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Sammanfattande revisionell bedömning
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För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnder: 

5

Rekommendationer

Rekommendation KS BUN KFN MN PBN SN TSN ÄN

Tydliggöra att nämnden vidtar tydliga åtgärder för att nå mål för 
verksamheten. x x x

Tydliggöra att nämnden vidtar tydliga åtgärder för att nå mål för 
ekonomin. x

Säkerställa att nämnden når fastställda mål för verksamheten. x x x x x

Säkerställa att nämnden når fastställda mål för ekonomin. x x x x

Dokumentera genomförd riskanalys vid framtagande av 
internkontrollplan.  x x x x x x x



Inledning
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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 kommunstyrelsens och nämndernas 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 2020.

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2020. I övrigt se 
“syfte och revisionsfrågor”.
Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).
Valnämnden exkluderas i granskningen då deras verksamhet inte bedöms som väsentlig under 2020. 
Överförmyndarnämnden granskas i särskild ordning. 
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Inledning



Kommunstyrelsen
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett delvis ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Styrelsen redovisar ett underskott  mot driftbudget: -12,8 MSEK. 
Stöd för underskottet finns dock i politiska beslut.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d
Tilläggstjänst intern kontroll 

Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har varit 
delvis tillräcklig under år 2020.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:

● Inga rekommendationer lämnas.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en plan för sin 
verksamhet?

2019-12-18 §227 Nämndplan 2020-2021 för 
kommunstyrelsen

2. Budget a) Har styrelsen antagit en budget för sin 
verksamhet?

2019-10-30 §181 Budget 2020-2023 för Marks 
kommun. I nämndplanen ingår driftbudget. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för styrelsens 
verksamhet?

Nämndplan

b) Finns mål formulerade för styrelsens 
ekonomi?

Budget 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har styrelsen upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Ingår i nämndplan. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Månadsrapportering ekonomi. Rapport april, 
augusti, oktober enligt mall. Delårsrapport augusti 
fokuserar på måluppfyllelse. 

c) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Utifrån lämnad rapportering kan ej utläsas att 
styrelsen vidtar tydliga åtgärder för att nå mål för 
verksamheten. 

d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Utifrån lämnad rapportering kan utläsas att 
styrelsen vidtar tydliga åtgärder för att nå mål för 
ekonomin. 
Styrelsen prognostiserar ett underskott (-4,4 
mnkr)

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten? Styrelsen bedömer att grunduppdraget uppfylls 
delvis. Av styrelsens 15 indikatorer bedöms 3 som 
uppfyllda, 4 som delvis och 8 som ej uppfyllda. 

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? -12,8 mnkr *

* Kommunstyrelsens ekonomi påverkades under året av covidkostnader -3,2 mnkr, förstudier och detaljplaner -1,3 mnkr och tidigarelagda 
kostnader -9,6 mnkr. Samtliga dessa poster saknade budget men hade stöd i politiska beslut (2020-05-27 §106, 2020-06-15 §129). Rensat för 
posterna redovisade styrelsen ett överskott om 1,3 mnkr.
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Intern kontroll - Kommunstyrelsen

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

41. Riskanalys a) Har riskanalys utförts i enlighet med 
fullmäktiges direktiv? 

Riskanalys har genomförts enligt internkontroll-plan 
i nämndplan.Direktiv saknas. 

b) Finns en dokumenterad riskanalys för 
intern kontroll?

Riskanalysen dokumenterad. 

42. Plan för intern 
kontroll

a) Har plan upprättats i enlighet med 
fullmäktiges direktiv? ET Fullmäktige har inte tagit fram direktiv. 

b) Har styrelsen antagit plan för innevarande 
år?

Ingår i fastställd nämndplan. 

c) Är planen heltäckande, dvs. omfattar den 
förekommande risker av olika slag?

43. Rapportering a) Har styrelsen upprättat direktiv för 
rapportering?

Ingår i nämndplan. 

b) Sker rapportering till styrelsen enligt 
direktiv?

Rapportering översiktligt vid delårsrapport samt 
årsredovisning, samt aprilrapport nästkommande 
år. 

c) Fokuserar rapportering på resultat och 
analys?

d) Vidtar styrelsen vid behov åtgärder utifrån 
lämnad rapportering? ET Styrelsen har inte sett behov av att vidta åtgärder. 

e) Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i 
enlighet med fullmäktiges direktiv?



Barn och utbildningsnämnd
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett delvis ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Resultat mot driftbudget: +1,1 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d
Tilläggstjänst intern kontroll 

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
delvis tillräcklig under år 2020.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Tydliggöra att nämnden vidtar tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten. 
● Dokumentera riskanalys vid framtagande av internkontrollplan. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

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

2019-12-12 §128 nämndplan 2020

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

2019-12-12 §128 nämndplan 2020

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Ingår i nämndplan 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Ingår i nämndplan

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Ingår i nämndplan. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Ekonomisk uppföljning månadsvis. Vidare 
rapporter april och oktober, delår augusti samt 
årsbokslut. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Utifrån lämnad rapportering kan ej utläsas att 
nämnden vidtar tydliga åtgärder för att nå mål för 
verksamheten. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Nämnden vidtar tydliga åtgärder för att nå mål för 
ekonomin. Nämnden redovisas vid delår 20-08 ett 
underskott om 10 mnkr. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? 9 indikatorer bedöms som uppfyllda, 9 som delvis 
uppfyllda, 9 som ej uppfyllda och 2 bedöms ej. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? +1,1 mnkr
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Tillägg: Intern kontroll - Barn- och utbildningsnämnden

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

41. Riskanalys a) Har riskanalys utförts i enlighet med 
fullmäktiges direktiv? 

Riskanalys har genomförts enligt internkontroll-plan 
i nämndplan.Direktiv saknas. 

b) Finns en dokumenterad riskanalys för 
intern kontroll?

Riskanalysen dokumenteras ej. 

42. Plan för intern 
kontroll

a) Har plan upprättats i enlighet med 
fullmäktiges direktiv? ET Fullmäktige har inte tagit fram direktiv. 

b) Har nämnden antagit plan för innevarande 
år?

Ingår i fastställd nämndplan. 

c) Är planen heltäckande, dvs. omfattar den 
förekommande risker av olika slag?

43. Rapportering a) Har nämnden upprättat direktiv för 
rapportering till nämnden?

Ingår i nämndplan. 

b) Sker rapportering till nämnden enligt 
direktiv?

Rapportering översiktligt vid delårsrapport samt 
årsredovisning, samt aprilrapport nästkommande 
år. 

c) Fokuserar rapportering på resultat och 
analys?

d) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån 
lämnad rapportering? ET Nämnden har inte sett behov av att vidta åtgärder. 

e) Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i 
enlighet med fullmäktiges direktiv? ET Direktiv saknas. 



Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett delvis ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Resultat mot driftbudget: -4 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d
Tilläggstjänst intern kontroll 

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har inte 
delvis varit tillräcklig under år 2020.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Tydliggöra att nämnden vidtar tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten. 
● Dokumentera riskanalys vid framtagande av internkontrollplan
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

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

2019-12-12 §137 Nämndplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2020

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

2019-12-12 §137 Nämndplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2020

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Ingår i nämndplan 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Ingår i nämndplan

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Ingår i nämndplan. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Ekonomisk uppföljning månadsvis. Vidare 
rapporter april och oktober, delår augusti samt 
årsbokslut. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Utifrån lämnad rapportering kan ej utläsas att 
nämnden vidtar tydliga åtgärder för att nå mål för 
verksamheten. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Nämnden vidtar tydliga åtgärder för att nå mål för 
ekonomin. Nämnden redovisas ett underskott vid 
20-08 om 1,6 mnkr. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Nämndens bedömer att grunduppdraget uppfylls 
delvis. Av nämndens 6 indikatorer bedöms 2 som 
uppfyllda, 1 som delvis och 3 som ej uppfyllda. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? -4 mnkr *

* Nämndens påverkan från covid-19 var -3,9 mnkr. Tidigarelagda åtgärder utgjorde -2,1 mnkr.
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Tillägg: Intern kontroll - Kultur- och fritidsnämnden

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

41. Riskanalys a) Har riskanalys utförts i enlighet med 
fullmäktiges direktiv? 

Riskanalys har genomförts enligt internkontroll-plan 
i nämndplan.Direktiv saknas. 

b) Finns en dokumenterad riskanalys för 
intern kontroll?

Riskanalysen dokumenteras ej. 

42. Plan för intern 
kontroll

a) Har plan upprättats i enlighet med 
fullmäktiges direktiv? ET Fullmäktige har inte tagit fram direktiv. 

b) Har nämnden antagit plan för innevarande 
år?

Ingår i fastställd nämndplan. 

c) Är planen heltäckande, dvs. omfattar den 
förekommande risker av olika slag?

43. Rapportering a) Har nämnden upprättat direktiv för 
rapportering till nämnden?

Ingår i nämndplan. 

b) Sker rapportering till nämnden enligt 
direktiv?

Rapportering översiktligt vid delårsrapport samt 
årsredovisning, samt aprilrapport nästkommande 
år. 

c) Fokuserar rapportering på resultat och 
analys?

d) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån 
lämnad rapportering? ET Nämnden har inte sett behov av att vidta åtgärder. 

e) Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i 
enlighet med fullmäktiges direktiv? ET Direktiv saknas. 



Miljönämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Resultat mot driftbudget: -1,5 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d
Tilläggstjänst intern kontroll 

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under år 2020.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Säkerställa att fastställda mål för ekonomi uppnås.  
● Dokumentera riskanalys vid framtagande av internkontrollplan
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

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

2019-12-12 §65. Nämndplan finns framtagen. 

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

2019-12-12 §65. Budget ingår i nämndplan. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

ingår i nämndplan. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

ingår i nämndplan. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

ingår i nämndplan. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Rapportering sker av april-rapport, 
oktoberrapport, samt delårs- och årsbokslut. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Nämnden vidtar tydliga åtgärder för att nå mål för 
verksamheten - begär rapport av förvaltningschef 
för särskilda uppdrag. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Nämnden vidtar tydliga åtgärder för att nå mål för 
ekonomin- begär om ramtillskott. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Av nämndens 9 indikatorer bedöms 7 som 
uppfyllda, 1 som delvis och 1 som ej uppfyllt. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? -1,5 mnkr *

* Miljönämndens totala nettokostnader överstiger tilldelad budgetram med -1,5 mnkr. Av detta utgör -0,4 mnkr kostnader för tidigarelagda 
inköp och satsningar. Det resterande underskottet på -1,1 mnkr utgörs av minskade intäkter på -3,1 mnkr som till viss del vägts upp genom ett 
överskott på kostnadssidan om 2 mnkr. Intäktsbortfallet kan framförallt härledas till covid-19 pandemin, vakanser samt införande av nytt 
verksamhetssystem. 
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Tillägg: Intern kontroll - Miljönämnden

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

41. Riskanalys a) Har riskanalys utförts i enlighet med 
fullmäktiges direktiv? 

Riskanalys har genomförts enligt internkontroll-plan 
i nämndplan.Direktiv saknas. 

b) Finns en dokumenterad riskanalys för 
intern kontroll?

Riskanalysen dokumenteras ej. 

42. Plan för intern 
kontroll

a) Har plan upprättats i enlighet med 
fullmäktiges direktiv? ET Fullmäktige har inte tagit fram direktiv. 

b) Har nämnden antagit plan för innevarande 
år?

Ingår i fastställd nämndplan. 

c) Är planen heltäckande, dvs. omfattar den 
förekommande risker av olika slag?

43. Rapportering a) Har nämnden upprättat direktiv för 
rapportering till nämnden?

Ingår i nämndplan. 

b) Sker rapportering till nämnden enligt 
direktiv?

Rapportering översiktligt vid delårsrapport samt 
årsredovisning, samt aprilrapport nästkommande 
år. 

c) Fokuserar rapportering på resultat och 
analys?

d) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån 
lämnad rapportering? ET Nämnden har inte sett behov av att vidta åtgärder. 

e) Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i 
enlighet med fullmäktiges direktiv? ET Direktiv saknas. 



Plan- och byggnadsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett delvis ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Resultat mot driftbudget: +2,6 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d
Tilläggstjänst intern kontroll 

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under år 2020.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Dokumentera riskanalys vid framtagande av internkontrollplan
.   
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

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

2019-12-11 §168 nämndplan 2020

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

2019-12-11 §168 nämndplan 2020

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Ingår i nämndplan. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Ingår i nämndplan. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Ingår i nämndplan. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Rapportering sker av april-rapport, 
oktoberrapport, samt delårs- och årsbokslut. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten? ET Nämndens samlade bedömning är att nämnden 

kommer uppfylla sina uppdrag i hög grad. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin? ET Nämnden prognostiserar ett överskott. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Nämndens bedömer att grunduppdraget uppfylls i 
hög utsträckning. Av nämndens 9 indikatorer 
bedöms 3 som uppfyllda, 1 som delvis, 2 som ej 
uppfyllda och tre mäts ej. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? +2,6 mnkr
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Tillägg: Intern kontroll - Plan- och byggnadsnämnden

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

41. Riskanalys a) Har riskanalys utförts i enlighet med 
fullmäktiges direktiv? 

Riskanalys har genomförts enligt internkontroll-plan 
i nämndplan.Direktiv saknas. 

b) Finns en dokumenterad riskanalys för 
intern kontroll?

Riskanalysen dokumenteras ej. 

42. Plan för intern 
kontroll

a) Har plan upprättats i enlighet med 
fullmäktiges direktiv? ET Fullmäktige har inte tagit fram direktiv. 

b) Har nämnden antagit plan för innevarande 
år?

Ingår i fastställd nämndplan. 

c) Är planen heltäckande, dvs. omfattar den 
förekommande risker av olika slag?

43. Rapportering a) Har nämnden upprättat direktiv för 
rapportering till nämnden?

Ingår i nämndplan. 

b) Sker rapportering till nämnden enligt 
direktiv?

Rapportering översiktligt vid delårsrapport samt 
årsredovisning, samt aprilrapport nästkommande 
år. 

c) Fokuserar rapportering på resultat och 
analys?

d) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån 
lämnad rapportering? ET Nämnden har inte sett behov av att vidta åtgärder. 

e) Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i 
enlighet med fullmäktiges direktiv? ET Direktiv saknas. 



Socialnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett delvis ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Resultat mot driftbudget: +0,6  MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d
Tilläggstjänst intern kontroll 

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
delvis tillräcklig under år 2020.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Säkerställa att verksamheten når fastställda mål. 
● Dokumentera riskanalys vid framtagande av internkontrollplan
●
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

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

2019-12-09 §146 Nämndplan 

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

2019-12-09 §146 Nämndplan 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Ingår i nämndplan. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Ingår i nämndplan. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Ingår i nämndplan. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Rapportering sker av april-rapport, 
oktoberrapport, samt delårs- och årsbokslut. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten? ET Nämndens samlade bedömning är att nämnden 

kommer uppfylla sina uppdrag i hög grad. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Nämnden vidtar tydliga åtgärder för att nå mål för 
ekonomin - godkänner underskott och begär KS 
att hemställa till KF om utökad ram. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Av nämndens 17 indikatorer för de 3 strategiska 
områdena bedöms 9 som uppfyllda, 3 som delvis, 
och 4 som ej uppfyllda. En indikator bedöms ej. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? +0,6 mnkr 
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Tillägg: Intern kontroll - Socialnämnden

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

41. Riskanalys a) Har riskanalys utförts i enlighet med 
fullmäktiges direktiv? 

Riskanalys har genomförts enligt internkontroll-plan 
i nämndplan.Direktiv saknas. 

b) Finns en dokumenterad riskanalys för 
intern kontroll?

Riskanalysen dokumenteras ej. 

42. Plan för intern 
kontroll

a) Har plan upprättats i enlighet med 
fullmäktiges direktiv? ET Fullmäktige har inte tagit fram direktiv. 

b) Har nämnden antagit plan för innevarande 
år?

Ingår i fastställd nämndplan. 

c) Är planen heltäckande, dvs. omfattar den 
förekommande risker av olika slag?

43. Rapportering a) Har nämnden upprättat direktiv för 
rapportering till nämnden?

Ingår i nämndplan. 

b) Sker rapportering till nämnden enligt 
direktiv?

Rapportering översiktligt vid delårsrapport samt 
årsredovisning, samt aprilrapport nästkommande 
år. 

c) Fokuserar rapportering på resultat och 
analys?

d) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån 
lämnad rapportering? ET Nämnden har inte sett behov av att vidta åtgärder. 

e) Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i 
enlighet med fullmäktiges direktiv? ET Direktiv saknas. 



Teknik- och servicenämnd 
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett delvis ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

 Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Resultat mot driftbudget: -1,9 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d
Tilläggstjänst intern kontroll 

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
delvis tillräcklig under år 2020.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Dokumentera riskanalys vid framtagande av internkontrollplan
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

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

2019-12-12 §124 Nämndplan 2020

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

2019-12-12 §124 Nämndplan 2020

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Ingår i nämndplan. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Ingår i nämndplan. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Ingår i nämndplan. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Rapportering sker av april-rapport, 
oktoberrapport, samt delårs- och årsbokslut. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten? ET Nämndens samlade bedömning är att nämnden 

kommer uppfylla sina uppdrag i hög grad. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin? ET Nämndens prognostiserar ett överskott.  

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Nämndens bedömer att grunduppdraget uppfylls i 
hög utsträckning. Av nämndens 62 indikatorer 
bedöms 30 som uppfyllda, 12 som delvis och 20 
som ej uppfyllda. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? -1,9 mnkr *

* Nämnden hade genom fullmäktigebeslut möjlighet att tidigarelägga satsningar och inköp med 4 mnkr utöver budgeten, utfallet för de 
tidigarelagda åtgärderna blev -2,9 mnkr och förklarar därmed hela underskottet. Nämndens påverkan från covid-19 var netto -1,3 mnkr.
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Tillägg: Intern kontroll - Teknik- och servicenämnd

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

41. Riskanalys a) Har riskanalys utförts i enlighet med 
fullmäktiges direktiv? 

Riskanalys har genomförts enligt internkontroll-plan 
i nämndplan.Direktiv saknas. 

b) Finns en dokumenterad riskanalys för 
intern kontroll?

Riskanalysen dokumenteras ej. 

42. Plan för intern 
kontroll

a) Har plan upprättats i enlighet med 
fullmäktiges direktiv? ET Fullmäktige har inte tagit fram direktiv. 

b) Har nämnden antagit plan för innevarande 
år?

Ingår i fastställd nämndplan. 

c) Är planen heltäckande, dvs. omfattar den 
förekommande risker av olika slag?

43. Rapportering a) Har nämnden upprättat direktiv för 
rapportering till nämnden?

Ingår i nämndplan. 

b) Sker rapportering till nämnden enligt 
direktiv?

Rapportering översiktligt vid delårsrapport samt 
årsredovisning, samt aprilrapport nästkommande 
år. 

c) Fokuserar rapportering på resultat och 
analys?

d) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån 
lämnad rapportering? ET Nämnden har inte sett behov av att vidta åtgärder. 

e) Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i 
enlighet med fullmäktiges direktiv? ET Direktiv saknas. 



Äldreomsorgsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Resultat mot driftbudget: +4,1 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d
Tilläggstjänst intern kontroll 

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under år 2020.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Dokumentera riskanalys vid framtagande av internkontrollplan
●  
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

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

2019-12-09 §125 Nämndplan 2020

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

2019-12-09 §125 Nämndplan 2020

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Ingår i nämndplan. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Ingår i nämndplan. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Ingår i nämndplan. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Rapportering sker av april-rapport, 
oktoberrapport, samt delårs- och årsbokslut. 
Verksamhetsuppföljning sker månadsvis en 
månad släpande. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten? ET

Nämndens samlade bedömning är att nämnden 
kommer uppfylla sina uppdrag i hög grad. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Nämnden vidtar åtgärder för att nå mål för 
ekonomin - begär KS att hemställa till KF om 
ersättning maa covid-19. Nämnden 
prognostiserar ett underskott. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Av nämnden 9 indikatorer till de tre strategiska 
områdena bedöms 7 som uppfyllda, en som 
delvis och en som ej uppfyllt. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? +4,1 mnkr 
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Tillägg: Intern kontroll - Äldreomsorgsnämnden

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

41. Riskanalys a) Har riskanalys utförts i enlighet med 
fullmäktiges direktiv? 

Riskanalys har genomförts enligt internkontroll-plan 
i nämndplan.Direktiv saknas. 

b) Finns en dokumenterad riskanalys för 
intern kontroll?

Riskanalysen dokumenteras ej. 

42. Plan för intern 
kontroll

a) Har plan upprättats i enlighet med 
fullmäktiges direktiv? ET Fullmäktige har inte tagit fram direktiv. 

b) Har nämnden antagit plan för innevarande 
år?

Ingår i fastställd nämndplan. 

c) Är planen heltäckande, dvs. omfattar den 
förekommande risker av olika slag?

43. Rapportering a) Har nämnden upprättat direktiv för 
rapportering till nämnden?

Ingår i nämndplan. 

b) Sker rapportering till nämnden enligt 
direktiv?

Rapportering översiktligt vid delårsrapport samt 
årsredovisning, samt aprilrapport nästkommande 
år. 

c) Fokuserar rapportering på resultat och 
analys?

d) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån 
lämnad rapportering? ET Nämnden har inte sett behov av att vidta åtgärder. 

e) Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i 
enlighet med fullmäktiges direktiv? ET Direktiv saknas. 



Bilaga: Sammanställning av 
revisionsfrågor för alla 
revisionsobjekt
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Sammanställning revisionsfrågor, bastjänst
Revisionsfråga KS BUN KFN MN PBN SN TSN ÄN

1. Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?

2. Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?

3. Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?

4. Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?

5. Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

6. Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

7. Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

8. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för 
verksamheten? ET ET ET ET

9. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för 
ekonomin? ET ET

10. Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?

11. Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?
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Sammanställning revisionsfrågor, bastjänst
Revisionsfråga KS BUN KFN MN PBN SN TSN ÄN

41. Riskanalys a) Har riskanalys utförts i enlighet med fullmäktiges direktiv? 

b) Finns en dokumenterad riskanalys för intern kontroll?

42. Plan för intern kontroll a) Har plan upprättats i enlighet med fullmäktiges direktiv? 
ET ET ET ET ET ET ET ET

b) Har nämnden antagit plan för innevarande år?

c) Är planen heltäckande, dvs. omfattar den förekommande risker av 
olika slag?

43. Rapportering a) Har nämnden upprättat direktiv för rapportering till nämnden?

b) Sker rapportering till nämnden enligt direktiv?

c) Fokuserar rapportering på resultat och analys?

d) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån lämnad rapportering?
ET ET ET ET ET ET ET ET

e) Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i enlighet med fullmäktiges 
direktiv? ET ET ET ET ET ET ET ET
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