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Yttrande över revisionsrapport ”Grundläggande granskning av 

nämnder år 2019” 

I missivskrivelse till rubricerad rapport önskar de förtroendevalda revisorerna skriftligt 

svar från kommunstyrelsen senast 2020-06-19 avseende hur de utvecklingsområden som 

påtalas i revisionsrapporten avses åtgärdas. 

I revisionsrapporten framgår att syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett 

underlag till uttalande i den årliga revisionsberättelsen. Granskningen omfattar tre 

områden: 

1. Styrning, kontroll och åtgärder. (tillräcklig intern kontroll) 

2. Måluppfyllelse för verksamheten. (ändamålsenlighet) 

3. Måluppfyllelse för ekonomin. (ekonomiskt tillfredsställande) 

I rapporten ställs 12 revisionsfrågor med vidhängande bedömning och noteringar till varje 

fråga. Bedömningen är utförd i en färgskala; grön, gul och röd. Två av frågorna är 

bedömda röda, resterande gröna. 

Därefter görs en revisionell bedömning, i färgskala med kommentarer, för de ovan 

granskade områdena. Bedömningen har resulterat i en färg vardera.  

Vad avser området ”Måluppfyllelse för verksamheten” är bedömningen röd. Som 

kommentar står bl a att inget av målen uppfylls. Bedömningen delas ej av 

kommunstyrelsen då ett av målen uppfylls helt. Kopplat till bedömningen återfinns 

rekommendationer. Vad avser måluppfyllelse rekommenderas att ”säkerställa det löpande 

arbetet med uppsatta verksamhetsmål i syfte att uppnå måluppfyllelse”. 

Kommunstyrelsen, tillika social- och bildningsnämnd, får återrapportering vid flera 

tillfällen. Dels i delårsrapporten, dels i årsredovisningen och dels i återkommande av 

rapporteringar i enlighet med verksamheternas ”årshjul”. Det sistnämnda har utvecklats i 

positiv riktning under 2019, främst inom bildningsverksamheten. Även inom sociala 

verksamheten har förvaltningen påbörjat en utveckling likt bildningsverksamheten. 

Vad avser området ” Styrning, kontroll och åtgärder” (tillräcklig intern kontroll) är 

bedömningen gul. Tolkningen är att det ges gul färg, och ej grön, för att ”årsredovisningen 

visar att inget av de åtta målen för verksamheten uppfylls helt”. Kommunstyrelsen delar 

inte den bedömningen. Ett av målen uppfylls helt. Kopplat till bedömningen återfinns 



rekommendationer. Vad avser intern kontroll rekommenderas att ”säkerställa löpande 

återrapportering av arbetet med den interna kontrollen i enlighet med 

kommunövergripande styrdokument”.  

Även inom detta område sker återrapportering i delårsrapport och årsredovisningen. Vidare 

antas en internkontrollplan för respektive år som återrapporteras efter årets slut. Även detta 

område är del av verksamheternas årshjul. 

Måluppfyllelsen i sig är låg. Ett sätt att öka måluppfyllelsen är att ha lägre ambitionsnivåer. 

Ett annat är att systematiskt och långsiktigt arbeta för en ökad måluppfyllelse. 

Kommunstyrelsen har valt det sistnämnda alternativet. 

 

 

 


