollmål. Bedömning av kontrollmålen görs i 
tillräcklig (grön), till viss del tillräcklig (gul) och otillräckligt (röd).  
Granskning av delårsrapport samt årsrapport genomförs och 
rapporteras sparat liksom den samlade bedömningen av 
måluppfyllelse inom ramen för god ekonomisk hushållning. 

Disposition 

Rapporten är skriven i avvikelseform, vilket innebär att det i första 
hand är områden där vi har synpunkter eller förslag till 
förbättringar som kommenteras. 

Rapporten inleds med generella förbättringsområden för samtliga 
nämnder. Därefter är rapporten nämndvis uppdelad. Varje avsnitt 
inleds med väsentliga iakttagelser, bedömning och 
rekommendationer per nämnd, följt av kommentarer till 
respektive kontrollmål. 
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Gemensamma förbättringsområden (1/2)
Styrelsens och nämndernas uppföljning av verksamhet 
med avseende på fullmäktiges policys och riktlinjer 
Styrelsen och nämnderna har antagit nämndplaner för 2018.  
Nämndplanen är det huvudsakliga styrmedlet för ledning, planering 
och uppföljning av verksamheten innevarande år. Där anges bland 
annat mål- och resultatstyrning enligt kommungemensamma mål 
och fullmäktiges strategiska områden. Däremot har vi inte kunnat 
iaktta att styrelsen och nämnder har gjort en plan eller tagit beslut 
om hur de avser att följa upp verksamhetens efterlevnad till övriga 
policys och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Till exempel policy 
för information och kommunikation, folkhälsopolicy, lokala 
miljömål för Marks kommun, energiplan och riktlinjer till 
ungdomspolitisk policy. Enligt fullmäktiges styrsystem för Marks 
kommun ska styr- och ledningsprocesser utformas så att de 
säkerställer att styrdokument är levande i såväl planering som 
uppföljning. Utan uppföljning av policys och riktlinjer riskeras att 
verksamheten inte bedrivs på det sätt som fullmäktige har bestämt. 

Rekommendation

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderas styrelsen och 
nämnder att upprätta en plan, som komplementet till 
nämndplanen,  för hur verksamheten årligen ska följas upp med 
avseende på följsamhet till de av fullmäktiges policys och riktlinjer 
som gäller för verksamheten. Detta arbete kan med fördel ske 
riskbaserat inom ramen för nämndens intern kontrollarbete. 

Styrelsens och nämnders arbete med intern kontroll 
Samtliga nämnder, med undantag för valnämnden, har antagit en 
internkontrollplan för verksamhetsåret 2018. Det framgår inte hur 
processen inför fastställande av planen har sett ut eller hur 
verksamhetskritiska processer identifierats. Styrelse och 
nämndernas delaktighet i processen med att identifiera, värdera och 
bedöma risker är viktig, varför deras delaktighet i processen bör 
vara tydlig. Till exempel genom dokumentation av överväganden i 
riskbedömningsprocessen. 

Vidare saknar styrelse och nämndernas interkontrollplaner i 
huvudsak angivelser om hur riskreducerande kontroller ska utföras, 
av vem och med vilken frekvens. Nämnderna begär inte löpande 
återrapportering av resulterat av den interna kontrollen, utan 
uppföljning sker i årsbokslutet. Därigenom har nämnderna under 
verksamhetsåret inte sett till att verifiera att de riskreducerande 
åtgärderna och kontrollaktiviteterna fungerat på ett tillfredställande 
sätt. Nämnderna har därför inte varit tillräckligt informerade för att 
kunna fatta beslut om nödvändiga åtgärder utan oskäligt dröjsmål. 

Rekommendation 

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderas kommunstyrelsen 
att tydliggöra hur arbete med intern kontroll ska hanteras på en 
strategisk nivå. Till exempel genom tillämpningsanvisningar för 
styrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll som 
behandlar hur risk- och konsekvensanalyser bör genomföras samt 
vad en plan för intern kontroll minst bör innehålla. Exempelvis att 
det av planen bör framgå vilka rutiner och kontrollmomentet som 
ska följas upp, omfattningen på uppföljningen (frekvens och 
kvantitet), vem som ansvarar för att utföra uppföljningen, till vem 
uppföljningen ska rapporteras, när rapportering ska ske och hur 
åtgärder ska vidtas vid behov. 
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Gemensamma förbättringsområden (2/2)
Protokoll och ärendeberedning 

Samtliga av styrelse och nämndernas sammanträdesprotokoll från 
2018 har granskats. Överlag anser vi att protokollen är tydliga, 
följer en stringent struktur och lever upp till kommunallagens krav. 
I enstaka fall kan protokollen vara mer informativa. Förutom 
socialnämnden och äldreomsorgsnämndens protokoll framgår inte 
resultatet av den mångtaliga ekonomiska uppföljningen. I syfte att 
underlätta för kommuninvånare och andra intressenter kan det 
ekonomiska utfallet med fördel framgå direkt av protokollet. 

Vi har vid några tillfällen noterat att ledamöter vid tillfällen när 
deras yrkanden ej vunnit gehör ändå inte reserverar sig mot 
beslutet. Vi vill uppmärksamma att reservation bör framgå av 
protokollet om det ursprungliga yrkandet kvarstår. 

Vi har i fem av de granskade nämndernas protokoll funnit anmälan 
av jäv. Vid sådana förhållanden anser vi att skrivningen som 
används i kommunstyrelsen och teknik- och servicenämndens 
protokoll bör användas. Där framgår det tydligt att jäviga ledamöter 
varken närvarat vid handläggning eller beslut, samt vem som är 
tjänstgörande ersättare. I övrigt bör styrelse och samtliga nämnder 
inleda varje sammanträde med prövning av jäv. 

Rekommendationer 

• Styrelse och nämnder bör överväga att notera resultatet av den 
ekonomiska uppföljningen direkt i protokollet

• Reservation mot godkända beslut bör framgå av protokollet om 
det ursprungliga yrkandet kvarstår

• Styrelse och nämnder bör inleda varje sammanträde med 
prövning av jäv 

• Styrelse och nämnden bör harmonisera skrivelse i protokoll 
när jävsituationer uppstår
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Kommunstyrelsen 

5

Väsentliga iakttagelser 

• Kommunstyrelsen beslutade om en internbudget för egen 
verksamhet som motsvarade fullmäktiges tilldelade ram vid 
sammanträde 6 december 2018 (157,8 mnkr). I styrelsens 
aprilrapport framgår att driftbudgeten utökats 5,4 mnkr (163,5 
mnkr). I delårsrapport per augusti framgår att driftramen 
ytterligare utökats 1 mnkr (164,5 mnkr). Vi kan inte se att 
fullmäktige har beslutat att förändra kommunstyrelsens driftram. 
Från styrelsens protokoll förstås att medel tillkommit genom att 
styrelsens beslutat att omfördela den gemensamma 
kommunreserven till egen verksamhet enligt följande: 

• 2,9 mnkr för att finansiera ett boende för ensakommande 
ungdomar över 18 år under asylprocessen,  

• 1 mnkr för att finansiera utbildning till asylsökande 
ungdomar över 18 år,

• 2,5 mnkr för att finansiera kostnader för individinsatser i 
företagshälsovården

• Kommunstyrelsen har beslutat att utöka barn- och 
utbildningsnämnden driftbudget för att möta tillkommande 
lokalkostnader för ersättningsskola vid Lyckeskolan. 

• Kommunstyrelsen har beslutat att utöka äldreomsorgsnämndens 
investeringsbudget genom finansiering från kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsbudget.

• Kommunstyrelsen har en förteckning, men inte någon plan för 
verkställa riktade uppdrag från kommunfullmäktige. Fullmäktige 
har till exempel uppdragit åt kommunstyrelsen att omgående 
starta arbete med att uppdatera kommunens arbetsgivarpolicy, 
skyndsamt ta fram en tematisk översiktsplan för alternativ 
vattenförsörjning till Öxabäck samt att i aprilrapporten redovisa en 
långsiktig prioritering av planerade investeringar. 
Protokollgenomgång visar att kommunstyrelsen har inte 
genomfört uppdragen under året eller återrapporterat ej 
verkställda uppdrag.

• Kommunstyrelsen har inte angett hur styrelsens ska arbeta med 
antagna prioriteringar för 2018 eller hur arbetet ska följas upp. 

• Det är otydligt hur riskbedömningsprocessen inför arbete med 
intern kontroll utförs; hur kritiska processer identifieras och 
styrelsens delaktighet avseende arbetet att värdera och prioritera 
risker. Vidare saknar antagen internkontrollplan i huvudsak 
angivelser om när kontroller ska utföras, av vem och med vilken 
frekvens. Kommunstyrelsen begär uppföljning av planen för intern 
kontroll en gång årligen, vilket förvårar möjligheter att löpande 
vidta åtgärder när den interna kontrollen påvisar brister. 

• Kommunstyrelsen har inte någon plan eller genomfört uppföljning 
av fullmäktiges policys och riktlinjer som gäller för verksamheten 
(kopplat till intern kontrollarbetet). 

• I enstaka fall kan kommunstyrelsens protokoll och beredning till 
fullmäktige stärkas. 
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Kommunstyrelsen
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Bedömning 

Granskningen visar bristande ändamålsenlighet i beslut om att öka 
sin egen driftbudget genom finansiering från den gemenensamma 
kommunreserven. Det bör utredas om besluten borde tillställts 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen har också beslutat att ändra vissa nämnders 
drift- och investeringsram. Det bör utredas om besluten om att 
omfördela gemensamma driftanslag och ofördelad investeringsram 
bör godkännas av kommunfullmäktige. Enligt kommunallagens 6 
kap. 8 § får styrelsen fatta beslut om särskilt angivna förhållanden 
som rör andra nämndernas verksamheten, men endast om 
fullmäktige beslutat att styrelsen får besluta i sådan frågor. 
Nuvarande skrivelse i fullmäktiges styrsystem för Marks kommun 
anger att kommunfullmäktige tilldelar en nettobudgetram per 
nämnd. Styrsystemet redogör vidare att ”nämnder och styrelse kan 
inte ensidigt besluta om åtgärder som påverkar andra 
nämnders/styrelsers budgetramar /…/”. 

Vår sammantagna bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak 
har en tillräcklig ledning, styrning och kontroll men att vissa delar 
av kommunstyrelsens verksamhet brister och bör åtgärdas. 

Rekommendationer framgår av nästa sida. 



PwC

Kommunstyrelsen
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Rekommendationer: 

• Kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att utreda 
och tydliggöra om kommunstyrelsen ensam äger rätten att 
besluta om ianspråktagande av medel från kommunreserven 
till egen verksamhet.

• Kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att utreda 
om kommunstyrelsen har rätt att omfördela kommunreserven 
efter nämndernas behov, och i så fall tydliggöra detta i 
styrsystemet för Marks kommun. 

• Kommunstyren bör föreslå kommunfullmäktige att utreda om 
kommunstyrelsen har rätt att omfördela ofördelad 
investeringsbudget efter nämndernas behov, och i så fall 
tydliggöra detta i styrsystem för Marks kommun. 

• Kommunstyrelsen bör anta en plan för att säkerställa att 
riktade uppdrag från fullmäktige verkställs och i 
förekommande fall en periodvis återrapportering till 
fullmäktige med ej verkställda uppdrag.

• Kommunstyrelsen bör tydliggöra hur arbete enligt 
prioriteringar ska följas upp,  utvärderas och återrapporteras. 
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Mål och styrning av verksamhet 2018 Kommentar 

Har nämnden antagit en plan för 
att bedriva verksamhet 2018 i 
enlighet med fullmäktiges mål och 
uppdrag? 

X

I enlighet med styrsystem för Marks kommun har kommunstyrelsen vid sammanträde 6 december 2017 
fastställt en nämndplan för verksamhetsåret 2018. Planen ämnar tydliggöra hur styrelsen ska genomföra sitt 
uppdrag från kommunfullmäktige. Verksamhetsplan för 2018 har tagits fram av förvaltningen. 

Har nämnden beslutat om 
ytterligare mål för att bedriva 
verksamhet i enlighet med 
fullmäktiges mål och uppdrag? 

X

Kommunstyrelsen har utöver fullmäktiges mål och uppdrag beslutat om fyra prioriteringar för 2018. Dessa 
avser: 
- Utvidgat arbete med civilförsvar, strategiska säkerhetsfrågor och att motverka våldsbejakande extremism; 
- Revidera styrsystemet och styrdokument inför ny mandatperiod
- Utveckla förutsättningar för Marks kommuns turism- och besöksnäring 
- Utveckla det kommunövergripande miljöarbetet.

Har nämnden konkretiserat 
fullmäktiges mål samt egna 
verksamhetsmål så att de är 
mätbara? 

X

Kommunstyrelsen har i sin nämndplan för 2018 konkretiserat mål och i huvudsak knutit målvärden och 
indikatorer för uppföljning. Vi noterar att det saknas mål och målvärden för kommunstyrelsens ovan 
nämnda prioriteringar 2018. Det går därmed att ifrågasätta hur kommunstyrelsens avser följa upp och 
utvärdera arbete. 

Har nämnden beslutat om en 
intern budget för verksamheten
som motsvarar fullmäktiges 
tilldelade ram? 

X

I kommunstyrelsens nämndplan för 2018 framgår fördelning av fullmäktiges beslutade budgetram. 
Budgetunderlaget är upprättat på det sätt som anges i fullmäktiges styrsystem för Marks kommun. En 
budgetreserv om en procent av bruttokostnader har avsatts för oförutsedda händelser i enlighet med 
styrsystemet. Kommunstyrelsen budget har utökats 6,4 mnkr 2018 genom ianspråktagande av medel från 
kommunreserven. 

Samma dag som kommunstyrelsen beslutade om en internbudget motsvarande fullmäktiges tilldelade ram, 
beslutade styrelsen även att utöka sin driftbudget till 2018 med 2,5 mnkr från kommunreserven för att 
finansiera kostnaden för individinsatser i företagshälsovården. 

Den 24 januari 2018 beslutar kommunstyrelsen att ett boende för ensamkommande ungdomar under 
asylprocessen ska finansieras med 2,9 mnkr från kommunreserven. Den 7 juni beslutar kommunstyrelsen 
att utöka sin egen driftbudget med ytterligare 1 mnkr för att erbjuda asylsökande ungdomar utbildning 
under höstterminen genom medel från kommunreserven. 

Det bör utredas om kommunstyrelsen har rätt att ensam besluta om ianspråktagande av medel från 
kommunreserven till egen verksamhet, då fullmäktiges styrsystem anger att nämnder och styrelser inte 
ensidigt får besluta om åtgärder som påverkar kommunens totala ekonomi. Kommunfullmäktige har genom 
§146/2017 därtill angett att eventuella budgetunderskott som uppstår med anledning av verksamhet kopplad 
till asylsökande som bedöms vara 18 år ska hanteras i bokslutet 2018, vilket indikerar att kostnader för 
verksamheten avsåg att finansieras inom ordinarie budgetram. 
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Mål och styrning av verksamhet 2018 Kommentar 

Har nämnden tilldelats ytterligare 
uppdrag från fullmäktige under 
verksamhetsåret och har nämnden 
i så fall gjort en plan för hur de ska 
verkställas? 

X

Kommunstyrelsens nämndplan 2018 listas riktade uppdrag som fullmäktige givit kommunstyrelsen och 
andra nämnder under 2017 eller tidigare. Listan redogör inte när uppdragen senast ska verkställas. 

Under 2018 har fullmäktige riktat ytterligare uppdrag till kommunstyrelsen: Skyndsamt ta fram tematisk 
översiktsplan för alternativ vattenförsörjning till Öxabäck; Utreda begrepp i program för uppföljning och 
insyn hos privata utförare; Ta fram regelverk för konstutsmyckning vid om- och nybyggnationer; Ta fram 
reglemente till ungdomsrådet. Endast ett av uppdragen har genomförts av styrelsen 2018: utreda begrepp i 
program för uppföljning och insyn hos privata utförare. 

Den 23 november 2017 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att omgående starta arbete med att uppdatera 
arbetsgivarpolicy. Kommunstyrelsen har inte fastställt en reviderad arbetsgivarpolicy under 2018. 

Kommunfullmäktige beslutade 23 november 2017  att styrelsen i aprilrapporten 2018 ska redovisa en 
långsiktig prioritering av planerade investeringar, med möjlig byggstart och kalkylerade kostnader för 
investering och driftkostnader samt behov av förändring av finansiella mål. Vi kan inte se att styrelsen har 
lämnat en sådan redovisning i aprilrapporten. 
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Uppföljning och rapportering 2018 Kommentar 

Har styrelsen beslutat om plan eller 
riktlinje för hur uppföljning av 
verksamheten ska ske?

X

Kommunstyrelsen har inte beslutat om någon plan för uppföljning av verksamheten. I fullmäktigs 
styrsystem för Marks kommun som gäller för kommunstyrelsen anges att målstyrning ska följas upp 
efter avslutad period samt att ekonomiuppföljning ska ske månadsvis. Emellertid har 
kommunstyrelsen inte fastställt hur verksamheten ska följas med avseende på bland annat 
efterlevnad till fullmäktigs övriga styrdokument. Enligt styrsystem för Marks kommun kännetecknas 
en god intern kontroll av att tillämning av lagar, policys och reglementen säkerställs. Vidare anger 
styrsystemet styr- och ledningsprocesser utformas så att de säkerställer att styrdokument är levande i 
såväl planering som uppföljning. Kommunstyrelsen bör därför stärka planering och uppföljning av 
fullmäktiges policys, till exempel lokala miljömål för Marks kommun, policy för kommunikation och 
information, energiplan och bostadsförsörjningsprogram. 

Fokuserar uppföljningen på 
måluppfyllelse, resultat och 
effekter?

X

Styrelsens uppföljning följer i allt väsentligt styrsystem för Marks kommun och fokuserar på resultat 
och effekter. Uppföljning av grunduppdraget görs genom uppskattning på en 5-gradig skala och 
beskrivning inom respektive uppdrag i april-, delår- och oktoberrapport. I samtliga rapporter 
bedömer styrelsen att uppdraget uppfylls i hög grad. 

Utökad måluppföljning framkommer av nämndens delårsrapport. Målen följs upp med hjälp av 
indikatorer, men någon samlad bedömning av måluppfyllelse framgår inte. 
I delårsrapporten lämnas inte någon utvärdering av hur arbete enligt styrelsens antagna 
prioriteringar eller har fungerat eller vad arbete har lett till. Till exempel prioriteringen om Utvidgat 
arbete med civilförsvar, strategiska säkerhetsfrågor och att motverka våldsbejakande extremism. 
Vi har inte noterat att prioriteringarna behandlats vid några nämndsammanträden. Vi ser att 
nämnden kan stärka uppföljning på området. 

Sker regelbunden rapportering vad 
gäller verksamhet?

X

Av protokoll framgår att kommunstyrelsen löpande informeras om väsentliga händelser i 
verksamheten. Kommunstyrelsen ger förvaltningen uppdrag att bereda verksamhetsfrågor, till 
exempel att utförligt kartlägga och redovisa det eftersatta underhållsbehovet och återkomma med en 
underhållsplan. 

Sker regelbunden rapportering vad 
gäller ekonomi?

X
Styrelsen informeras löpande om verksamhetens ekonomi en enlighet med fastställda styrprinciper. I 
samtliga utökade ekonomiska uppföljningar prognosticeras en positiv budgetavvikelse till helåret. 

Beslutar styrelsen om åtgärder för 
att nå uppsatta mål när 
uppföljningen visar avvikelser? 

X

I delårsrapporten görs utökad måluppföljning. Vissa indikatorer visar att målen inte uppfylls. Vi har 
inte iakttagit att kommunstyrelsen beslutar om åtgärder för att uppnå målen till helåret. 

Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten och ekonomi?

Revisorernas bedömning av måluppfyllelse sker i samband med granskning av årsredovisning och 
rapporteras särskilt. 

Får nämnden återrapportering av 
beslut som fattats på delegation? X

Anmälan av beslut fattade på delegation behandlas vid nämndsammanträden.
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Intern kontroll Kommentarer 

Har nämnden beslutat om en 
plan för intern kontroll 
avseende verksamhetsåret 
2018?

X

Kommunstyrelsens nämndplan för 2018 inkluderar en plan för intern kontroll. Risker har 
identifierats inom områdena
- inköp,
- redovisning, 
- rehabilitering 
- politisk beslutsprocess. 
I huvudsak saknar planen tydliga kontrollaktiviteter och när kontroller ska utföras, av vem 
eller med vilken frekvens. 

Har planen för intern kontroll 
sin utgångspunkt i en risk- och 
väsentlighetsanalys? 

X

Enligt fullmäktiges styrsystem för Marks kommun ska internkontrollplaner fastställas genom 
att väsentliga och verksamhetskritiska processer och arbetsmoment rangordnas och utifrån 
en bedömning av risken och sannolikheten för att fel uppstår i den professionella 
yrkesutövningen samt av de konsekvenser som kan uppstå vid fel. I kommunstyrelsens plan 
för intern kontroll har identifierade risker bedömts genom en riskmateris och de risker som 
fått ett riskvärde på 12 eller högre ingår i 2018 års plan. 

Emellertid är det oklart hur riskbedömningsprocessen har gått eller vilka områden som varit 
processer/verksamhetsområden som varit föremål för riskbedömning. Till exempel finns inte 
risker kopplade till oegentligheter och brister informationssäkerhet. Dessa är exempel som 
enligt branschkunskap i huvudsak innebär en väsentlig skada för verksamheten i fall att det 
inträffar. Vidare framgår det inte av protokoll hur styrelsen har involverats i arbetet med att 
värdera och prioritera risker.

Har nämnden följt upp den 
interna kontrollen enligt 
fastställd plan? X

Kommunstyrelsen har inte utfört anvisning för hur planen för intern kontroll ska följas upp, 
men det förstås av protokoll att uppföljning av planen sker årligen i samband med 
behandling av kommunstyrelsens årsrapport. Eftersom uppföljnings sker en gång per år är 
det svårt för kommunstyrelsen att löpande vidta åtgärder i det fall resultatet av den interna 
kontrollen påvisar brister. 

Har nämnden fattat beslut om 
åtgärder vid uppmärksammade 
brister i den interna kontrollen? 

Se ovan 
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Omfördelning av gemensamma resurser 

Fullmäktiges styrsystem för Marks kommun anger att fullmäktige 
beslutar om nettobudgetram till nämn. Styrsystemet redogör vidare 
att ”nämnder och styrelse kan inte ensidigt besluta om åtgärder som 
påverkar andra nämnders/styrelsers budgetramar /…/”. 

Vid sammanträde 25 april 2018 beslutar kommunstyrelsen att utöka 
barn- och utbildningsnämndens driftbudget med 7,5 mnkr åren 2018-
2020 för att möta tillkommande lokalkostnader för ombyggnation av 
en skola. Av styrelsens protokoll framgår att fullmäktige hade avsatt 
pengar för tillkommande lokalkostnaderna i budget 2018 under 
posten ”gemensamma verksamhetskostnader” och att styrelsen 
omfördelar budget efter barn- och utbildningsnämndens framställan. 
Av fullmäktiges protokoll när budget antas framgår dock inte att 
medel särskilt har avsatts för tillkommande lokalkostnader med 
anledning av ombyggnation av skolan, eller att styrelsen har rätt att 
omfördela posten ”gemensamma verksamhetskostnader” efter 
framställan av nämnder. 

Vid sammanträde 3 oktober 2018 beslutar kommunstyrelsen att utöka 
äldreomsorgsnämndens investeringsbudget med 1,1 mnkr och att 
finansierings sker via den ofördelade investeringsbudgeten. Vi kan 
inte se att fullmäktige har godkänt att styrelsen får omfördela 
investeringsanslag.

Utifrån ovan iakttagelse är vår bedömning att styrelsens beslut om att 
utöka nämndernas drift- och investeringsram bör utredas i 
förhållande till lydelsen i fullmäktiges föreskrifter och styrsystemet 
för Marks kommun. 

Beredning till fullmäktige 

Kommunallagen fastställer vilka beslut som fullmäktige inte får 
delegera till styrelse och nämnder. Dessa är av principiell 
beskaffenhet eller av annan större vikt för kommunen. Innan ett 
ärende avgörs av fullmäktige ska det ha beretts av antigen styrelsen, 
nämnd eller en fullmäktigeberedning. (Några få undantag finns)

Vid genomgång av styrelsens protokoll har vi gjort en iakttagelse med 
koppling till styrelsens beredning inför beslut av fullmäktige. Det 
avser KS 2017-11-23 § 180. I ärendet föreslår kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att besluta om 
vilken beslutsnivå lokalförändringar för grundskolor tas; om beslutet 
ska fattas av barn- och utbildningsnämnden eller om beslutet ska 
fattas av kommunfullmäktige som strategisk fråga. 

Mot bakgrund av kommunallagens regler för kommunfullmäktiges 
exklusiva beslutsområde får rätten att besluta om frågor som är av 
principiell beskaffenhet inte delegeras till styrelsen. Styrelsens beslut 
att föreslå fullmäktige att uppdra åt styrelsen att besluta om en sådan 
fråga är enligt vår mening inte förenlig med kommunallagen. 

Övriga iakttagelser (1/2)
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Beslut och protokoll 

I några fall bedöms att kommunstyrelsens protokoll kan stärkas. 

Lagstiftningen utgår från att kommunala nämnder och styrelser är 
beslutsfattande församlingar. De beslut som fattas ska dokumenteras 
i protokoll. Besluten ska vara tillgängliga och begripliga för 
medborgarna för att säkra deras inflytande, kontroll och rätt till insyn. 
Detta regleras av kommunallagen, språklagen och förvaltningslagen. 
Kraven som ställs i språklagen, förvaltningslagen samt fullmäktiges 
policy för information och kommunikation i Marks kommun innebär i 
korthet att information av olika slag ska anpassas till de tänkta 
läsarna. Det medför till exempel att hänsyn behöver tas till läsarnas 
förkunskaper, språkliga kompetens och behov av information.

Vid genomgång av styrelsens protokoll noteras att innehållet i 
protokollen kan stärkas i förhållande till de krav som ställs i 
språklagen, förvaltningslagen och fullmäktiges policy för information 
och kommunikation. Vissa beslutsmeningar i protokoll hänvisar till 
andra handlingar. Läsaren behöver ta del av tjänsteutlåtanden eller 
motsvarande för att få mer information om ärendet än vad som 
framgår av ärenderubriken och beslutsmeningarna. Det innebär även 
att protokollen fullt ut inte kan förstås på egen hand. 

Ett exempel är ärende §42/2018. I ärendet beslutar kommunstyrelsen 
att ge svar på medborgarförslaget om att Mark kommun ska besluta 
att ensamkommande ungdomar som bor i kommunen och fyller 18 år 
får stanna i kvar i kommunen till dess att beslut i deras asylärende har 
fattats. Av protokollet framgår kommunstyrelsens beslutar att besvara 
medborgarförslaget genom att protokoll från kommunfullmäktige 
samt beslutsunderlag översänds till förslagsställaren. Vad som anges i 
de nämnda handlingarna har inte tydliggjorts i protokollet. 

Övriga iakttagelser (2/2)
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Barn- och utbildningsnämnden
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Väsentliga iakttagelser 

• I nämndplanen finns fler mål som saknar indikatorer eller 
mätetal för uppföljning. Följaktligen föreligger en risk att de 
inte fungerar som effektiva styrsignaler för verksamheten. 

• Nämnden har inte beslutat om åtgärder för att nå en budget 
i balans när helårsprognos visar negativ budgetavvikelse. 

• Nämnden har vid delårsrapport per augusti inte gjort en 
bedömning av om nämndens prognosticerad måluppfyllelse 
till helåret. 

• Det finns en risk att skriftliga rutiner för 
klagomålshantering inte uppfyller Skollagens krav och 
rekommendationer från Skolverket.

• Det är otydligt hur riskbedömningsprocessen inför arbete 
med intern kontroll utförs; hur kritiska processer 
identifieras och nämndens delaktighet avseende arbetet att 
värdera och prioritera risker. Vidare saknar antagen 
internkontrollplan i huvudsak angivelser om när kontroller 
ska utföras, av vem och med vilken frekvens. Nämnden  
begär uppföljning av planen för intern kontroll en gång 
årligen, vilket förvårar möjligheter att löpande vidta 
åtgärder när den interna kontrollen brister. 

• Nämnden har inte någon plan eller genomfört uppföljning 
av fullmäktiges policys och riktlinjer som gäller för 
verksamheten. 
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Barn- och utbildningsnämnden
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Bedömning: 

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden till viss del 
brister i sin ledning, styrning, kontroll och uppföljning av 
verksamheten. Granskningen visar brister vad gäller följsamhet 
till styrsystem för Marks kommun inom område mål- och 
resultatstyrning. 

Fullmäktiges styrsystem för Marks kommun anger att nämnder 
ska sätta mål inom de kommungemensamma målen och 
kommunfullmäktiges strategiska områden utifrån de uppdrag 
som tilldelats i reglementen. Detta ska göras som del i 
budgetprocessen och komma till uttryck i en årlig nämndplan. 
Planen ska beskriva mål, hur de ska uppnås politiskt och hur de 
ska följas upp. Syftet med nämndplanen är att den ska fungera 
som det huvudsakliga styrmedlet för verksamheten. Enligt vår 
bedömning har barn- och utbildningsnämnden underlåtit sig att 
följa styrsystemet när nämnden i sin nämndplan bristfälligt 
beskriver mål, hur målen ska uppnås eller hur målen ska följas 
upp. Eftersom nämndplanen fungerar som den politiska 
beställningen till förvaltningen föreligger en betydande risk att 
målen inte fungerar som effektiva styrsignaler för verksamheten. 

Vi bedömer också att nämndens bristande planering av mål- och 
resultatstyrning får konsekvenser för nämndens förmåga att 
följa upp och utvärdera verksamhetens kvalitet. Vid brister i 
systematisk uppföljning och utvärdering av verksamhet finns en 
betydande risk att nämnden inte erhåller tillräckligt underlag för 
att analysera verksamhetens ändamålsenligt och vid behov vidta 
åtgärder för att verksamheten ska bedrivas på ett 
tillfredställande sätt. Nämnden har inte lämnat en 
prognosticerad måluppfyllelse till helåret i delårsrapport per 
augusti.  

Vidare har nämnden frångått styrsystem för Marks kommun 
som anger att nämnden är skyldig att inom ramen för sina 
befogenheter vidta åtgärder så att budgeten kan hållas när 
negativa avvikelser från budget befaras eller har konstaterats. 
Delårsrapport per augusti anger en helårsprognos om 10,3 mnkr 
i budgetunderskott. Av oktoberrapporten framgår att 
helårsprognosen justerats ytterligare till 12 mnkr i 
budgetunderskott.  Barn- och utbildningsnämnden har inte i 
anslutning till behandling eller efter behandling av den 
ekonomiska uppföljningen beslutat om åtgärder för att nå en 
budget i balans till årets slut. 

Vår sammantagna bedömning är att barn- och 
utbildningsnämnden i huvudsak har en tillräcklig ledning, 
styrning och kontroll men att vissa delar av nämndens 
verksamhet brister och måste åtgärdas. Därför lämnas följande 
rekommendationer: 

Rekommendationer: 

• Barn- och utbildningsnämnden skyndsamt utveckla mål- och 
resultatstyrning och tillse att styrsystem för Marks kommun 
efterlevs inom området. 

• Barn- och utbildningsnämnden bör genomföra en översyn av 
nuvarande rutiner för klagomålshantering och utifrån 
resultatet av översynen vidta åtgärder om rutinerna inte 
uppfyller Skollagens krav eller Skolverkets allmänna råd. 
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Mål och styrning av verksamhet 2018 Kommentar 

Har nämnden antagit en plan för 
att bedriva verksamhet 2018 i 
enlighet med fullmäktiges mål och 
uppdrag? 

X

Vid sammanträde 14 december 2017 beslutar barn- och utbildningsnämnden att återremittera 
förvaltningens förslag till nämndplan 2018 för att återkomma med en internbudget utifrån eventuellt 
tillskott från kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden antar nämndplan för verksamhetsåret 
2018 den 8 mars 2018. Planen ämnar tydliggöra hur nämnden ska genomföra kommunfullmäktiges 
mål och uppdrag. Verksamhetsplan för 2018 har tagits fram av förvaltningen

Har nämnden beslutat om 
ytterligare mål för att bedriva 
verksamhet i enlighet med 
fullmäktiges mål och uppdrag? 

X

I sin nämndplan har barn- och utbildningsnämnden angett mål utöver de som fullmäktige bestämt. 
Målen är av olika karaktär, till exempel Mark är en ledande skolkommun, Uppföljningsområde –
Delaktighet och inflytande, Uppdrag – utveckla elevhälsoarbetet med fokus på psykisk ohälsa och 
Känslan över att vara nöjd med arbetet. Därutöver anger nämndplanen att nämnden har ett uppdrag 
under året att införa   1:1 i grundskolan i enlighet med den nationella IT-strategin och påbörja ett 
gemensamt arbete inom område trygghet och studiero. 

Har nämnden konkretiserat 
fullmäktiges mål samt egna 
verksamhetsmål så att de är 
mätbara? 

X

Flera av nämndens verksamhetsmål har inte konkretiserats ytterligare än vad nämnt ovan. Det saknas 
också indikatorer eller mätetal för uppföljning. Vi bedömer att detta utgör en brist i mål- och 
resultatstyrning av verksamheten och förvårar uppföljning och utvärdering av arbete. Till exempel kan 
Mark som en ledande skolkommun tolkas på varierande sätt. Utan samsyn kring vad mål innebär, 
metod för hur målet ska uppnås eller mätetal för måluppfyllelse finns följaktligen en risk att målen inte 
fungerar som ett effektivt styrmedel gentemot verksamheten. 

Har nämnden beslutat om en 
intern budget för verksamheten
som motsvarar fullmäktiges 
tilldelade ram? 

X

Kommunfullmäktige tilldelade barn- och utbildningsnämnden 796,3 mnkr i rambudget samt 8 mnkr 
för investeringar för 2018. Barn- och utbildningsnämnden antog i beslut 8 mars 2018 sin nämndsplan 
med drift- och investeringsbudget utifrån fullmäktiges tilldelad ram. I enlighet med styrsystem för 
Marks kommun har medel avsatts för oförutsedda kostnader. 

I beslutet äskade  nämnden 8,5 mnkr i utökad ram. Fullmäktige beslutade den 28 mars 2018 att barn-
och utbildningsnämnden tillåts redovisa tillkommande kostnader för lokaler som överskjutande 
ramkostnader i bokslut för 2018 med maximalt 8,5 mnkr. Kommunstyrelsen har beslutat att öka barn-
och utbildningsnämndens driftbudget med 7,5 mnkr för tillkommande lokalkostnader vid 
sammanträde 25 april 2018 genom omfördelning av gemensamma kostnader. 

Har nämnden tilldelats ytterligare 
uppdrag från fullmäktige under 
verksamhetsåret och har nämnden 
i så fall gjort en plan för hur de ska 
verkställas? 

X

Fullmäktige uppdrog barn- och utbildningsnämnden att utreda undervisningsmiljöer som har särskild 
lugn och trygghet i undervisning. Barn- och utbildningsförvaltningen informerade om resultatet av 
utredningen vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 8 november 2018 och beslutade 
samtidigt att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige. 

16
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Uppföljning och rapportering 2018 Kommentar 

Har nämnden beslutat om plan
eller riktlinje för hur uppföljning 
av verksamheten ska ske?

x Barn- och utbildningsnämnden har inte beslutat om någon plan för uppföljning av verksamheten. 
I fullmäktigs styrsystem för Marks kommun som gäller för nämnden anges att målstyrning ska 
följas upp efter avslutad period samt att ekonomiuppföljning ska ske månadsvis. Emellertid har 
nämnden inte fastställt hur verksamheten ska följas med avseende på bland annat efterlevnad till 
fullmäktigs policys. Enligt fullmäktiges styrsystem för Marks kommun kännetecknas en god 
intern kontroll av att tillämning av lagar, policys och reglementen säkerställs samt att styr- och 
ledningsprocesser ska utformas så att de säkerställer att styrdokument är levande i såväl 
planering som uppföljning.

Fokuserar uppföljningen på 
måluppfyllelse, resultat och 
effekter?

x Uppföljning av grunduppdraget görs genom uppskattning på en 5-gradig skala och beskrivning 
inom respektive huvudverksamhet i april-, delår- och oktoberrapport. Uppdraget bedöms 
genomgående som helt eller i hög grad uppfyllt. 

Måluppföljning i delårsrapport per augusti är bristfällig. Vissa mål kommenteras inte och det gör 
inte någon samlad bedömning av prognosticerad måluppfyllelse till helåret. 

Sker regelbunden rapportering
vad gäller verksamhet?

x Av protokoll framgår att nämnden löpande informeras om väsentliga händelser i verksamheten. 
Till exempel att arbete med nämndens lokalutredning från 2015 fortsätter för att tillse elevplatser 
i kommunens förskolor och skolor. Följetal används för att spegla verksamhetens omfattning och 
utveckling. 

Sker regelbunden rapportering 
vad gäller ekonomi?

x Nämnden informeras löpande om verksamhetens ekonomi en enlighet med fastställda 
styrpinciper. Det framgår inte av protokoll att nämnden överlämnar ekonomisk uppföljning till 
kommunstyrelsen. 

Beslutar styrelsen om åtgärder för 
att nå uppsatta mål när 
uppföljningen visar avvikelser? 

x I maj fastställer nämnden 2018 års prognos för driftbudget till ett underskott med 13,5 mnkr och 
uppdrar samtidigt förvaltningen att ta fram förslag på anpassningsåtgärder för att nå en budget i 
balans till verksamhetsårets slut. Vid junisammanträdet informeras nämnden om det ekonomiska 
läget per verksamhet och beslutar att ge förvaltningschefen i uppgift att tillse att andra 
huvudverksamheter lämnar ett överskott för att täcka grundskolans underskott. I september när 
nämnden behandlar delårsrapport per augusti fastställs en ny prognos för helåret och ett 
underskott om 10,3 mnkr. Nämnden uppdrar inte förvaltningen att inkomma med handlingsplan 
för en budget i balans. Därmed har nämnden inte vidtagit åtgärder med anledning av 
budgetavvikelse i enlighet med styrsystem för Marks kommun. I oktoberrapporten har 
helårsprognosen justerats ytterligare till ett budgetunderskott om 12 mnkr. 

Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten och ekonomi?

Revisorernas bedömning av måluppfyllelse sker i samband med granskning av årsredovisning och 
rapporteras särskilt. 

Får nämnden återrapportering av 
beslut som fattats på delegation? 

x 8 februari 2018 beslutar nämnden om en reviderad delegationsordning. Vid varje 
nämndsammanträde informeras nämnden om beslut fattade med stöd av delegation. 

17
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Intern kontroll Kommentarer 

Har nämnden beslutat om en 
plan för intern kontroll 
avseende verksamhetsåret 
2018?

x Nämndplan för 2018 inkluderar en plan för intern kontroll. Risker har identifierats inom 
områdena inköp; redovisning; rehabilitering; politisk beslutsprocess; rektors och 
förskolechefs egen delegation; trygghet, studiero och åtgärder mor kränkande behandling; 
elever rätt till utbildning; extra anpassningar och särskilt stöd. I huvudsak saknar planen när 
och av vem kontrollaktiveter ska utföras, samt hur återrapportering till nämnd ska utföras. 

Har planen för intern kontroll 
sin utgångspunkt i en risk- och 
väsentlighetsanalys? 

x Enligt fullmäktiges styrsystem för Marks kommun ska internkontrollplaner fastställas genom 
att väsentliga och verksamhetskritiska processer och arbetsmoment rangordnas och utifrån 
en bedömning av risken och sannolikheten för att fel uppstår i den professionella 
yrkesutövningen samt av de konsekvenser som kan uppstå vid fel. I nämndens plan för 
intern kontroll har identifierade risker bedömts genom en riskmateris och de risker som fått 
ett riskvärde på 12 eller högre ingår i 2018 års plan. 

Emellertid är det oklart vilka hur urvalet för väsentliga och verksamhetskritiska processer 
samt arbetsmoment har gått till. Vidare framgår det inte av protokoll hur nämnden har 
involverats i arbetet med att bedöma och prioritera risker.

Har nämnden följt upp den 
interna kontrollen enligt 
fastställd plan? 

x Nämnden har inte utfört anvisning för hur planen för intern kontroll ska följas upp, men det 
förstås av protokoll att uppföljning av planen sker årligen i samband med godkännande av 
nämndens årsrapport. Eftersom uppföljnings sker en gång per år är det svårt för nämnden 
att löpande vidta åtgärder i det fall resultatet av den interna kontrollen påvisar brister. 

Har nämnden fattat beslut om 
åtgärder vid uppmärksammade 
brister i den interna kontrollen? 

Se ovan. 
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Rutiner för klagomålshantering  

Enligt skollagens 4 kap. 8 § ska huvudmannen ha skriftliga rutiner 
för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Skolverket har 
genom allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för 
skolväsendet, SKOLFS 2012:98, förtydligat att de skriftlig rutinerna 
bör omfatta en tydlig ansvarsfördelning över vilka hos 
huvudmannen som har ansvaret för att ta emot, utreda och 
återkoppla klagomål från barn, elever, vårdnadshavare och andra. I 
kommenterar lämnar Skolverket förtydligande om att även om det är 
förskolechefen eller rektorn som ofta är de som i första hand tar 
emot och om möjligt åtgärdar eventuella klagomål på verksamheten 
i förskolan, skolan, fritidshemmet eller vuxenutbildningen är det 
dock viktigt att de som vill lämna klagomål vet att det alltid är 
huvudmannen som har ansvaret för att utreda och åtgärda bristerna 
samt att de får veta hur ärendet kan föras vidare till huvudmannen. 

Vi har noterat att det av nuvarande rutiner Om du har synpunkter 
på skolan, förskolan eller skolbarnsomsorgen daterad 17 maj 2018 
inte framgår hur de som vill lämna klagomål på verksamheten direkt 
till huvudmannen kan gå till väga. Tvärtom anger rutinerna att det är 
chef eller rektor som är ytterst ansvarig för att klagomål utreds och 
återkopplas. I rutinerna hänvisas vidare kontakt till 
Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet. Vi kan inte se av 
barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2018 att 
nämnden, i egenskap av huvudman för förskolor och skolor i egen 
regi, antagit rutinerna för klagomålshantering. 

Beslut och protokoll 

I några fall bedöms att barn- och utbildningsnämndens protokoll 
kan stärkas. 

Lagstiftningen utgår från att kommunala nämnder och styrelser är 
beslutsfattande församlingar. De beslut som fattas ska 

dokumenteras i protokoll. Besluten ska vara tillgängliga och 
begripliga för medborgarna för att säkra deras inflytande, kontroll 
och rätt till insyn. Detta regleras av kommunallagen, språklagen och 
förvaltningslagen. Kraven som ställs i språklagen, förvaltningslagen 
och fullmäktiges policy för information och kommunikation innebär 
i korthet att information av olika slag ska anpassas till de tänkta 
läsarna. Det medför till exempel att hänsyn behöver tas till läsarnas 
förkunskaper, språkliga kompetens och behov av information.

Vid genomgång av nämndens protokoll noteras att innehållet i 
protokollen kan stärkas i förhållande till de krav som ställs i 
språklagen, förvaltningslagen och fullmäktiges policy för 
information och kommunikation. Vissa beslutsmeningar  i protokoll 
hänvisar till andra handlingar. Det betyder att läsaren behöver läsa 
tjänsteutlåtanden eller motsvarande för att få mer information om 
ärendet än vad som framgår av ärenderubriken och 
beslutsmeningarna. Det innebär även att protokollen fullt ut inte kan 
förstås på egen hand. 

Som ett exempel vill vi återge ärende § 76/2018. Nämnden hade 
uppdragit åt förvaltningen att analysera orsaker till den vikande 
måluppfyllelsen avseende kravnivån i årskurs 3 och 6 på de skolorna 
med störst avvikelser, samt därtill ta fram en handlingsplan för ökad 
måluppfyllelse. Av protokollet framgår inte resultatet av 
förvaltningens utredning, det vill säga vad orsaker till den vikande 
måluppfyllelsen beror på, eller vilka åtgärder som finns i 
handlingsplanen. Nämnden fattade inte heller något formellt beslut 
om att godkänna förvaltningens redovisning eller att avsluta 
uppdraget. 

Övriga iakttagelser 
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Väsentliga iakttagelser 

• Nämnden har inte fastställt riktlinjer för bidrag till 
föreningar inom nämndens verksamhetsområde. 

• Nämndens beslut att bevilja den sociala föreningen 
Kamratföreningen Länken i Mark bidrag med 30 000 kr 
samt jämte bidraget betala el och hyra för föreningens 
verksamhetslokal 2018 bör utredas i förhållande till 
kommunallagen bestämmelser om likställighetsprincipen. 

• Nämnden har inte beslutat om åtgärder för att nå en budget 
i balans när helårsprognos visar negativ budgetavvikelse. 

• Nämnden har under året bedömt att uppdraget inom 
biblioteksverksamhet delvis uppfylls. Nämnden har inte 
beslutat om åtgärder för att öka graden av uppfyllelse.

• I sin  nämndplan anger kultur- och fritidsnämnden att 
beaktande av hur barnkonventionen följs i samtliga av 
nämndens beslut ska protokollföras. Vi kan inte se att 
nämnden har beaktat barnkonventionen i samtliga 
beslutsärenden under 2018. Vidare anger nämnden andra 
mål i sin plan som inte följts upp systematiskt. Till exempel 
målet att alla medarbetare ska ha en kompetensplan i 
enlighet med den kommuncentrala för Marks kommun. 

• I ett fall framgick inte resultat av öppen omröstning av 
nämndens protokoll.

• Det är otydligt hur riskbedömningsprocessen inför arbete 
med intern kontroll utförs; hur kritiska processer 
identifieras och nämndens delaktighet avseende arbetet att 
värdera och prioritera risker. Vidare saknar antagen 
internkontrollplan i huvudsak angivelser om när kontroller 
ska utföras, av vem och med vilken frekvens. Nämnden  
begär uppföljning av planen för intern kontroll en gång 
årligen, vilket förvårar möjligheter att löpande vidta 
åtgärder när den interna kontrollen brister. 

• Nämnden har inte någon plan eller genomfört uppföljning 
av fullmäktiges policys och riktlinjer som gäller för 
verksamheten (kopplat till intern kontrollarbetet). 
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Bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att kultur- och 
fritidsnämnden i allt väsentligt har en fungerande styrning, 
uppföljning och kontroll över sin verksamhet, men att vissa 
delar av nämnden verksamhet har brister som behöver 
åtgärdas. Därför lämnas följande rekommendationer: 

Rekommendationer 

• Kultur- och fritidsnämnden bör skyndsamt upprätta 
riktlinjer för bidrag inom sitt verksamhetsområde, i enlighet 
med det uppdrag som fullmäktige tilldelat nämnden via 
reglemente. 

• Kultur- och fritidsnämnden bör utreda huruvida beslutet om 
bidrag till Kamratföreningen Länken i Mark och att jämte 
bidraget betala el och hyra för föreningens lokaler är 
förenligt med kommunallagens bestämmelser om 
likställighetsprincipen. 

• Kultur- och fritidsnämnden bör vidta åtgärder när negativa 
avvikelser mot budgeten befaras eller har konstaterats så att 
den totala budgeten hålls, i enlighet med styrsystem för 
Marks kommun. 

• Kultur- och fritidsnämnden bör tydliggöra hur samtliga mål 
och uppdrag i nämndplanen ska följas upp

• Kultur- och fritidsnämnden bör säkerställa att utfall av 
öppna omröstningar framgår av protokoll. 
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Mål och styrning av verksamhet 2018 Kommentar 

Har nämnden antagit en plan för 
att bedriva verksamhet 2018 i 
enlighet med fullmäktiges mål och 
uppdrag? 

x

I enlighet med styrsystem för Marks kommun fastställde kultur- och fritidsnämnden vid sammanträde 
8 februari 2018 en nämndplan för verksamhetsåret 2018. Planen ämnar tydliggöra hur styrelsen ska 
genomföra sitt uppdrag från kommunfullmäktige. Verksamhetsplan för 2018 har tagits fram av 
förvaltningen. 

Har nämnden beslutat om 
ytterligare mål för att bedriva 
verksamhet i enlighet med 
fullmäktiges mål och uppdrag? x

Nämnden har dels beslutat om ytterligare mål för verksamheten, dels uppdrag om hur verksamheten 
ska genomföras. Till exempel:
-Hänsyn till miljö ska genomsyra kultur och- fritidsnämndens verksamhet på ett naturligt sätt. 
-Beaktande av hur barnkonventionen följs skall ske i samtliga av nämnden fattade beslut och 
protokollföras 
- Alla tillsvidareanställda ska ha en kompetensplan i enlighet med den kommuncentrala
för Marks kommun

Har nämnden konkretiserat 
fullmäktiges mål samt egna 
verksamhetsmål så att de är 
mätbara? 

x

Avsnitt 4.3 i nämndplanen visar att vissa av nämndens mål har konkretiserats så att de är mät- och 
uppföljningsbara. Samtidigt finns exempel på mål och uppdrag som inte har relevanta mätetal eller 
målvärden för uppföljning. Nämnden kan stärka styrningen inom område för att förbättra 
uppföljningsmöjligheter av verksamhetens kvalitet. Det bör finnas tydliga mål och målvärden för minst 
varje huvudverksamhet. Vidare anger nämndplanen inte hur målen om exempelvis miljöhänsyn  eller 
medarbetares kompetensplaner ska följas upp. 

Har nämnden beslutat om en 
intern budget för verksamheten
som motsvarar fullmäktiges 
tilldelade ram? 

x

Ja, vid sammanträde 14 december 2017 antar kultur- och fritidsnämnden en drift- och 
investeringsbudget för verksamhetsåret 2018. För att komma inom tilldelad ram beslutar nämnden om 
ett antal åtgärder,  till exempel tillfälliga stopp om nya utbetalningar av bidrag till Marks ishall och 
SISU. 

Vid sammanträde 8 februari 2018 beslutar nämnden att budgetreserven ska återställas till 250 000 kr. 

Har nämnden tilldelats ytterligare 
uppdrag från fullmäktige under 
verksamhetsåret och har nämnden 
i så fall gjort en plan för hur de ska 
verkställas? 

x

I samband med att fullmäktige antog en ny folkhälsopolicy för Marks kommun , KF 2018-03-28 § 39, 
uppmanades kultur- och fritidsnämnden upphäva riktlinjer till den äldre folkhälsopolicyn. Kultur- och 
fritidsnämnden upphävde riktlinjerna i beslut 14 juni 2018. 
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Uppföljning och rapportering 2018 Kommentar 

Har nämnden beslutat om plan
eller riktlinje för hur uppföljning 
av verksamheten ska ske?

x Styrsystem för Marks kommun som gäller för nämnden anger att målstyrning ska följas upp efter 
avslutad period samt att ekonomiuppföljning ska ske månadsvis. Däremot har kultur- och 
fritidsnämndens inte upprättat en plan för hur nämnden ska följa upp sin efterlevnad till 
fullmäktiges policys och riktlinjer, exempelvis riktlinjer till den ungdomspolitiska policyn. 

Fokuserar uppföljningen på 
måluppfyllelse, resultat och 
effekter?

x Nämndens uppföljning följer i allt väsentligt styrsystem för Marks kommun och fokuserar på 
måluppfyllelse, resultat och effekter. Uppföljning av grunduppdraget görs genom  uppskattning 
på en 5-gradig skala och beskrivning inom respektive huvudverksamhet i april-, delår- och 
oktoberrapport. Inte någon av huvudverksamheterna bedöms uppnås helt. Biblioteksverksamhet 
bedöms genomgående som delvis uppfyllt. Utökad måluppföljning framkommer av nämndens 
delårsrapport. Vissa mål kommenteras inte. Till exempel: Hänsyn till miljö ska genomsyra kultur 
och- fritidsnämndens verksamhet på ett naturligt sätt och Alla tillsvidareanställda ska ha en 
kompetensplan i enlighet med den kommuncentrala för Marks kommun

Sker regelbunden rapportering
vad gäller verksamhet?

x Av protokollen framgår att nämnden löpande informeras om väsentliga händelser i 
verksamheten. Vid delårsrapport per augusti görs en målutvärdering i enlighet med styrsystem 
för Marks kommun. Däremot framgår varierad uppföljning av uppdrag som anges i 
nämndplanen. Till exempel att hänsyn till miljö ska genomsyra kultur och- fritidsnämndens 
verksamhet på ett naturligt sätt. 

Sker regelbunden rapportering 
vad gäller ekonomi?

x Nämnden informeras löpande om verksamhetens ekonomi en enlighet med fastställda 
styrprinciper. Av aprilrapporten framgår prognos om 100 tkr i negativ avvikelse mot budget. 
Nämnden ger inte något uppdrag att inkomma med förslag på åtgärder för en budget i balans. 
Nämnden beslutar inte att överlämna aprilrapporten till kommunstyrelsen. Vid delårsrapport 
per augusti justeras helårsprognosen till 166 tkr i negativ budgetavvikelse. Nämnden ger inte 
något uppdrag att inkomma med förslag på åtgärder för att nå en budget i balans till 
verksamhetsårets slut. I oktoberrapporter framgår en ny helårsprognos om 173 tkr i negativ 
budgetavvikelse. Nämnden uppdrar inte förvaltningen att inkomma med åtgärder för att uppnå 
ett nollresultat per sista december. Vid decembersammanträdet informeras nämnden muntligen 
av förvaltningschef och enhetschef att helårsprognosen visar 200 tkr i negativ budgetavvikelse. 

Beslutar nämnden om åtgärder för 
att nå uppsatta mål när 
uppföljningen visar avvikelser? 

x Av protokoll framgår att nämnden inte har beslutat att ge uppdrag till förvaltningen att inkomma 
med åtgärdsförslag nä helårsprognosen är negativ. I  april-, delår- och oktoberrapport noteras att 
exempelvis grunduppdrag biblioteksverksamhet endast delvis uppfylls. Nämnden beslutar inte 
om några åtgärder för att öka graden av uppfyllelse. 

Når nämnden uppsatta mål för 
ekonomin?

Revisorernas bedömning av måluppfyllelse sker i samband med granskning av årsredovisning 
och rapporteras särskilt. 

Får nämnden återrapportering av 
beslut som fattats på delegation? 

x Beslut fattade med stöd av delegation är en återkommande punkt vid samtliga 
nämndsammanträden. 
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Intern kontroll Kommentarer 

Har nämnden beslutat om en 
plan för intern kontroll 
avseende verksamhetsåret 
2018?

x Nämndplan för 2018 inkluderar en plan för intern kontroll. Risker har identifierats inom 
områdena inköp; redovisning; kompetensförsörjning; rehabilitering; arbetsmiljö; politisk 
beslutsprocess och tillgänglighet.  I huvudsak saknar planen angivelser om när och av vem 
kontrollaktiveter ska utföras, samt hur återrapportering till nämnd ska utföras. Till område 
kompetensförsörjning anges att kontrollmoment saknas. 

Har planen för intern kontroll 
sin utgångspunkt i en risk- och 
väsentlighetsanalys? 

x Enligt fullmäktiges styrsystem för Marks kommun ska internkontrollplaner fastställas genom 
att väsentliga och verksamhetskritiska processer och arbetsmoment rangordnas och utifrån 
en bedömning av risken och sannolikheten för att fel uppstår i den professionella 
yrkesutövningen samt av de konsekvenser som kan uppstå vid fel. I nämndens plan för 
intern kontroll har identifierade risker bedömts genom en riskmateris och de risker som fått 
ett riskvärde på 12 eller högre ingår i 2018 års plan. 

Emellertid är det oklart vilka hur urvalet för väsentliga och verksamhetskritiska processer 
samt arbetsmoment har gått till. Vidare framgår det inte av protokoll hur nämnden har 
involverats i arbetet med att bedöma och prioritera risker.

Har nämnden följt upp den 
interna kontrollen enligt 
fastställd plan? 

Nämnden har inte utfört anvisning för hur planen för intern kontroll ska följas upp, men det 
förstås av protokoll att uppföljning av planen sker årligen i samband med godkännande av 
nämndens årsrapport. Eftersom uppföljnings sker en gång per år är det svårt för nämnden 
att löpande vidta åtgärder i det fall resultatet av den interna kontrollen påvisar brister. 

Har nämnden fattat beslut om 
åtgärder vid uppmärksammade 
brister i den interna kontrollen? 

Se ovan. 
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Riktlinjer för bidrag till föreningar inom nämndens 
verksamhetsområde 

Fullmäktige har via reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
bestämt att nämnden har att anta riktlinjer för bidrag till 
föreningar inom nämndens verksamhetsområde. Vi har inte 
kunnat iaktta att nämnden antagit sådana riktlinjer. 
Bidragsregler 2018 har tagits fram av underställd förvaltning 
men är inte behandlad av nämnden. 

Beslut om bidrag till sociala föreningar

Nämnden har i beslut § 59/2018 beviljat den sociala föreningen 
Kamratföreningen länken i Mark driftbidrag om 30 000 kr och 
att jämte bidraget betala hyra och el för föreningens 
verksamhetslokal. Att förstå av förvaltningens bidragsregler är 
ansökande förening inte berättigad till bidraget som kultur- och 
fritidsnämnden beviljat. Av protokollet framgår att trots att det 
inte finns bidragsregler som stödjer föreningens ansökan har 
föreningen beviljats bidrag tidigare år, och bifallande yrkande 
anger att föreningen bör beviljas bidrag 2018 enligt ansökan i 
likhet med tidigare år. 

Vi vill i sammanhanget, utifrån kommunallagens bestämmelser 
om likställighetsprincipen,  ifrågasätta om det är ett skäligt 
beslut att bevilja föreningen bidrag, med motivet att de beviljats 
ansökan tidigare år, samtidigt som regalerna inte medger 
bidrag enligt ansökan. Detta bör utredas av nämnden. 

Övriga iakttagelser (1/2) 
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Beslut och protokoll 

I några fall bedöms att kultur- och fritidsnämnden protokoll 
kan stärkas. 

Lagstiftningen utgår från att kommunala nämnder och styrelser 
är beslutsfattande församlingar. De beslut som fattas ska 
dokumenteras i protokoll. Besluten ska vara tillgängliga och 
begripliga för medborgarna för att säkra deras inflytande, 
kontroll och rätt till insyn. Detta regleras av kommunallagen, 
språklagen och förvaltningslagen. Kraven som ställs i 
språklagen, förvaltningslagen och fullmäktiges policy för 
information och kommunikation innebär i korthet att 
information av olika slag ska anpassas till de tänkta läsarna. Det 
medför till exempel att hänsyn behöver tas till läsarnas 
förkunskaper, språkliga kompetens och behov av information.

Vid genomgång av nämndens protokoll noteras att innehållet i 
protokollen kan stärkas i förhållande till de krav som ställs i 
språklagen, förvaltningslagen och fullmäktiges policy för 
information och kommunikation. Vissa beslutsmeningar  i 
protokoll hänvisar till andra handlingar. Det innebär att läsaren 
behöver läsa tjänsteutlåtanden eller motsvarande för att få mer 
information om ärendet än vad som framgår av ärenderubriken 
och beslutsmeningarna. Det innebär även att protokollen fullt 
ut inte kan förstås på egen hand. 

Vi vill återge följande exempel: 

§ 54 – Slutrapport Marks Ishall. Nämnden hade uppdragit åt 
förvaltningen att utreda och genomlysa objektet Marks Ishall i 
samband med budgetprocessen 2019-2022. Fokus skulle vara 
de kommande investeringsbehoven och den 10-åriga 
underhållsplan som upprättats mellan Marks kommun och 

Fotskäls HC samt den befintliga bidragsstrulturen kopplat till 
föreningen. Från protokollet förstås att nämnden beslutar att 
information läggs till handlingarna, men det framgår inte av 
protokollet vad slutrapportens resultat var. Vidare saknas 
hänvisning till beslutsunderlag, det vill säga slutrapporten. 

I sin nämndplan anger kultur- och fritidsnämnden att 
baktalande av hur barnkonventionen följs ska ske i samtliga av 
nämndens fattade beslut  genom att följande fråga ställs: har 
Barnkonventionens artiklar 2, 3, 4, 6, 12 samt 42 beaktats, samt 
att svaren skall protokollföras. Vid genomgång av nämnden 
protokoll 2018 noteras att svaren inte har protokollförts. 

Omröstningslista vid öppen omröstning 

§ 55. Vid genomgång av ärendet noteras att protokollet saknar 
redovisning av vilka ledamöter som deltagit i beslut och hur de 
har röstat vid öppen omröstning, vilket ska finnas enligt 
kommunallagens 6 kap. 35 §. I protokollet hänvisas att en 
omröstningslista ska finnas i början av protokollet, men vi kan 
ej finna en sådan. 

Övriga iakttagelser (2/2) 
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Väsentliga iakttagelser 

• Nämnden har inte avsatt en del av sin budgetram 2018 till 
reserv för oförutsedda kostnader och frångår därmed 
fullmäktiges styrsystem för Marks kommun.  

• Verksamhetsuppföljning sker enligt styrmodellen. 
Uppföljning visar att nämnden bedömer att den inte helt 
kommer uppnå sitt uppdrag från fullmäktige inom 
huvudverksamheterna livsmedelstillsyn, miljötillsyn och 
hälsoskyddstillsyn. Vi har inte kunnat iaktta att nämnden har 
analyserat möjliga åtgärder för att öka graden av uppfyllelse. 

• Det är otydligt hur riskbedömningsprocessen inför arbete med 
intern kontroll utförs; hur kritiska processer identifieras och 
nämndens delaktighet avseende arbetet att värdera och 
prioritera risker. Vidare saknar antagen internkontrollplan i 
huvudsak angivelser om när kontroller ska utföras, av vem och 
med vilken frekvens. Nämnden  begär uppföljning av planen 
för intern kontroll en gång årligen, vilket förvårar möjligheter 
att löpande vidta åtgärder när den interna kontrollen brister. 

• Nämnden har inte någon plan eller genomfört uppföljning av 
fullmäktiges policys och riktlinjer som gäller för verksamheten 
(kopplat till intern kontrollarbetet). 

Bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att miljönämnden i allt 
väsentligt har en fungerande ledning,  styrning, uppföljning och 
kontroll över sin verksamhet, men att vissa delar av nämnden 
verksamhet kan förbättras: Därför lämnas följande 
rekommendationer: 

Rekommendationer: 

• Miljönämnden bör framöver tillse att en budgetreserv för 
oförutsedda kostnader avsätts i internbudgeten i enlighet med 
styrsystem för Marks kommun. 

• Miljönämnden bör löpande analysera och utvärdera åtgärder 
för att öka uppfyllelse av sitt uppdrag gentemot fullmäktige 
när verksamhetsuppföljning visar att uppdraget inte förväntas 
att uppnås helt. 
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Mål och styrning av verksamhet 2018 Kommentar 

Har nämnden antagit en plan för 
att bedriva verksamhet 2018 i 
enlighet med fullmäktiges mål och 
uppdrag? 

x

I enlighet med styrsystem för Marks kommun fastställde miljönämnden vid sammanträde 11 januari 
2018 en nämndplan för verksamhetsåret 2018. Planen ämnar tydliggöra hur nämnden ska genomföra 
sitt uppdrag från kommunfullmäktige. Verksamhetsplan för 2018 har tagits fram av förvaltningen och 
även godkänts av nämnden vid sammanträde 8 februari 2018.

Har nämnden beslutat om 
ytterligare mål för att bedriva 
verksamhet i enlighet med 
fullmäktiges mål och uppdrag? 

x

I nämndplanen specificeras prioriteringar och strategier för att fullgöra grunduppdraget. Nämnden har 
anpassat de kommungemensamma målen till sin verksamhet. 

Har nämnden konkretiserat 
fullmäktiges mål samt egna 
verksamhetsmål så att de är 
mätbara? 

x

Vår bedömning är att miljönämnden i allt väsentligt konkretiserat målen och angett målvärden och 
indikatorer för uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse. 

Har nämnden beslutat om en 
intern budget för verksamheten
som motsvarar fullmäktiges 
tilldelade ram? 

x

I samband med fastställande av nämndplanen antogs en internbudget som överensstämmer med 
fullmäktiges tilldelade ram. Nämnden har inte avsatt en del av av sin budgetram till en reserv för 
oförutsedda kostnader. 

Vid sammanträde 5 april beslutade nämnden att göra en framställa om utökad driftsbudget 
innevarande år om 1,25 mnkr för upphandling av nytt ärendehanteringssystem. Kommunstyrelsen har 
inte föreslagit fullmäktige att behandla miljönämndens framställan och nämndens driftbudget har varit 
oförändrad under året. 

Har nämnden tilldelats ytterligare 
uppdrag från fullmäktige under 
verksamhetsåret och har nämnden 
i så fall gjort en plan för hur de ska 
verkställas? x

Fullmäktige har uppdragit åt miljönämnden att utreda konsekvenser av att införa den så kallade 
Rättviksmodellen samt utreda vilken faktureringsmodell som ska tillämpas mot verksamhetsutövare. 
Utredningen skulle senast redovisas till fullmäktige den 30 juni 2018. Nämnden beslutade att 
överlämna utredningen till kommunfullmäktige 18 oktober 2018. 
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Uppföljning och rapportering 2018 Kommentar 

Har nämnden beslutat om plan
eller riktlinje för hur uppföljning 
av verksamheten ska ske? x

Styrsystem för Marks kommun som gäller för nämnden anger att målstyrning ska följas upp 
efter avslutad period samt att ekonomiuppföljning ska ske månadsvis. Däremot har 
miljönämnden inte upprättat en plan för hur nämnden ska följa upp sin efterlevnad till 
fullmäktiges policys och riktlinjer, exempelvis folkhälsopolicy. 

Fokuserar uppföljningen på 
måluppfyllelse, resultat och 
effekter?

x

Nämndens uppföljning följer i allt väsentligt styrsystem för Marks kommun och fokuserar på 
måluppfyllelse, resultat och effekter. Uppföljning av grunduppdraget görs genom 
uppskattning på en 5-gradig skala och beskrivning inom respektive huvudverksamhet i april-
delår- och oktoberrapport. Per april bedöms att livsmedelstillsyn och naturvård helt uppfylls, 
att miljötillsyn i hög grad uppfylls samt att hälsoskyddstillsyn delvis uppfylls. I delårsrapport 
per augusti har bedömningen för livsmedelstillsyn ändrats från att helt till i hög grad 
uppfylls. I oktoberrapporten har bedömningen ytterligare justerats till att livsmedelstillsyn 
och miljötillsyn till delvis uppfylls. Anledningen till nedjusteringar uppges bero på att 
vakanser inom verksamheten. 

Sker regelbunden rapportering
vad gäller verksamhet? x

Från protokoll framgår att nämnden löpande informeras om väsentliga händelser i 
verksamheten. 

Sker regelbunden rapportering 
vad gäller ekonomi? x

I delårsrapport per augusti fastställt helårsprognosen till en negativ avvikelse mot budget om 
0,6 mkr. I oktoberrapporten redogörs en justerad helårsprognos om 1,2 mnkr i negativ 
budgetavvikelse.  

Beslutar styrelsen om åtgärder 
för att nå uppsatta mål när 
uppföljningen visar avvikelser? x

I samband med att oktoberrapporten behandlas uppdras förvaltningen att intensivt arbeta 
med åtgärder för att anpassa verksamheten till erhållen budgetram. 

Vi kan inte iaktta att har inte beslutat om åtgärder för att nå ökade uppfyllelse av 
grunduppdraget.

Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten och ekonomi?

Revisorernas bedömning av måluppfyllelse sker i samband med granskning av 
årsredovisning och rapporteras särskilt. 

Får nämnden återrapportering 
av beslut som fattats på 
delegation? 

x

Beslut fattade med stöd av delegation är en återkommande punkt vid samtliga 
nämndsammanträden. Miljönämnden godkände reviderad delegationsordning vid 
sammanträde 5 april 2, 13 juni och 13 december. 
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Intern kontroll Kommentarer 

Har nämnden beslutat om en 
plan för intern kontroll 
avseende verksamhetsåret 
2018?

x

Nämndplan för 2018 inkluderar en plan för intern kontroll. Risker har identifierats inom 
områdena inköp; redovisning; uppföljning och prognos; rehabilitering, medarbetarsamtal; 
arbetsmiljö; politisk beslutsprocess; prioriteringar; bemötande och rapportering från 
inspektion. I huvudsak saknar planen angivelser om när och av vem kontrollaktiveter ska 
utföras, samt hur återrapportering till nämnd ska utföras. 

Har planen för intern kontroll 
sin utgångspunkt i en risk- och 
väsentlighetsanalys? 

x

Enligt fullmäktiges styrsystem för Marks kommun ska internkontrollplaner fastställas genom 
att väsentliga och verksamhetskritiska processer och arbetsmoment rangordnas och utifrån 
en bedömning av risken och sannolikheten för att fel uppstår i den professionella 
yrkesutövningen samt av de konsekvenser som kan uppstå vid fel. I nämndens plan för 
intern kontroll har identifierade risker bedömts genom en riskmateris och de risker som fått 
ett riskvärde på 12 eller högre ingår i 2018 års plan. 

Emellertid är det oklart vilka hur urvalet för väsentliga och verksamhetskritiska processer 
samt arbetsmoment har gått till. Vidare framgår det inte av protokoll hur nämnden har 
involverats i arbetet med att bedöma och prioritera risker.

Har nämnden följt upp den 
interna kontrollen enligt 
fastställd plan? 

Av protokoll från sammanträde 8 februari 2018 framgår att nämndens internkontrollplan 
har diskuterats och att utvärdering av risker och utvalda processer ska göras i samband med 
nämndes planeringsdag 8 oktober och att planen i sin helhet följs upp i samband med 
årsrapporten. 

Har nämnden fattat beslut om 
åtgärder vid uppmärksammade 
brister i den interna kontrollen? 

Se ovan 
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Plan- och byggnadsnämnden

31

Väsentliga iakttagelser 

• Nämnden har inte avsatt en del av sin budgetram 2018 till 
reserv för oförutsedda kostnader och frångår därmed 
fullmäktiges styrsystem för Marks kommun.  

• Nämnden har inte beslutat om åtgärder för att nå en budget i 
balans när helårsprognos visar negativ budgetavvikelse. 

• Vissa av nämndens mål saknar indikatorer och målvärden, 
och det finns en risk att målen inte fungerar som effektiva 
styrsignaler gentemot verksamheten. 

• Det är otydligt hur riskbedömningsprocessen inför arbete med 
intern kontroll utförs; hur kritiska processer identifieras och 
nämndens delaktighet avseende arbetet att värdera och 
prioritera risker. Vidare saknar antagen internkontrollplan i 
huvudsak angivelser om när kontroller ska utföras, av vem och 
med vilken frekvens. Nämnden  begär uppföljning av planen 
för intern kontroll en gång årligen, vilket förvårar möjligheter 
att löpande vidta åtgärder när den interna kontrollen brister. 

• Nämnden har inte någon plan eller genomfört uppföljning av 
fullmäktiges policys och riktlinjer som gäller för verksamheten 
(kopplat till intern kontrollarbetet). 

Bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att plan- och 
byggnadsnämnden i allt väsentligt har en fungerande styrning, 
uppföljning och kontroll över sin verksamhet, men att vissa delar 
av nämnden verksamhet har brister som behöver åtgärdas. 
Därför lämnas följande rekommendationer: 

Rekommendationer: 

• Plan- och byggnadsnämnden bör framöver tillse att en 
budgetreserv för oförutsedda kostnader avsätts i 
internbudgeten i enlighet med styrsystem för Marks kommun. 

• Plan- och byggnadsnämnden bör vidta åtgärder när negativa 
avvikelser mot budgeten befaras eller har konstaterats så att 
den totala budgeten hålls, i enlighet med styrsystem för Marks 
kommun. 

• Plan- och byggnadsnämnden bör se över målstyrning och 
säkerställa att det finns relevanta mätetal och målvärden för 
att följa upp verksamhetens kvalitet. 



PwC

Mål och styrning av verksamhet 2018 Kommentar 

Har nämnden antagit en plan för 
att bedriva verksamhet 2018 i 
enlighet med fullmäktiges mål och 
uppdrag? 

x

I enlighet med styrsystem för Marks kommun fastställde plan- och byggnadsnämnden vid 
sammanträde 13 december  2017 en nämndplan för verksamhetsåret 2018. Planen ämnar tydliggöra 
hur nämnden  ska genomföra sitt uppdrag från kommunfullmäktige. Verksamhetsplan för 2018 har 
tagits fram av förvaltningen. 

Har nämnden beslutat om 
ytterligare mål för att bedriva 
verksamhet i enlighet med 
fullmäktiges mål och uppdrag? 

x

I nämndplanen specificeras prioriteringar och strategier för att fullgöra grunduppdraget. Nämnden har 
anpassat de kommungemensamma målen till sin verksamhet och ska under 2018 arbeta för: 
- Barn och unga ges möjlighet att ha synpunkter inför framtagande av detaljplaner
- Förvaltningen utses till Sveriges bästa Bygg- och miljökontor 2019
- Handläggningen är rättssäker, effektiv och serviceinriktad
- Stimulera kommuninvånare till energibesparande beteende
- Främja utveckling genom att skapa attraktiva livsmiljöer
- Friska medarbetare
- Rätt till heltid och möjlighet till deltid

Har nämnden konkretiserat 
fullmäktiges mål samt egna 
verksamhetsmål så att de är 
mätbara? 

x

Vissa av målen har konkretiserats och så att det är mätbara. Samtidigt finns exempel där indikatorer 
för uppföljning och målvärde för bedömning av måluppfyllelse saknas. Till dessa hör: 
- Barn och unga ges möjlighet att ta synpunkter inför framtagande av detaljplaner. 
- Förvaltningen ska utses till Sveriges bästa bygg- och miljökontor 2019. 
- Främja utvecklingen genom att skapa attraktiva livsmiljöer
Målvärde till målet ”stimulera kommuninvånare till energibesparande beteende” saknas. 

Nämnden kan stärka målstyrningen i detta avseende. 

Har nämnden beslutat om en 
intern budget för verksamheten
som motsvarar fullmäktiges 
tilldelade ram? 

x

Kommunfullmäktige tilldelade plan- och byggnadsnämnden 11,3 mnkr i ram för 2018. I samband med 
fastställande av nämndplan 2018 antog plan- och byggnadsnämnden en internbudget som 
överensstämmer med fullmäktiges tilldelade ram. Nämnden har inte avsatt en del av sin budgetram till 
en reserv för oförutsedda kostnader. 

Vid sammanträde 11 april beslutar nämnden om att göra en framställa om utökad driftbudget för 
innevarande om 1,25 mnkr för upphandling och konvertering till nytt ärendehanteringssystem. 
Kommunstyrelsen har inte föreslagit fullmäktige att behandla miljönämndens framställan och 
nämndens driftbudget har varit oförändrad under året. 

Har nämnden tilldelats ytterligare 
uppdrag från fullmäktige under 
verksamhetsåret och har nämnden 
i så fall gjort en plan för hur de ska 
verkställas? 

Fullmäktige har inte riktat något särskilt uppdrag till plan- och byggnadsnämnden under 2018. 
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Uppföljning och rapportering 2018 Kommentar 

Har nämnden beslutat om plan
eller riktlinje för hur uppföljning 
av verksamheten ska ske?

x Styrsystem för Marks kommun som gäller för nämnden anger att målstyrning ska följas upp 
efter avslutad period samt att ekonomiuppföljning ska ske månadsvis. Däremot har plan- och 
byggnadsnämnden inte upprättat en plan för hur nämnden ska följa upp sin efterlevnad till 
fullmäktiges policys och riktlinjer, exempelvis bostadsförsörjningsprogram och lokala miljömål 
för Marks kommun. 

Fokuserar uppföljningen på 
måluppfyllelse, resultat och 
effekter?

x Nämndens uppföljning följer i allt väsentligt styrsystem för Marks kommun och fokuserar på 
måluppfyllelse, resultat och effekter. Uppföljning av grunduppdraget görs genom  uppskattning 
på en 5-gradig skala och beskrivning inom respektive huvudverksamhet i april-, delår- och 
oktoberrapport. I aprilrapporten görs bedömningen att grunduppdraget uppfylls i hög grad. 
Samma bedömning görs i delårsrapporten och oktoberrapporten. 

Utökad måluppföljning framkommer av delårsrapport per augusti.  Vissa av nämndens mål följs 
inte upp: barn och unga ges möjlighet att ha synpunkter inför framtagande av detaljplaner. 
Målet om att Förvaltningen utses till Sveriges bästa bygg- och miljökontor 2019 samt Främja 
utveckling genom att skapa attraktiva livsmiljöer kommenteras, men en samlad bedömning av 
prognosticerad måluppfyllelse till helåret framgår inte. 

Indikatorer visar prognos att vissa mål inte kommer att uppfyllas. Till exempel kundnöjdhet och 
genomsnittlig handläggningstid för framtagande av detaljplaner. Vissa indikatorer kan inte 
bedömas, exempelvis genomsnittlig handläggningstid mellan planbesked fram till påbörjat 
detaljplanarbete eller förfrågningar kring energirådgivning. 

Sker regelbunden rapportering
vad gäller verksamhet?

x Av protokoll framgår att nämnden löpande informeras om väsentliga händelser i verksamheten. 

Sker regelbunden rapportering 
vad gäller ekonomi?

x Av protokoll framgår att nämnden löpande informeras om det ekonomiska utfallet under året 
genom muntlig information under den stående punkten ”information”. I aprilrapporten 
fastställs helårsprognosen till ett underskott om 0,9 mnkr. Plan och byggnadsnämnden begär 
också att kostnader för scanning ska belasta kommunstyrelsen. Delårsrapport per augusti 
redogör för en justerad helårsprognos om 0,5 mnkr i negativ avvikelse mot budget. 
Oktoberrapporten visar fortsatt helårsprognos om 0,5 mnkr i negativ budgetavvikelse. 

Beslutar styrelsen om åtgärder för 
att nå uppsatta mål när 
uppföljningen visar avvikelser? 

x Nämnden har inte beslutat om åtgärder för att nå en budget i balans när helårsprognos visar 
underskott. Nämnden har inte beslutat om åtgärder när utvärdering av mål visar att strategiska 
mål inte kommer att nås, till exempel kundnöjdhet och handläggningstider för detaljplaner. 

Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

Gransknings av måluppfyllelse sker i samband med granskning av årsredovisning och 
rapporteras särskilt. 

Får nämnden återrapportering av 
beslut som fattats på delegation? 

x Beslut fattade med stöd av delegation är en återkommande punkt vid samtliga 
nämndsammanträden. Miljönämnden godkände reviderad delegationsordning vid 
sammanträde 31 januari och 20 juni. 33
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Intern kontroll Kommentarer 

Har nämnden beslutat om en 
plan för intern kontroll 
avseende verksamhetsåret 
2018?

x Nämndplan för 2018 inkluderar en plan för intern kontroll. Risker har identifierats inom 
områdena inköp; redovisning; rehabilitering; politisk beslutsprocess och taxor. I huvudsak 
saknar planen angivelser om när och av vem kontrollaktiveter ska utföras, samt hur 
återrapportering till nämnd ska utföras. 

Har planen för intern kontroll 
sin utgångspunkt i en risk- och 
väsentlighetsanalys? 

x Enligt fullmäktiges styrsystem för Marks kommun ska internkontrollplaner fastställas genom 
att väsentliga och verksamhetskritiska processer och arbetsmoment rangordnas och utifrån 
en bedömning av risken och sannolikheten för att fel uppstår i den professionella 
yrkesutövningen samt av de konsekvenser som kan uppstå vid fel. I nämndens plan för 
intern kontroll har identifierade risker bedömts genom en riskmateris och de risker som fått 
ett riskvärde på 12 eller högre ingår i 2018 års plan. 

Emellertid är det oklart vilka hur urvalet för väsentliga och verksamhetskritiska processer 
samt arbetsmoment har gått till. Vidare framgår det inte av protokoll hur nämnden har 
involverats i arbetet med att bedöma och prioritera risker. I samband med att nämnden antar 
internkontrollplanen framgår att byggenheten har tagit fram förslaget

Har nämnden följt upp den 
interna kontrollen enligt 
fastställd plan? 

Nämnden har inte utfört anvisning för hur planen för intern kontroll ska följas upp, men det 
förstås av protokoll att uppföljning av planen sker årligen i samband med godkännande av 
nämndens årsrapport. Eftersom uppföljnings sker en gång per år är det svårt för nämnden 
att löpande vidta åtgärder i det fall resultatet av den interna kontrollen påvisar brister. 

Har nämnden fattat beslut om 
åtgärder vid uppmärksammade 
brister i den interna kontrollen? 

Se ovan. 
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Beslut och protokoll 

I några fall bedöms att plan- och byggnadsnämndens protokoll 
kan stärkas. 

Till skillnad från övriga nämnder redovisar plan- och 
byggnadsnämnden inte den löpande ekonomiska uppföljningen 
i ett särskilt beslutsärende. Istället framgår den ekonomiska 
uppföljningen under den återkommande rubriken 
”Information”. Den betecknade skrivelsen är då ”ekonom 
redogör för det ekonomiska utfallet hittills under året”. Till 
ärendet saknas i huvudsak plan- och byggnadsnämndens beslut 
av ärendet eller hänvisning till beslutsunderlag. 

Övriga iakttagelser  
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Äldreomsorgsnämnden

36

Väsentliga iakttagelser 

Följande iakttagelser har gjorts med koppling till nämndens 
målstyrning: 

• I nämndplanen finns fler mål som saknar indikatorer eller 
mätetal för uppföljning och utvärdering av verksamhetens 
kvalitet. Följaktligen föreligger en risk att de inte fungerar 
som effektiva styrsignaler för verksamheten. 

• Vid utökad måluppföljning i delårsrapport per augusti gör 
nämnden i vissa fall inte någon prognosticerad 
måluppfyllelse för helåret. 

• I delårsrapport per augusti bedöms att målet friska 
medarbetare inte uppnås. Vi har inte kunnat iaktta att 
nämnden beslutat om åtgärder för att nå målet till årets slut. 

Övriga iakttagelser 
• Det är otydligt hur riskbedömningsprocessen inför arbete 

med intern kontroll utförs; hur kritiska processer 
identifieras och nämndens delaktighet avseende arbetet att 
värdera och prioritera risker. Vidare saknar antagen 
internkontrollplan i huvudsak angivelser om när kontroller 
ska utföras, av vem och med vilken frekvens. Nämnden  
begär uppföljning av planen för intern kontroll en gång 
årligen, vilket förvårar möjligheter att löpande vidta 
åtgärder när den interna kontrollen brister. 

• Nämnden har inte någon plan eller genomfört uppföljning 
av fullmäktiges policys och riktlinjer som gäller för 
verksamheten (kopplat till intern kontrollarbetet).

Bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att äldreomsorgsnämnden 
i allt väsentligt har en fungerande styrning, uppföljning och 
kontroll över sin verksamhet, men att vissa delar av nämnden 
verksamhet kan förbättras: Därför lämnas följande 
rekommendationer: 

Rekommendationer: 

• Äldreomsorgsnämnden bör utveckla målstyrning och 
säkerställa att det finns relevanta mätetal och målvärden för 
nämndens mål, i enlighet med styrsystem för Marks 
kommun.

• Äldreomsorgsnämnden bör vidta åtgärder för att nå satta 
mål när den löpande verksamhetsuppföljningen visar 
avvikelser.
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Mål och styrning av verksamhet 2018 Kommentar 

Har nämnden antagit en plan för 
att bedriva verksamhet 2018 i 
enlighet med fullmäktiges mål och 
uppdrag? 

x

I enlighet med styrsystem för Marks kommun fastställde äldreomsorgsnämnden vid sammanträde 11 
december  2017 en nämndplan för verksamhetsåret 2018. Planen ämnar tydliggöra hur nämnden  ska 
genomföra sitt uppdrag från kommunfullmäktige. Verksamhetsplan för 2018 har tagits fram av 
förvaltningen. 

Har nämnden beslutat om 
ytterligare mål för att bedriva 
verksamhet i enlighet med 
fullmäktiges mål och uppdrag? 

x

I nämndplanen specificeras prioriteringar och strategier för att fullgöra grunduppdraget. Under 2018 
har nämnden valt följande prioriteringar:
-det ska finnas en kontinuitet vad gäller personal inom hemtjänst så att brukaren får besök av samma        
personal i så stor utsträckning som möjligt
- måltidsmiljön på vård- och omsorgsboendena ska förbättras och upplevas som positiv av de boende
- utbildningsnivån för baspersonal ska höjas
- utbudet av sociala aktiviteter ska utvecklas
- förbättrade möjligheter till utevistelser för de med biståndsbedömda insatser
- utveckla arbetet med smärtskattning i den palliativa vården

Vidare har nämnden utöver kommungemensamma mål om friska medarbetare och rätt till heltid 
anpassat kommungemensamma mål till egna verksamhetsmål enligt: 
- all hjälp utformas efter individuella behov och med delaktighet från brukare och anhöriga
- allt arbete bedrivas med professionellt förhållningssätt och god kvalitet
- verksamheten baseras på brukares erfarenheter, yrkesverksammas praktik och bästa tillgängliga 

vetenskapliga kunskap (evidensbaserad praktik, EBP)
- anhöriga stödjas i sitt omhändertagande av sina vårdbehövande närstående 
- verksamheten präglas av delaktighet för medarbetare och ha en god bemanningsprocess
- varje person där kommunen har ett hälso-och sjukvårdsansvar känna sig trygg och säker i kontakten 

med vården
- antalet vård- och omsorgsplatser vara tillräckligt stort för att motsvara det förväntade behovet

Har nämnden konkretiserat 
fullmäktiges mål samt egna 
verksamhetsmål så att de är 
mätbara? x

Nämnden har inte knutit indikatorer eller angett målvärden för fem av sju verksamhetsmål. Nämnden 
har inte angett hur de avser att följa upp antagna prioriteringar och strategier. 
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Mål och styrning av verksamhet 2018 Kommentar 

Har nämnden beslutat om en 
intern budget för verksamheten
som motsvarar fullmäktiges 
tilldelade ram? 

x

Kommunfullmäktige tilldelade äldreomsorgsnämnden 463,6 mnkr i ram för 2018. I samband med 
fastställande av nämndplan antog nämnden en internbudget som överensstämmer med fullmäktiges 
tilldelade ram. Av budgetunderlag framgår att nämnden har avsatt 1 mnkr i budgetreserv för 
oförutsedda kostnader. 

Vid sammanträde 5 februari ansöker nämnden hos kommunfullmäktige om utökad ram och tillåtelse 
att redovisa ett underskott på 1 procent av sin budget i syfte att kunna anställa två enhetschefer och för 
att påbörja ombyggnation av 15 nya vårdplatser på Björkberga i Sätila. Kommunfullmäktige beslutade 
att avslå nämndens begäran att överskrida 2018 års budget med uppmaningen att planera in 
ombyggnationen av Björkberga i budgetarbetet för 2019-2022. 

Den 18 juni begärde äldreomsorgsnämnden  utökad investeringsram om 1,1 mnkr för innevarande år. 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 3 oktober att bevilja äldreomsorgsnämndens begäran 
om utökad investeringsbudget. 

Har nämnden tilldelats ytterligare 
uppdrag från fullmäktige under 
verksamhetsåret och har nämnden 
i så fall gjort en plan för hur de ska 
verkställas? 

Vi kan inte se att nämnden tilldelats uppdrag från fullmäktige under verksamhetsåret. 
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Uppföljning och rapportering 2018 Kommentar 

Har nämnden beslutat om plan
eller riktlinje för hur uppföljning 
av verksamheten ska ske?

x

Styrsystem för Marks kommun som gäller för nämnden anger att målstyrning ska följas upp efter 
avslutad period samt att ekonomiuppföljning ska ske månadsvis. Däremot har 
Äldreomsorgsnämnden inte upprättat en plan för hur nämnden ska följa upp sin efterlevnad till 
fullmäktiges policys och riktlinjer, exempelvis folkhälsopolicy och lokala miljömål för Marks 
kommun. 

Fokuserar uppföljningen på 
måluppfyllelse, resultat och 
effekter?

x

Nämndens uppföljning följer i allt väsentligt styrsystem för Marks kommun och fokuserar på 
måluppfyllelse, resultat och effekter. Uppföljning av grunduppdraget görs genom uppskattning på 
en 5-gradig skala och beskrivning inom respektive huvudverksamhet i april-, delår- och 
oktoberrapport. Per april bedöms att huvudverksamheten i hög grad uppfylls vad gäller vård och 
omsorg till äldre samt kommunal hälso- och sjukvård. Samma bedömning görs i delårsrapport per 
augusti och oktoberrapporten.  

Utökad måluppföljning framkommer av nämndens delårsrapport. Ett mål, att sjukfrånvaron ska 
minska bedöms inte uppfyllas under året. De mål som inte har målvärden kommenteras, men det 
görs inte någon bedömning av den prognosticerade måluppfyllelsen. 

Vi kan inte se att nämndens antagna prioriteringar eller strategier för året följs upp i samband med 
delårsbokslutet per augusti. 

Sker regelbunden rapportering vad 
gäller verksamhet?

x
Av protokoll framgår att nämnden löpande informeras om väsentliga verksamhetshändelser. 

Sker regelbunden rapportering vad 
gäller ekonomi?

x

Nämnden informeras månadsvis om verksamhetens ekonomiska utfall i förhållande till budget. 
Aprilrapporten redogör att helårsprognosen ligger i nivå med tilldelad ram. Samma bedömning 
görs i delårsrapport per augusti. I oktoberrapporten fastställs helårsprognosen till ett överskott om 
0,5 mnkr. 

Beslutar nämnden om åtgärder för 
att nå uppsatta mål när 
uppföljningen visar avvikelser? 

x

I delårsrapport per augusti bedömdes till exempel att målet om friska medarbetare som mät 
genom indikatorn minskad sjukfrånvaro, inte bedöms uppnås till helåret. Nämnden beslutade inte 
om några åtgärder med anledning av bristande måluppfyllelse. 

Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten och ekonomi?

Revisorerna granskar måluppfyllelse i samband med granskning av årsredovisning och rapporteras 
särskilt. 

Får nämnden återrapportering av 
beslut som fattats på delegation? 

x

Nämnden får löpande information om beslut fattade med stöd av delegation. Nämnden har utser 
två ledarmötet till granskare av delegationsbeslut, som stickprovsvis granskar att delegationsbeslut 
följer beslutad delegationsordning samt är väl motiverade och dokumenterade till varje 
nämndsammanträde. Nämnden beslutade om en reviderad relegationsordning den 14 maj, 18 juni 
och 10 december. 
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Intern kontroll Kommentarer 

Har nämnden beslutat om en 
plan för intern kontroll 
avseende verksamhetsåret 
2018?

x Nämndplan för 2018 inkluderar en plan för intern kontroll. Risker har identifierats inom 
områdena; redovisning; rehabilitering; politisk beslutsprocess; mottagande av brukare; 
informationsöverföring; ge insatser; synpunkter och avvikelser. I huvudsak saknar planen 
angivelser om när och av vem kontrollaktiveter ska utföras, samt hur återrapportering till 
nämnd ska utföras. 

Har planen för intern kontroll 
sin utgångspunkt i en risk- och 
väsentlighetsanalys? 

x Enligt fullmäktiges styrsystem för Marks kommun ska internkontrollplaner fastställas genom 
att väsentliga och verksamhetskritiska processer och arbetsmoment rangordnas och utifrån 
en bedömning av risken och sannolikheten för att fel uppstår i den professionella 
yrkesutövningen samt av de konsekvenser som kan uppstå vid fel. I nämndens plan för 
intern kontroll har identifierade risker bedömts genom en riskmateris och de risker som fått 
ett riskvärde på 12 eller högre ingår i 2018 års plan. 

Emellertid är det oklart vilka hur urvalet för väsentliga och verksamhetskritiska processer 
samt arbetsmoment har gått till. Vidare framgår det inte av protokoll hur nämnden har 
involverats i arbetet med att bedöma och prioritera risker. 

Har nämnden följt upp den 
interna kontrollen enligt 
fastställd plan? 

Nämnden har inte utfört anvisning för hur planen för intern kontroll ska följas upp, men det 
förstås av protokoll att uppföljning av planen sker årligen i samband med godkännande av 
nämndens årsrapport. Eftersom uppföljnings sker en gång per år är det svårt för nämnden 
att löpande vidta åtgärder i det fall resultatet av den interna kontrollen påvisar brister. 

Har nämnden fattat beslut om 
åtgärder vid uppmärksammade 
brister i den interna kontrollen? 

Se ovan. 
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Socialnämnden

41

Väsentliga iakttagelser 

• Nämnden har inte beslutat om åtgärder för att nå en budget 
i balans när helårsprognos visar negativ budgetavvikelse, 
och frångår därmed styrsystem för Marks kommun.  

• I nämndplanen finns fler mål som saknar indikatorer eller 
mätetal för uppföljning och utvärdering av verksamhetens 
kvalitet. Följaktligen föreligger en risk att de inte fungerar 
som effektiva styrsignaler för verksamheten.

• Det är otydligt hur riskbedömningsprocessen inför arbete 
med intern kontroll utförs; hur kritiska processer 
identifieras och nämndens delaktighet avseende arbetet att 
värdera och prioritera risker. Vidare saknar antagen 
internkontrollplan i huvudsak angivelser om när kontroller 
ska utföras, av vem och med vilken frekvens. Nämnden  
begär uppföljning av planen för intern kontroll en gång 
årligen, vilket förvårar möjligheter att löpande vidta 
åtgärder när den interna kontrollen brister. 

• Nämnden har inte någon plan eller genomfört uppföljning 
av fullmäktiges policys och riktlinjer som gäller för 
verksamheten (kopplat till intern kontrollarbetet). 

Bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden i allt 
väsentligt har en fungerande ledning, styrning, uppföljning och 
kontroll över sin verksamhet, men att vissa delar av nämnden 
verksamhet kan förbättras: Därför lämnas följande 
rekommendationer: 

Rekommendationer: 

• Socialnämnden bör aktivt vidta åtgärder när negativa 
avvikelser mot budgeten befaras eller har konstaterats så att 
den totala budgeten hålls, i enlighet med styrsystem för 
Marks kommun. 

• Socialnämnden  bör utveckla målstyrning och säkerställa att 
det finns relevanta mätetal och målvärden för nämndens 
mål, i enlighet med styrsystem för Marks kommun

• Socialnämnden bör vidta åtgärder för att nå satta mål när 
den löpande verksamhetsuppföljningen visar avvikelser
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Mål och styrning av verksamhet 2018 Kommentar 

Har nämnden antagit en plan för 
att bedriva verksamhet 2018 i 
enlighet med fullmäktiges mål och 
uppdrag? 

x

I enlighet med styrsystem för Marks kommun fastställde socialnämnden vid sammanträde 11 december  
2017 en nämndplan för verksamhetsåret 2018. Planen ämnar tydliggöra hur nämnden  ska genomföra 
sitt uppdrag från kommunfullmäktige. Verksamhetsplan för 2018 har tagits fram av förvaltningen. 

Har nämnden beslutat om 
ytterligare mål för att bedriva 
verksamhet i enlighet med 
fullmäktiges mål och uppdrag? 

x

Socialnämnden har utöver kommungemensamma mål antagit åtta verksamhetsmål 2018: 

• stödjande och förebyggande insatser ska initieras för de barn och ungdomar i kommunen som 

befinner sig i riskzonen för psykosocial ohälsa

• våldsutsatta barn och vuxna erbjuds skydd, stöd och insatser utifrån individuellt behov och relevant 

information finns tillgänglig kring våld i nära relation

• anhöriga ska stödjas i sin omvårdnad av närstående, särskilt genom anhörigstöd

• arbetet ske i samarbete med interna och externa aktörer

• verksamheten baseras på bästa tillgängliga kunskap, personens erfarenhet och önskemål, personens 

situation och professionell expertis

• insatser ska samordnas i syfte att enskilda når en egen försörjning

• arbetet ha en rehabiliterande och förebyggande inriktning

• diskriminerande fördomar och attityder ska bekämpas och mångfalden bejakas

Har nämnden konkretiserat 
fullmäktiges mål samt egna 
verksamhetsmål så att de är 
mätbara? 

x

De kommungemensamma målen har indikatorer, men för nämndens egna mål saknas indikatorer för 
uppföljning och målvärden till utvärdering. Detta utgör en brist i nämndens målstyrning och försvårar 
uppföljning av verksamhetens kvalitet. I nämndplanen beskrivs olika strategier och prioriteringar för 
hur arbete mot målen ska bedrivas.  Men hur dessa ska följas upp eller utvärderas med avseende på 
effekter framgår inte. 

Har nämnden beslutat om en 
intern budget för verksamheten
som motsvarar fullmäktiges 
tilldelade ram? 

x

Kommunfullmäktige tilldelade socialnämnden 345,9 mnkr i driftbudget 2018. Socialnämnden har 
antagit en internbudget som motsvarar tilldelad ram. Av protokoll framgår att socialnämnden bedömer 
att tilldelad ram inte kommer att kunna täcka kostnaderna 2018 och att det behöver ske en anpassning 
av verksamheten.

Nämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att föreslå åtgärder för hur verksamheten ska 
kunna anpassas så att kostnaderna inte överstiger budgetramen samt att belysa konsekvenserna för 
verksamheten.  

Har nämnden tilldelats ytterligare 
uppdrag från fullmäktige under 
verksamhetsåret och har nämnden 
i så fall gjort en plan för hur de ska 
verkställas? 

x

Nämnden har tilldelats uppdrag att handlägga och besluta om vissa medborgarförslag under året. 
Fullmäktige har vid ett flertal gångar uppmanat socialnämnden att arbeta fram åtgärder för att anpassa 
verksamheten till beslutad ram och att prioritera inom framtagna åtgärder. 
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Uppföljning och rapportering 2018 Kommentar 

Har nämnden beslutat om plan eller 
riktlinje för hur uppföljning av 
verksamheten ska ske?

x Styrsystem för Marks kommun som gäller för nämnden anger att målstyrning ska följas upp efter 
avslutad period samt att ekonomiuppföljning ska ske månadsvis. Däremot har socialnämnden inte 
upprättat en plan för hur nämnden ska följa upp sin efterlevnad till fullmäktiges policys och riktlinjer, 
exempelvis folkhälsopolicy och lokala miljömål för Marks kommun. 

Fokuserar uppföljningen på 
måluppfyllelse, resultat och 
effekter?

x Nämndens uppföljning följer i allt väsentligt styrsystem för Marks kommun. 

Uppföljning av grunduppdraget görs genom uppskattning på en 5-gradig skala och beskrivning inom 
respektive huvudverksamhet i april-, delår- och oktoberrapport. Per april bedöms att 
huvudverksamheten i hög grad uppfylls. Samma bedömning görs i delårsrapport per augusti och 
oktoberrapporten.  

Utökad måluppföljning framkommer av nämndens delårsrapport. De av nämndens mål som inte har 
indikatorer eller målvärden kommenteras och en bedömning av måluppfyllelse görs för samtliga mål. 

De kommungemensamma målen följs upp med indikatorer och bedömning i förhållande till målvärde 
utförs med symbolförklaring. Uppföljningen antyder att målet om friska medarbetare och allt arbete 
bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet inte kommer uppnå till helåret. 

Sker regelbunden rapportering vad 
gäller verksamhet?

x Av protokoll framgår att nämnden löpande informeras om väsentliga verksamhetshändelser. 

Sker regelbunden rapportering vad 
gäller ekonomi?

x Nämnden följer löpande verksamhetens ekonomiska utfall som genomgående visar negativ 
budgetavvikelse. Aprilrapporten anger en helårsprognos om ett budgetunderskott motsvarande 16,3 
mnkr. Vid delårsrapport per augusti lämnas en justerad helårsprognos om 17,5 mnkr i negativ 
budgetavvikelse. I oktoberrapporter har helårsprognosen ytterligare justerats och det prognostiserade 
budgetunderskottet har minskat och uppgår till 15,4 mnkr. 

Beslutar styrelsen om åtgärder för 
att nå uppsatta mål när 
uppföljningen visar avvikelser? 

x Åtgärder avseende ekonomi: Av protokoll framgår att socialnämnden vid februarisammanträdet antar 
förvaltningens förslag till anpassningsåtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut och att 
överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande då åtgärderna innebär en avsevärd 
förändring av verksamheterna. Protokollet redogör inte för vilka åtgärder som avses utan hänvisar till 
tjänsteutlåtande. Utöver det åtgärdsarbete som överlämnades till kommunstyrelsen för 
ställningstagande i februari kan vi inte se av protokoll att nämnden beslutat om andra åtgärder under 
året. 
Åtgärder vid bristande måluppfyllelse:  Av protokoll kan vi inte se att nämnden beslutat om åtgärder 
när målutvärdering per delår visar att målen förmodligen inte kommer nås till årets slut. 

Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten och ekonomi= 

Revisorernas gransknings av måluppfyllelse sker i samband med årsredovisning och rapporteras 
särskilt. 

Får nämnden återrapportering av 
beslut som fattats på delegation? 

x Nämnden får löpande information om beslut fattade med stöd av delegation. Nämnden har utser två 
ledarmötet till granskare av delegationsbeslut, som stickprovsvis granskar att delegationsbeslut följer 
beslutad delegationsordning till varje nämndsammanträde. Nämnden beslutade om en reviderad 
relegationsordning 14 maj, 18 juni och 17 september. 

43



PwC

Intern kontroll Kommentarer 

Har nämnden beslutat om en 
plan för intern kontroll 
avseende verksamhetsåret 
2018?

x Nämndplan för 2018 inkluderar en plan för intern kontroll. Risker har identifierats inom 
områdena; redovisning; rehabilitering; politisk beslutsprocess; handläggning; 
dokumentation och informationsöverföring. I huvudsak saknar planen angivelser om när och 
av vem kontrollaktiveter ska utföras, samt hur återrapportering till nämnd ska utföras. 

Har planen för intern kontroll 
sin utgångspunkt i en risk- och 
väsentlighetsanalys? 

x Enligt fullmäktiges styrsystem för Marks kommun ska internkontrollplaner fastställas genom 
att väsentliga och verksamhetskritiska processer och arbetsmoment rangordnas och utifrån 
en bedömning av risken och sannolikheten för att fel uppstår i den professionella 
yrkesutövningen samt av de konsekvenser som kan uppstå vid fel. I nämndens plan för 
intern kontroll har identifierade risker bedömts genom en riskmateris och de risker som fått 
ett riskvärde på 12 eller högre ingår i 2018 års plan. 

Emellertid är det oklart vilka hur urvalet för väsentliga och verksamhetskritiska processer 
samt arbetsmoment har gått till. Vidare framgår det inte av protokoll hur nämnden har 
involverats i arbetet med att bedöma och prioritera risker. 

Har nämnden följt upp den 
interna kontrollen enligt 
fastställd plan? 

Nämnden har inte utfört anvisning för hur planen för intern kontroll ska följas upp, men det 
förstås av protokoll att uppföljning av planen sker årligen i samband med godkännande av 
nämndens årsrapport. Eftersom uppföljnings sker en gång per år är det svårt för nämnden 
att löpande vidta åtgärder i det fall resultatet av den interna kontrollen påvisar brister. 
Av delårsrapporten per augusti framgår att arbete med intern kontroll har pågått 
systematiskt och kontinuerligt under året. 

Har nämnden fattat beslut om 
åtgärder vid uppmärksammade 
brister i den interna kontrollen? 

Se ovan. 
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Teknik- och servicenämnden
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Väsentliga iakttagelser 

• Vissa av nämndens mål saknar indikatorer och 

målvärden för uppföljning och utvärdering. Följaktligen 

föreligger en risk att de inte fungerar som effektiva 

styrsignaler för verksamheten

• I delårsrapport per augusti gör nämnden en 

måluppföljning. Det finns exempel där nämnden gör en 

samlad bedömning att målet kommer att uppnås, trots 

att indikatorer visar att målet inte uppnås. 

• Nämnden har löpande under året bedömt att uppdraget 

inom gator och vägar delvis uppnås. Nämnden har inte 

beslutat om åtgärder för att öka graden av uppfyllelse. 

• Fullmäktige har vid ett flertal gånger noterat att 

nämnden inte följt styrprinciper avseende investeringar 

och uppmanat nämnden att följa styrprinciper 

• Det är otydligt hur riskbedömningsprocessen inför arbete 

med intern kontroll utförs; hur kritiska processer 

identifieras och nämndens delaktighet avseende arbetet 

att värdera och prioritera risker. Vidare saknar antagen 

internkontrollplan i huvudsak angivelser om när 

kontroller ska utföras, av vem och med vilken frekvens. 

Nämnden begär uppföljning av planen för intern kontroll 

en gång årligen, vilket förvårar möjligheter att löpande 

vidta åtgärder när den interna kontrollen brister. 

• Nämnden har inte någon plan eller genomfört 

uppföljning av fullmäktiges policys och riktlinjer som 

gäller för verksamheten (kopplat till intern 

kontrollarbetet)

Bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att teknik- och 
servicenämnden i allt väsentligt har en fungerande styrning, 
uppföljning och kontroll över sin verksamhet, men att vissa 
delar av nämnden verksamhet kan förbättras: Därför lämnas 
följande rekommendationer: 

Rekommendationer

• Teknik- och servicenämnden bör se över hur valda 
indikatorer speglar måluppfyllelse

• Teknik- och servicenämnden bör eftersträva att knyta 
indikatorer och ange målvärden för samtliga mål i syfte att 
förbättra utvärdering och uppföljning av verksamhetens 
kvalitet

• Teknik- och servicenämnden bör analysera och utvärdera 
åtgärder för att nå ökad uppfyllelse av grunduppdraget från 
fullmäktige när den löpande verksamhetsuppföljningen 
indikerar att uppdraget inte uppfylls helt 

• Teknik- och servicenämnden bör utreda orsaker till att 
styrprinciper avseende investeringar inte följs och därefter 
tillse förändrade rutiner så att styrprinciperna efterlevs  
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Mål och styrning av verksamhet 2018 Kommentar 

Har nämnden antagit en plan för 
att bedriva verksamhet 2018 i 
enlighet med fullmäktiges mål och 
uppdrag? 

x

I enlighet med styrsystem för Marks kommun fastställde teknik- och servicenämnden vid sammanträde 
7 december  2017 en nämndplan för verksamhetsåret 2018. Planen ämnar tydliggöra hur nämnden  ska 
genomföra sitt uppdrag från kommunfullmäktige. Verksamhetsplan för 2018 har tagits fram av 
förvaltningen. 

Har nämnden beslutat om 
ytterligare mål för att bedriva 
verksamhet i enlighet med 
fullmäktiges mål och uppdrag? 

x

I nämndplanen specificeras prioriteringar och strategier för att fullgöra grunduppdraget.

Har nämnden konkretiserat 
fullmäktiges mål samt egna 
verksamhetsmål så att de är 
mätbara? x

I nämndplanen har teknik- och servicenämnden anpassat de kommungemensamma målen till sin 
verksamhet. Däremot finns exempel på fastställda mål som inte har indikatorer för uppföljning eller 
målvärden för utvärdering av måluppfyllelse. Till exempel: Lokaler för kultur- och fritidsändamål ska 
vara bra och ändamålsenliga, På uppdrag av och i samverkan med socialnämnden ska 
bostadsanpassning genomföras utifrån Boverkets rekommendationer; Nämnden ska aktivt verka för ett 
bra näringslivsklimat. Vidare anger inte nämndplanen hur antagna prioriteringar och strategier avses 
att följas upp under året. Nämnden har antagit egna mål för god ekonomisk hushållning. 

Har nämnden beslutat om en 
intern budget för verksamheten
som motsvarar fullmäktiges 
tilldelade ram? 

x

Fullmäktige beslutade att tilldela teknik- och servicenämnden 48,5 mnkr i driftram samt 180,4 mnkr i 
investeringsbudget (den taxefinansierade verksamheten inkluderas) för år 2018. I samband med 
nämndplanen antar teknik- och servicenämnden en internbudget som motsvarar tilldelad ram. Av 
budgetunderlag framgår att 455 tkr motsvarande 0,1 procent av bruttokostnader har avsatts i 
budgetreserv. 

Har nämnden tilldelats ytterligare 
uppdrag från fullmäktige under 
verksamhetsåret och har nämnden 
i så fall gjort en plan för hur de ska 
verkställas? 

Kommunfullmäktige har vid ett flertal gånger noterat att nämnden inte följts styrprinciper avseende 
investeringar och uppmanat nämnden att dessa ska följas. 
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Uppföljning och rapportering 2018 Kommentar 

Har nämnden  beslutat om plan
eller riktlinje för hur uppföljning 
av verksamheten ska ske?

x Styrsystem för Marks kommun som gäller för nämnden anger att målstyrning ska följas upp efter 
avslutad period samt att ekonomiuppföljning ska ske månadsvis. Däremot har teknik- och 
servicenämnden nämnden inte upprättat en plan för hur nämnden ska följa upp sin efterlevnad till 
fullmäktiges policys och riktlinjer, exempelvis folkhälsopolicy och lokala miljömål för Marks 
kommun. 

Fokuserar uppföljningen på 
måluppfyllelse, resultat och 
effekter?

x Nämndens uppföljning följer i allt väsentligt styrsystem för Marks kommun och fokuserar på 
måluppfyllelse, resultat och effekter. Uppföljning av grunduppdraget görs genom uppskattning på 
en 5-gradig skala och beskrivning inom respektive huvudverksamhet (8 st) i april-, delår- och 
oktoberrapport. Vid aprilrapporten görs bedömning att nämnden helt uppfyller sitt uppdrag inom 
avfallshantering, i hög grad uppfyller sitt uppdrag inom VA-försörjning, parker, lokalförsörjning, 
kost- och städservice samt verksamhetsservice och delvis uppfyller sitt uppdrag inom vägar och 
gator. Samma bedömning görs i delårsrapport per augusti och oktoberrapporten. 

Utökad bedömning av måluppfyllelse görs i delårsrapporten. Samtliga mål kommenteras och det 
finns en bedömning av i vilken grad målen förväntas att uppnås vid årets slut. Vi noterar att det i 
viss fall finns indikatorer som indikerar att målet inte uppnås, men att den samlade bedömningen 
av målet är en annan. 

Uppföljning av hur arbete efter antagna strategier och prioriteringar framgår inte av 
delårsrapporten. 

Sker regelbunden rapportering vad 
gäller verksamhet?

x Från protokoll framgår att nämnden löpande följer upp väsentliga verksamhetshändelser. 

Sker regelbunden rapportering vad 
gäller ekonomi?

x Nämnden följer löpande verksamhetens ekonomiska utfall. Vid aprilrapporten framgår 
helårsprognos om negativ avvikelse mot driftbudgeten om 1,7 mnkr. I rapporten redogörs att 
verksamheten har genomlys möjligheten att få en budget i balans. Per augusti har helårsprognosen 
för driften justerats till ett nollresultat. Samma helårsprognos gäller per oktober.  
Investeringsbudgeten har genomgående visat positiv budgetavvikelse. 

Beslutar styrelsen om åtgärder för 
att nå uppsatta mål när 
uppföljningen visar avvikelser? 

x Nämnden har inte beslutat om åtgärder för att öka graden av måluppfyllelse för verksamheter som  
vid uppföljning visar att uppdraget endast delvis uppfylls. Det vill säga inom gator och vägar. 

Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten och ekonomi) 

Revisorernas gransknings av måluppfyllelse sker i samband med granskning av årsredovisning och 
rapporteras särskilt. 

Får nämnden återrapportering av 
beslut som fattats på delegation? 

x Redovisning av beslut fattade med stöd av delegation sker vid varje nämndsammanträde. Under 
året har nämnden beslutat om reviderad delegationsordning 15 mars, 
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Intern kontroll Kommentarer 

Har nämnden beslutat om en 
plan för intern kontroll 
avseende verksamhetsåret 
2018?

x Nämndplan för 2018 inkluderar en plan för intern kontroll. Risker har identifierats inom 
områdena: redovisning; uppföljning och prognos; rehabilitering, personalservice; säker 
arbetsplats; politisk beslutsprocess; ledning och styrning; telefonväxel, reception och 
felanmälan; råvattenförsörjning; dricksvattensberedning; leverans av dricksvatten; hantering 
av kunder och service till kunder; återvinning och sortering av avfall; väghållning; belysning; 
trivsamma områden; aktiviteter för barn; tillhandahålla lokaler och anläggningar; 
matproduktion; städservice; tillhandahålla tjänstebilar. I huvudsak saknar planen angivelser 
om när och av vem kontrollaktiveter ska utföras, samt hur återrapportering till nämnd ska 
utföras. 

Har planen för intern kontroll 
sin utgångspunkt i en risk- och 
väsentlighetsanalys? 

x Enligt fullmäktiges styrsystem för Marks kommun ska internkontrollplaner fastställas genom 
att väsentliga och verksamhetskritiska processer och arbetsmoment rangordnas och utifrån 
en bedömning av risken och sannolikheten för att fel uppstår i den professionella 
yrkesutövningen samt av de konsekvenser som kan uppstå vid fel. I nämndens plan för 
intern kontroll har identifierade risker bedömts genom en riskmateris och de risker som fått 
ett riskvärde på 12 eller högre ingår i 2018 års plan. 

Emellertid är det oklart vilka hur urvalet för väsentliga och verksamhetskritiska processer 
samt arbetsmoment har gått till. Vidare framgår det inte av protokoll hur nämnden har 
involverats i arbetet med att bedöma och prioritera risker. 

Har nämnden följt upp den 
interna kontrollen enligt 
fastställd plan? 

Nämnden har inte utfört anvisning för hur planen för intern kontroll ska följas upp, men det 
förstås av protokoll att uppföljning av planen sker årligen i samband med godkännande av 
nämndens årsrapport. Eftersom uppföljnings sker en gång per år är det svårt för nämnden 
att löpande vidta åtgärder i det fall resultatet av den interna kontrollen påvisar brister. 

Har nämnden fattat beslut om 
åtgärder vid uppmärksammade 
brister i den interna kontrollen? 

Se ovan. 
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Valnämnden
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Väsentliga iakttagelser 

• Nämnden har inte antagit en plan för intern kontroll 
avseende verksamhetsåret 2018. 

• Nämnden beslut om öppettider för röstningslokaler på 
valdagen var inte förenligt med vallagen. 

• Nämndens bedömning måluppfyllelse avseende, Öka 
valdeltagande hos förstagångsväljarna och väljare till 
kommun- och landstingsval, har gjorts utan att arbete följts 
upp.

• Nämnden har inte en delegationsordning. 

• Nämnden har inte någon plan eller genomfört uppföljning 
av fullmäktiges policys och riktlinjer som gäller för 
verksamheten. 
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Valnämnden
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Bedömning

Vår bedömning är att valnämnden till viss del brister i sin ledning, 
styrning, kontroll och uppföljning av verksamheten. 
Ansvaret för intern kontroll inom valnämndens verksamhetsområde 
åligger valnämnden. Nämnden ska, i enlighet med fullmäktiges 
styrsystem för Marks kommun, årligen upprätta en plan för intern 
kontroll. Planen ska bygga på en riskanalys och innehålla de åtgärder 
och kontrollaktiviteter som ska genomföras under verksamhetsåret i 
syfte att hantera de prioriterade riskerna i riskanalysen. Resulterat 
av åtgärder och kontrollaktiviteter ska följas upp av nämnden. Det är 
även nämndens ansvar att se till att utvärderingar görs i syfte att 
ompröva åtgärder och kontrollaktiviteter. Valnämnden har inte 
genomfört en riskanalys inför 2018 eller antagit en 
internkontrollplan för verksamhetsåret 2018. 

Vidare har vi av protokoll inte kunnat iaktta att nämnden behandlat 
frågor som exempelvis sannolikhet och konsekvenser avseende 
valfusk, bristande säkerhet i vallokaler och röstningslokaler, felaktig 
hantering och förvaring av valmaterial under valperioden, 
sannolikheten och konsekvenserna av en bristfällig rekrytering och 
utbildning av röstmottagare, tillförlitlighet i utbetalning av 
ersättning till valdistriktens ordförande, vice ordförande eller 
röstmottagare. Dessa är exempel på frågor som aktualiseras vid 
allmänna val. I frånvaro av ett systematiskt arbete med att 
identifiera, utvärdera och hantera risker inom verksamheten 
ifrågasätter vi hur nämnden kan ta sitt ansvar för den interna 
kontrollen som kommunallagen och styrsystem för Marks kommun 
förutsätter. Granskningen har också visat att nämndens beslut om 
öppettider för röstningslokaler på valdagen inte var förenligt med 
reglerna i vallagen. 

I sin nämndplan har valnämnden antagit tre mål för 
verksamhetsåret 2018. Målen att öka valdeltagande hos 
förstagångsväljarna och väljare till kommun- och landstingsval 
saknar indikatorer för uppföljning. I delårsrapport per augusti gör 
nämnden bedömningen att målet uppnås i hög grad, mot bakgrund 
av att nämnden haft riktade aktiviteter för ungdomar. Vilka 
aktiviteter eller hur många ungdomar som nåtts av nämnden arbete 
framgår inte. Av protokoll kan vi inte heller se att nämnden följt upp 
aktiviteterna som bidrar till måluppfyllelse. 

Nämnden har ej en delegationsordning, utan frågor som inte är 
verkställighet hanteras av nämnden. För en mer rättssäker och 
effektiv handläggning, till exempel beslut om utlämnande av allmän 
handling, förmodar vi att delegering av vissa beslut sker. 

Sammantaget gör vi bedömningen att valnämnden till viss del 
brister i sin styrning, ledning, kontroll och uppföljning av 
verksamheten och att nämnden är i behov av åtgärder. Därför 
lämnas följande rekommendationer: 

Rekommendationer: 

• Valnämnden bör skyndsamt initiera och genomföra en 

riskanalys för verksamheten och därefter upprätta en plan för 

intern kontroll 

• Valnämnden bör se över hur mål ska mätas och följas upp 

• Nämnden bör se över vilka av nämndens beslut som kan 

överlämnas med stöd av delegation 
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Mål och styrning av verksamhet 2018 Kommentar 

Har nämnden antagit en plan för 
att bedriva verksamhet 2018 i 
enlighet med fullmäktiges mål och 
uppdrag? 

x

I enlighet med styrsystem för Marks kommun fastställde valnämnden vid sammanträde 23 januari en 
nämndplan för verksamhetsåret 2018. Planen ämnar tydliggöra hur nämnden  ska genomföra sitt 
uppdrag från kommunfullmäktige. 

Har nämnden beslutat om 
ytterligare mål för att bedriva 
verksamhet i enlighet med 
fullmäktiges mål och uppdrag? 

x

Valnämnden har anpassat det kommungemensamma målet ”en god kommunal service” till den egna 
verksamheten. Övriga kommungemensamma mål har inte anpassats till den egna verksamheten. 

Har nämnden konkretiserat 
fullmäktiges mål samt egna 
verksamhetsmål så att de är 
mätbara? 

x

Valnämnden har för verksamhetsåret 2018 valt att arbeta med målen: 
1. Öka valdeltagande hos förstagångsväljarna och väljare till kommun- och landstingsval 
2. Samtliga röstlokaler ska vara politiskt och resligöst obundna och tillgänglighetsanpassade 
3. Röstmottagare och ordförande i valdistrikt upplever att de har tillräckligt med kunskap och stöd i 

fråga om lagstiftning och genomförande av val

För det första målet finns inte indikatorer eller målvärden för uppföljning och utvärdering av 
måluppfyllelse. Till det sista målet finns anges  indikator ”andel som upplever att de hade tillräckligt 
med kunskap och stöd i fråga om lagstiftning och genomförande av val”. Hur underlag till indikatorn 
ska inhämtas framgår inte. 

Har nämnden beslutat om en 
intern budget för verksamheten
som motsvarar fullmäktiges 
tilldelade ram? 

x

Kommunfullmäktige har tilldelat valnämnden 1,1 mnkr i rambudget för 2018. I anslutning till 
nämndplanen antar valnämnden en internbudget som motsvarar tilldelad ram. Av budgetunderlag 
framgår att medel har avsatts i reserv för oförutsedda händelser i enlighet med styrsystem för Marks 
kommun. 

Har nämnden tilldelats ytterligare 
uppdrag från fullmäktige under 
verksamhetsåret och har nämnden 
i så fall gjort en plan för hur de ska 
verkställas? 

Av fullmäktiges protokoll 2018 framgår inte att valnämnden tilldelats ytterligare uppdrag under året. 
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Uppföljning och rapportering 2018 Kommentar 

Har nämnden beslutat om plan
eller riktlinje för hur uppföljning 
av verksamheten ska ske?

x Valnämndens nämndplan 2018 redogör i huvudsak hur uppföljning av verksamhet ska ske. 
Däremot finns inte en plan för hur nämnden ska följa upp sin efterlevnad till fullmäktiges 
policys och riktlinjer, exempelvis kommunikationsplan, lokala miljömål eller folkhälsopolicy.

Fokuserar uppföljningen på 
måluppfyllelse, resultat och 
effekter?

Nämndens uppföljning följer i allt väsentligt styrsystem för Marks kommun. Uppföljning av 
grunduppdraget görs genom uppskattning på en 5-gradig skala. I aprilrapporten bedömer 
valnämnden att uppdraget kommer uppfyllas helt. Samma bedömning görs i delårsrapport
per augusti och oktoberrapporten. 

Utökad bedömning av måluppfyllelse görs i delårsrapporten. Målet att ”öka valdeltagande 
hos förstagångsväljare och väljare till kommun och landstingsval” som saknar indikatorer 
och, målvärden kommenteras och nämnden bedömer att målet förväntas uppnås i hög grad 
då nämnden tillsammans med demokratiberedningen haft riktade aktiviteter mot ungdomar. 
Vilka aktiviteter eller hur många ungdomar som nåtts av nämnden arbete framgår inte.  

Av nämndens protokoll § 27  anges att nämndens presidium fått i uppdrag att ta fram förslag 
på aktiviteter för att öka valdeltagande bland ungdomar och i samma ärende beslutar att 
gemensam aktivitet ska bestå av utskick på dels Facebook och dels skolportelen ItsLearning 
om Öppen ung. Hur aktiviteten ska följas upp framgår inte. Vi kan inte se av nämndens 
protokoll att uppföljning  av vilka effekter aktiviteten lett till för ett ökat röstmottganande för 
ungdomar gjorts. Följaktligen ifrågasätts på vilka grunder nämnden har gjort bedömningen 
att målet om ett ökat valdeltagande hos ungdomar har förväntas uppnås i hög grad.  Vad 
gäller målet att ”Röstmottagare och ordförande i valdistrikt upplever att de har tillräckligt 
med kunskap och stöd i fråga om lagstiftning och genomförande av val” görs bedömningen 
att målet uppnåtts då alla röstmottagare och ordförande i valdistrikt har genomgått en 
obligatorisk utbildning.  Av valnämndens protokoll kan vi inte se att nämnden har följt upp 
att samtliga ordförande och röstmottagare har genomgått utbildning. 

Sker regelbunden rapportering
vad gäller verksamhet?

x Av protokoll framgår att nämnden löpande informeras om väsentliga verksamhetshändelser. 
Då nämnden inte har en delegationsordning beslutar nämnden i sin helt om frågor som rör 
verksamheter.  Till exempel förordnande av röstmottagare och vallokalers öppettider. 

Sker regelbunden rapportering 
vad gäller ekonomi?

Av protokoll framgår att nämnden löpande informeras om verksamhetens ekonomiska utfall. 
Resultatet av den mångtaliga uppföljningen framgår inte direkt av protokollet. I april-delårs-
och oktoberrapport lämnas en helårsprognos om utfall i förhållande till budget. 

Beslutar styrelsen om åtgärder 
för att nå uppsatta mål när 
uppföljningen visar avvikelser? 
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Uppföljning och rapportering 2018 Kommentar 

Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten och ekonomi?

Revisorernas gransknings av måluppfyllelse sker i anslutning till  granskning av årsredovisning 
och rapporteras särskilt. 

Får nämnden återrapportering av 
beslut som fattats på delegation? 

Av protokoll framgår inte att nämnden begär återrapportering av beslut fattade med stöd av 
delegation. Vidare har valnämnden inte beslutat om en reviderad delegationsordning under året. 
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Intern kontroll Kommentarer 

Har nämnden beslutat om en plan 
för intern kontroll avseende 
verksamhetsåret 2018?

x Nej, nämnden har inte beslutat om en plan för intern kontroll 2018. 

Har planen för intern kontroll sin 
utgångspunkt i en risk- och 
väsentlighetsanalys? 

x

Har nämnden följt upp den 
interna kontrollen enligt fastställd 
plan? 

x Av nämndens sammanträdesprotokoll 2018 framgår inte arbete eller uppföljning med intern 
kontroll. 

Har nämnden fattat beslut om 
åtgärder vid uppmärksammade 
brister i den interna kontrollen? 

x
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Beslut om öppettider för röstningslokal på valdagen 

Enligt vallagens 4 kap, 24 § ska den lokala valmyndigheten 
tillse att det på valdagen finns minst en röstningslokal som är 
öppen för röstmottagning mellan klockan 8:00 och 20:00, eller 
efter särskild bedömning begränsade öppettider minst mellan 
klockan 9:00 och 13:00 samt mellan klockan 17:00 och 20:00. 

Valnämnden fattade beslut om öppettider för röstningslokaler 
på valdagen den 24 april, §28. Av beslutet framgår att 
öppettider för röstningslokaler på valdagen ska vara öppna 
mellan kl 9:00-17:00. Beslutet är därmed inte förenligt med 
vallagen. 

Övriga iakttagelser  
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Överförmyndarnämnden
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Väsentliga iakttagelser 

• Vissa av målen i nämndplanen har inte målvärden eller 
indikatorer för uppföljning. Följaktligen föreligger en risk 
att de inte fungerar som effektiva styrsignaler för 
verksamheten

• Det är otydligt hur riskbedömningsprocessen inför arbete 
med intern kontroll utförs; hur kritiska processer 
identifieras och nämndens delaktighet avseende arbetet att 
värdera och prioritera risker. Vidare saknar antagen 
internkontrollplan i huvudsak angivelser om när kontroller 
ska utföras, av vem och med vilken frekvens. 

Bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att 
överförmyndarnämnden i allt väsentligt har en fungerande 
styrning, uppföljning och kontroll över sin verksamhet, men 
att vissa delar av nämnden verksamhet kan förbättras: Därför 
lämnas följande rekommendationer: 

Rekommendationer: 

• Överförmyndarnämnden bör eftersträva att eftersträva att 
knyta indikatorer och ange målvärden för samtliga mål i 
syfte att förbättra utvärdering och uppföljning av 
verksamhetens kvalitet
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Mål och styrning av verksamhet 2018 Kommentar 

Har nämnden antagit en plan för 
att bedriva verksamhet 2018 i 
enlighet med fullmäktiges mål och 
uppdrag? 

x

I enlighet med styrsystem för Marks kommun fastställde överförmyndarnämnden vid sammanträde 23 
januari en nämndplan för verksamhetsåret 2018. Planen ämnar tydliggöra hur nämnden  ska 
genomföra sitt uppdrag från kommunfullmäktige. 

Har nämnden beslutat om 
ytterligare mål för att bedriva 
verksamhet i enlighet med 
fullmäktiges mål och uppdrag? 

x

Överförmyndarnämnden har anpassat det kommungemensamma målet ”en god kommunal service” till 
den egna verksamheten. Övriga kommungemensamma mål har inte anpassats till den egna 
verksamheten. Utöver fastställda mål har nämnden beslutat om tre prioriteringar och strategier för att 
fullgöra sitt uppdrag:
• Utveckla informationen om uppdraget som god man (inklusive information på kommunens 

webbplats) i syfte att underlätta rekryteringen av nya ställföreträdare.
• Förbättra introduktion och utbildning av ställföreträdare.
• Nämnden ska arbeta aktivt för att sprida information om nämndens verksamhet till övriga politiker 

och till allmänheten.

Har nämnden konkretiserat 
fullmäktiges mål samt egna 
verksamhetsmål så att de är 
mätbara? 

x

Överförmyndarnämnden har under verksamhetsåret 2018 valt att arbeta med målen: 
• Rättssäkra och effektiva processer 
• God information om hur verksamheten fungerar
Till det sista målet har nämnden inte knutit indikatorer eller målvärden för uppföljning. Vidare har 
överförmyndarnämnden inte angett hur den avser att följa upp och utvädra antagna strategier och 
prioriteringar.  

Har nämnden beslutat om en 
intern budget för verksamheten
som motsvarar fullmäktiges 
tilldelade ram? 

x

Kommunfullmäktige har tilldelat överförmyndarnämnden 2,8 mnkr i rambudget för 2018. I erhållen 
nämndplan framgår inte nämndens internbudget för 2018. I april-, delårs- och oktoberrapport förstås 
att nämnden har antagit en internbudget som motsvarar fullmäktiges ram. 

Har nämnden tilldelats ytterligare 
uppdrag från fullmäktige under 
verksamhetsåret och har nämnden 
i så fall gjort en plan för hur de ska 
verkställas? 

Av fullmäktiges sammanträdesprotokoll 2018 kan vi inte se att något särskilt uppdrag riktats till 
överförmyndarnämnden. 
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Uppföljning och rapportering 2018 Kommentar 

Har nämnden beslutat om plan
eller riktlinje för hur uppföljning 
av verksamheten ska ske?

x Överförmyndarnämndens nämndplan 2018 redogör i huvudsak hur uppföljning av 
verksamhet ska ske. Däremot finns inte en plan för hur nämnden ska följa upp sin 
efterlevnad till fullmäktiges policys och riktlinjer, exempelvis lokala miljömål eller 
folkhälsopolicy.

Fokuserar uppföljningen på 
måluppfyllelse, resultat och 
effekter?

x Nämndens uppföljning följer i allt väsentligt styrsystem för Marks kommun och fokuserar på 
måluppfyllelse, resultat och effekter. Uppföljning av grunduppdraget görs genom 
uppskattning på en 5-gradig skala. I aprilrapporten bedömer överförmyndarnämnden att 
uppdraget kommer att uppfyllas delvis till verksamhetsårets slut. Samma bedömning görs i 
delårsrapport per augusti och oktoberrapporten. Anledningen torde vara att verksamheten 
inte fullt ut kommer kunna garantera att praxis följs vad gäller tillsyn och 
handläggningstider. 

Utökad bedömning av måluppfyllelse görs i delårsrapporten. Målet om ”rättssäkra och 
effektiva processer” mäts genom tre indikatorer med tillhörande målvärden, men en samlad 
bedömning om målet kommer förväntas att uppnås eller inte framgår inte av rapporten. 
Nämndens andra mål vad gäller ”god information om hur verksamheten fungerar” och som 
saknar indikatorer för uppföljning kommenteras inte och nämnden ger inte någon samlad 
bedömning av måluppfyllelse. 

Sker regelbunden rapportering
vad gäller verksamhet?

Med anledning av sekretesskäl har genomgång av överförmyndarnämndens protokoll inte 
utförts av yrkesrevisorerna

Sker regelbunden rapportering 
vad gäller ekonomi?

Se ovan. I erhållen aprilrapport redovisas helårsprognos om 70 tkr i negativ budgetavvikelse. 
Delårsrapport per augusti framhåller en justerad helårsprognos om 90 tkr i negativ 
budgetavvikelse. Samma prognos återges i oktoberrapporten. 

Beslutar styrelsen om åtgärder 
för att nå uppsatta mål när 
uppföljningen visar avvikelser? 

Utgår av anledning att genomgång av nämndes protokoll inte utförts av yrkesrevisorerna. 

Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten och ekonomi?

Revisorernas gransknings av måluppfyllelse sker i anslutning till  granskning av 
årsredovisning och rapporteras särskilt. 

Får nämnden återrapportering 
av beslut som fattats på 
delegation? 

Utgår av anledning att genomgång av nämndes protokoll inte utförts av yrkesrevisorerna. 
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Intern kontroll Kommentarer 

Har nämnden beslutat om en 
plan för intern kontroll 
avseende verksamhetsåret 
2018?

x Nämndplan för 2018 inkluderar en plan för intern kontroll. Risker har identifierats inom 
områdena: redovisning; politisk beslutsprocess och tillsyn. I huvudsak saknar planen 
angivelser om när och av vem kontrollaktiveter ska utföras, samt hur återrapportering till 
nämnd ska utföras. 

Har planen för intern kontroll 
sin utgångspunkt i en risk- och 
väsentlighetsanalys? 

x Enligt fullmäktiges styrsystem för Marks kommun ska internkontrollplaner fastställas genom 
att väsentliga och verksamhetskritiska processer och arbetsmoment rangordnas och utifrån 
en bedömning av risken och sannolikheten för att fel uppstår i den professionella 
yrkesutövningen samt av de konsekvenser som kan uppstå vid fel. I nämndens plan för 
intern kontroll har identifierade risker bedömts genom en riskmateris och de risker som fått 
ett riskvärde på 12 eller högre ingår i 2018 års plan. 

Emellertid är det oklart vilka hur urvalet för väsentliga och verksamhetskritiska processer 
samt arbetsmoment har gått till. 

Har nämnden följt upp den 
interna kontrollen enligt 
fastställd plan? 

Har nämnden fattat beslut om 
åtgärder vid uppmärksammade 
brister i den interna kontrollen? 
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Nämnden har inte varit aktiv under året, varför granskning utgår. 
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