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Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar 

och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, 

kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan 

riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 

Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har x-nämndens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med 

tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.

2. Måluppfyllelse för verksamheten.

3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om 

förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av 

mål och budget 2019.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2019. I 

övrigt se “syfte och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).
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Inledning
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Kommunstyrelsen
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Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

2019-03-13 § 48

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

2018-06-07 § 103

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Delårsrapport 2019, avsnitt 3.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Budget 2019.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Delårsrapport 2019, avsnitt 3. 

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Kommunens styrsystem. Punkt 4.3 Uppföljning 

och kontroll.

b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi 

enligt direktiv?

Samtlig rapportering sker med undantag för 

ekonomisk månadsrapport vilket ska ske enligt 

direktiv. Kan endast se att detta skett från juni och 

framåt.

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

I delårsrapport och årsrapport.

d) Vidtar nämnden åtgärder för att nå 

måluppfyllelse?

Årsrapport 2019, avsnitt 3.

e) Är nämndens åtgärder tillräckliga för att nå 

måluppfyllelse?

Årsrapport 2019, avsnitt 3.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? 4 av 16 målindikatorer uppnås. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Resultat mot driftbudget: - 3,9 MNKR
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Avslutning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden kan inte i rimlig grad verifiera att nämndens 

verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 

2019.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan delvis verifiera att nämndens verksamhet har 

bedrivits på ett för ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

under år 2019. Resultat mot driftbudget:

- 3,9 MNKR

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-e

Nämnden kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade 

områden har varit tillräcklig under år 2019.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Att i enlighet med direktiv månadsrapportera till nämnd. 

● Vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå verksamhetsmål och budget i balans.
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Barn- och utbildningsnämnden
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Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

2019-01-10 § 4

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

2018-05-05 § 50

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Årsrapport 2019, avsnitt 3.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Årsrapport 2019, avsnitt 6.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Ja.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Kommunens styrsystem. Punkt 4.3 Uppföljning 

och kontroll.

b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi 

enligt direktiv?

Ja. 

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

I delårsrapport och årsrapport.

d) Vidtar nämnden åtgärder för att nå 

måluppfyllelse?

Exempelvis 2019-05-10 § 46.

e) Är nämndens åtgärder tillräckliga för att nå 

måluppfyllelse?

Budget har inte hållits. Samtidigt uppnås ej 12 av 

13 uppsatta mål (se 5a för förklaring). 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Når 1 av 13 mål (exkl. budget). Dock beslutades i 

nämndplan 2019 om målsättning som kraftigt 

översteg nuläget. 4 mål visar på en förbättring 

jämfört med tidigare. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Resultat mot driftbudget: - 6,4 MNKR
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Avslutning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden kan inte i  rimlig grad verifiera att nämndens 

verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 

2019.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan inte i rimlig grad verifiera att nämndens 

verksamhet har bedrivits på ett för ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt under år 2019. Resultat mot driftbudget:

- 6,4 MNKR

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-e

Nämnden kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade 

områden har varit tillräcklig under år 2019.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå verksamhetsmål och budget i balans.

● Vidta åtgärder för att säkerställa tillräcklig intern kontroll.  
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Kultur- och fritidsnämnden
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Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

2019-03-07 § 34

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

Våren 2019

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Budget 2019-2022, avsnitt 4.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Budget 2019-2022.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Nämndplan 2019-2020, avsnitt 4.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Kommunens styrsystem. Punkt 4.3 Uppföljning 

och kontroll.

b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi 

enligt direktiv?

Det sker med undantag för att protokollen inte 

visar på att någon Augustirapport presenterats 

enligt direktiv. 

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

I delårsrapport och årsrapport.

d) Vidtar nämnden åtgärder för att nå 

måluppfyllelse?

Kan ej tydligt urskiljas. 

e) Är nämndens åtgärder tillräckliga för att nå 

måluppfyllelse?

Underskottet blev större än vad prognosen i 

oktober förutspådde. Därav ej tillräckligt. 

Avseende andra mål kan åtgärder ej ursklijas.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Delvis. Dock beslutades 2019 att sätta mål vilka 

kraftig översteg nuläget. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Resultat mot driftbudget: - 1,6 MNKR



PwC

Marks kommun- Grundläggande granskning Mars2020

11

Avslutning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden kan i delvis verifiera att nämndens verksamhet har 

bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 2019.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan delvis verifiera att nämndens verksamhet har 

bedrivits på ett för ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

under år 2019. Resultat mot driftbudget:

- 1,6 MNKR

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-e

Nämnden kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade 

områden har varit tillräcklig under år 2019.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Att säkerställa att samtlig rapportering sker enligt direktiv.

● Vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå verksamhetsmål och budget i balans.
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Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

2019-01-30 § 4

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

2018-05-09 § 67

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Årsrapport 2019, avsnitt 3.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Budget 2019

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Årsrapport  2019

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Kommunens styrsystem. Punkt 4.3 Uppföljning 

och kontroll.

b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi 

enligt direktiv?

Ja.

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

I delårsrapport och årsrapport.

d) Vidtar nämnden åtgärder för att nå 

måluppfyllelse?

Kan ej tydligt ursklijas. Men utvecklingen de 

senaste tre åren pekar på det. 

e) Är nämndens åtgärder tillräckliga för att nå 

måluppfyllelse?

Utvecklingen de senaste tre åren pekar på det.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? 3 av 7 målindikatorer uppnås enligt årsrapport 

2019, avsnitt 3: Måluppföljning. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Resultat mot driftbudget: + 0,7 MNKR
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Avslutning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden kan delvis verifiera att nämndens verksamhet har 

bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 2019.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan  i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet 

har bedrivits på ett för ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

under år 2019. Resultat mot driftbudget:

+ 0,7 MNKR

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-e

Nämnden kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade 

områden har varit tillräcklig under år 2019.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå verksamhetsmål och budget i balans.
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Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

2019-01-31 § 3

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

2018-05-09 § 19

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Årsrapport 2019, avsnitt 3.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Budget 2019.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Årsrapport 2019, avsnitt 3.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Kommunens styrsystem. Punkt 4.3 Uppföljning 

och kontroll.

b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi 

enligt direktiv?

Ja.

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

I delårsrapport och årsrapport.

d) Vidtar nämnden åtgärder för att nå 

måluppfyllelse?

Årsrapport 2019, avsnitt 3.

e) Är nämndens åtgärder tillräckliga för att nå 

måluppfyllelse?

Årsrapport 2019, avsnitt 3.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Årsrapport 2019. avsnitt 3. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Resultat mot driftbudget: - 0,2 MNKR
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Avslutning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har 

bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 2019.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan  i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet 

har bedrivits på ett för ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

under år 2019. Resultat mot driftbudget:

- 0,2 MNKR

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-e

Nämnden kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade 

områden har varit tillräcklig under år 2019.
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Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

2019-02-04 § 14

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

2018-05-14 § 55

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Årsrapport 2019, avsnitt 3.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Budget 2019.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Årsrapport 2019, avsnitt 3.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Kommunens styrsystem. Punkt 4.3 Uppföljning 

och kontroll.

b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi 

enligt direktiv?

Ja.

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

I delårsrapport och årsrapport.

d) Vidtar nämnden åtgärder för att nå 

måluppfyllelse?

2019-10-14 § 112.

e) Är nämndens åtgärder tillräckliga för att nå 

måluppfyllelse?

Budget i balans har ej uppnåtts trots uppdrag. 

Kan ej urskiljas vilka åtgärder som vidtagits 

gällande andra mål.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? 5 av 12 målindikatorer är uppfyllda.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Resultat mot driftbudget: - 4,9 MNKR
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Avslutning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden kan delvis verifiera att nämndens verksamhet har 

bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 2019.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan inte i rimlig grad verifiera att nämndens 

verksamhet har bedrivits på ett för ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt under år 2019. Resultat mot driftbudget:

- 4,9 MNKR

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-e

Nämnden kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade 

områden har varit tillräcklig under år 2019.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå verksamhetsmål och budget i balans.
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Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

2019-02-04 § 13

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

2018-05-14 § 40

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Årsrapport 2019, avsnitt 3.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Budget 2019.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Årsrapport 2019, avsnitt 3.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Kommunens styrsystem. Punkt 4.3 Uppföljning 

och kontroll.

b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi 

enligt direktiv?

Sker med undantag för ekonomisk månadsrapport 

vilket ska ske enligt direktiv.

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

I delårsrapport och årsrapport. 

d) Vidtar nämnden åtgärder för att nå 

måluppfyllelse?

Nämnden når alla mål (exkl. budget)..

e) Är nämndens åtgärder tillräckliga för att nå 

måluppfyllelse?

Budget i balans har ej uppnåtts trots uppdrag. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Årsrapport 2019, avsnitt 3.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Resultat mot driftbudget: - 12,7 MNKR
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Avslutning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har 

bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 2019.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan inte i rimlig grad verifiera att nämndens 

verksamhet har bedrivits på ett för ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt under år 2019. Resultat mot driftbudget:

- 12,7 MNKR

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-e

Nämnden kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade 

områden har varit tillräcklig under år 2019.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå verksamhetsmål och budget i balans.
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Teknik- och servicenämnden
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Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

2018-12-19 § 118

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

2018-05-17 § 58

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Årsrapport 2019, avsnitt 3.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Budget 2019.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Årsrapport 2019, avsnitt 3.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Kommunens styrsystem. Punkt 4.3 Uppföljning 

och kontroll.

b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi 

enligt direktiv?

Ja.

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

I delårsrapport och årsrapport. 

d) Vidtar nämnden åtgärder för att nå 

måluppfyllelse?

Årsrapport 2019, avsnitt 3.

e) Är nämndens åtgärder tillräckliga för att nå 

måluppfyllelse?

Delvis. Över hälften av målindikatorerna är 

uppfyllda.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? 29 av 56 målindikatorer är uppfyllda.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Resultat mot driftbudget: + 2,4 MNKR
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Avslutning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden kan delvis verifiera att nämndens verksamhet har 

bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 2019.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har 

bedrivits på ett för ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

under år 2019. Resultat mot driftbudget:

+ 2,4  MNKR

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-e

Nämnden kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade 

områden har varit tillräcklig under år 2019.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Att vidta åtgärder för att uppnå de 17 av 56 målindikatorer som inte uppnås. Att specificera vilket år dessa mål 

senast ska uppnås.
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Överförmyndarnämnden
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Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

Antagen 2019-05-06. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

Antagen.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Ja. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Nämnden har en fastställd budgetram. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? E/T Kan ej bedömas. 

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

E/T Kan ej bedömas. 

b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi 

enligt direktiv?

E/T Kan ej bedömas. Rapportering till nämnden sker 

av ekonomi i april, delårsrapport, oktober samt 

årsrapport. Rapportering av verksamhet sker 

löpande. 

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

E/T Kan ej bedömas. 

d) Vidtar nämnden åtgärder för att nå 

måluppfyllelse?

E/T Kan ej bedömas. 

e) Är nämndens åtgärder tillräckliga för att nå 

måluppfyllelse?

E/T Kan ej bedömas. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? E/T Kan ej bedömas. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? E/T Kan ej bedömas. 

Följande granskning av överförmyndarnämnden baseras på en protokoll-läsning av ordförande revisorerna i Marks kommun. Faktiskt protokoll har inte granskats. 
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Avslutning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

E/T Kan ej bedömas. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

E/T
Kan ej bedömas. Nämnden har en fastställd budget. 

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-e

Nämnden kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade 

områden har varit tillräcklig under år 2019. Internkontrollplan 

antogs 2019-05-06 med inriktning på myndighetsutövning. 
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Valnämnden
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Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

Nämndplan antogs 2018-10-23 §56.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

Ingår i nämndplanen. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Ingår i nämndplanen. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Nämnden har en fastställd budgetram. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Ja, mätindikatorer och målvärde specificeras. 

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Saknas instruktion för rapportering till nämnden. 

b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi 

enligt direktiv?

Rapportering sker av ekonomi och verksamhet i 

april, delårsrapport augusti, samt oktoberrapport. 

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

Ja, exempelvis §41 2019-09-10 Revisionsrapport 

Grundläggande granskning valnämnden 2018. 

Inga behov för åtgärder redovisas i april- eller 

oktoberrapport. 

d) Vidtar nämnden åtgärder för att nå 

måluppfyllelse?

Inga behov av åtgärder redovisas i april eller 

oktober-rapport, trots det uppnås inte samtliga 

indikatorer. 

e) Är nämndens åtgärder tillräckliga för att nå 

måluppfyllelse?

Nämndens åtgärder för måluppfyllelse bedöms 

som delvis tillräckliga. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Av nämndens tre indikatorer för de två målen 

bedöms 1 uppnås och 2 delvis uppnås.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Nämnden redovisar ett positivt resultat gentemot 

budget om 506 tkr. 
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Avslutning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden kan delvis verifiera att nämndens verksamhet har 

bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 2019.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har 

bedrivits på ett för ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

under år 2019. Resultat mot driftbudget: + 0,5  MNKR

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-e

Nämnden kan delvis verifiera att den interna kontrollen inom 

granskade områden har varit tillräcklig under år 2019.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå verksamhetsmål.

● Vidta åtgärder för att säkerställa tillräcklig intern kontroll.  
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Följande rekommendationer ges till styrelse och nämnder efter genomförd grundläggande granskning 2019:

● Att i enlighet med direktiv månadsrapportera till nämnd. 

● Vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå verksamhetsmål och budget i balans.

● Vidta åtgärder för att säkerställa tillräcklig intern kontroll.  

Flertalet nämnder följer inte fastställt direktiv avseende månadsrapportering till nämnd. För att nämnd skall ges möjlighet 

att följa upp verksamheterna behöver de nås av information kring förvaltningarna. 

Vidare har flera nämnder budgetunderskott och når inte fastställda verksamhetsmål. För att säkerställa god ekonomisk 

hushållning är en budget i balans ett krav. Om en budget i balans ej prognostiseras uppnås bör åtgärder redovisas och 

följas upp av ansvarig nämnd. 

Att inte verksamhetsmål uppnås vid årets slut kan bero på flera orsaker, men det är av vikt att följa upp och analysera de 

anledningar som föreligger och förklaringar som ges. I vissa fall saknas mätindikatorer, vilket gör bedömning svår. I andra 

fall saknas tidsbegränsning för genomförande av verksamhetsmål. Att ge rätt förutsättningar för att arbeta med 

verksamhetsmål och dess uppföljning är essentiellt för måluppfyllelse. 

Slutligen, för vissa nämnder saknas dokumenterad riskanalys. En riskanalys är ett viktig verktyg för att bedöma 

verksamhetens risker, och prioritera insatser. 

Vi ger i och med detta styrelse och nämnder rekommendationen att 

➔ från central nivå säkerställa att direktiv som fastställts i reglemente efterlevs i samtliga nämnder och 

förvaltningar. 

➔ skapa tydliga mål och uppföljningar av dessa. 

➔ fastställa att riskanalyser genomförs och dokumenteras för samtliga nämnder och deras verksamheter. 
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1. Styrelsens och nämndernas uppföljning av verksamhet med avseende på fullmäktiges policys och riktlinjer -

Styrelsen och nämnder rekommenderas 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. 

Vår granskning har inte kommit i kontakt med en plan, som komplement till nämndplanen, avseende uppföljning 

alternativt att detta moment har inarbetats i nämndplanen.

1. Styrelsens och nämnders arbete med intern kontroll - Styrelsen rekommenderas att tydliggöra hur arbete med 

intern kontroll ska hanteras på en strategisk nivå. 

Vår granskning har inte upptäckt att ett tydliggörande avseende internkontroll från kommunstyrelsens sida.

1. Protokoll och ärendeberedning -

a. Styrelse och nämnder bör överväga att notera resultatet av den ekonomiska uppföljningen direkt i 

protokollet.

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

c. Styrelse och nämnder bör inleda varje sammanträde med prövning av jäv.

d. Styrelse och nämnden bör harmonisera skrivelse i protokoll när jävsituationer uppstår enligt den modell som 

TSN använder.

Vår granskning har identifierat följande:

a) resultatet av ekonomisk uppföljning noteras ej i protokollet.

b) reservation mot godkända beslut framgår av protokoll.

c) prövning av jäv genomförs ej enligt protokoll.
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