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Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2020 

Under verksamhetsåret 2020 har Vaxholms stads revisorer granskat de verksamheter som bed-

rivs inom kommunstyrelsen och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten för 

granskningarna har varit att pröva om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den in-

terna kontrollen inom nämnderna har varit tillräcklig. 

 

Revisorerna lyder direkt under Kommunfullmäktige med ett anslag för år 2020 på 780 tkr. 

 

Revisorer för granskning av 2020 års verksamheter har varit: 

 

Anders Haglund, ordförande  

Ingrid Ekstedt 

Jan Eriksson 

Elisabeth Oldengren 

Tommy Nee 

Lars Siggelin 

Ingemar Visteus 

 

Revisionen utförs på Kommunfullmäktiges uppdrag av förtroendevalda revisorer med biträde 

av yrkesrevisorer inom ramen för gällande reglemente och god revisionssed. För fullgörande 

av revisionen har revisorerna biträtts av PwC.  

 Lekmannarevision 

Granskningen av Vaxholms Vatten AB har utförts av lekmannarevisor Anders Haglund. 

Granskningen av Vaxholm Smeden 3 AB och Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB har utfört 

av lekmannarevisor Jan Eriksson.  

 

Roslagsvatten AB har granskats av lekmannarevisor Anders Haglund tillsammans med ut-

sedda lekmannarevisorer i Ekerö, Knivsta, Vallentuna och Österåkers kommuner. Samtliga 

granskningar har skett tillsammans med yrkesrevisor.  

 

Granskningarna har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksam-

het. Det innebär att lekmannarevisorerna planerat och genomfört granskningarna för att i rim-

lig grad försäkra sig om att bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekono-
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misk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagens interna kontroll är tillräcklig. Gransk-

ningarna har utgått från de beslut bolagens ägare fattat och har inriktats på att granska att be-

sluten verkställts samt att verksamheterna håller sig inom de ramar som bolagsordningen 

anger. 

 

Tabell 1 Sammanställning över lekmannarevisorer i kommunala bolag 

Bolag Lekmannarevisor 

Roslagsvatten AB Anders Haglund och Tommy Nee (ersättare) 

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB Jan Eriksson och Ingemar Visteus (ersättare) 

Vaxholm Smeden 3 AB Jan Eriksson och Ingemar Visteus (ersättare) 

Vaxholmsvatten AB Anders Haglund och Tommy Nee (ersättare) 

 Gemensamma nämnder  

I revisorernas granskningsuppdrag ingår även den med Täby kommun gemensamma nämnden 

Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) samt den med Värmdö kommun ge-

mensamma Överförmyndarnämnden. Anders Haglund och Tommy Nee har varit kontaktrevi-

sorer mot SRMH och Ingrid Ekstedt och Lars Siggelin har varit kontaktrevisorer mot Överför-

myndarnämnden. 

 Kommunrevisorernas granskningsinsatser, dialogmöten och övrig 

informationsinsamling under 2020: 

 Verksamhetsrevision som granskar verksamhetens måluppfyllelse avseende innehåll 

och resultat inom fastställda ekonomiska ramar. Här ingår också uppföljning och ut-

värdering av verksamhetens organisation med administrativa föreskrifter vad gäller 

delegation av beslut och rutiner för övergripande kontroll och rapportering. 

 Granskning av delårsbokslut, årsredovisning och löpande redovisning. 

 Revisorerna har under året följt verksamheterna genom handlingar och protokoll från 

Kommunstyrelsen och nämnderna. 

 Revisorerna har under revisionsåret 2020 haft 15 sammanträden, slutrevisionen inräk-

nad. Möten har även hållits löpande med ledande politiker och tjänstemän. Under 

2020 har dialogmöten genomförts med Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämn-

den, Stadsbyggnadsnämnden, Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Kommunsty-

relsen.  

 Nytt för i år är att revisionen till dessa möten begärt skriftliga svars på de frågeställ-

ningar som skickats ut inför dessa möten. Svaren har också förankrats i respektive 



  Bilaga 1 
Revisorerna i Vaxholms stad   

 

Sida 3 av 11 

 

 

nämnd inför mötena som hållits under året. Syftet med att begära in skriftliga, förank-

rade svar innan mötena har varit att möjliggöra en fördjupad diskussion vid mötena 

och minska risken för missförstånd. 

 Revisionen har under året haft två överläggningar med kommunfullmäktiges presi-

dium. 

 Specifika dialoger rörande vissa frågor med Kommunstyrelsens presidium. 

 

 Besvarande av frågor från invånare. 
 

Kommunrevisorernas arbetsformer  

Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under ett revisionsår från ris-

kanalys och planering av granskningsinsatser till uttalandet i revisionsberättelsen. Revisions-

processen är avslutad när fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är upp-

delad i tre delar – planera, granska och pröva. Revisorerna har ansvar för hela revisionsproces-

sen och beställer de granskningar m m som ska genomföras av yrkesrevisorer. 

 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 

 Sammanfattning 

PwC har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för 

räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.  

 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL)1 bedöma om resultatet i årsre-

dovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om rä-

kenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Räkenskaperna och årsredovisningen  

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

 

 Staden redovisar ett resultat 33,3 mnkr (för koncernen 35,3 mnkr) vilket är en positiv 

avvikelse jämfört med budget om 17, 9 mnkr. 

 

 Årets resultat innebär att staden lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i 

balans för år 2020. 

 

  

                                                   
1 Kommunallag (2017:725) 
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Efter genomförd granskning görs följande bedömning: 

 

 Vi bedömer att årsredovisningen lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verk-

samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi noterar dock vissa avvi-

kelser mot Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning.  

 

 Vi bedömer att årets resultat är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fast-

ställt i budget 2020. Samtliga tre mål uppfylls. Vi bedömer även att de verksamhets-

mål som fullmäktige fastställt i budget 2020 uppnås för året. 

 

 Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Avvikelser mot lag och 

god redovisningssed har påträffats avseende exploateringsredovisningen. 

 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 

och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska be-

döma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för 

den ekonomiska förvaltningen. 

 

Av stadens tre övergripande finansiella mål har samtliga tre mål uppfyllts. Verksamhetsmålen 

som fullmäktige fastställs uppnås för året. Kommunstyrelsen gör bedömningen att staden har 

en god ekonomisk hushållning. Kriteriet eller norm för denna bedömning är att mer än 50 % 

av målen har uppfyllts eller är på väg att uppfyllas för samtliga tre målområden, det vill säga 

Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. För 2020 gör vi ingen annan bedömning än kommunstyrel-

sen. 

 Obligatoriska och fördjupade granskningar samt förstudier  

I det följande lämnas korta sammanfattningar av respektive granskning. 

 

Grundläggande granskning 
Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om den verksamhet som bedrivs av 

kommunstyrelsen och nämnderna skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, samt om den interna kontrollen är tillräcklig.  

 

Granskningen har omfattat följande områden: 

 Styrning, kontroll och åtgärder. 

 Måluppfyllelse för verksamheten. 

 Måluppfyllelse för ekonomin 
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Den första punkten har utgjort underlag för att bedöma om den interna kontrollen varit till-

räcklig medan de två andra punkterna – måluppfyllelsen avseende verksamhet och ekonomi – 

varit underlag för bedömning av om förvaltningen varit ändamålsenlig och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande.  

 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte var att kommunstyrelsens och nämn-

dernas verksamhet har skötts på ett delvis ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredstäl-

lande sätt. Vi bedömde även att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig. 

 
 Ändamålsenlighet 

(Verksamhetsmässiga 
mål) 

Ekonomiskt  
tillfredsställande 
(Ekonomiska mål samt  
resultat) 

Intern kontroll 
(Styrning, kontroll och 
åtgärder) 

Kommunstyrelsen    

Socialnämnden    

Barn- och utbildningsnämnden    

Nämnden för teknik, kultur och 
fritid  

   

Stadsbyggnadsnämnden    

 

 

Stadsbyggnadsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse (resultat) och når inte indikatorerna 

för det ekonomiska målet. Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse totalt och indika-

torn för nettokostnadsavvikelse för IFO och ÄO, men endast delvis för LSS. Barn- och utbildnings-

nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse (resultat) total men uppnår inte indikatorerna för 

grundskola och förskola.  

 

Vid avvikelser avseende ekonomi- eller verksamhetsmål vidtas åtgärder i syfte att uppnå målupp-

fyllelse genom att nämnderna och kommunstyrelsen beslutar om åtgärdsplaner i de fall där målupp-

fyllelse inte har uppnåtts. Vi noterar att dessa åtgärder inte varit tillräckliga i vissa fall.  

 

För att utveckla verksamheten föreslås att vid prognostiserade avvikelser/underskott kompletteras 

dessa åtgärdsplaner med en tydlig konsekvensanalys av vilken ekonomiska och verksamhetsmäss-

iga effekt framgår. Åtgärdsplanen som beslutas i nämnd följs därefter upp löpande under året och 

analyseras för att säkerställa att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppnå avsedd effekt.  
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 Granskning av delårsrapport 2020-08-31 

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrappor-

ten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorer-

nas bedömning av delårsrapporten. 

 

Vår bedömning var att delårsrapporten i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommu-

nala bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed, men att struktur och i viss 

mån innehållet i förvaltningsberättelsen måste omarbetas i enlighet med lag och god sed. 

 

Stadens resultat för delåret uppgick till 30,7 mkr, vilket var 6,7 mkr högre än samma period 

förra året. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än prognosen för helår och 

det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. Stadens prognos för helåret 

uppgick till 26,9 mnkr, eller 11,5 mnkr bättre än budgeterat. Prognostiserat resultat innebär 3,8 

procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning, att jämföra med målet på 2 

procent. Vår bedömning var att kommunen utifrån sitt prognostiserade resultat skulle klara ba-

lanskravet. 

 

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 

verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma 

om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den eko-

nomiska förvaltningen. 

 

Vår bedömning var att resultatet enligt delårsrapporten var förenligt med de av fullmäktige 

fastställda finansiella målen. Vår bedömning var att samtliga av de tre finansiella målen skulle 

uppnås för helåret. Vad gäller de verksamhetsmässiga målen byggde den rapporterade 

måluppfyllelsen på prognoser som vi inte tagit del av. Vi kunde därför inte göra någon annan 

bedömning av måluppfyllelsen än Kommunstyrelsen. 

 

I vårt utlåtande som lämnades till fullmäktige tog vi, förutom bedömningen rörande målupp-

fyllelsen upp följande punkter. Den första punkten avsåg den stora ärendebalansen som vi no-

terades i revisionsberättelsen 2019 att tillsynsverksamheten inom Stadsbyggnadsnämnden inte 

skötts på ett ändamålsenligt sätt. Vi konstaterar nu att antalet ärenden ökat från 191 ärenden 

1/1 2020 till 232 ärenden 31/8 2020. Vi har vidare tagit del av en nyligen genomförd genom-

lysning av bygglovs- och tillsynsverksamheterna. Mot bakgrund av detta förutsätter vi att 

Stadsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen snarast fattar relevanta beslut och att dessa ge-

nomförs utan dröjsmål i syfte att åtgärda de identifierade problemen. Vår andra punkt avsåg de 

tillfälliga bygglov som löpt ut, avseende ett antal tillfälliga skol- och förskolepaviljonger, som 

vi förutsätter att  Kommunstyrelsen hanterar så att likande situationer inte uppstår framgent. 

 

Revisorerna lämnade, efter genomförd granskning, ett utlåtande över delårsrapporten till kom-

munfullmäktige. 
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Intern kontroll i system och rutiner 
I syfte att bedöma den interna kontrollen i system och rutiner samt om redovisning överens-

stämmer med lagstiftning och god redovisningssed har följande fördjupade granskningar ge-

nomförts: 

Intern kontroll i hantering av leverantörsregister och -utbetalningar 
(Kommunstyrelsen) 
 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern 

kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar. 

 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen inte har 

en  helt tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsut-

betalningar. 

 

Bedömningen baseras på att: 

 Det finns rutiner för initial och löpande kontroll av leverantörer vilka strukturellt be-

döms vara tillfredsställande. Vår avstämning av leverantörsregistret mot svensk han-

dels varningslista påvisade dock att det fanns aktiva och ej betalningsspärrade leveran-

törer i kommunens leverantörsregister vilka fanns med på varningslistan.  

 

 Det finns ett rimligt antal personer i kommunen som har behörighet att göra ändringar 

av fasta data. Kommunen genomför själva ingen kontroll av ändringar av data (exem-

pelvis genom kontroll av loggar) men kontrollmoment finns genom användandet av 

Inyett betalningsservice.  

 

 Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att kommunens modell för upplägg 

av leverantörer medför att det kommer finnas många dubbletter i leverantörsregistret. 

För att hålla registret aktuellt ska enligt kommunens rutiner den ena dubbletten vara 

passivsatt/spärrad. Vår stickprovskontroll påvisade dock bristande efterlevnad kring 

denna rutin.  

 

 Det finns aktuella attestförteckningar och fungerande rutiner för att säkerställa att regi-

strerade attestbehörigheter i ekonomisystemet är aktuella.  

 

 Det finns ett systemstöd för att följa upp och säkerställa att betalning görs i tid. Det 

finns både automatiska kontroller i form av mailutskick till berörda attestanter samt 

”mänsklig” interaktion från ekonomienheten vid sen attest, vilket skapar förutsätt-

ningar för att betalning sker i tid. Genomförd stickprovskontroll har påvisat att faktu-

rorna i allt väsentligt betalats i tid.  
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Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 

 Införa rutiner för att löpande följa upp och betalspärra leverantörer som återfinns på 

bland annat Svensk handels varningslista.  

 Stärka den interna kontrollen för att säkerställa att leverantörer inte är registrerade 

dubbelt i leverantörsregistret. 

Rapport översänd till Kommunstyrelsen för yttrande och till Kommunfullmäktige för känne-

dom. Svar har inkommit. 

 

Intern kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arrendeavtal 
(Nämnden för teknik, fritid och kultur) 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden för teknik, fritid och kultur har en 

tillräcklig intern kontroll avseende rutiner för fakturering av hyror- och arrenden samt att upp-

gifterna i redovisningen är aktuella, fullständiga och rättvisande. 

 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att nämnden för teknik, fritid 

och kultur inte har en helt tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- 

och arrendeavtal som säkerställer att räkenskaperna är rättvisande.  

 

Bedömningen baseras på att: 

 Av genomförd granskning kan vi konstatera att det i allt väsentligt finns dokumente-

rade regler och riktlinjer avseende lokalupplåtelser. Gällande arrenden kan vi däremot 

konstatera att det saknas policydokument kring väsentliga områden såsom prissätt-

ning, vilket vi bedömer vara en brist.   

  

 Både hyres- och arrendeavtal registreras i Strifast från vilket det går att erhålla kon-

traktslistor. Det finns således en aktuell förteckning över samtliga avtal för hyror och 

arrenden. Utöver detta har kommunen infört rutiner för att löpande hålla dessa à jour 

vilket görs genom separata listor. Rutinerna uppges vara mer utvecklade avseende lo-

kalhyror än för arrenden. Genomförd stickprovsgranskning påvisar att kontraktslistan 

är aktuell.   

 

 Utifrån genomförd granskning noterar vi att 2 hyresavtal inte är undertecknade, vilket 

vi bedömer vara en brist. I övrigt har samtliga avtal undertecknats av behörig person.  

 

 Genomförd granskning visar att det i allt väsentligt finns internkontrollmoment och 

avstämningsrutiner som fungerar och efterlevs. 
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Efter genomförd granskning rekommenderades nämnden för teknik, fritid och kultur att:  

 

 Upprätta styrande och stödjande dokument avseende arrenden som regler prissättning 

av arrenden i syfte att stärka nämndens inflytande. 

 Överväga om jobbtitel/roll bör framgå i avtal för den som undertecknar för att öka 

transparensen. I dagsläget anges endast namn. 

 Säkerställ att samtliga avtal undertecknas.  

 

Rapport översänd till Nämnden för teknik, fritid och kultur för yttrande och till Kommunsty-

relsen och Kommunfullmäktige för kännedom. Svar har inkommit. 

 

Granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt  
(Kommunstyrelsen) 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att större 

bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi 

och kvalitet. 

 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att kommunstyrel-

sen inte helt har säkerställt att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsen-

ligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet. Bedömningen bygger på de åtta revisions-

frågor som besvarats inom ramen för granskningen. 

 

Vi anser att identifierade brister är allvarliga och att det är av synnerligen stor vikt att kom-

munstyrelsen snarast vidtar adekvata åtgärder för att säkerställa genomförandet av framtida 

bygg- och anläggningsprojekt.  

 

Efter genomförd granskning rekommenderades kommunstyrelsen att: 

 

 Säkerställa att investeringsprocess formaliseras och dokumenteras i ett styrande doku-

ment. 

 Säkerställa att samtliga investeringar föregås av ett formellt budgetbeslut med en total 

kostnadsbudget och att en löpande uppföljning görs mot denna budget. 

 Tydliggöra vilka krav på innehåll som gäller för projektkalkyler för bygg- och anlägg-

ningsprojekt. (Viktigt att anvisningarna tydliggör vilka kostnadspositioner som skall 

ingå i kalkylen, vem som ansvarar för att kalkylen tas fram och kvalitetssäkras samt 

till vem den skall presenteras.) 
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 Införa en rutin för löpande riskbedömning av projekt som omfattar en löpande utvär-

dering och bedömning av såväl tekniska som ekonomiska risker, vid genomförande av 

bygg- eller anläggningsprojekt. 

 Tydliggöra vem som formellt är beställare samt beställarens ombud och vilka som har 

rätt att godkänna respektive attestera ändring- och tilläggsbeställningar (s.k. ÄTOR) 

under genomförandeprocessen. 

Rapport översänd till Kommunstyrelsen för yttrande och till Kommunfullmäktige för känne-

dom. Svar har inkommit. 

 

Förstudier  
En förstudie syftar till att ge oss revisorer ett underlag i angelägna frågor för vidare bedömning 

av om en fördjupad granskning ska genomföras. Under året har två förstudier genomförts i 

vilka vi gjort bedömningen att det inte varit aktuellt med några fördjupade granskningsinsatser 

under året. Däremot har vi delgett berörda nämnder resultatet och ställt kompletterande frågor. 

Myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvården  
(Socialnämnden) 
 

I förstudien konstateras att det finns aktuella rutiner för planering, placering och uppföljning i 

HVB och familjehem och att samma socialsekreterare följer barnet genom utredning, insatser 

och uppföljning. Vidare konstateras att det finns riktlinjer, rutiner och arbetssätt som säkerstäl-

ler att placeringsbeslut omprövas enligt rådande lagstiftning samt att vård- och genomförande-

plan upprättas och revideras.  

Det framkommer att det finns rutiner för upphandling och/eller avrop av vårdplatser. Det 

framkommer vidare att socialnämnden kvartalsvis tar del av en samlad redogörelse för avvi-

kelser, synpunkter, klagomålsavvikelse för nämndens verksamheter. Eventuell avvikelserap-

portering i individärenden presenteras för nämndens utskott inom ramen för uppföljningsrap-

porter av placeringsbeslut.  

 

Utifrån gjorda iakttagelser konstaterades att det inte föreligger ett behov av att i nuläget ge-

nomföra någon fördjupad granskning avseende myndighetsutövning inom barn- och ungdoms-

vård. Däremot skickades följande frågeställningar till socialnämnden för besvarande. 

 

 Anser nämnden att den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen för de upp-

handlade tjänsterna är tillräcklig? På vilket sätt tar nämnden del av dessa kvalitetsupp-

följningar? 

 Hur ser nämnden på möjligheten att tillgodose behovet av platser i familjehem, hem 

för vård och boende etc. för barn- och unga? 

 Hur säkerställer nämnden att personalen som arbetar med barn- och ungdomsvård i 

kommunen har tillräcklig kompetens? 
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Tillfredsställande svar har inkommit från nämnden. Förstudie har även översänts till Kom-

munstyrelsen och Kommunfullmäktige för kännedom. 

Service och tillgänglighet  
(Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Nämnden för teknik, fritid och kultur, Stadsbygg-
nadsnämnden samt Socialnämnden) 
 

I förstudien konstateras att det finns riktlinjer som berör området och att det finns mål kring 

service och tillgänglighet fastställda i Mål och budget.  

 

Målen följs upp inom ramen för stadens mål- och budgetprocess. Uppföljning av målen som 

avser service och tillgänglighet görs bl.a. genom olika enkätundersökningar som redovisas på 

en aggregerad nivå i delårsrapport och årsredovisning.  

 

Nämnderna följer upp sina mål och vid avvikelse redovisas en handlingsplan med aktiviteter 

för att nå målet. Inom ramen för budgetprocessen och nämndernas yttrande över mål och bud-

get 2021 beskriver SBN och KS som inte når sina mål varför måluppfyllelsen ser ut som den 

gör och vilka åtgärder som ska vidtas/ vidtagits. Enheterna på KLK följer var och en upp pla-

nerade aktiviteter (för att nå målet om tillgänglighet och service) i verksamhetssystemet Strat-

sys.  

 

Utifrån gjorda iakttagelser konstaterades att det inte föreligger ett behov av att i nuläget ge-

nomföra någon fördjupad granskning avseende kommunstyrelsens och nämndernas arbete med 

service och tillgänglighet. Däremot skickades följande frågeställningar till nämnderna utom 

kommunstyrelsen för besvarande. 

 

 Hur arbetar nämnden för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet 

och ett gott bemötande?  

 Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider 

på telefon och e-post, telefondisciplin m.m.? 

 

Tillfredsställande svar på dessa frågeställningar har inkommit. Förstudie har även översänts 

till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Vaxholm den 26 mars 2021 

 

 
Anders Haglund  Ingrid Ekstedt Jan Eriksson 
 
 
 
Elisabeth Oldengren Tommy Nee Lars Siggelin 
 
 
 
Ingemar Visteus 
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 Sammanfattning och 

bedömning 
PwC har på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer granskat stadens 

årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge stadens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

Grundat på vår granskning har det inte 
framkommit några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att årsredovisningen 
inte lämnar upplysning om verksamhetens 
utfall, verksamhetens finansiering och den 
ekonomiska ställningen. 

Vi noterar dock vissa avvikelser mot LKBR 
och RKR:s rekommendationer. 

Kommunen lever upp till kommunallagens 
krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende god 
ekonomisk 
hushållning? 

Uppfyllt 

Grundat på vår granskning av 

årsredovisningens återrapportering har det 

inte framkommit några omständigheter som 

ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål 

som fullmäktige fastställt i budget 2020. 

Grundat på vår granskning av års-

redovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger 

oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de verksamhets-

mål som fullmäktige fastställt i budget 2020.  
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Styrelsen lämnar en sammanfattande 

bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk 

hushållning för år 2020. 

Är 
räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?   
 

Uppfyllt 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt 
är rättvisande. Vissa mindre, ej väsentliga, 
avvikelser mot lag och god redovisningssed 
har påträffats. 
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 Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och stadens ekonomiska ställning. 

Staden skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 

beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 

granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.   

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

staden, hade påverkat dennes bedömning av staden. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 

”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med SKYREV:s 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 

väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Det är tjänstemannabehandlad årsredovisning som har granskats. Den granskade 

årsredovisningen behandlas av kommunstyrelsen 2021-03-25 och fullmäktige behandlar 

årsredovisningen 2021-04-19. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller i huvudsak kraven enligt LKBR och RKR:s 

rekommendationer. 

Kommunen avviker mot lag och god sed avseende: 

- Ett av rubriknamnen i förvaltningsberättelsen är felaktig enligt rubriksättningen i 11 kap 

1-13 §§ LKBR och RKR R15. 

- Väsentliga förändringar har inte kommenterats eller härletts till verksamheter i nämnder 

eller kommunala koncernföretag under rubriken ”Översikt över verksamhetens 

utveckling” enligt RKR R15. 

- Upplysningar om viktiga förhållanden inkluderar inte konsekvensbeskrivningar samt 

analys av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer avseende gjorda uppskattningar och 

bedömningar samt vidtagna åtgärder enligt RKR R15, det finns dock med under rubriken 

”Finansiell analys”. Även om upplysning avseende finansiella risker framgår av 

förvaltningsberättelsen så kommenteras inte hur dessa risker ska hanteras. Vidare 

lämnas inte upplysning om den kommunala koncernen. 

- Upplysningar om de totala pensionsförpliktelserna för kommunen anges, dock inte för 

kommunkoncernen, vilket ska lämnas enligt RKR R15.  

- Förvaltningsberättelsen innehåller inte en uppföljning av fullmäktiges riktlinjer för 

förvaltningen av pensionsmedel, vilket ska lämnas enligt RKR R15. 

- Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om kommunens förväntade utveckling, 

dock inte för den kommunala koncernens, vilket ska lämnas enligt RKR R15. 

- Balansräkningen är inte uppställd i enlighet med 6 kap 2-3 §§ LKBR vad gäller rubriken 

”Panter och ansvarsförbindelser”. 

- Upplysningen lämnas inte om analys över upplåningens förfallostruktur enligt RKR R7. 

Vi ser även vissa mindre avvikelser vad gäller om upplysningar i not avseende 

exempelvis RKR R2 (Intäkter) och RKR R5 (Leasing).  

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 

förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 

Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens 

investeringsverksamhet. 
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Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens 

utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Vi noterar dock vissa avvikelser mot LKBR och RKR:s rekommendationer, se ovan. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

God ekonomisk hushållning 

Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre 

övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Områdena kvalitet och 

livsmiljö omfattar verksamheternas resultat medan området ekonomi omfattar insatta 

resurser. Dessa båda perspektiv utgör grunden för bedömning av god ekonomisk 

hushållning. 

Vaxholms stad har även tre finansiella mål som ingår i målområdet ekonomi: 

- budgetavvikelsen ska inte vara negativ, 

- resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent, 

- soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent. 

 

Utöver de övergripande finansiella målen har även nämnderna egna mål och 

indikatorer. 

 

Varje mål följs upp genom ett antal indikatorer med beslutade målvärden som signalerar 

om kommunen är på rätt väg mot att uppnå målen. Indikatorernas utfall används för att 

bedöma måluppfyllelse, och i slutändan om kommunen har god ekonomisk hushållning. 

Målen följs upp genom att nämnden redovisar resultat för indikatorer samt beskriver 

arbetet inom prioriterade fokusområden och specifika insatser. Bedömningen av 

måluppfyllelsen sker för respektive indikator enligt en trafikljusmodell. För indikatorer 

som mäter ekonomisk avvikelse har en gräns mellan gult och rött satts vid 2 procents 

negativ avvikelse. För att kunna bedöma måluppfyllelse för respektive målområde 

aggregeras måluppfyllelsen för nämndernas mål inom området, vilket illustreras med ett 

cirkeldiagram. 

 

Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om: 

• mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen visar uppfylld (grönt) eller på väg 

att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena. 
 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att samtliga 

finansiella mål är uppfyllda. 
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Tabell 1. Vaxholm stads finansiella mål 2020 

 

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020.  

Måluppfyllelsen visar att mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen är 

uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena, vilket är 

Vaxholms stads uppsatta kriterium för god ekonomisk hushållning. Med bakgrund av 

detta är stadens bedömning att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2020.  

Utförlig redovisning av mål och indikatorer finns under avsnitt för respektive målområde i 

årsredovisningen.  

 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. 

Finansiella mål Utfall 2020 Måluppfyllelse 

Budgetavvikelsen ska inte vara 
negativ 

+17,9 mnkr Uppfyllt 

Resultatet i procent av 
skatteintäkterna ska uppgå till minst 
2,0 procent 

4,8 % Uppfyllt 

Soliditeten för kommunen ska inte 
understiga 35 procent 

38,0 % Uppfyllt 
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Rättvisande räkenskaper1 

Iakttagelser 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser 

noterats. Vid granskningen av kommunens årsredovisning har dock följande avvikelser 

mot LKBR och god sed noterats:  

• Intäkter hänförligt till statsbidrag om ca 1,5 mnkr har inte intäktsförts i enlighet med RKR 

R2. Detta innebär en negativ resultatpåverkan om ca 1,5 mnkr. 

• Uppbokade exploateringsintäkter om ca 2,6 mnkr borde enligt vår bedömning utifrån 

tillhandahållna underlag ha intäktsförts enligt RKR R2 (Skutvikshagen och 

Pålsundsstrand). Detta innebär en negativ resultatpåverkan om ca 2,6 mnkr. Vi noterar 

att det finns en historik av nettoredovisning av exploateringsintäkter och 

exploateringskostnader samt att de inte fullt ur är lätta att spåra. Adekvat 

exploateringsredovisning saknas för vissa av exploateringsprojekten.  

• Ett klassificeringsfel av uppbokade exploateringsintäkter där ca 10,2 mnkr borde 

klassificeras som kortfristig istället för långfristig skuld.  

• Nettoredovisning förekommer på ett skuldkonto som innebär ett balansomslutningsfel 

om ca 4,6 mnkr. Hanteringen medför dock ingen resultatpåverkan. 

• Två pågående projekt om sammanlagt ca 0,5 mnkr borde ha aktiverats. Hanteringen 

medför ingen väsentlig resultatpåverkan. 

• Upprättat säkringsdokument över stadens säkringsredovisning bör uppdateras enligt 

RKR R8. 

Totalt uppgår de resultatpåverkande avvikelserna ovan till ca 4,1 mnkr. Avvikelserna 

bedöms som ej väsentliga och påverkar inte periodens resultat i väsentlig omfattning.  

 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vissa mindre, ej väsentliga, 

avvikelser mot lag och god redovisningssed har påträffats. 

 

 

 

 

 

 
1
 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.  

2
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan och årets revisionsplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 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).

Inledning
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 kommunstyrelsen 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.
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2020

Sammanfattning - Kommunstyrelsen

Granskningsområde Revisionell bedömning Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

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

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Kommunstyrelsen  kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt under år 2020. Resultat mot driftbudget: +0,3 mnkr.

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

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år 
2020.
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2020

Granskningsiakttagelser - Kommunstyrelsen
Revisionsfrågor Revisionell bedömning Ev. noteringar

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

Mål och budget 2020 (KS 191024 §135)

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

Detaljbudget och upphandlingsplan 2020-2021 (200206 §24)

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

Ja.4 mål med 12 tillhörande mätbara indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Ja. Ett mål med en tillhörande mätbar indikator (resultatavvikelse, totalt).

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Ja. Mätbara indikatorer finns kopplade till målen.

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Centralt framtagna anvisningar för T1, tertial, T 2 samt boklsut används.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Ja. I samband med att årsbokslutet behandlas av nämnden finns särskild 
åtgärdsplan framtagen för de mål/indikatorer som inte uppnås. Åtgärdsplanen 
delges kommunstyrelsen och följs därefter upp i samband med tertialrapportering till 
styrelsen under året (för kommunstyrelsen respektive alla nämnder).

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

Ja, åtgärdsplan T1, T2 samt bokslut.
Åtgärder för att öka de olika nöjdhetsindex som följs upp inom perspektivet kvalitet 
bland annat. 
Däremot har inte full effekt uppnåtts under året och ytterligare åtgärder planeras för 
2021. 

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

Åtgärder har vidtagits och en budget i balans uppnås.Värt att notera är att 
åtgärderna främst avsett att särskilja poster av engångkaraktär från den löpande 
driften. Prognostierade underskott under året har främst varit hänförbara till den 
typen av avvikelser.
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2020

Revisionsfrågor Revisionell bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? 4 mål och 12 mätbara indikatorer har fastställts avseende kvalitet och livsmiljö. 
Merparten av indikatorerna är gula/delvis uppfyllda och några gröna. Ingen indikator 
är röd  dvs inte uppfylld till någon del.

Sammantaget är 3 indikatorer helt uppfyllda medan 9 är delvis uppfyllda. 
Utvecklingen varierar mellan nedgående och uppåtgående trend.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Ett  mål och en indikator har fastställts inom ekonomi. Indikatorn en 
resultatavvikelse på 0 % uppnås med den positiva budgetavvikelsen om 0,3 mnkr 
(+0,4%). Resultatet förklaras i delar av intäkter av engångskaraktär.

Granskningsiakttagelser - Kommunstyrelsen
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2020

Sammanfattning - Socialnämnden

Granskningsområde Revisionell bedömning Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Socialnämnden kan delvis 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: +6,1 mnkr. Indikatorn 
resultatavvikelse budget visar en positiv trend. Vi noterar att indikatorerna för 
nettokostnaden för IFO och ÄO uppnås helt medan samma indikator för 
LSS-verksamheten inte fullt ut uppnås.

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

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år 
2020.
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2020

Granskningsiakttagelser - Socialnämnden
Revisionsfrågor Revisionell bedömning Ev. noteringar

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

Mål och budget 2020 (SN 191001 §89)

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

Detaljbudget och upphandlingsplan 2020-2021 (200218 §6)

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

Ja, utgår från Agenda 2030, totalt 5 mål med 13  mätbara indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Ja.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Ja. Mätbara indikatorer finns kopplade till målen.

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Centralt framtagna anvisningar för T1, tertial, T 2 samt boklsut används.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Ja. I samband med att årsbokslutet behandlas av nämnden finns särskild 
åtgärdsplan framtagen för de mål/indikatorer som inte uppnås. Åtgärdsplanen 
delges kommunstyrelsen och följs därefter upp i samband med tertialrapportering till 
nämnden under året.

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

Ja, åtgärdsplan T1, T 2 samt bokslut.
Åtgärder för att öka brukarbedömning inom ÄO. Minska antalet bidragsberoende 
hushåll.
Däremot har inte full effekt uppnåtts under året och ytterligare åtgärder planeras för 
2021. 

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

Nämnden har under hela året prognostiserat positiva budgetavvikelser på total nivå.
Åtgärder inom IFO synes syfta till att nå en budget i balans. Se nedan 5 b och LSS.
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2020

Granskningsiakttagelser - Socialnämnden

Revisionsfrågor Revisionell bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

4 mål och 9  mätbara indikatorer har fastställts avseende kvalitet 
och livsmiljö. Merparten (5 av 9) är gröna, två gula/delvis och 
röda dvs inte uppfylld till någon del. För merparten av 
indikatorerna redovisas en positiv trend/utveckling. 

De mål/indikatorer som inte uppnås avser vuxna 
biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd och 
brukarnöjdheten i äldreomsorgens särskilda boenden. Nämndens 
åtgärdsplan omfattar aktiviteter för att komma till rätta med detta 
men har inte fått avsedd effekt under året. Arbetet fortgår enligt 
belsutad åtgärdsplan 2021. 

b) Når nämnden uppsatta mål för 
ekonomin?

4 mål och lika många indikatorer har fastställts inom ekonomi. 
4 indikatorer (75% grönt och 25% gult). Nettokostnadsavvikelse 
uppnås för IFO och  ÄO men inte LSS (gult). Positiv 
budgetavvikelse totalt (resultat) 6,1 mnkr. 

Resultatet förklaras främst av färre HVB-barnplaceringar och 
lägre kostnader för ekonomiskt bistånd (IFO) och kompensation 
för Covid-relaterade kostnader (ÄO). Underskottet LSS förklaras 
främst av kostnader inom socialpsykiatrin.
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2020

Sammanfattning - Barn- och utbildningsnämnden

Granskningsområde Revisionell bedömning Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Barn- och utbildningsnämnden kan delvis 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: +1,6 mnkr, efter 
korrigering för volymförändringar (innan 4,0 mnkr). Indikatorn resultatavvikelse budget 
visar en negativ trend. Vi noterar att indikatorerna (nettokostnad) för grundskola och 
förskola inte uppnås.

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

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år 
2020. Nämnden fick ett  särskilt uppdrag från kommunstyrelsen (200402 §48 KS) att ta 
fram åtgärder för att nå en budget i balans. Vi kan inte se att någon sådan åtgärdsplan 
har behandlats i nämnd.

Rekommendation
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Vid prognostiserade underskott bör en tydlig åtgärdsplan tas fram med en konsekvensanalys som omfattar såväl ekonomisk effekt  som den 
verksamhetsmässiga. Åtgärdens beslutas av nämnd och följs upp och analyseras under året  i syfte att bedöma att tillräcklig åtgärder vidtas så 
att avsedd effekt uppnås.
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2020

Granskningsiakttagelser - Barn- och utbildningsnämnden
Revisionsfrågor Revisionell bedömning Ev. noteringar

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

Mål och budget 2020 (BUN 190916 §84)

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

Detaljbudget och upphandlingsplan 2020-2021 (200210 §4)

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

Mål och budget 2020 (BUN 190916 §84)

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Detaljbudget och upphandlingsplan 2020-2021 (200210 §4).

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Ja, utgår från Agenda 2030, totalt 3 mål med 11 indikatorer.

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Ja. Ett mål med 4 mätbara indikatorer.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Ja. Mätbara indikatorer finns kopplade till målen.

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

Centralt framtagna anvisningar för T1, tertial, T 2 samt boklsut används.

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

Nämnden redovisade en negativ budgetavvikelse i uppföljning per februari. Främst 
hänförbar till förskoleverksamheten i egen regi. Nämnden fick i uppdrag av KS att ta 
fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans och redovisa densamma i 
samband med tertial 1. Åtgärdsplaner tagits fram. Resultat mot driftbudget: +1,6 
mnkr, efter korrigering för volymförändringar (innan 4,0 mnkr).
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2020

Granskningsiakttagelser - Barn-och utbildningsnämnden
Revisionsfrågor Revisionell bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

3 mål och 11 mätbara indikatorer har fastställts avseende kvalitet 
och livsmiljö.

Fem indikatorer är helt uppfyllda med en positiv trend för tre och 
en oförändrad för övriga två. För de sex indikatorer som delvis 
uppnås/gula är trenden nedåtgående för tre och oförändrad för 
övriga tre. Ingen indikator är röd dvs inte uppfylld till någon del.

I den åtgärdsplan som nämnden beslutat ingår aktiviteter för att 
öka andelen inköp av ekologiska livsmedel i verksamheterna. 
Indikatorn uppnås under året. Övriga aktiviteter omfattar det 
ekonomiska målet, se nedan.

b) Når nämnden uppsatta mål för 
ekonomin?

Ett mål och 4 indikatorer har fastställts inom ekonomi. 50% grönt 
och 50% rött, negativa avvikelse inom förskola och grundskola. 
Befarade underskott uppmärksammades redan i början av året 
och åtgärder har vidtagits under året. Nämnden redovisar en 
positiv budgetavvikelse totalt (resultat) 1,6 mnkr efter korrigering 
för volymförändringar (innan 4,0 mnkr).

Två röda indikatorer avseende ekonomi redovisas, en inom 
grundskola och en inom förskola. Fastställd åtgärdsplan omfattar 
ett antal aktiviteter för att nå en budget  i balans. Åtgärder har 
vidtagits under året i form av organisationsöversyn och översyn 
av  lokalbehov bland annat. Däremot omfattar inte åtgärdsplanen 
och vidtagna åtgärder någon beskrivning av vilken effekt dessa 
bedöms få. Åtgärderna har dock inte varit tillräckliga för att nå en 
budget i balans.
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2020

Sammanfattning - Nämnden för teknik, fritid och kultur

Granskningsområde Revisionell bedömning Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden för teknik, fritid och kultur kan delvis 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: +2,9 mnkr.

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

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år 
2020.
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2020

Revisionsfrågor Revisionell bedömning Ev. noteringar

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

Mål och budget 2020 (TFK 190919 §38)
(IK-plan  2020 §39)

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

Detaljbudget och upphandlingsplan 2020-2021 (200406 §13)

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

Ja, utgår från Agenda 2030, totalt 5 mål med 10 mätbara indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Ja. Ett mål med 1 mätbara indikatorer.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Ja. Mätbara indikatorer finns kopplade till målen.

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Centralt framtagna anvisningar för T1, tertial, T 2 samt boklsut används.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Ja. I samband med att årsbokslutet behandlas av nämnden finns särskild 
åtgärdsplan framtagen för de mål/indikatorer som inte uppnås. tgärdsplanen delges 
kommunstyrelsen och följs därefter upp i samband med tertialrapportering till 
nämnden under året.

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

Ja, åtgärdsplan T1, T2 samt bokslut.
Åtgärder för att öka användandet av eko. livsmedel. samt effektiviseringar inom 
skola/fsk, omorganisation och lokalanvändning avveckling och samnyttjande av fsk. 

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

Nämnden har under hela året prognostiserat positiva budgetavvikelser på total nivå.

Granskningsiakttagelser - Nämnden för teknik, fritid och 
kultur
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2020

Granskningsiakttagelser - Nämnden för teknik, fritid och 
kultur
Revisionsfrågor Revisionell bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

5 mål och 10 mätbara indikatorer har fastställts avseende kvalitet 
och livsmiljö.

Tre indikatorer är helt uppfyllda med en positiv trend för två 
nedåtgående. För sju indikatorer som delvis uppnås/gula 
uppåtgående för en, oförändrad för två och nedåtgående för övriga 
fyra. Ingen indikator är röd dvs inte uppfylld till någon del.

I den åtgärdsplan som nämnden beslutat ingår inga aktiviteter 
avseende de verksamhetsmässiga målen. 

b) Når nämnden uppsatta mål för 
ekonomin?

Ett  mål och en indikator har fastställts inom ekonomi. Indikatorn en 
resultatavvikelse på 0 % uppnås med den positiva 
budgetavvikelsen om 2,9  mnkr (+5,8 %). 

Resultatet förklaras av lägre elkostnader (nytt avtal) , lägre 
kostnader löpande underhåll samt lägre lönekostnader 
(sjukskrivningar) som kompenserats med statsbidrag.
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2020

Sammanfattning - Stadsbyggnadsnämnden

Granskningsområde Revisionell bedömning Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Stadsbyggnadsnämnden kan delvis 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: -1,2 mnkr.

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

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år 
2020. Vi noterar dock att åtgärder vidtas men dessa har inte gett avsedd effekt under 
året. Nämnden fick ett  särskilt uppdrag från kommunstyrelsen (200402 §48 KS) att ta 
fram åtgärder för att nå en budget i balans. Vi kan inte se att någon sådan åtgärdsplan 
har behandlats i nämnd.

Rekommendation
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Vid prognostiserade underskott bör en tydlig åtgärdsplan tas fram med en konsekvensanalys som omfattar såväl ekonomisk effekt  som den 
verksamhetsmässiga. Åtgärdens beslutas av nämnd och följs upp och analyseras under året  i syfte att bedöma att tillräcklig åtgärder vidtas så 
att avsedd effekt uppnås.
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2020

Revisionsfrågor Revisionell bedömning Ev. noteringar

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

Mål och budget 2020 (SBN 190918 §66)
Nämnden delegerar till FC se över tillsynstaxan max ökning 10 %. (IK-plan  2020 
§67)

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

Detaljbudget och upphandlingsplan 2020-2021 (200129 §2)

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

Ja, utgår från Agenda 2030, totalt 3 mål med 5 mätbara indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Ja. Ett mål med 2 mätbara indikatorer.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Ja. Mätbara indikatorer finns kopplade till målen.

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Centralt framtagna anvisningar för T1, tertial, T 2 samt boklsut används.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Ja. I samband med att årsbokslutet behandlas av nämnden finns särskild 
åtgärdsplan framtagen för de mål/indikatorer som inte uppnås. Åtgärdsplanen 
delges kommunstyrelsen och följs därefter upp i samband med tertialrapportering till 
nämnden under året.

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

Ja, åtgärdsplan T1, T2 samt bokslut.
Ett flertal åtgärder avseende bygglovsprocessen samt åtgärder för att få ekonomin i 
balans. 
Följer upp driftsbudget netto.

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

Nämnden har under hela året prognostiserat negativ budgetavvikelser på total nivå 
på ungefär samma nivå 850 tkr, 1 mnkr resp 1,2 mnkr). Åtgärder vidtas men har 
inte gett avsedd effekt fullt ut. Värt att notera är att utfallet försämrats jämfört med 
209 såväl som 2018.

Granskningsiakttagelser - Stadsbyggnadsnämnden
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2020

Granskningsiakttagelser - Stadsbyggnadsnämnden

Revisionsfrågor Revisionell bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

3 mål och 5 mätbara indikatorer har fastställts avseende kvalitet 
och livsmiljö.

En av indikatorerna som avser handläggningstiderna uppnås 
(handläggningstid i veckor, ärende komplett till beslut) och har en 
positiv trend. Tre är gula/uppnås delvis med två indikatorer som har 
en uppåtgående trend och en en nedåtgående trend. En indikator 
uppnås inte, men har en positiv trend. indikatorn avser kundnöjdhet 
bygglov. 

I den åtgärdsplan som nämnden beslutat ingår aktiviteter avseende 
de verksamhetsmässiga målen som inte bedöms nås bland annat 
bygglovs- och handläggningsprocessen. 

b) Når nämnden uppsatta mål för 
ekonomin?

Ett mål och 2 indikatorer har fastställts inom ekonomi. Ingen 
indikator uppnås. 
Resultatet innebär en negativ budgetavvikelse på -1,2 mnkr (-20%). 

Självkostnadstäckningsgraden uppnås inte heller. Noteras bör att 
det pågår en diskussion kring hur detta mått ska mätas.

Två röda indikatorer avseende ekonomi redovisas, en avser 
budgetavvikelse total och den andra självkostnad. Fastställd 
åtgärdsplan omfattar ett antal aktiviteter för att nå det ekonomiska 
målet, en budget i  balans. Åtgärder har inte fullt ut gett avsedd 
effekt fullt ut. Värt att notera är att utfallet försämrats jämfört med 
2019 såväl som 2018.
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Lekmannarevisorerna i Roslagsvatten Aktiebolag     

Till kommunfullmäktige i Österåker, 

Vallentuna, Ekerö, Vaxholm, Knivsta, Täby 

och Danderyd                

Till årsstämman i Roslagsvatten Aktiebolag,   
org.nr 556142-2394 

Granskningsrapport för år 2020 

Vi av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat Roslagsvatten Aktiebolags verksamhet. Vi har 

biträtts av EY i vår granskning. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll 

och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.  

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal 

verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 

grund för bedömning och prövning.  

Under året har vi träffat bolagets verkställande ledning vid två tillfällen för att informera oss om utvecklingen i 

verksamheten. Vi har även vid två tillfällen träffat bolagets auktoriserade revisor för att stämma av våra 

respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Vi har gått igenom styrelseprotokoll och andra 

väsentliga styrdokument.  

Under året har en fördjupad granskning genomförts av bolagets strategiska inköp- och upphandlingsprocess. 

Granskning har visat att det pågår ett arbete för att ytterligare utveckla och förbättra den interna kontrollen 

rörande denna process, vilket är positivt. Granskningen har omfattat stickprovskontroller rörande 

upphandlingar och direktupphandlingar under 2020. Vår sammanfattande bedömning att bolagets 

upphandlingar, i huvudsak, genomförs på ett ändamålsenligt sätt medan den interna kontrollen inte bedöms 

vara helt tillräcklig mot bakgrund av att direktupphandlingar inte fullt ut dokumenterats på ett ändamålsenligt 

sätt under året. Vi har för avsikt att följa upp det pågående utvecklingsarbetet framgent.    

Föregående år påtalade lekmannarevisionen brister i det strategiska underhållet av anläggningstillgångar. Årets 

granskning har visat att bolaget vidtagit flera åtgärder för att stärka ändamålsenligheten rörande det 

strategiska underhållet , vilket lekmannarevisionen ser positivt på. Vi har dock inte kunnat utläsa av protokollen 

att styrelsen fattat några aktiva beslut med anledning av de brister som lekmannarevisorerna noterat 

föregående år. Vi har således för avsikt att ytterligare följa upp detta väsentliga arbete även kommande år.    

I bolagets ägardirektiv anges flera viktiga styrsignaler som styrelsen har att beakta i sin styrning. I 

lekmannarevisionens granskningsrapporter tidigare år har bedömningen varit att styrelsen inte på ett 

tillräckligt tydligt sätt i årsredovisningens förvaltningsberättelse redogjort för huruvida gällande ägardirektiv 

uppfylls eller inte. I årets förvaltningsberättelse redogör styrelsen för sin bedömning att kostnadseffektivitet 

enligt ägardirektiven uppnås samt på vilka grunder styrelsen bygger denna bedömning på. Vi ser positivt på 

detta. Vi förutsätter dock en fortsatt utveckling av detta område där också jämförelser med andra, jämförbara 

VA-huvudmän redovisas i syfte att utvärdera kostnads-effektiviteten i Roslagsvatten AB och dess dotterbolag, 

där så är möjligt och relevant. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillräckligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll. 

Åkersberga den 8 april 2021 

Anders Haglund          Jan Olsson                            Ronny Hellström                                                                                                  
Av fullmäktige   Av fullmäktige   Av fullmäktige   
i Vaxholms stad   i Ekerö kommun i Knivsta kommun 
utsedd lekmannarevisor  utsedd lekmannarevisor  utsedd lekmannarevisor   
 
Claes-Robert Von Post             Jan Winberg 
Av fullmäktige i                          Av fullmäktige i 
Vallentuna kommun                  Österåker kommun        
utsedd lekmannarevisor   utsedd lekmannarevisor                                                                                                                                          
 



 

 

 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Roslagsvatten AB, org.nr 556142-2394

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för Roslagsvatten AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finan-
siella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder be-
skrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhåll-
ande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.   

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen 
och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 2-39. Det är styrel-
sen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra 
information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyr-
kande avseende denna andra information.  

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genom-
gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor-
mation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen an-
svarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Anta-
gandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verk-
ställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.   

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:   

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-
bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig fel-
aktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig fel-
aktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan inne-
fatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre 
kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktivi-
teterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har 
vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning av Roslagsvatten AB för år 2020 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att 
disponera. Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps-
året. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig 
med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltn-
ingen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

Ernst & Young AB 
 

 

Fredric Hävrén 
Auktoriserad revisor 





 

 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Vaxholmsvatten AB, org.nr 556483-2987

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Vaxholmsvatten AB för år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Vaxholmsvatten ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Vaxholmsvatten AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-
bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Vaxholmsvatten AB för år 2020 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Vaxholmsvatten AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska 
underskrift      

Ernst & Young AB   

 

Fredric Hävrén  
Auktoriserad revisor  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning 

av kommunens interna kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetal-

ningar. 

 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen inte har en  

helt tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalning-

ar. 

Bedömningen baseras på bedömningen av respektive revisionsfråga, vilket framgår av kapitel 2 

samt sammanfattningsvis nedan.  

Revisionsfråga 1: Finns det rutiner för initial och löpande kontroll av leverantörer? 
Det finns rutiner för initial och löpande kontroll av leverantörer vilka strukturellt bedöms vara till-
fredsställande. Vår avstämning av leverantörsregistret mot svensk handels varningslista påvisade 
dock att det fanns aktiva och ej betalningsspärrade leverantörer i kommunens leverantörsregister 
vilka fanns med på varningslistan.  

Svar på revisionsfrågan: Delvis 

Revisionsfråga 2: Finns det rutiner för att följa upp ändringar av fast data? 

Det finns ett rimligt antal personer i kommunen som har behörighet att göra ändringar av fasta 

data. Kommunen genomför själva ingen kontroll av ändringar av data (exempelvis genom kontroll 

av loggar) men kontrollmoment finns genom användandet av Inyett betalningsservice.  

Svar på revisionsfrågan: Ja 

Revisionsfråga 3: Finns det rutiner som säkerställer att leverantörsregistret är aktuellt? 

Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att kommunens modell för upplägg av leverantörer 

medför att det kommer finnas många dubbletter i leverantörsregistret. För att hålla registret aktuellt 

ska enligt kommunens rutiner den ena dubbletten vara passivsatt/spärrad. Vår stickprovskontroll 

påvisade dock bristande efterlevnad kring denna rutin.  

Svar på revisionsfrågan: Nej 

Revisionsfråga 4: Finns det en aktuell attestförteckning som stämmer med registrerade 
attestbehörigheter i ekonomisystemet? 

Genomförd granskning visar att det finns aktuella attestförteckningar och fungerande rutiner för att 

säkerställa att registrerade attestbehörigheter i ekonomisystemet är aktuella.  

Svar på revisionsfrågan: Ja 

Revisionsfråga 5: Finns det rutiner som säkerställer att leverantörsfakturor betalas i tid? 

Genomförd granskning visar att det finns ett systemstöd för att följa upp och säkerställa att betal-

ning görs i tid. Det finns både automatiska kontroller i form av mailutskick till berörda attestanter 

samt ”mänsklig” interaktion från ekonomienheten vid sen attest, vilket skapar förutsättningar för att 

betalning sker i tid. Genomförd stickprovskontroll har påvisat att fakturorna i allt väsentligt betalats i 

tid.  

Svar på revisionsfrågan: Ja 
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Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Införa rutiner för att löpande följa upp och betalspärra leverantörer som återfinns på bland 

annat Svensk handels varningslista.  

 Stärka den interna kontrollen för att säkerställa att leverantörer inte är registrerade dubbelt 

i leverantörsregistret. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Inköpskostnader utgör en väsentlig del av Vaxholms stads externa kostnader. Omfattande risker 

finns förknippade med inköp och hantering av leverantörsfakturor. I den centrala hanteringen finns 

det risk för att registerhållning och hanteringen av leverantörsregistret mm inte alltid fungerar som 

avsett. Då ansvaret för inköp, attest och kontering av leverantörsfakturor är decentraliserat finns en 

ökad risk för att kontroll av inköp och utbetalningar inte i alla delar har en tillfredsställande följsam-

het till tecknade avtal. Det kan vara svårt att i alla delar upprätthålla kompetens och enhetlighet i 

kontrollerna. 

  

Utifrån revisorernas riskanalys för 2020 har revisorerna beslutat att, som ett led i den årliga 

granskningen, genomföra en granskning av internkontroll i hantering av leverantörsregister och 

leverantörsutbetalningar. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll avseende 

hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar. 

 

Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet:  

 
● Finns det rutiner för initial och löpande kontroll av leverantörer? 
● Finns det rutiner för att följa upp ändringar av fast data? 
● Finns det rutiner som säkerställer att leverantörsregistret är aktuellt? 
● Finns det en aktuell attestförteckning som stämmer med registrerade attestbehörigheter i 

ekonomisystemet? 
● Finns det rutiner som säkerställer att leverantörsfakturor betalas i tid? 

1.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterier utgörs av:  

● Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning  
● Kommunens egna rutiner/riktlinjer 

1.4. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen och revisionsfrågor.  

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom en kvantitativ dataanalys av leverantörsregistret och leveran-

törsutbetalningar samt intervju med berörda tjänstemän. Kontroll av har även gjorts avseende at-

tester mot attestlistor. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Revisionsfråga 1 

2.1.1. Iakttagelser 

Av genomförda intervjuer kan vi konstatera att det finns strukturer för initial och löpande kontroll av 

leverantörer. Initial kontroll av leverantörer hanteras via upphandlingsenheten i samband med ge-

nomförande av upphandling. I samband med det kontrolleras leverantören mot Svensk handels 

varningslista, bolagsverket, skatteverket, plus- och bankgirocentralen samt mot CreditSafe. Lö-

pande kontroll av leverantörer fångas genom att kommunen använder Inyett betalningsservice. 

Genom användandet av Inyett betalningsservice kontrolleras, enligt uppgift, följande i samband 

med betalning: okänd girokoppling, skuldrating, factoring, inaktivt giro, bluffbolag, förekomsten av 

dubbletter av leverantörsfakturor/betalningar samt att F-skattsedel finns. Skulle varning ske avse-

ende en utbetalning har kommunen möjlighet att stoppa transaktionen innan den går för betalning.  

Den praktiska hanteringen av leverantörsregistret görs av en funktion inom ekonomienheten. Vi-

dare finns det ytterligare tre personer inom ekonomienheten vilka fungerar som ersättare vid från-

varo som har behörighet att registrera leverantörer i leverantörsregistret.  

Vi har utfört en kontroll av leverantörsregistret mot svensk handels varningslista. I verifieringen 

noterades två leverantörer i kommunens leverantörsregister som fanns med på svensk handels 

varningslista. Leverantörerna har status ”aktiv” och är inte betalspärrade i leverantörsregistret. 

Dock kunde vi verifiera att ingen utbetalning skett till de två leverantörerna på varningslistan för 

perioden januari till april 2020. 

2.1.2. Bedömning 

Det finns rutiner för initial och löpande kontroll av leverantörer vilka strukturellt bedöms vara till-

fredsställande. Vår avstämning av leverantörsregistret mot svensk handels varningslista påvisade 

dock att det fanns aktiva och ej betalningsspärrade leverantörer i kommunens leverantörsregister 

vilka fanns med på varningslistan.  

Svar på revisionsfrågan: Delvis.  

 

 

Finns det rutiner för initial och löpande kontroll av leverantörer?  
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2.2. Revisionsfråga 2 

2.2.1. Iakttagelser 

Det finns, enligt uppgift, sammantaget fyra personer i kommunen som har behörighet att göra änd-

ringar av fasta data i leverantörsregistret (1 ordinarie och 3 ersättare). Medarbetarna har full behö-

righet att lägga upp nya leverantörer och ändra fast data i leverantörsregistret, vilket innebär att en 

tvåhandsprincip inte är ett krav.  

Kommunen gör inga regelbundna kontroller avseende ändring av fast data, däremot loggar syste-

met ändringar som skett, av vem och när. Dessa tas inte ut och kontrolleras men finns kvar i sy-

stemet per leverantör. Värt att poängtera är att kommunen använder Inyett betalningsservice vilket 

medför en kontroll av relevanta uppgifter, såsom betalningsmottagare, i samband med betalning. 

Följaktligen finns det kontrollmoment för att identifiera eventuella oegentliga ändringar av fasta 

data.  

I granskningen har vi begärt in loggar för fem leverantörer. I verifieringen noterades att en leveran-

tör saknade en dokumenterad logg i systemet. Kommunen har efterfrågat förklaring från systemle-

verantören avseende den uteblivna loggen, men har per granskningstidpunkten inte erhållit svar. 

För de övriga fyra leverantörer fanns en tydligt dokumenterad logg där behöriga personer registre-

rat nya leverantörer och ändrat fast data. 

 

2.2.2. Bedömning 

Det finns ett rimligt antal personer i kommunen som har behörighet att göra ändringar av fasta 

data. Kommunen genomför själva ingen kontroll av ändringar av data (exempelvis genom kontroll 

av loggar) men kontrollmoment finns genom användandet av Inyett betalningsservice.  

Svar på revisionsfrågan: Ja.  

 

2.3. Revisionsfråga 3 

2.3.1. Iakttagelser 

Utifrån genomförda intervjuer konstaterar vi att kommunen använder Inyett betalservicetjänsten för 

att säkerställa ett aktuellt leverantörsregister. I samband med betalningsfilerna erhåller kommunen 

signallistor avseende de leverantörer som ingår betalningsfilen. Beroende på signalerna (tex. bluf--

företag eller konkurs) har kommunen som rutin att spärra eller passivsätta leverantören. Ett annat 

exempel på när kommunen passivsätter/spärrar en leverantör är när man har missat att leverantö-

ren redan ligger i registret, vilket innebär att det skapas en dubblett. När dubbletten upptäcks pas-

sivsätts den äldre. Enligt uppgift raderas aldrig en leverantör från kommunens leverantörsregister 

då kommunen vill ha möjlighet att kunna gå tillbaka i tiden och titta på fakturor eller annan inform-

ation.  

Finns det rutiner för att följa upp ändringar av fasta data?  

Finns det rutiner som säkerställer att leverantörsregistret är aktuellt?  
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Kommunens leverantörsregister består av 10 574 leverantörer. Vi har sökt efter dubbletter i leve-

rantörsregistet och genomfört en stickprovskontroll på 16 stycken av dubbletterna. Dessa stämdes 

sedan av mot kommunens system för att verifiera att de var spärrade eller passivsatta, det vill säga 

att de båda inte var aktiva i systemet. Av verifieringen framgick att 16 av 16 granskade leverantörer 

var dubbelt registrerade med status aktiv. Enligt uppgift berodde detta på ”den mänskliga faktorn”.   

 

2.3.2. Bedömning 

Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att kommunens modell för upplägg av leverantörer 

medför att det kommer finnas många dubbletter i leverantörsregistret. För att hålla registret aktuellt 

ska enligt kommunens rutiner den ena dubbletten vara passivsatt/spärrad. Vår stickprovskontroll 

påvisade dock bristande efterlevnad kring denna rutin.  

Svar på revisionsfrågan: Nej. 

 

2.4. Revisionsfråga 4 

2.4.1. Iakttagelser 

Av reglementet för attest och utanordning (KF § 40/2009) framgår transaktionernas flöde från be-

slutsattest till granskningsattest och slutligen utanordningsattest. Det framgår tydligt vad som ska 

utföras för respektive attestmoment. Vid externa transaktioner får samma person ej utföra mer än 

ett attestmoment för respektive transaktion. Vid interna transaktioner skall attestmomenten utföras 

av minst två personer. 

Kommunen har, utöver reglementet, en tagit fram en lathund på detaljerad nivå med tydliga in-

struktioner kring hur attest- och kontering sker i ekonomisystemet för respektive attestmoment. 

Lathunden finns på Raindanceportalen och är detaljerat beskriven i form av både text och bilder för 

att förenkla momenten.  

Nya attestförteckningar upprättas varje årsskifte och kontrolleras mot ekonomisystemet av ekono-

mienheten. Förvaltningschef ansvarar för att attestlistor är uppdaterade, men vi noterar att ingen 

totalsignering från förvaltningschef görs för att bedöma om listorna är korrekta. Vidare görs uppda-

tering av attestblanketter löpande under året vid förändringar där varje attestant registreras med en 

tillsvidare behörighet tills någon förändring sker som innebär att attesträtten ska avslutas. Det är 

två personer som har behörighet att registrera attestanter i ekonomisystemet, varav en ordinarie 

och en ersättare.   

Mottagningsattestanter och beslutsattestanter får, enligt uppgift, utbildningar innan de får behörig-

het i ekonomisystemet. Samtliga medarbetare får utbildning kring attest och kontering och för 

samtliga chefer omfattas även beslutsattest. Vidare ger ekonomienheten löpande information kring 

attest under året.  

Finns det en aktuell attestförteckning som stämmer med registrerade attestbe-
hörigheter i ekonomisystemet? 



 

8 
 

Vi har genomfört en kontrolltestning avseende 15 leverantörsfakturor. Kontroll har gjorts med av-

seende på dualitet i attest samt avseende att beslutsattesten gjorts av behörighet attestant. Verifie-

ringen är genomförd utan anmärkning. Samtliga fakturor har attesterats av behörig person.  

2.4.2. Bedömning 

Genomförd granskning visar att det finns aktuella attestförteckningar och fungerande rutiner för att 

säkerställa att registrerade attestbehörigheter i ekonomisystemet är aktuella.  

Svar på revisionsfrågan: Ja. 

 

2.5. Revisionsfråga 5 

2.5.1. Iakttagelser 

Samtliga leverantörsfakturor hanteras via kommunens elektroniska flöde i ekonomisystemet. Upp-

skattningsvis hälften av fakturorna är, enligt uppgift, elektroniska och den andelen ökar allt mer 

efter införandet av elektroniska fakturor 2019med anledning av förändring i lag. I kommunen före-

kommer inga helt manuella underlag, istället scannas underlag in i ekonomisystemet för att sedan 

kunna följa samma fakturahanteringsprocess som de elektroniska fakturorna. Utlägg understi-

gande 500 kronor hanteras via lönesystemet och utlägg överstigande 500 kronor går via ekonomi-

systemet. 

I fakturaportalen framgår hur nära förfallotidpunkt varje faktura ligger. Betalningspåminnelser och 

inkasso hamnar direkt hos ekonomi. Vid en försenad utbetalning får attestanter en påminnelse från 

ekonomienheten via automatiska mail tre gånger dagligen. Om fakturorna trots detta inte betalas 

eskaleras ärendet till högre chef. Vid varje bokslut kontrollerar ekonomienheten att inga förfallna 

fakturor föreligger.  

Under semesterledighet (vecka 20 – vecka 35) föreligger temporära attestlistor för att säkerställa 

att samtliga fakturor attesteras och betalas i tid. 

Vi har genomfört en kontrolltestning avseende 15 utbetalningar under perioden januari-april 2020 i 

syfte att verifiera att fakturorna betalats i tid. Vi har kunnat genomföra uppföljningen för 10 av de 15 

utbetalningarna i urvalet. För de resterande fem kunde en verifiering inte göras med anledning av 

att underlaget inte bestod av en faktura, utan manuella betalningsunderlag för skolplatser från 

utbildningsförvaltningen. Genomförd stickprovskontroll har påvisat att 6 av 10 verifierade fakturor 

betalades i tid. 3 av 10 verifierade fakturor betalades en dag efter förfallodatum, 1 av 10 betalades 

en vecka efter förfallodatum.  

2.5.2. Bedömning 

Samtliga transaktioner hanteras via det elektroniska leverantörsfakturaflödet varför det finns 

systemstöd för att följa upp och säkerställa att betalning görs i tid. Det finns både automatiska kon-

troller i form av mailutskick till berörda attestanter samt ”mänsklig” interaktion från ekonomienheten 

vid sen attest, vilket skapar förutsättningar för att betalning sker i tid. Genomförd stickprovskontroll 

har påvisat att fakturorna i allt väsentligt betalats i tid.  

Svar på revisionsfrågan: Ja. 

Finns det rutiner som säkerställer att leverantörsfakturor betalas i tid? 
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 Revisionell bedömning 
Mot bakgrund av genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen inte har en helt 

tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar. 

Den sammantagna revisionella bedömningen baseras på utfallet av genomförd granskning och 

bedömningen av de fem revisionsfrågorna.  

3.1. Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Införa rutiner för att löpande följa upp och betalspärra leverantörer som återfinns på bland 

annat Svensk handels varningslista.  

 Stärka den interna kontrollen för att säkerställa att leverantörer inte är registrerade dubbelt 

i leverantörsregistret.  
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 Bedömningar utifrån revis-
ionsfråga 

Nedan presenteras bedömningen av respektive revisionsfråga.  

4.1. Bedömningar mot revisionsfråga 

 

Revisionsfråga Kommentar  

Revisionsfråga 1 

Finns det rutiner för 
initial och löpande 
kontroll av leverantö-
rer? 

 

Delvis  

Det finns rutiner för initial och löpande kon-

troll av leverantörer vilka strukturellt be-

döms vara tillfredsställande. Vår avstäm-

ning av leverantörsregistret mot svensk 

handels varningslista påvisade dock att det 

fanns aktiva och ej betalningsspärrade le-

verantörer i kommunens leverantörsregister 

vilka fanns med på varningslistan.  

 

Revisionsfråga 2 

Finns det rutiner för att 

följa upp ändringar av 

fast data? 

Ja 

Det finns ett rimligt antal personer i kom-
munen som har behörighet att göra änd-
ringar av fasta data. Kommunen genomför 
själva ingen kontroll av ändringar av data 
(exempelvis genom kontroll av loggar) men 
kontrollmoment finns genom användandet 
av Inyett betalningsservice.  

 

Revisionsfråga 3 

Finns det rutiner som 
säkerställer att leve-
rantörsregistret är 
aktuellt? 

 

Nej  

Utifrån genomförd granskning kan vi kon-

statera att kommunens modell för upplägg 

av leverantörer medför att det kommer fin-

nas många dubbletter i leverantörsregistret. 

För att hålla registret aktuellt ska enligt 

kommunens rutiner den ena dubbletten 

vara passivsatt/spärrad. Vår stickprovskon-

troll påvisade dock bristande efterlevnad 

kring denna rutin.  

 

Revisionsfråga 4 

Finns det en aktuell 
attestförteckning som 
stämmer med registre-
rade attestbehörighet-
er i ekonomisystemet? 

 

Ja 

Genomförd granskning visar att det finns 

aktuella attestförteckningar och fungerande 

rutiner för att säkerställa att registrerade 

attestbehörigheter i ekonomisystemet är 

aktuella.   
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Revisionsfråga 5 

Finns det rutiner som 
säkerställer att leve-
rantörsfakturor betalas 
i tid? 

Ja 

Genomförd granskning visar att det finns ett 
systemstöd för att följa upp och säkerställa 
att betalning görs i tid. Det finns både 
automatiska kontroller i form av mailutskick 
till berörda attestanter samt ”mänsklig” in-
teraktion från ekonomienheten vid sen at-
test, vilket skapar förutsättningar för att 
betalning sker i tid. Genomförd stickprovs-
kontroll har påvisat att fakturorna i allt vä-
sentligt betalats i tid.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning 

av kommunens interna kontroll avseende rutiner för fakturering av hyror- och arrenden samt att 

uppgifterna i redovisningen är aktuella, fullständiga och rättvisande. 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att nämnden för teknik, fritid och 

kultur inte har en helt tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arren-

deavtal som säkerställer att räkenskaperna är rättvisande.  

Bedömningen baseras på bedömningen av respektive revisionsfråga, vilket framgår av kapitel 2 

samt sammanfattat nedan.  

Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar och rutinbeskrivningar kring 
hantering av fakturor (kundfakturor avseende hyror och arrenden)? 

Av genomförd granskning kan vi konstatera att det i allt väsentligt finns dokumenterade regler och 

riktlinjer avseende lokalupplåtelser. Gällande arrenden kan vi däremot konstatera att det saknas 

policydokument kring väsentliga områden såsom prissättning, vilket vi bedömer vara en brist.    

Svar på revisionsfrågan: Delvis 

Revisionsfråga 2: Finns en aktuell förteckning över samtliga avtal? 

Både hyres- och arrendeavtal registreras i Strifast från vilket det går att erhålla kontraktslistor. Det 

finns således en aktuell förteckning över samtliga avtal för hyror och arrenden. Utöver detta har 

kommunen infört rutiner för att löpande hålla dessa ajour vilket görs genom separata listor. Ruti-

nerna uppges vara mer utvecklade avseende lokalhyror än för arrenden. Genomförd stickprovs-

granskning påvisar att kontraktslistan är aktuell.   

Svar på revisionsfrågan: Ja 

Revisionsfråga 3: Är avtalen aktuella och undertecknade av behörig? 

Utifrån genomförd granskning noterar vi att 2 hyresavtal inte är undertecknade, vilket vi bedömer 

vara en brist. I övrigt har samtliga avtal undertecknats av behörig person.  

Svar på revisionsfrågan: Delvis  

Revisionsfråga 4: Finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som säkerställer att: 

- Alla utförda tjänster faktureras 

Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor (taxor och avgifter) 

- Upprättade fakturor överensstämmer med underlag  

- Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt 

 

Genomförd granskning visar att det i allt väsentligt finns internkontrollmoment och avstämningsru-

tiner som fungerar och efterlevs. 

Svar på revisionsfrågan: Ja 
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Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi nämnden för teknik, fritid och kultur att:  

 Upprätta styrande och stödjande dokument avseende arrenden som regler prissättning av 

arrenden i syfte att stärka nämndens inflytande. 

 Överväga om jobbtitel/roll bör framgå i avtal för den som undertecknar för att öka transpa-

rensen. I dagsläget anges endast namn. 

 Säkerställ att samtliga avtal undertecknas.  
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Fakturering av hyror och arrenden innebär ofta en manuell hantering och hanteras i sidoordnade 

verksamhetssystem. Manuell hantering eller sällan hantering är ofta förenad med viss risk att fel 

ska uppstå. Det kan vara svårt att i alla delar upprätthålla kompetens och enhetlighet i kontrollerna. 

 

Utifrån revisorernas riskanalys för 2020 har revisorerna beslutat att, som ett led i den årliga 

granskningen, genomföra en granskning av internkontroll och kundfakturering avseende hyror och 

arrenden. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om nämnden för teknik, fritid och kultur har en tillräcklig intern 

kontroll avseende rutiner för fakturering av hyror- och arrenden samt att uppgifterna i redovisning-

en är aktuella, fullständiga och rättvisande. 

 

Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet:  

 
● Finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar och rutinbeskrivningar kring hantering av faktu-

ror (kundfakturor avseende hyror och arrenden)? 
● Finns en aktuell förteckning över samtliga avtal? 
● Är avtalen aktuella och undertecknade av behörig? 
● Finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som säkerställer att: 

○ Alla utförda tjänster faktureras 
○ Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor (taxor och avgifter) 
○ Upprättade fakturor överensstämmer med underlag  
○ Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt 

1.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterier utgörs av:  

● Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning  
● Kommunens egna rutiner/riktlinjer 

 

1.4. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till nämnden för teknik, fritid och kultur och revisionsfrågor.  

Förvaltningen under nämnden teknik, fritid och kultur hanterar flera olika typer av kundfakturering. 
Inom ramen för granskningen har följande avgränsning gjorts:  

 Externa lokalhyresavtal – Granskas  

 Arrendeavtal – Granskas  

 Kundfakturering relaterat till taxor och avgifter – Granskas 

 Avtal relaterat till bolag – Ej föremål för granskning  

 Bostäder för socialförvaltningens räkning – Ej föremål för granskning  

 Hyresbostäder enligt riktlinjer från nämnd för seniorer – Ej föremål för granskning  

 Interna lokalhyresavtal (interndebiteras via balanskonton) – Ej föremål för granskning 
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1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom en dokumentanalys av för granskningen relevanta doku-

ment. Fokus i granskningen har varit verifiering genom stickprovskontroll av att ett antal kundfaktu-

ror och tillhörande avtal/överenskommelser. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Revisionsfråga 1 

2.1.1. Iakttagelser 

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av följande styrande och stödjande dokument:  

 Delegeringsordning nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK §14/2020-04-26). 

 Vidaredelegering nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK 2017/60.002.002). 

 Riktlinjer för hantering av vakanta lokaler. 

 Taxor och avgifter. 

 Förslag till avgiftsmodell för arrenden med båtklubbar inom Vaxholms stad (TFK 
2018/62.825). 

 Tillägg till avgiftsmodellen för arrenden med båtklubbar inom Vaxholm stad (TFK 
2018/62.825). 

 Instruktioner – hyresdebitering och årlig uppdatering av KPI Index.  

Under 2020 har kommunen tagit fram riktlinjer kring hanteringen av vakanta lokaler, vilket doku-

menteras i Riktlinjer för hantering av vakanta lokaler. Kommunens lokalbestånd syftar först och 

främst till att möjliggöra kommunal verksamhet i egen regi. Extern uthyrning tillämpas när staden 

äger lokaler som inte behövs till kärnverksamhet eller då det finns ett långsiktigt behov av kommu-

nalt ägarskap trots att ingen kommunal verksamhet bedrivs i fastigheten. Av riktlinjerna framgår att 

upplåtelser till konkurrensutsatta bolag ska ske på marknadsmässiga villkor. Har inga intressenter 

hört av sig inom utsatt tidsfrist bedöms lämpligheten i att hyra ut på öppen marknad tillsammans 

med berörda interna hyresgäster. Givet att denna bedömning är positiv uppskattas en marknads-

hyresnivå och lokalen annonseras öppet på stadens hemsida samt via relevant förmedlingstjänst. 

Villkoret för en lämplig verksamhet till lokalen måste vara uppfyllt för att få hyra en lokal. Uthyrning 

av lokaler görs till bland annat förskolor, brandstationer, restauranger och kontorslokaler. 

Lägenhetsarrenden och anläggningsarrenden som används till bland annat båtklubbar, golfbanor 

och basstationer för mobiltelefoni är exempel på arrenden Vaxholm innehar. Av delegationsord-

ningen och instruktioner till uppdatering av KPI index framgår kommunens regler och riktlinjer av-

seende arrenden. Vi kan konstatera att dokumenten inte innehåller några tydliga direktiv kring 

prissättning av arrenden, det föreligger endast förslag till beslut som ännu inte är fastställda. Detta 

bekräftas även i genomförda intervjuer. Enligt uppgift föreligger endast dokumenterade riktlinjer 

kring omförhandling av befintliga avtal medan det saknas policydokument kring prissättning. Av-

saknaden beror på att det är problematiskt att sätta pris på arrenden då det föreligger olika typer 

Finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar och rutinbeskrivningar kring hante-
ring av fakturor (kundfakturor avseende hyror och arrenden)? 
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av arrenden och därmed ingen tydlig grund att basera priset på. Av delegationsordningen framgår 

att fastighetschef har behörighet att teckna arrendeavtal.  

Kommunens hyres- och arrendeavtal finns registrerade i systemet Strifast. Dokumenterade in-

struktioner finns framtaget kring hyresdebiteringen vilket initieras från Strifast och därefter automa-

tiskt integreras till ekonomisystemet Raindance. I samband med aviseringen erhålls en verifikat-

ionslista på skapade fakturor vilken stäms av mot registrerade avtal i syfte att säkerställa fullstän-

digheten i aviseringen. Kontrollen är en del av internkontrollplanen 2020. Kontrollerna sker löpande 

och dokumenteras. Vi har tagit del av en sådan kontroll som visade att verifikationslistan stämde 

mot avtal.  

Utöver de löpande hyres- och arrendeavtalen sker även tillfälliga lokalupplåtelser såsom timhyra 

av en idrottslokal. Denna uthyrning baseras på en fastslagen taxa och faktureras manuellt per hyrd 

tidsenhet. Det finns i dagsläget inte något systemstöd för de tillfälliga lokalupplåtelserna men 

kommunen undersöker möjligheterna att införa det.  

Andrahandsuthyrning styrs av Jordabalken och får inte ske utan hyresvärdens medgivande. Utöver 

detta föreligger inga generella riktlinjer kring vidareuthyrning av Vaxholms lokaler och arrenden. 

2.1.2. Bedömning 

Av genomförd granskning kan vi konstatera att det i allt väsentligt finns dokumenterade regler och 

riktlinjer avseende lokalupplåtelser. Gällande arrenden kan vi däremot konstatera att det saknas 

policydokument kring väsentliga områden såsom prissättning, vilket vi bedömer vara en brist.    

Svar på revisionsfrågan: Delvis 

 

2.2. Revisionsfråga 2 

2.2.1. Iakttagelser 

Samtliga hyres- och arrendeavtal registreras i kommunens verksamhetssystem Strifast. Ur detta 

system går det att generera kontraktslistor över registrerade och aktiva avtal. Av kontraktslistorna 

framgår information om bland annat avtalens startdatum, indexuppräkning, årsbelopp samt om 

avtalen ska omförhandlas. För att hålla förteckningen ajour finns ett dokument som heter Externa 

avtal med sammanställning över bland annat alla hyror och inhyrda lokaler till verksamheterna. 

Motsvarande uppföljningslista finns inte avseende arrenden.  

Som ett led i granskningen har vi verifierat 16 avtal från kontraktslistan (8 hyresavtal, 8 arrendeav-

tal). Verifieringen har gjorts med avseende på att avisering har gjorts från avtalen och att detta är i 

överensstämmelse med avtalet i syfte att kontrollera att kontraktslistan är aktuell. Verifieringen 

gjordes utan anmärkning.  

De verifierade avtalen är tecknade mellan åren 1996 och 2017. Indexering tillämpas för tio av 16 

avtal. Se bilaga 1 för sammanställning.  

2.2.2. Bedömning 

Både hyres- och arrendeavtal registreras i Strifast från vilket det går att erhålla kontraktslistor. Det 

finns således en aktuell förteckning över samtliga avtal för hyror och arrenden. Utöver detta har 

Finns en aktuell förteckning över samtliga avtal? 
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kommunen infört rutiner för att löpande hålla dessa ajour vilket görs genom separata listor. Ruti-

nerna uppges vara mer utvecklade avseende lokalhyror än för arrenden. Genomförd stickprovs-

granskning påvisar att kontraktslistan är aktuell.   

Svar på revisionsfrågan: Ja 

2.3. Revisionsfråga 3 

2.3.1. Iakttagelser 

Av delegationsordning antagen av nämnden för teknik, fritid och kultur (§14/2020-04-06) framgår 

att fastighetschef har rätt att teckna avtal avseende hyror och arrenden. Det flesta avtal är teck-

nade utan tidsbegränsning, istället förlängs avtalen om de inte sägs upp. I den mån det är möjligt 

vill man ha tidsbegränsade avtal, men enligt uppgift kan det vara problematiskt att hyra ut bland 

annat skolor och förskolor på begränsad tid.  

Samtliga avtal skapas via ett försystem där man utgår från fastighetsägarnas mallar. Avtalen avse-

ende hyror och arrenden sparas i hyresgästsystemet Strifast. Lokalhyror och bostadsrättsavtal 

återfinns även i kommunens arkiv.  

Vi har verifierat 16 avtal (8 st hyror, 8 st arrenden) med syfte att säkerställa att behörig person 

undertecknar avtalen. I granskningen noterades att 2 av 16 granskade avtal inte var underteck-

nade. Resterande 14 av 16 avtal var undertecknade av behörig person. Vidare noterades att för 

samtliga avtal framgår inte den undertecknades roll/titel, endast namn, vilket i en föränderlig orga-

nisation kan medföra att det över tid är svårt att säkerställa vilken funktion som har godkänt avtalet.  

 

2.3.2. Bedömning 

Utifrån genomförd granskning noterar vi att 2 hyresavtal inte är undertecknade, vilket vi bedömer 

vara en brist. I övrigt har samtliga avtal undertecknats av behörig person.  

Svar på revisionsfrågan: Delvis  

2.4. Revisionsfråga 4 

2.4.1. Iakttagelser 

Vi har tagit del av kommunens internkontrollplan 2020 och kan konstatera att det finns ett antal 

kontrollmoment med bäring på kundfakturering. I 2020 års internkontrollplan ska kommunen dels 

varje tertial göra en kontoavstämning mellan avtal och kundreskontra. Dels ska kommunen kontrol-

Finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som säkerställer att: 
  - Alla utförda tjänster faktureras 
 - Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor (taxor och 

avgifter) 
  - Upprättade fakturor överensstämmer med underlag  
  - Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt 

Är avtalen aktuella och undertecknade av behörig? 
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lera att kundfakturorna är korrekt utfärdade för att säkerställa att faktureringen baseras på över-

enskomna villkor. För att kontrollera detta sker löpande stickprovskontroller av personer som inte 

själv utfärdad fakturan för att på så vis få en tvåhandsprincip. Vi har tagit del av en internkontroll 

där en kontoavstämning har genomförts mellan bokförda intäkter och förfallna kundfordringar i 

reskontran. 

Betalningsuppföljning görs via ekonomisystemet och sker månatligen. Betalningspåminnelser och 

inkassokrav skickas automatiskt via ekonomienheten. Dock sker ingen ytterligare åtgärd för att 

inhämta betalningen på en förfallen faktura efter att ett inkassokrav har skickats ut. Enligt uppgift är 

detta ett utvecklingsområde då det inte sker någon kommunikation från ekonomienheten per 

automatik.  

Nedan sammanfattas våra revisionella iakttagelser utifrån de olika kontrollmomenten i revisions-

frågan:  

Kontrollmoment/avstämningsrutin Iakttagelser 

”Alla utförda tjänster faktureras” Faktureringen sker via Strifast och automatise-
rad. Den enda handpåläggningen består av att 
initiera aviseringen. Däremot sker alla tillfälliga 
uthyrningar med timfakturering manuellt. Kom-
munen undersöker möjligheter för att införa ett 
bokningssystem.  
 
Vi har tagit del av en månadskontroll som ge-
nomförs månatligen vid hyresdebitering. Tek-
niska enheten tar fram ett faktureringssam-
mandrag som skickas till ekonomiavdelningen. 
Ekonomiavdelningen skickar sedan tillbaka en 
fakturajournal från Raindance. Tekniska enhet-
en stämmer därefter av att underlagen över-
ensstämmer med varandra. Det finns en doku-
menterad instruktion till kontrollen.  

”Underlag för fakturering baseras på över-
enskomna villkor (taxor och avgifter)” 
 
”Upprättade fakturor överensstämmer med 
underlag” 

Samtlig fakturering baseras på avtal vilka finns 
registrerade i verksamhetssystemet Strifast. I 
avtalen framgår om indexering ska ske. Det 
finns en dokumenterad instruktion avseende 
årlig indexering av avtal. Indexeringen utgår 
från KPI, vilket registreras i hyresgästsystemet 
Strifast. Index måste registreras i Strifast före 
januari månadsfakturering, det vill säga fakture-
ring som sker i december med anledning av 
förskottsfakturering. Därefter publiceras nytt 
index i mitten av november.  
 
Vi har genomfört en verifiering av 16 avtal (8 st 
hyror, 8 st arrenden). Kontroll har gjorts med 
avseende på att avtal, registrering i Strifast 
samt avisering överensstämmer. I verifieringen 
granskades 14 av 16 avtal utan anmärkning. 
För 2 hyresavtal noterades en avvikelse mellan 
fakturerat pris och avtal. Vid uppföljning med 
kommunen har vi erhållit erforderliga förkla-
ringar till avvikelserna. Vidare har vi kontrollerat 
indexering på dessa 16 avtal där samtliga var 
korrekta.  

”Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt” Registrering av avtal sker i samband med av-
talstecknandet. I förekommande fall då ett avtal 
skulle registreras efter avtalets startperiod går 
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det att genomföra en bakåtdaterad fakturering. 
Avsaknad av fakturering noteras i samband 
med den månadskontroll som görs vid fakture-
ring.  

 

2.4.2. Bedömning 

Genomförd granskning visar att det i allt väsentligt finns internkontrollmoment och avstämningsru-

tiner som fungerar och efterlevs. 

Svar på revisionsfrågan: Ja 
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 Revisionell bedömning 
Mot bakgrund av genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att nämnden för tek-

nik, fritid och kultur inte har en helt tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen avseende hy-

res- och arrendeavtal som säkerställer att räkenskaperna är rättvisande. Den sammantagna revis-

ionella bedömningen baseras på utfallet av genomförd granskning och bedömning av de fyra revis-

ionsfrågorna. 

 

3.1. Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi nämnden för teknik, fritid och kultur att: 

 Upprätta styrande och stödjande dokument avseende arrenden som regler prissättning av 

arrenden i syfte att stärka nämndens inflytande. 

 Överväga om jobbtitel/roll bör framgå i avtal för den som undertecknar för att öka transpa-

rensen. I dagsläget anges endast namn. 

 Säkerställ att samtliga avtal undertecknas. 
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 Bedömningar utifrån revis-
ionsfråga 

Nedan presenteras bedömningen av respektive revisionsfråga.  

4.1. Bedömningar mot revisionsfråga 

Revisionsfråga Kommentar  

Revisionsfråga 1 

Finns dokumenterade riktlin-
jer/anvisningar och rutinbeskriv-
ningar kring hantering av fakturor 
(kundfakturor avseende hyror och 
arrenden)? 

 

Delvis 

Av genomförd granskning kan vi kon-
statera att det i allt väsentligt finns 
dokumenterade regler och riktlinjer 
avseende lokalupplåtelser. Gällande 
arrenden kan vi däremot konstatera att 
det saknas policydokument kring vä-
sentliga områden såsom prissättning, 
vilket vi bedömer vara en brist.    

 

Revisionsfråga 2 

Finns en aktuell förteckning över 
samtliga avtal? 

 

Ja 

Både hyres- och arrendeavtal registre-
ras i Strifast från vilket det går att er-
hålla kontraktslistor. Det finns således 
en aktuell förteckning över samtliga 
avtal för hyror och arrenden. Utöver 
detta har kommunen infört rutiner för 
att löpande hålla dessa ajour vilket 
görs genom separata listor. Rutinerna 
uppges vara mer utvecklade avseende 
lokalhyror än för arrenden. Genomförd 
stickprovsgranskning påvisar att kon-
traktslistan är aktuell.   

 

Revisionsfråga 3 

Är avtalen aktuella och underteck-
nade av behörig? 

 

Delvis 

Utifrån genomförd granskning noterar 
vi att 2 hyresavtal inte är underteck-
nade, vilket vi bedömer vara en brist. I 
övrigt har samtliga avtal undertecknats 
av behörig person.  

 

Revisionsfråga 4Finns internkon-
trollmoment och avstämningsru-
tiner som säkerställer att: 

○ Alla utförda tjänster faktureras 
○ Underlag för fakturering baseras 

på överenskomna villkor (taxor 
och avgifter) 

○ Upprättade fakturor överens-
stämmer med underlag  

○ Registrering av underlag sker vid 
rätt tidpunkt 

Ja 

Genomförd granskning visar att det i 
allt väsentligt finns internkontrollmo-
ment och avstämningsrutiner som 
fungerar och efterlevs. 
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Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Vaxholms stads förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de för-

utsättningar som framgår av projektplan från den 2020-04-23. PwC ansvarar inte utan särskilt åta-

gande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Bilaga 1   
Avtal  Avtalstecknande Indexering 

Hyresavtal 1 2012 nej 

Hyresavtal 2 2012 nej 

Hyresavtal 3 2009 ja 

Hyresavtal 4 2012 nej 

Hyresavtal 5 2017 nej 

Hyresavtal 6 1999 ja 

Hyresavtal 7 2011 nej 

Hyresavtal 8 2004 ja 

Arrendeavtal 1 1996 ja 

Arrendeavtal 2 2013 ja 

Arrendeavtal 3 2009 ja 

Arrendeavtal 4 2016 nej 

Arrendeavtal 5 2017 ja 

Arrendeavtal 6 2017 ja 

Arrendeavtal 7 2006 ja 

Arrendeavtal 8 2014 ja 
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Sammanfattning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholm stad har PwC genomfört en 
granskning avseende bygg- och anläggningsprojekt. Syftet med denna granskning är 
bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet. 

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att 
kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att större bygg- och anläggningsprojekt 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet.  

I tabellen nedan redovisas vår bedömning av de åtta revisionsfrågor som besvarats 
inom ramen för granskningen. Motiveringar till bedömning av respektive revisionsfråga 
framgår fortlöpande i rapporten.  

Revisionsfråga Bedömning   

Finns politiska beslut om projektet och vilka 
underlag låg till grund för beslutet om 
projektet? 

Delvis uppfyllt 
 
  

 

Har en effektiv projektorganisation etablerats 
där resursallokering och 
internkommunikation inom projektet 
hanteras? 

Delvis uppfyllt 
  

 

Finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll 
samt rutiner för riskbedömningar avseende 
investeringar och genomförande av större 
kommunala bygg-och anläggningsprojekt? 

Ej uppfyllt 
 

 

Har projektet bedrivits i enlighet med 
tecknade entreprenadavtal? 

Uppfyllt 
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Genomförs kontroller för att säkerställa att 
en kostnadskontroll fungerar i samband med 
projektet?  

Ej uppfyllt 

 

Finns det en överensstämmelse mellan 
förkalkyl och slutkalkyl avseende projektet? 

Ej uppfyllt 

 

Finns tydliga rutiner för hantering av 
beställning av tillägg, ändringar och 
avgående arbete (s.k. ÄTA) och har dessa 
följts? 

Delvis uppfyllt 

 

Görs analys av orsaker till ev. 
kostnadsökning? Har fakturor attesterats 
utifrån gällande regelverk? 

Delvis uppfyllt 

 

   

Rekommendationer 
Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att: 
 
● Säkerställa att investeringsprocess formaliseras och dokumenteras i ett styrande 

dokument. 
● Säkerställa att samtliga investeringar föregås av ett formellt budgetbeslut med en 

total kostnadsbudget och att en löpande uppföljning görs mot denna budget. 
● Tydliggöra vilka krav på innehåll som gäller för projektkalkyler för bygg- och 

anläggningsprojekt. (Viktigt att anvisningarna tydliggör vilka kostnadspositioner som 
skall ingå i kalkylen, vem som ansvarar för att kalkylen tas fram och kvalitetssäkras 
samt till vem den skall presenteras.) 

● Införa en rutin för löpande riskbedömning av projekt som omfattar en löpande 
utvärdering och bedömning av såväl tekniska som ekonomiska risker, vid 
genomförande av bygg- eller anläggningsprojekt. 

● Tydliggöra vem som formellt är beställare samt beställarens ombud och vilka som 
har rätt att godkänna respektive attestera ändring- och tilläggsbeställningar (s.k. 
ÄTOR) under genomförandeprocessen. 
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Inledning 
Bakgrund 
Processerna inom planering och genomförande av byggprojekt är komplexa, 
tidskrävande och innefattar många olika aktörer samtidigt som de finansiella resurserna 
är begränsade. Detta kräver utökad kunskap om beslutsprocessen och om 
genomförandet. Projektstyrningen måste präglas av ett systemtänkande och en 
helhetssyn.  

Av Mål och budget 2020-2022 om stadens långsiktiga investeringsplan framgår att 
staden planerar att investera för 869,9 miljoner kronor fram till 2026. Staden uttrycker 
själva att det finns indikationer på att vissa projekt kommer att kosta mer än vad som 
ursprungligen budgeterats för där exempel på skäl anges vara dyra markåtgärder. 

Investeringsnivån ligger för 2019 och 2020 på knappt 30 mnkr för att redan 2021 uppgå 
till drygt 200 mnkr. De större investeringarna 2021 avser särskilt boende med ca inom 
äldreomsorgen ca 100 mkr och nya skolor med ca 65 mnkr samt ishall och kajer med ca 
30 mnkr. Vaxholm har ett antal pågående byggprojekt och planerar för ett antal större 
projekt kommande år. Vissa av de hittills genomförda projekten har blivit dyrare än 
förväntat och det finns risk att även kommande projekt blir dyrare.  

Investeringsprocessen har mot den bakgrunden identifierats som ett utvecklingsområde 
i revisionens riskanalys för 2020, som konkret objekt för granskningen har Blynäsvikens 
förskola valts ut.  

Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att större 
bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven 
ekonomi och kvalitet. 

Granskningen omfattar följande revisionsfrågor:  

● Finns politiska beslut om projektet och vilka underlag låg till grund för beslutet om 
projektet? 

● Har en effektiv projektorganisation etablerats där resursallokering och 
internkommunikation inom projektet hanteras? 

● Finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll samt rutiner för riskbedömningar 
avseende investeringar och genomförande av större kommunala bygg-och 
anläggningsprojekt? 

● Har projektet bedrivits i enlighet med tecknade entreprenadavtal?  

● Genomförs kontroller för att säkerställa att en kostnadskontroll fungerar i samband 
med projektet? 

● Finns det en överensstämmelse mellan förkalkyl och slutkalkyl avseende projektet? 
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● Finns tydliga rutiner för hantering av beställning av tillägg, ändringar och avgående 
arbete (s.k. ÄTA) och har dessa följts? 

● Görs analys av orsaker till ev. kostnadsökning? Har fakturor attesterats utifrån 
gällande regelverk? 

Revisionskriterier 
Följande revisionskriterier tillämpas:  

- Kommunallagen 6 kap 6 § 
- Lagen om offentlig upphandling 
- Delegationsordningar 
- Inköpspolicy 
- Riktlinjer och anvisningar för upphandling och inköp 
- Attestreglemente (reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner) 
- Kontraktsunderlag alternativt program och/eller systemhandlingar. 
- Interna besluts- och kommunikationsvägar 
- Annan relevanta dokument 

Avgränsning 
Granskningen omfattar huvudsakligen kommunstyrelsen men omfattar även barn- och 
utbildningsnämnden (som initiativtagare till byggnation och ev. krav på utformning av 
förskolan). 

I övrigt se avsnitten bakgrund och revisionsfrågor.  

Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentanalys av för granskningen relevant 
dokumentation samt genom intervjuer. Granskade dokument framgår av bilaga 1. I 
samband med intervjuerna har vi tagit del av dokumentation som berör granskningens 
frågeställningar. 

Följande funktioner har intervjuats inom ramen för granskningen: 

● Ekonomichef 
● Ekonomicontroller för projektet 
● Upphandlingschef 
● Kommunchef 
● Exploateringschef  
● Projektledare för det granskade projektet 

Urval av projekt har skett utifrån risk- och väsentlighet där projektet Blynäsvikens 
förskola har valts ut.  

Samtliga vilka medverkat i intervju inom ramen för granskningen har haft möjlighet att 
sakgranska rapportutkast inför färdigställande.  
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Iakttagelser och bedömningar 
 
1. Finns politiska beslut om projektet och vilka underlag låg till grund för 
beslutet om projektet? 

Iakttagelser 

Blynäsvikens förskola 
Planerings- och byggprocessen avseende anläggningsprojektet “Blynäsvikens förskola” 
sträcker sig mellan 2017-2019. Bakgrunden till projektets uppkomst bottnar i en 
omfattande bostadsexploatering på Norrberget, vilket medförde att två förskolor 
behövde evakueras till provisoriska lokaler för att denna exploatering skulle kunna 
genomföras. Tillsammans med det övergripande kommunala behovet att omstrukturera 
lokalplaceringen för förskoleverksamheten bedömdes en provisorisk paviljonglösning för 
evakuering av de två förskolorna lämplig. 

Projektet Blynäsvikens förskola ingår som ett rambeslut för investeringar 2017-2019 
kopplat till exploateringen av Norrberget. Investeringsramen är beslutad av fullmäktige. I 
revisionens granskning av delårsrapporten 2019  och tillhörande utlåtande 
konstaterades att det inte fanns något specificerat anslag för denna investering. Denna 
investering ingick istället i ett större nettoanslag och gav inte fullmäktige förutsättningar 
att fatta ett tydligt beslut rörande denna investering. 

Av intervjuer framgår att det finns avsatta medel på 15 mnkr. Detta kan verifieras i 
årsredovisning 2019 som beslutats av kommunfullmäktige. Kalkylen uppges i intervju 
vara baserad på erfarenhetsvärden. Vidare saknas det någon närmare beskrivning av 
fördelning av projektbudget mellan entreprenad och byggherre.  

Kommunen saknade vid tillfället ramavtal med markentreprenör och ett 
förfrågningsunderlag gällande mark- och grundarbeten togs fram av 
exploateringsenheten där anbudsförfrågan lämnades ut. Kommunstyrelsen har 
2018-02-08 § 5 tilldelat exploateringschefen befogenhet att fatta beslut om tilldelning i 
aktuellt ärende.  

Kommunstyrelsen tog i februari 2019 (2019-02-01) beslut om tilldelning av kontrakt till 
vald entreprenör avseende upphandlingen av mark- och byggentreprenad för 
etableringen av Blynäsvikens förskola. Kontraktsvärde är 15 997 000 kr, exkl moms. 

Inom ramen för granskningen har även följande politiska beslut noterats:  

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 (2017-03-23 § 35) att exploateringsenheten får 
i uppdrag att utreda möjligheterna för en provisorisk förskola på två tänkbara tomter 
inom den kommunala fastigheten Vaxön 1:14. I beslutet framgår även att 
exploateringsenheten får i uppdrag att söka bygglov för provisoriska paviljonger inom 
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Vaxön 1:14 om kommande utredningar medger lämplighet för sådan markanvändning. 
Inga ekonomiska kalkyler eller kostnadsbedömningar av projektet redovisas i beslutet. 

I juni 2017 (2017-06-26 §17) tas ett beslut av kommunstyrelsens ordförande 
(ordförandebeslut) avseende att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att avropa och 
beställa ersättningspavilion(er) inrymmande 6 förskoleavdelningar att monteras upp på 
fastigheten Vaxön 1:14. Vi noterar att beslutet fattats med stöd av Allmänt p 1.1 i 
kommunstyrelsens delegationsordning avseende brådskande beslut. 

Den 8 februari 2018 (2018-02-08 § 5) beslutar kommunstyrelsen att 
stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillfälligt ställa upp förskolepaviljong/-er för 
ca 120 barn på tomten kallad Vitsippan, vid Blynäs, del av Vaxö 1:14. Av beslutat 
framgår även att: 

- Exploateringschefen får i uppdrag att fatta beslut om att godkänna erforderliga 
upphandlingsdokument och fatta beslut om tilldelning som fordras för uppställande 
av paviljong/er, iordningställande av mark och därtill hörande åtgärder för 
möjliggörande av förskoleverksamhet. 

- Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med information om 
ekonomisk redovisning av kostnader för projektet. 

Bedömning  
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Bedömningen baseras på följande grunder:  

● Det finns politiska beslut för projektet. Fullmäktige har avsatt rambudget till 
investeringar. Kommunstyrelsen har vid ett flertal tillfällen fattat beslut som rör 
projektet.  

● Underlag för beslut utgörs bland annat av ekonomisk kalkyl. Granskningen kan inte 
belägga att kalkyl avseende uppskattade kapitalkostnader och driftkostnader utgjort 
underlag inför beslut, vilket är en brist.  

2. Har en effektiv projektorganisation etablerats där resursallokering och 
intern kommunikation inom projektet hanteras? 

Iakttagelser 

Styrgrupp 
Av beslutsprotokoll avseende investeringsbeslut framgår att ingen formell styrgrupp 
utsågs för att bistå projektet med klargöranden om genomföranden och vara 
beslutsmässig vid frågeställningar om exempelvis att realistiska krav ställs utifrån 
projektets förutsättningar.  

Enligt intervjuer har dock löpande avstämningar om projektet skett i den s.k. styrgruppen 
för förskola och skola. Styrgruppen bestående av kommunchef, stadsbyggnadschef, 
planchef, fastighetschef, byggprojektledare, exploateringschef, utbildningschef samt 
lokal strateg för utbildningsförvaltningen. Styrgruppen har ingen formell 
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arbetsbeskrivning men där träffar hålls ca en gång i månaden, där projektet 
Blynäsvikens förskola ingick. Vi har tagit del av minnesanteckningar från dessa möten 
som rör projektet Blynäsvikens förskola. Av minnesanteckningar framgår att mötena har 
fungerat som ett forum för informationsdelning, samordning och informellt 
beslutsfattande. 

Projektgrupp 
Någon formellt utsedd projektgrupp har inte funnits. Det som närmast kan liknas vid en 
projektgrupp har under projektets gång bestått av byggprojektledaren som tillsammans 
med kontaktpersoner inom utbildningsförvaltningen närmare gått igenom upplägg och 
utformning av projektet. Utöver detta har även externa resurser knutits av 
byggprojektledaren vid behov i form av externa konsulter. Där externa konsulter har 
bistått projektet med teknisk kompetens inom olika områden till exempel VVS, EL och 
Mark. 

Projektplan 
I en projektplan läggs bland annat gemensamma mål och riktlinjer för projektet, 
övergripande beskrivning av projektets omfattning, tidplan, synpunkter och klagomål, 
uppföljning och rapportering samt hur ansvar och befogenheter för projektansvariga ska 
fördelas mellan parterna i projektet. Vår granskning kan inte styrka att det upprättats 
någon projektplan för projektet vilket vi anser är en kvalitetsbrist.  

Bedömning  
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Bedömningen baseras på att:  

● Det finns en ledningsorganisation för projektet. Projektorganisationen har haft 
regelbundna möten där information, resurser, samordning och beslut fattats. 
Företrädare för projektet upplever att projektorganisationen i stort varit effektiv.  

● En brist är att projektledningsorganisationen inte formaliserats där det 
dokumenterats ansvar och roller i projektet. En annan brist är att det inte finns en 
projektplan för projektet.  

3. Finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll samt rutiner för 
riskbedömningar avseende investeringar och genomförande av större 
kommunala bygg-och anläggningsprojekt? 

Iakttagelser 
Intern kontroll 
Enligt kommunens riktlinje för internkontroll (2019-02-07, Dnr 2018/115.049) är det 
kommunstyrelsen som ansvarar för att en samlad bedömning av kommunens 
internkontroll genomförs med utgångspunkt från nämndernas internkontrollplaner och 
uppföljningsrapporter samt revisorernas rapporter.  

Kommunstyrelsen har dessutom samma ansvar som nämnderna att se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Som grund för planering av 
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internkontroll ska kommunstyrelsen årligen vara delaktig i bedömning och hantering av 
risker med utgångspunkt från förvaltningens riskanalys. Kommunstyrelsen ska därefter 
upprätta en internkontrollplan. Nämnderna har ansvaret för att den interna kontrollen 
inom sitt verksamhetsområde är tillräcklig. Som grund för planering av internkontroll ska 
varje enskild nämnd årligen vara delaktig i bedömning och hantering av risker med 
utgångspunkt från förvaltningens riskanalys. Var och en av nämnderna ska därefter 
upprätta en internkontrollplan. 

Interkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner 
som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en 
bedömning av sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning 
av vilka konsekvenser det skulle få om det sker. 

De förebyggande åtgärder och kontrollmoment som beslutades i respektive 
internkontrollplan ska följas upp och rapporteras i en uppföljningsrapport som delges 
respektive nämnd i samband med årsredovisningen, men som ett eget ärende. 
Nämndernas uppföljningsrapporter ska därefter delges kommunstyrelsen och 
revisorerna. 

I internkontrollplanen framgår ett kontrollmoment avseende förseningar i plan- och 
genomförandeprocessen vid stadsbyggnadsprojekt. Kontrollmomentet utförs av 
exploateringschef och innefattar löpande utvärdering av avvikelser kopplade till 
stadsbyggnadsprojekt. Vår granskning kan vid granskningstillfället inte bekräfta huruvida 
detta har skett eller ej avseende projektet Blynäsvikens förskola. 

Rutiner för genomförande av bygg- och anläggningsprojekt 
Vår granskning kan inte styrka styrande dokumentation inom området som närmare 
beskriver genomförande och slutredovisning av kommunala bygg- och 
anläggningsprojekt. 
 
Enligt stadsbyggnadsförvaltningens projektledningsmodell (daterad 2015-11-30) ska 
riskanalys som syftar till att identifiera och värdera risker samt åtgärder som minskar 
riskerna alternativt mildra konsekvenserna göras enligt en framtagen mall. Vår 
granskning kan inte styrka att detta har genomförts för projektet.  

Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av någon teknisk riskinventering 
kopplad till analys och uppföljning av ekonomiska risker i projektet och hur dessa har 
beaktats under projektets genomförande. Av intervju framgår att man vid genomförandet 
av detta projekt i praktiken utgått från den erfarenhet som byggprojektledaren har med 
sig i sin profession.  

Vi har inom ramen för denna granskning tagit del av ett PM avseende anvisning för 
planering och genomförande vid byggnation av verksamhetslokaler. Skriften är 
upprättad av kommunchefen (2020-01-31) och beskriver närmare ett antal konkreta 
förslag på åtgärder inom området. Av dokumentet framgår bland annat förslag till 
åtgärder avseende: 
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- att utarbeta riktlinjer och rutiner som tydliggör roller och ansvar  
- att säkerställa löpande ekonomisk rapportering inom projektets ram till den politiska 

organisationen 
- att beskriva och kartlägga byggprocessen 

Vår granskning kan dock inte styrka att dokumentet är antaget på politisk nivå.  

Bedömning  
Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld.  

Bedömningen baseras på att:  

● I internkontrollplanen framgår ett kontrollmoment avseende förseningar i plan- och 
genomförandeprocessen vid stadsbyggnadsprojekt. Vår granskning kan dock vid 
granskningstillfället inte bekräfta huruvida detta har skett eller ej avseende projektet 
Blynäsvikens förskola. 

● Det saknas centrala styrdokument såsom riktlinjer för investeringsstyrning och 
anvisningar för genomförande och slutredovisning av kommunala bygg- och 
anläggningsprojekt.  

● Granskningen kan inte styrka att någon riskanalys som syftar till att identifiera risker 
med förslag på åtgärder för minska riskerna har genomförts. 

4. Har projektet bedrivits i enlighet med tecknade entreprenadavtal?  

Iakttagelser 
De två huvudsakliga överenskommelser för etableringen av Blynäsvikens förskola 
utgörs i huvudsak av mark- och byggentreprenad på fastigheten Vaxö 1:14 samt 
etablering av flyttbara förskolepaviljonger. Dessa kan närmare beskrivas enligt följande:  

● Avtal avseende mark- och byggarbeten i samband med paviljongmontage för 
förskola på fastigheten Vaxön 1:14 ingicks 2019-02-19. Avtal innefattar mark- och 
byggarbeten till en summa om 15 997 000 kr, exkl moms. Därutöver återfinns även 
skrivelse avseende option (som inte aktiverades) på en parkeringsplats som uppgår 
till 396 000 kr exkl moms. 

● Avtal om etablering av flyttbar förskolepaviljong ingicks 2017-07-11. Avtal 
innefattade förhyrning av 34 st förskolemoduler till en hyreskostnad om 176 100 kr 
(exkl. moms) per månad och en initial hyresperiod om 36 månader. Därutöver 
tillkommer engångskostnader om 1 805 000 kr (exkl. moms).  

Förfrågningsunderlag gällande mark- och grundarbeten togs fram av 
exploateringsenheten där anbudsförfrågan lämnades ut. Upphandlingsdokumenten togs 
fram av en projektgrupp för upphandlingen bestående av representanter från 
Stadsbyggnadsförvaltningens exploateringsenheten och upphandlingsenheten. 
Förfrågningsunderlaget godkändes av exploateringschefen med stöd av 
kommunstyrelsens beslut 2018-02-08 § 5. Upphandlingen skedde elektroniskt genom 
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stadens upphandlingssystem Visma och annonsen publicerades 2018-12-11. Vid 
anbudsöppningen 2019-01-22 konstaterades att en (1) leverantör inkommit med anbud. 

Mark- och byggentreprenaden upphandlades som utförarentreprenad. Upphandlad 
entreprenör har efter genomförd upphandling övertagit kommunens roll som 
samordningsansvarig för samtliga arbeten inklusive av kommunen upphandlad 
paviljongleverantör. 

Vid genomgång av förfrågan, offert samt startmötesprotokoll framgår att tidplaner och 
betalplaner för respektive entreprenad tagits fram. En översiktlig genomgång av erhållna 
byggmötesprotokoll för de olika entreprenaderna visar att beställaren och 
entreprenörerna löpande behandlar tekniska frågor, samordningsfrågor, ÄTOR, tekniska 
frågor samt status för entreprenadens ekonomi och utfall mot tidplan.  

Inget under våra intervjuer eller vid genomgång av erhållet underlag visar annat än att 
arbetena bedrivits enligt vad som anges i upphandlingsunderlag. Av erhållet underlag 
framgår att byggmötena har hållits med två veckors mellanrum. Byggmöten har haft en 
enhetlig struktur och det noteras vid mötet vem som skall ansvara för de olika punkter 
som behandlas. Tidplan, ekonomi, handlingar, hinder och störningar m.m. är stående 
punkter i byggmötesprotokoll. Av byggmötesprotokollen framgår även att frågor om 
ÄTOR löpande behandlas vid ekonomi- och byggmöten. 

I intervju uppges att projektet Blynäsvikens Förskola i allt väsentligt motsvarat uppställda 
funktionskrav. 

Bedömning  
Revisionsfrågan bedöms som uppfylld.  

Bedömningen baseras på att:  

● Dokumentation verifierar att projektarbetet har bedrivits i enlighet med tecknade 
avtal. Startmöten och återkommande byggmöten har hållits på avsett sätt.  

● Företrädare för projektet upplever att projektet i allt väsentligt bedrivits i enlighet med 
tecknade avtal.  

5. Genomförs kontroller för att säkerställa att en kostnadskontroll fungerar 
i samband med projektet? 
Iakttagelser 
Vår granskning visar att skriftliga riktlinjer eller rutiner saknas för när och hur 
kostnadskontroller ska genomföras för ett pågående investeringsprojekt. Vi kan inte 
heller styrka att riktlinjer eller rutiner finns som tydliggör när återrapportering av 
uppstådda avvikelser mot till exempel budget och avvikelser i beslutad tidplan ska ske.  

Av intervjuer framgår att det funnits svårigheter i att kunna bedöma tillförlitligheten av 
kostnadsutvecklingen eftersom projektstyrningsverktyg för löpande uppföljning av 
projekt har saknats under projektet genomförande. Det har inte heller funnits någon 
annan typ av stödsystem för hantering av dokumentation inom projektet eller för att 
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kunna göra kostnadsprognoser. Vidare framgår att det i praktiken varit 
byggprojektledarnas erfarenhet av branschen som man utgått ifrån.  

Bedömning  
Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld. 

Bedömningen är baserad på följande grunder: 

● Det saknas skriftliga riktlinjer eller rutiner för när och hur kostnadskontroller ska 
genomföras för ett pågående investeringsprojekt.  

● Granskningen kan inte belägga att det i aktuellt projekt genomförts kontroller för att 
säkerställer en god kostnadskontroll.  

6. Finns det en överensstämmelse mellan kalkyl och utfall avseende 
projektet? 

Iakttagelser 
Av erhållen sammanställning över projektets utfall framgår att projektets slutliga utgift 
uppgår till cirka 20,6 mnkr jämfört med den initiala bedömningen om 15 mnkr. Vilket 
motsvarar en utgiftsökning om cirka 37,3 procent.  

Av intervjuer framgår att den initiala uppskattningen delvis bygger på grova ekonomiska 
uppskattningar. Stor anledning tycks ha varit avsaknaden av relevant 
undersökningsunderlag. Vidare framgår att den initiala budgeten på 15 mnkr var satt 
utifrån att det enbart skulle bli två mindre förskolor. Denna budget blev sedan justerad till 
19,4 mnkr (inklusive exploateringsbidrag och hyresintäkter) utifrån att 
förskoleverksamheten i privat regi (montessori) och den kommunal verksamhet skulle 
gå skilda vägar. 

Något som vid flertalet intervjuer särskilt framhävs som ett utvecklingsområde avser att 
tillräckliga underlag för ett projekt finns framtaget, detta för att exempelvis kunna göra 
mer korrekta uppskattningar. Av intervjuer framgår att det upplevs som problematiskt att 
budget formas innan man har gjort djupare analys av projektets förutsättningar för att 
bättre bedöma projektets kostnader/utgifter. I intervju framkom att det tilldelade medlet 
för projektet från 2017 innehöll redan upparbetade utgifter innan upphandling av mark- 
och byggentreprenaden startades. 

Vi noterar i sammanhanget att projektet ekonomiskt har slutredovisats genom att ifylld 
slutblankett lämnats till ekonomienheten med tillhörande komponentindelning. 

Bedömning  
Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld. 

Bedömningen är baserad på följande grund: 

● Slutredovisning för projektet avviker betydligt mot upprättad förkalkyl. Projektet 
redovisar en utgiftsökning om cirka 37,3 procent mot förkalkyl. 
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● Initial kalkyl vilken har legat till grund för budgetering av projektet är övergripande 
och baserad på en grov uppskattning. Bristen på en väl genomarbetad 
kostnadskalkyl har skapat osäkerhet i projektet vilket medfört att projektledarens 
uppdrag varit mer komplicerat än nödvändigt under projektet.  

7. Finns tydliga rutiner för hantering av beställning av tillägg, ändringar 
och avgående arbete (s.k. ÄTA) och har dessa följts? 

Iakttagelser 

Rutiner och regler för hantering av ÄTA 
Enligt Administrativa föreskrifter AFC 23 ska ÄTA-arbeten, oavsett belopp beställas och 
godkännas skriftligen av kommunen. ÄTA-arbeten som utförts utan skriftlig beställning 
berättigar inte till ersättning för nedlagt arbete.  

Vår granskning kan inte styrka att tydliga rutiner finns utarbetade för hur kostnader 
avseende uppstådda ÄTOR ska hanteras inom pågående byggprojekt. Av intervjuer 
framgår att ansvar och befogenheter generellt upplevs som otydliga kopplat till hantering 
av ÄTOR. Hantering av ÄTA inom projektet uppges har hanterats genom upprättad 
projektorganisation.  

Enligt intervju anges handläggningsordningen för ev kostnadsöverskridande inom ramen 
för pågående projekt otydlig och ej formaliserad. Vi kan vidare inte styrka att någon 
slutrapportering av projektet skett till kommunstyrelsen. Av intervjuer framgår att endast 
ekonomisk slutrapportering till ekonomienhet, enligt framtagen mall, gjorts. Någon 
skriftlig eller muntlig slutrapportering avseende projektet till kommunstyrelsen uppges 
inte ha skett.  

Granskning erhållna ÄTA-underlag 
Av genomgång av erhållna byggmötesprotokoll framgår att ÄTA rapporterats och 
behandlas löpande vid ekonomi- och byggmöten. Det noteras dock inte i 
byggmötesprotokoll vilka underlag som bilagts anmälda ÄTOR. I de separata 
ekonomimöten har ÄTOR diskuterats och redogjorts för mer utförligt. Totalt har 23 
ÄTOR ålagts projektet till en summa av ca 1,3 mnkr vilket motsvarar en 
kostnadsavvikelse om 8,6 % .  1

Separata ÄTA-sammanställningar har inom ramen för revisionen erhållits för samtliga 
entreprenader. En översiktlig genomgång av ÄTA sammanställning visar att det finns 
övergripande underlag till ÄTOR:orna inklusive kostnadsberäkningar.  

Den huvudsakliga dokumentation för ÄTA avseende projektet är daterad 2019-08-13. 
Dokumentationen uppges i intervju omfatta majoriteten av ÄTA-kostnader och innehåller 
bland annat information om ÄTA-nummer, status (åtgärdat, Godkänt/Utgår/Åtgärdas). 
Vidare innehåller ÄTA-journalen uppgift om ersättningsform och begärt belopp 

1 (15 000 000/1 300 000 = 0,08666667). 
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förknippad med anmäld ÄTA, samt vilket belopp som godkänts av beställare och vilket 
datum detta skett. 

Bedömning  
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

● Det har inte funnits en tydlig rutin för att hantera ÄTOR i aktuellt projekt. Hantering av ÄTA 
inom projektet har hanterats genom upprättad projektorganisation. 

● Granskningen har de behandlats vid byggmöten och redogjorts närmare för vid 
ekonomimöten. En brist är att ansvar och befogenheter generellt upplevs som otydliga 
kopplat till hantering av ÄTOR.  

● Översiktlig genomgång av erhållna ÄTA-sammanställningar och ÄTA-underlag visar att 
samtliga ÄTA-kostnader inom projektet finns dokumenterade. 

8. Görs analys av orsaker till ev. kostnadsökning? Har fakturor attesteras 
utifrån gällande regelverk? 
Iakttagelser  
Vår granskning kan inte styrka att mer strukturerade analyser av orsaker till 
utgifts-/kostnadsökningar till följd av ÄTOR genomförts i syfte att tydliggöra vilka typer av 
ÄTA-kostnader som uppstått inom projektet och deras påverkan på projektets ekonomi. 

Analys av orsaker till ev. kostnadsökningar uppges hanteras löpande på plats av 
byggprojektledare. I granskade underlag för ÄTOR beskrivs i begränsad utsträckning 
orsak till uppstådd ÄTA samt i de fall där orsak finns beskrivet framgår endast 
övergripande och kortfattad information avseende orsak.  

Inom ramen för kommunstyrelsens internkontrollarbete genomförs stickprovskontroller 
på kommunens fakturor utifrån internkontrollplan för ekonomienheten. Följande 
kontrollmoment genomförs utifrån kommunstyrelsens internkontrollplan:  

● Löpande stickprov avseende felaktigheter vid kundfakturering - Ekonomicontroller 

● Stickprov (10 st)  avseende felaktigheter vid köp av varor och tjänster - 
Ekonomicontroller 

Vaxholms stads attestreglemente gäller för stadens samtliga externa och interna 
ekonomiska transaktioner. I attestreglementet finns följande definitioner för de tre 
attesträtter som förekommer i stadens system:  

● Beslutsattest - person ansvarig för att utföra kontroller av att transaktionen är 
beslutad och ryms inom den budgetram som delegerats till beslutattestant, samt 
kontrollera att kontering skett på ett korrekt sätt.  

● Granskningsattest - person ansvarig för att utföra kontroll av att fakturaadressen är 
korrekt, att beställningen har skett korrekt och att varan/tjänsten är levererad till rätt 
kvantitet, kvalitet och pris. Även kontrollera att fakturan är rätt uträknad samt att den 
innehåller korrekta betalningsvillkor.  
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● Utanordningsattest – person ansvarig för att kontrollera att transaktionen attesterats av 
behöriga personer samt att kontering skett. Utanordningsattest ska ske före betalning eller 
innan registrering av faktura för betalning. 

Av attestreglemente framgår att grundregeln är att förvaltningschef har generell 
beslutsattesträtt inom ramen för fastställd budget och bär själv ansvaret för dessa 
transaktioner. Förvaltningschef kan även vidaredelegera beslutsattesträtt till underställd 
personal, dock för beslutsattesträtt som delegerats vidare inte vara av annan omfattning 
än den egna beslutsattesträtten.  

En stickprovskontroll omfattande 5 fakturor till ett totalt belopp om ca 50 tkr har 
genomförts med avseende på att mottagningsattest och beslutattest är gjorda av olika 
personer samt att faktura attesterats av behörig beslutattestant. Kontrollen genomfördes 
utan anmärkning. Stickprovskontrollen visar att fastighetschef samt exploateringschef 
beslutattesterat 4 av 5 fakturor och att tillfällig exploateringschef har beslutattesterat 1 
faktura. Avstämning har gjorts mot upprättad attestinstruktion.  

Bedömning  
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Bedömningen är baserad på följande grunder: 

● Analys av orsaker till uppstådda ÄTA-kostnader inom projektet beskrivs inom ramen 
för den löpande hanteringen av ÄTOR vid ekonomi- och byggmöten. Ingen 
sammantagen analys har dock genomförts som närmare tydliggör orsaker till 
överskridande kostnader och påverkan på projektets ekonomi.  

● Stickprovskontroll visar att attestkontroll av leverantörsfakturor skett i enlighet med 
gällande regelverk/delegation. 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholm stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från 2020-04-23. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Bilaga  
Granskade underlag 
Följande underlag har genomgåtts som del av granskningen: 

● Politiska beslutsprotokoll där projektet behandlats. 
● Mål och budget 
● Förkalkyl och slutkalkyl 
● Internkontrollreglemente 
● Arbetsbeskrivning för projektledare 
● LOU och kommunens inköps- och upphandlingspolicy samt förfrågningsunderlaget 
● Avtal med totalentreprenören och dessa bilagor 
● Riktlinjer mot mutor och annan otillbörlig påverkan 
● Protokoll/lägesrapporter från projektmöten/byggmöten; 

○ Ekonomiska rapportering gällande projektet samt prognoser 
○ Dokumentation av ÄTOR 
○ Dokumenterad kostnadsuppföljning/kontroll av kommunen. 

● Policy mot oegentligheter 
● PM byggprojekt styrning och ledning 
● Upphandlings- och inköpspolicy 
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Inledning
Bakgrund
Det är ur rättssäkerhetssynpunkt viktigt att myndigheter handlägger ärenden så snabbt och enkelt som möjligt. Därav finns det bestämmelser kring detta i  
förvaltningslagen. Särskilda tydliggöranden avseende handläggningstider kopplat till behovet av ingripande för ett barns skydd eller stöd finns i Socialtjänstlagens 6 
kap.

Beslut om placering i hem för vård och boende (HVB) fattas av socialnämnden i respektive kommun. Placeringen kan ske med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid vård med stöd av LVU är det förvaltningsrätten som prövar frågan om vård. Socialnämnden har 
ansvaret för att den enskilde får det stöd och hjälp som behövs under tiden i vård. Placering på institution är en insats som kräver kvalificerat åtagande och är höga 
kostnader för kommunen. Lagen om offentlig upphandling (LOU) ställer krav på att kommunen upphandlar institutionsplatser, om det inte råder särskilda förhållanden.

Många kommuner upplever en utmaning att leva upp till lagstiftningens krav och kontroll av gjorda placeringar. Utifrån de risker som bedrivs ovan har beslut tagits om 
att genomföra en förstudie avseende placering av barn och unga. Förstudien syftar till att ge revisionen ett underlag för vidare bedömning av om en fördjupad 
granskning ska genomföras.

Syfte och frågeställningar 
Som ett underlag till revisionens ställningstagande om fördjupad granskningen genomförs en fördjupad riskanalys i form av en förstudie. Syftet är att undersöka om det 
föreligger skäl till att genomföra en fördjupad granskning inom området.

Frågeställningar:

• Finns rutiner för planering, placering och uppföljning i HVB och familjehem?
• Hur säkerställer nämnden att den enskilde individen får den vård och behandling som denne är berättigad till?
• Finns rutiner för upphandling och/eller avrop av vårdplatser?
• Hur säkerställer nämnden att upphandlade tjänster är av god kvalitet?

Metod 

Förstudien har genomförts genom dokumentstudier av relevanta styrdokument och rutiner, granskning av statistik från verksamhet och Kolada samt intervju med 
enhetschef, enheten för barn och ungdom. 
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Organisation och stadens statistik
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten, däribland individ- och familjeomsorgen. Socialförvaltningen arbetar med 
socialnämndens ansvarsområden och är organiserad i tre enheter under myndighetschefen: enheten för vuxenstöd, enheten för äldre och funktionsnedsatta samt 
enheten för barn och ungdom. Varje enhet leds av en enhetschef. Enheten för barn och ungdom har fyra socialsekreterartjänster, varav en även har uppdraget som 
familjehemssekreterare på ungefär 30 procent samt ansvarar för utredningar av övriga uppdragstagare såsom kontaktpersoner och kontaktfamiljer. 

Av stadens statistik framkommer att det totala antalet placeringar minskat sedan 2017, främst med anledning av minskat antal nyanlända ensamkommande. 

6

Typ av placering 2017 2018 2019 2020 (t o m 1 juli)

Asylsökande familjehem 10 10 3 2

Asylsökande Institution offentlig 0 1 1 0

Asylsökande Institution/ungdomsboende enskild 14 2 1 0

Asylsökande jourhem 12 6 1 0

Familjehem  4 8 5 5

Familjehem för akut/korttidsvård  1 1 0 1

Institution enskild vård 8 1 1 0

Institution offentl LVU § 12 vård 0 1 0 0

Konsulentstött familjehem 4 0 1 2

Nätverkshem (plac hos anhöriga) 1 1 2 2

Stödboende 9 9 6 3

Stödboende PUT 2 2 1 0

LVU Familjehem 2 2 1 0

Totalt 67 44 23 15
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Offentlig statistik  

Av offentlig statistik från Kolada.se framkommer följande kostnadsutveckling. 

2019 var 3193, 26,6 procent, av invånarna i Vaxholms stad 0-19 år. Genomsnittligt för en kommun i Sverige är 22,9 procent av befolkningen under 20 år. 

7

Kostnad familje- och HVB-hem 
barn och unga, kr/inv 0-20 år

2017 2018 2019

Vaxholm 1026 1274 1 153

Liknande kommuner IFO 6078 6442 6 416

Pendlingskommun nära storstad 4623 4401 4 754

Riket 5824 6204 6 408



Iakttagelser 3
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Iakttagelser
Finns rutiner för planering, placering och uppföljning i HVB och familjehem?
Enheten för barn och ungdom
Av enheten för barn och ungdoms fyra socialsekreterartjänster har en varit långtidssjukskriven under våren och två slutat under juni/juli. En ny tillträdde omgående och under sommaren 
2020 har därmed tre av fyra socialsekreterartjänster varit tillsatta. En fjärde socialsekreterare tillträder sin tjänst 1 september. Både tidigare och nyanställda socialsekreterare uppges 
vara erfarna. 

Arbetsprocess och rutiner
Socialsekreterarna utreder barns behov utifrån Barns Behov I Centrum (BBIC) vilket är socialstyrelsens framtagna arbetssätt för myndighetsutövningen inom barn och ungdomsvård. 
Socialsekreterarna ansvarar för utredning, förslag till beslut, att sätta in beviljade insatser och följa upp insatser. Det är alltså samma socialsekreterare som utrett barnet som följer 
barnet genom insatser och uppföljning, vilket lyfts fram som positivt. Personalstyrkans storlek, som är baserat på det aktuella underlaget med ärenden, uppges dock innebära en 
sårbarhet. 

Det beskrivs att arbetet bedrivs med stöd av Socialstyrelsens handböcker såsom Utreda barn och unga, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Placerade barn och 
LVU- handbok för socialtjänsten och BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. 

Utöver Socialstyrelsens handböcker används Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom, antagen av Socialnämnden 2017-02-21 och reviderad av verksamheten 
2020-03-02. Riktlinjen innehåller bland annat avsnitt om lagstiftning, handläggning och dokumentation, anmälan, utredning, genomförande samt uppföljning på området. I riktlinjen 
hänvisas till socialtjänstlagens bestämmelser om upprättande av vård- samt genomförandeplan (se vidare nästa sida). 

Reviderade rutiner för familjehemsvård 2020-06-15, antagna av enhetschef barn och ungdom, syftar till att ge personal som arbetar med placerade barn och unga stöd och vägledning i 
arbetet. Rutinerna innehåller med fördjupade resonemang än riktlinjerna gällande praktiska och lagmässiga aspekter vid placering. 

På intranätet finns en processkarta för ett ärendes gång, vilket har verifierats. Mer utförliga processbeskrivningar är under framtagande och revidering. Målsättningen var att dessa 
skulle färdigställas under våren men på grund av personalsituationen har arbetet blivit framskjutet till hösten. 

Följsamheten till rutiner och riktlinjer uppges i intervju vara god. Riktlinjerna antagna av nämnd finns tillgängliga via stadens diariesystem Evolution medan rutiner och handböcker ligger 
i gemensam mapp/yta. 
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Iakttagelser
Hur säkerställer nämnden att den enskilde individen får den vård och behandling 
som denne är berättigad till?
I Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom, beskrivs insatser som inte innefattar placering; exempelvis föräldrastöd, insatser i hemmet och missbruksbehandling. 
Placeringar blir aktuella först efter att öppenvårdsinsatser inte haft avsedd effekt eller inte bedömts möjliga. 

Aktuell lagstiftning anger att ett övervägande avseende behovet av fortsatt vård ska göras minst var sjätte månad. I Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom, anges 
att alla beslut ska följas upp och utvärderas i samråd med barnet/den unge och vårdnadshavaren i enlighet med vad som har bestämts i genomförandeplanen samt i samband med att 
beslut omprövas eller avslutas, dock minst två gånger/år. Det framkommer vidare att om den unge är placerad med stöd av SoL, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad 
enligt 6 kap. 8 § SoL, räknat från dagen för verkställighet av placeringsbeslutet, överväga om vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. Det gäller även vid 
medgivande för privatplaceringar. Ett övervägande enligt 6 kap.8§ SoL är inget formellt beslut utan enbart en information till nämnden. Finner nämnden vid övervägandet att vården bör 
prövas i sak ska nämnden ta initiativ till att en utredning görs. Utredningen ska därefter tas till nämnden med ett förslag till beslut. Riktlinjen innehåller även beskrivning av vård med stöd 
av LVU och att övervägning av socialnämnden ska ske enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen var sjätte månad samt att beslut om HVB ska vara tidsbegränsat och omprövas minst 
var sjätte månad. I riktlinjen framkommer vidare att ansvarig socialsekreterare ska genomföra uppföljning av barnets placering minst fyra gånger per år. Besök av socialsekreterare i 
familjehem och HVB ska ske regelbundet i den omfattning som är lämplig och utifrån barnets eller den unges behov och önskemål. I Reviderade rutiner för familjehemsvård 
framkommer vidare att om barnet beretts vård med stöd av 2 § ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården 
bör inriktas och utformas (13 § första stycket LVU). Vårdas den unge på grund av eget beteende enligt 3 § LVU ska vården omprövas inom sex månader räknat från dagen för 
verkställighet av vårdbeslutet. I intervjuer framkommer att uppföljningar av placeringar sker enligt lagstiftning och stadens riktlinjer. På grund av coronapandemin har vissa 
välfungerande placeringar följts upp via telefon/video istället för fysiskt besök under vår/sommar.

Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom beskriver socialtjänstlagens bestämmelser om vård- och genomförandeplan. När någon behöver vårdas i ett HVB eller i ett 
familjehem ska en vårdplan upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna. Vårdplanen ska även ta upp åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för. En 
genomförandeplan upprättas av socialsekreterare tillsammans med utföraren, barnet samt barnets vårdnadshavare för alla insatser. För barn och unga som vårdas i ett HVB eller i ett 
familjehem ska även en genomförandeplan upprättas över hur vården ska genomföras. Genomförandeplanen ska även ta upp åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar 
för. Riktlinjen anger att så snart utföraren har informerats och beställningen har bekräftats ska insatsen påbörjats och en genomförandeplan upprättas inom rimlig tid. 
Genomförandeplanen ska regelbundet följas upp, vid placering minst var sjätte månad, och revideras vid behov. 

I Reviderade rutiner för familjehemsvård 2020-06-15 specificeras att alla barn och unga ska ha en färdigskriven vårdplan innan placering. Genomförandeplan ska vara färdig inom sex 
veckor efter att placeringen genomförts och den beskriver mer detaljerat om hur behoven ska tillgodoses och den kan även innehålla beskrivning över behov av stöd till vårdnadshavare. 
I genomförandeplanen ska det tydligt framgå vem som ska göra vad, när och hur och bygga på de övergripande målen i vårdplanen.

I intervju uppges att vård- och genomförandeplaner upprättas enligt lagstiftning och riktlinjer samt revideras vid behov. I de fall som fler aktörer (exempelvis skola och BUP) berörs och 
behöver samordnas kring individens insatser tas initiativ till SIP-möte (Samordnad individuell plan). 

10



PwC
Vaxholms stad - Förstudie Myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård September 2020

Iakttagelser 
Finns rutiner för upphandling och/eller avrop av vårdplatser?
Vaxholms stad har ramavtal som upphandlats genom STIC (Stockholms inköpscentral) tillsammans med flera andra kommuner. Staden har avtal med ett fåtal egna familjehem. 
När beslut om placering har fattats gör ansvarig socialsekreterare en bedömning av lämplig uppdragstagare utifrån de individuella behoven. I vissa fall finns familjehem inom 
staden ledigt och anses motsvara barnets/den ungas behov, i annat fall kontaktas det företag som bedöms lämpligt från STIC:s ramavtalslista. I ett första skede begär 
socialsekreterare in den utredning av familjehemmet som företaget har genomfört för att se om familjehemmet matchar barnets behov. Är familjehemmet godkänt av annan 
socialnämnd så bifogas det beslutet, samt företagets IVO- tillstånd. Socialnämnden får inte fatta beslut om vård av ett barn i ett familjehem utan att förhållandena i det enskilda 
hemmet är utredda av en socialnämnd (6 kap.6 § SoL). Socialnämnden kan således inte fatta beslut om att ett barn ska vårdas i ett hem enbart med stöd av den bedömning 
konsulentverksamheten gjort avseende hemmets lämplighet. Socialnämndens utredningsansvar gäller både utredningen av ett hems allmänna lämplighet och om hemmet är 
lämpligt att ta emot ett visst barn. Därefter fattas beslut om var barnet/den unge ska placeras. 

När det gäller jourhemsplaceringar så kan konsulentverksamheter används även vid placering av barn och unga i jourhem om socialtjänsten inte har ett eget jourhem att tillgå 
(som är utrett och godkänt av socialnämnden). Jourhemmen ska i likhet med familjehemmen vara utredda av en socialnämnd, men i övrigt skiljer sig kraven åt. Det finns 
exempelvis inget krav i socialtjänstlagen på att socialnämnden ska ingå avtal med ett jourhem, att en särskild socialsekreterare ska utses eller att en genomförandeplan ska 
upprättas, eftersom en sådan placering ska vara tillfällig. 

Hittills 2020 har en familjehemsplacering gjorts inom ramavtal i konsulentstödd verksamhet samt en kortvarig jourplacering (ca tre veckor) inom konsulentstödd verksamhet. 
Övriga två placerade barn hittills 2020 placerades i egna arvoderade familjehem som socialtjänsten rekryterat och använt sig av vid tidigare familjehemsplaceringar. 

Av socialnämndens delegationsordning, fastställd 2020-04-28, framkommer att beslut om bistånd i form av familjehemsplacering för stadigvarande vård och fostran ska fattas av 
sociala utskottet. Beslut om placering av barn i familjehem, hem för vård eller boende, stödboende, jourhem och nätverkshem upp till två månader fattas av enhetschef. Beslut 
om placering över två månader fattas av sociala utskottet. För köp av enstaka plats/insats inom ramavtal/upphandlad verksamhet för verkställande av biståndsbeslut är 
enhetschef delegat. För köp av enstaka plats/insats utanför ramavtal/upphandlad verksamhet för verkställande av biståndsbeslut är Myndighetschef delegat. Det gäller dock inte  
då det av delegeringsordningen framgår att sociala utskottet är delegat. Stadens tolkning av lydelsen gör gällande att det bara rör upphandling av plats inom ramen för ärenden 
där utskottet är beslutsinstans och inga andra ärendetyper/placeringar.

På stadens intranät finns en processkarta för direktupphandling. Staden använder verktyget e-Avrop. Chefer och medarbetare kan själva genomföra direktupphandlingar genom 
e-Avrop vilket beskrivs ha ett användarvänligt gränssnitt. Även avtalsinformationen finns på e-Avrop. Myndigheten har också köpt in Placeringsinfos tjänst placeringsinfo.se som 
hädanefter uppges underlätta i arbetet med förfrågningar och placeringar.
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Iakttagelser 
Hur säkerställer nämnden att upphandlade tjänster är av god kvalitet?
Uppföljning av kvalitet inom ramavtalet sker genom STIC:s uppföljning av uppdragstagarna. Vaxholms stad gör ingen egen kvalitetsuppföljning av dessa. Enligt intervju kontaktar STIC 
staden via mail vid jämna mellanrum och ber ansvariga socialsekreterare för placeringar att svara på frågor rörande uppdragstagare som omfattas av ramavtalet. Nämnden tar inte del av 
STIC:s kvalitetsuppföljningar löpande. 

I Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom framkommer att uppgifter från social- och polisregister alltid ska göras vid rekrytering av familjehem och jourhem, och ska 
hämtas in fortlöpande en gång/år under placeringstiden. Planerade besök ska göras minst två ggr/år i de hem som socialnämnden anlitar. Vid misstanke om misskötsamhet ska även 
oplanerade besök göras.

Myndighetschefen fattade beslut om Rutin för kontroll av tillstånd vid placeringar från och med 2018-11-07. Rutinen innebär att det i samtliga individbeslut avseende placeringar i annan 
verksamhet än egen regi ska finnas en kopia av tillståndsbeslut från IVO avseende verksamheten som är tillståndspliktig samt uppgift om godkänd föreståndare, i de fall det är tillämpligt. 

I socialförvaltningens riktlinje Handläggning av synpunkter/klagomål samt avvikelser, 2020-01-07, beskrivs rutiner för rapport, åtgärder, handläggning, utredning och beslut.  
Kvalitetsstrateg/MAS (ansvarig medicinsk sjuksköterska) ansvarar för att förvaltningens samtliga avvikelser sammanställs och rapporteras till socialnämnden minst en gång per kvartal. 
Kvalitetsstrateg/MAS ansvarar också för utredning och handläggning av de avvikelser där extern part är rapportör eller berörd samt kan vara bollplank och stöd vid utredning och 
åtgärder. Riktlinjerna anger att varje enhet inom förvaltningen ska ta fram egna rutiner för hanteringen. Rutin för hantering av avvikelser på avdelningen för myndighetsutövning, vilken 
bygger på förvaltningens riktlinje beslutades av myndighetschef 2020-03-06. 

Av Avvikelser, synpunkter, klagomål gällande socialtjänst samt Hälso- och sjukvård. Kvartal 1 2020 som rapporterades till nämnden 2020-05-14, framgår att inga interna avvikelser inom 
Myndighetsavdelningen/Administration/Stab/Bostadsanpassning samt Stöd och förebyggande har rapporterats. Under första kvartalet 2020 inkom tolv rapporter till socialnämnden 
avseende synpunkter/klagomål. Utöver samlad avvikelserapportering för socialtjänst samt hälso- och sjukvård kvartalsvis framkommer i nämndens protokoll 2019-08-20 till och med 
2020-08-25, ingen övrig rapportering avseende kvalitetsuppföljning. 

Brukarenkäter genomförs för samtliga myndighetsärenden, och inte separat för placeringar (det är inte möjligt ur sekretessynpunkt med så få placeringar). 

Kvalitetsuppföljning beskrivs vidare ske på individnivå där barnet/den ungas synpunkter framkommer vid uppföljningen.   

Eventuell avvikelserapportering i individärenden presenteras för nämndens utskott inom ramen för uppföljningsrapporter av placeringsbeslut minst var sjätte månad (se Uppföljning s 10).
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Slutsatser av förstudien 

14

Vi konstaterar att det finns aktuella rutiner för planering, placering och uppföljning i HVB och familjehem och att samma socialsekreterare följer barnet 
genom utredning, insatser och uppföljning. Vi konstaterar vidare att det finns riktlinjer, rutiner och arbetssätt som säkerställer att placeringsbeslut 
omprövas enligt rådande lagstiftning samt att vård- och genomförandeplan upprättas och revideras. 

I förstudien framkommer att det finns rutiner för upphandling och/eller avrop av vårdplatser. Det framkommer vidare att socialnämnden kvartalsvis tar 
del av en samlad redogörelse för avvikelser, synpunkter, klagomålsavvikelse för nämndens verksamheter. Eventuell avvikelserapportering i 
individärenden presenteras för nämndens utskott inom ramen för uppföljningsrapporter av placeringsbeslut. 

Utifrån gjorda iakttagelser kan vi inte se att det föreligger ett behov av att i nuläget genomföra någon fördjupad granskning avseende 
myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård.

Följande frågeställningar kan dock ställas till nämnden:

• Anser nämnden att den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen för de upphandlade tjänsterna är tillräcklig? På vilket sätt tar nämnden 
del av dessa kvalitetsuppföljningar?

• Hur ser nämnden på möjligheten att tillgodose behovet av platser i familjehem, hem för vård och boende etc. för barn- och unga?
• Hur säkerställer nämnden att personalen som arbetar med barn- och ungdomsvård i kommunen har tillräcklig kompetens?
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av revisorerna i Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som 
framgår av projektplan beslutad den 23 april 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Följande dokumentation har omfattats av förstudien: 
• Beslut om rutin för kontroll av tillstånd vid placeringar
• Organisationsskiss individ- och familjeomsorgen
• Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom
• Reviderade rutiner för familjehemsvård 2020-06-15
• Avvikelser, synpunkter, klagomål gällande socialtjänst samt 

Hälso- och sjukvård. Kvartal 1 2020.
• Beslut om rutin för hantering av avvikelser på avdelningen för 

myndighetsutövning
• Handläggning av synpunkter/klagomål samt avvikelser
• Processkarta
• Stadens statistik avseende placeringar

Dokumentförteckning 
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Bakgrund
Sverige har från den 1 juli 2018 infört en ny förvaltningslag (2017:900). I denna tydliggörs frågan om tillgänglighet och 

service till medborgarna. Av lagen framgår bland annat att kommunens verksamheter dels ska vara tillgänglig för 

kontakter med enskilda, dels informera om hur och när sådana kontakter ska tas. Kommunen ska även vidta de åtgärder 

som behövs för att den ska uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten om rätten att ta del av allmänna handlingar.

En kommuns hemsida är en viktig källa för information och service till medborgarna och andra intressenter. Bristfällig 

styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs i enlighet med lagkrav och kommuninterna riktlinjer. 

Syfte 
Förstudien syftar till att ge revisionen ett underlag för vidare bedömning av om en fördjupad granskning ska genomföras 

avseende service och tillgänglighet. Förstudien ska belysa följande områden:

● vad säger lagstiftning om tillgänglighet och service?

● vilka riktlinjer finns på området?

● vilka mål har nämnderna satt upp?

● vilken uppföljning görs inom området?

På basis av ovanstående identifieras risker för brister ändamålsenlighet eller intern kontroll, och behov av eventuell 

fördjupad granskning preciseras.
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Förvaltningslagen
Av förvaltningslagen framgår att att en myndighet ska säkerställa att kontakterna med den enskilde ska vara så smidiga 

som möjligt. Vidare ska hjälpen kunna ges utan dröjsmål.

Kommunen ska hjälp den enskilde i den omfattning som är lämplig beroende på frågans art. Den enskildes behov och 

myndighetens verksamhet. Vidare ska kommunen var tillgänglig för kontakt med den enskilde samt informera allmänheten 

hur kontakt kan tas. Enligt samma lag och paragraf ska kommunen göra det möjligt för den enskilde att ta del av allmän 

handling.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
Fr o m den 23 september 2020 gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen innehåller bestämmelser om 

krav på tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör. Bestämmelser innebär att tjänster och 

information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Lagen 

ställer således krav på hur dessa tjänster ska tillgängliggöras. Kraven på informationen/servicen är att den ska vara möjlig 

att uppfatta, den ska hanterbar, begriplig samt robust.

Några exempel på viktiga egenskaper för digital tillgänglighet:

● Det ska gå att förstora/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen.

● Det ska gå att navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller röststyrning.

● Det ska gå att lyssna till innehållet via ett uppläsande hjälpmedel.

● Texten ska vara lätt att läsa och förstå.

Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse, 

som bland annat ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven.
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Kommunikationsstrategi

Staden har en kommunikationsstrategi som består av följande styrdokument; kommunikationspolicy med tillhörande rutin 

för kommunikation samt lokala rutiner för kommunikation. Av kommunikationsstrategin framgår att den är framtagen för att  

genom kommungemensamma mål skapa en vägledning för Vaxholms stads arbete med intern- och extern 

kommunikation, tillgänglighet och bemötande.

Inom ramen för denna kartläggning har vi tagit del av kommunikationsstrategin daterad 2016-05-12 med en tillhörande 

rutin för kommunikation, som som senast uppdaterades maj 2020. 

Kommunikationspolicy och tillhörande rutiner

I kommunstretegin beskrivs styrdokumenten enligt nedan:

1. Kommunikationspolicy: Policyn beskriver övergripande mål för stadens utveckling inom kommunikation och 

beslutas av kommunfullmäktige.

2. Rutiner för kommunikation: Rutinen kompletterar kommunikationspolicyn och tydliggör stadens övergripande 

kommunikationsmål och handlingar som syftar till att uppfylla dem. Rutinen revideras årligen.

3. Lokala rutiner för kommunikation: Dessa utgår från och kompletterar den övergripande rutinen genom att peka ut 

verksamheternas lokala aktiviteter som syftar till att nå uppsatta mål. 

4. Övriga policies, riktlinjer och rutiner inom kommunikationsområdet. Vilka dessa är specificeras i Vaxholms stads 

övergripande rutiner för kommunikation.

I styrdokumentet Rutiner för intern och extern kommunikation specificeras Vaxholms stads kommunikationsmål på både 

kort och lång sikt mer utförligt. 
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Iakttagelser
Vilka riktlinjer finns på området? 
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Av rutinen ovan framgår att ett den, rutin för kommunikation, 

är en av de styrande och vägledande dokument som 

tillsammans utgör stadens kommunikationsstrategi. Just nu 

består strategin av följande styrdokument:

• kommunikationspolicy

• rutin för kommunikation

• lokala rutiner för kommunikation

samt de övriga policies och riktlinjerna nedan:

• Vaxholms stads grafiska profil

• Vaxholms stads strategi för facebook och övriga 

sociala kanaler

• Vaxholms stads skrivregler

Rutin för kommunikation
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Regler för telefoni
Vidare finns ett dokument som beskriver vilka regler som gäller för telefoni (daterade/uppdaterade 2020) som närmare 

beskriver mål för användning av telefoni, ansvar och roller. Reglerna revideras årligen. Av dokument  framgår att för att 

staden ska leva upp till de krav som medborgarna ställer är hög tillgänglighet och ett gott bemötande självklara krav. En 

effektiv telefonservice är en viktig funktion för att åstadkomma detta. Vidare framgår att vilka kvalitetskrav som gäller bland 

annat avseende hur jag i rollen som anställd ska hanter min telefon, röstbrevlåda etc. 

Av dokumentet framgår att uppföljning av kvaliteten på telefonservicen sker kontinuerligt och att detta sker på olika sätt. 

Som exempel beskrivs enkätundersökning till medborgarna, via Internet och via samtalsmätningar som svarsfrekvens på 

enhets-/användarnivå. 

Inom ramen för denna förstudie har vi inte tagit del av något resultat av denna uppföljning utöver resultatet av de 

uppföljningar som görs av målen som finns i Mål och budget 2020--2022, som beskrivs i följande avsnitt.
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Iakttagelser
Vilka riktlinjer finns på området? 
forts. 
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Övergripande mål för kommunikation
I kommunikationspolicyn redovisas stadens övergripande mål för kommunikation. Följande mål presenteras:

1. Vaxholms stad ska ha en aktuell, trovärdig, proaktiv, och modern intern och extern kommunikation som bidrar till att 

skapa goda relationer med våra målgrupper och en positiv bild av Vaxholms stad.

2. Den externa informationen ska sprida kunskap om och skapa engagemang bland medborgarna för kommunala 

frågor, med målet att stimulera till aktivitet och medinflytande. Vaxholms stad ska finnas där medborgarna är och 

erbjuda kommunikation och dialog med våra målgrupper utifrån deras villkor.

3. Vaxholms stad ska ha en hög tillgänglighet till media och en proaktiv och öppen kontakt i syfte att erbjuda korrekta 

fakta och en realistisk bild av vår verksamhet.

4. Våra målgrupper ska uppleva en god tillgänglighet och ett gott bemötande i kontakten med våra verksamheter.

5. Inom Vaxholms stad ska en strävan efter samarbete över verksamhetsgränserna finnas. Den interna 

kommunikation ska stimulera till samarbete, skapa kännedom om Vaxholms stads verksamheter, mål och 

aktiviteter, främja vi-känslan, skapa en stark och enhetlig Vaxholms stadskultur som främjar ett starkt varumärke. 

Kommunikation ska ske i gemensamma kanaler. 

Inom ramen för denna förstudie har vi inte tagit del av något resultat av denna uppföljning utöver resultatet av de 

uppföljningar som görs av målen som finns i Mål och budget 2020-2022.
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Iakttagelser
Vilka mål har satts upp? 
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Nämndernas mål

På fråga om vilka mål som avser service och tillgänglighet hänvisas till följande mål som beslutats i Mål och budget 2020-

2022. Under området kvalitet finns ett antal mål med tillhörande med bäring på god service som kännetecknas av god 

tillgänglighet och gott bemötande. 

Nedan redovisas kommunstyrelsens mål för god tillgänglighet, bemötande och service. 
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Iakttagelser
Vilka mål har satts upp? 
forts. 
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Uppföljning av beslutade mål i Mål och budget

Kommunövergripande

Följande uppföljningar genomförs som berör service och tillgänglighet:

● SCB:s medborgarundersökning

● Servicemätning, i denna mätning redovisas resultatet på förvaltningsnivå.

● Serviceundersökning företag genom SBA-Stockholm Business Alliance

Undersökningarnas resultat presenteras för berörda nämnder och kommunstyrelsen och utgör underlag och ingår som en 

integrerad del i processen för mål- och resultatstyrning. Resultaten utgör tillsammans med andra resultat och 

utvärderingar underlag för nulägesanalysen som i sin tur är underlag för de områden som prioriteras i mål och budget 

både på nämnds- och förvaltningsnivå.

I KS tertialrapport 2 beskrivs det utvecklingsarbete som har skett för att arbeta mot KS mål: Invånarna och företagen 

erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service
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Iakttagelser
Vilken uppföljning görs inom området? 
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Uppföljning av beslutade mål i Mål och budget

Uppföljning på enhetsnivå (KLK)

På kommunledningskontoret (enhetsnivå) följs bland annat de aktiviteter upp som är planerade för att arbeta mot målet: 

Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. Enheterna sammanfattar sitt arbete och 

resultat mot målet i delårsrapport och årsredovisning. Uppföljning görs i verksamhetssystemet Stratsys.

Planering och åtgärder

Om målnivån för en indikator inte uppnås (blir röd) ska KS/nämnden upprätta en åtgärdsplan som sedan följs upp och 

redovisas varje tertial. KS och SBN har indikatorer som berör service och tillgänglighet där målnivån inte uppnåddes 2019 

och har därför antagit åtgärdsplaner.

I KS och nämndernas yttrande 2021 beskrivs det fortsatta utvecklingsarbete som kommer att genomföra för att arbeta mot 

målen.
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Iakttagelser
Vilken uppföljning görs inom området?
forts. 
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På följande sidor redovisas de mål med tillhörande indikatorer (grönmarkerade) som staden särskilt anser vara  mål för  

tillgänglighet och service år 2021. Vi noterar att mål inte formulerats för BUN där målen snarare formulerats kring trygghet 

istället.
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Mål inom området kvalitet - 1 
(service och tillgänglighet)
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Mål inom området kvalitet - 2
(service och tillgänglighet)
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Efter genomförd förstudie framkommer följande:

• Det finns riktlinjer som berör området. 

• I mål och budget, inom målområde kvalitet finns mål med bäring på service och tillgänglighet med tillhörande 

indikatorer.

• Resultat av de uppföljningar som görs följs upp och redovisas inom ramen för mål- och budgetprocessen.

• Uppföljning av målen som avser service och tillgänglighet görs bl.a. genom olika enkätundersökningar som 

redovisas på en aggregerad nivå i delårsrapport och årsredovisning. 

• Nämnderna följer upp sina mål och vid avvikelse redovisas en handlingsplan med aktiviteter för att nå målet.

• Inom ramen för budgetprocessen och nämndernas yttrande över mål och budget 2021 beskriver SBN och KS som 

inte når sina mål varför måluppfyllelsen ser ut som den gör och vilka åtgärder som ska vidtas/ vidtagits.

• Enheterna på KLK följer var och en upp planerade aktiviteter (för att nå målet om tillgänglighet och service) i 

verksamhetssystemet Stratsys.

Utifrån gjorda iakttagelser kan vi inte se att det föreligger ett behov av att i nuläget genomföra någon fördjupad granskning

avseende service och tillgänglighet. 
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Slutsatser
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 

revisionella bedömning per revisionsfråga: 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten 
upprättats enligt lagens 
krav och god 
redovisningssed? 

Uppfyllt 
 
Grundat på vår översiktliga 
granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att 
delårsrapporten för Vaxholm stad 
inte, i allt väsentligt, är upprättad i 
enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. Vissa 
mindre avvikelser mot LKBR och 
RKR R17 har noterats. 
Bedömningen i delårsrapporten är 
att balanskravet kommer att 
uppfyllas för år 2020. 

 

Är resultaten i 
delårsrapporten 
förenliga med de av 
fullmäktige fastställda 
målen för god 
ekonomisk hushållning, 
d.v.s. finns 
förutsättningar att målen 
kommer att uppnås? 

Uppfyllt 

Ja, vår bedömning är att resultaten 
i delårsrapporten är förenliga med 
de av fullmäktige fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning 
(dvs, det finns förutsättningar för 
att såväl de finansiella som de 
verksamhetsmässiga målen 
kommer att uppnås för år 2020). 
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 

ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

 

Avgränsning och Metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av 

Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk 

granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens 

upprättande. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest 

väsentliga iakttagelser och bedömningar. 

Granskad delårsrapporten är tjänstemannabehandlad. Delårsrapporten behandlas av 

kommunstyrelsen 2020-10-29 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2020-11-16. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisnignsekonom.  
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Iakttagelser och bedömningar 
 

Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för 

perioden uppgår till 30,7 mnkr. Styrelsen kommer att ha överlämnat rapporten inom 

lagstadgad tid till fullmäktige. 

Vi noterar i vår granskning av räkenskaperna att det finns ett mindre, ej väsentligt, 

klassificeringsfel avseende anläggningstillgångar. Det finns tillgångar som staden har 

klassificerat som materiella, men som borde ha klassificerats som immateriella. 

Vi noterar att det finns en differens på Kassa & Bank mellan huvudbok och 

engagemangsbesked från banken. Differensen visar att kassan är ca 5,8 mnkr högre än 

vad som finns redovisat i huvudboken, vilket förklaras av att det finns leverantörsfakturor 

motsvarande 5,8 mnkr som har definitivbokats och därmed betalningsbokats 2020-08-

31 trots att betalning skedde först 2020-09-01. Vi menar att staden bör hitta rutiner för 

att framgent säkerställa att huvudbok och kassan hos banken överensstämmer vid 

bokslutsdagen. 

Vi noterar också att balansräkningen inte är helt uppställd enligt Lag om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR) vad gäller Panter och ansvarsförbindelser. Vidare 

noterar vi att redovisningsprinciper samt upplysningar om säsongvariationer och 

cykliska effekter som har påverkat verksamheten inte finns i not, utan i andra delar av 

delårsrapporten. Enligt RKR R17 ska detta finnas som not i delårsrapporten. Slutligen 

noterar vi att redovisningen av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som 

fastställts för den löpande verksamheten finns med i delårsrapporten, dock inte i 

förvaltningsberättelsen i enlighet med RKR R17. 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för Vaxholm stad inte, i allt 

väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

Vissa mindre avvikelser mot LKBR och RKR R17 har noterats. Bedömningen i 

delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. 

God ekonomisk hushållning 

Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre 

övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Områdena kvalitet och 

livsmiljö omfattar verksamheternas resultat medan området ekonomi omfattar insatta 

resurser. Dessa båda perspektiv utgör grunden för bedömning av god ekonomisk 

hushållning. 
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Vaxholms stad har även tre finansiella mål som ingår i målområdet ekonomi: 

- budgetavvikelsen ska inte vara negativ, 

- resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent, 

- soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent. 

 

Utöver de övergripande finansiella målen har även nämnderna egna mål och 

indikatorer. 

 

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens 

finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2020.  

Av redovisningen framgår att samtliga av de tre övergripande finansiella målen 

prognostiseras att uppfyllas för helåret 2020. Av redovisningen framgår vidare att 

samtliga av verksamhetsmålen för målområde livsmiljö prognostiseras att uppfyllas 

(uppfyllt eller på väg att uppnås). För målområde kvalitet och ekonomi är prognosen att 

en majoritet av målen kommer vara uppnådda eller på väg att uppnås. 

Graden av måluppfyllelse för tertial 2, 2020 är baserat på: 

• resultat för 2020 i de fall detta finns för helår,  

• en prognos för resultatet i de fall resultat för 2020 (helår) ännu ej finns tillgängligt, (gäller 

till exempel budgetavvikelse).  

Detta innebär att det är prognosen för ekonomiskt utfall för helåret 2020 som 

bestämmer färgen även om utfallet för tertial två visar annorlunda.  

Prognosen visar att mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen kommer att 

vara uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena, vilket är 

det uppsatta kriteriet för god ekonomisk hushållning. Med bakgrund av detta är 

prognosen enligt delårsrapporten att Vaxholms stad kommer att ha en god ekonomisk 

hushållning för helåret 2020. 

Utförlig redovisning av mål och indikatorer samt kommentarer finns under avsnitt för 

respektive målområde i delårsrapporten. 
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Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 

prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som 

fullmäktige fastställt i budget 2020. 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 

prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som 

fullmäktige fastställt i budget 2020.  
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan som en del av den 
obligatoriska revisionsplanen för år 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del 
av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  



 

Granskningsrapport  
 
Södra Roslagen miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH)  
På uppdrag av Täby kommuns och Vaxholms kommuns förtroendevalda revisorer har 
vi översiktligt granskat nämndens verksamhet och ekonomiska redovisning för år 
2020.  
Granskningen har omfattat:  
- Bedömning av nämndens mål och måluppföljning.  
- Bedömning av nämndens egen uppföljning av intern kontroll.  
- Översiktlig granskning av nämndens delårsbokslut.  
- Översiktlig granskning av nämndens årsbokslut.  
 
Enligt nämndens årsredovisning har året, med anledning av covid-19-pandemin, 
inneburit stora förändringar för hur nämnden och verksamheten arbetar. 
Verksamheten har fått anpassa tillsynsarbetet för att vara möjligt att genomföras trots 
pandemins påverkan. Trots förändrade arbetssätt ser måluppfyllelsen bra ut. Det 
ekonomiska utfallet är dock inte lika tillfredställande. Med anledning av covid-19 har 
verksamhetens arbetssätt behövt anpassas till nya omständigheter. Detta har inneburit 
att all tillsyn som hade planerats inte har kunnat utföras under året vilket i sin tur har 
påverkat nämndens ekonomi då intäkter inte kommit in enligt plan. 
 
Kommunfullmäktige i Täby kommun har fastställt inriktningsmål som är gemensamma 
för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av 
SRMH:s verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt två mål. 
Resultatet är att målen uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid 
årets slut bedöms som mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden 
med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. 
 
För år 2020 redovisar nämnden en negativ avvikelse med 1,4 mnkr vilket motsvarar 
23 % av budgeterade nettokostnader. Den negativa avvikelsen består främst av lägre 
intäkter till följd av att antalet verksamheter som nämnden bedrivit tillsyn på minskat 
under året samt att vissa former av tillsyn inte kan bedrivas så länge covid-19 pågår. 
 
Vi kan konstatera att nämndens verksamhet och ekonomi har påverkats i stor 
utsträckning av effekter av pandemin. Vi rekommenderar nämnden att fortsatt följa upp 
nämndens ekonomiska utveckling under 2021.  
 
Vår granskning har inte gett upphov till några anmärkningar mot Södra Roslagens 
Miljö- och hälsoskyddsnämnd eller nämndens ledamöter.  
 
Täby 2021-03-10 
KPMG AB 
 

 



Micaela Hedin  
Certifierad kommunal revisor  



Grundläggande granskning 
Överförmyndarnämnden 
2020 (utdrag ur samlad rapport för Värmdö kommun)

Rapport ej behandlad av revisionen i 
Värmdö kommun

Mars 2021 

Anders Hägg
Cornelia Pethrus
Ellen Röllgårdh



Överförmyndarnämnd



PwC
Grundläggande granskning Överförmyndarnämnden 2020 Mars 2021

3

Sammanfattning 

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a, 6a, 7a, 
8b, 8e

Röd Nämnden kan inte verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2020. Vi noterar att bedömning av 
måluppfyllelse inte görs i verksamhetsberättelsen. Vidare har inte 
riskanalys eller internkontrollplan tagits fram under 2020. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Styrelsen kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Resultat mot driftbudget: -1,5 mnkr (Värmdö).

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d, 6b, 7b-c, 8a, 8c-d, 10a

Gul Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under år 2020. Vi noterar att målen inte är 
mätbara för 2020 vilket således försvårar uppföljningen. Det finns 
ingen dokumenterad riskanalys och nämnden har inte antagit en 
internkontrollplan för året. Nämnden ska dock på sitt 
sammanträde i april 2021 behandla uppföljning av intern kontroll 
för 2020. 

Överflyttningen av verksamheten till Nacka kommun utifrån tecknat samverkansavtal har påverkat vissa delar av 
nämndens styrning och kontroll samt det ekonomiska resultatet för 2020 negativt. Nämnden synes inte ha varit 
tillräckligt aktiv kopplat till flytten av verksamheten till Nacka utifrån samverkansavtalet. Vår bedömning är att nämnden 
inför 2021 behöver stärka sin styrning och uppföljning av verksamheten. I detta sammanhang vill vi särskilt betona att 
nämnden har ett gemensamt ansvar för helheten avseende såväl verksamhet som ekonomi. 
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Sammanfattning 

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Säkerställ att nämndens verksamhet och ekonomi även följs upp som en helhet trots att verksamheten omfattar 
två kommuner (Värmdö och Vaxholm).

● Säkerställ att nämndens mål, indikatorer och uppdrag är mätbara för ett år i taget för att på så sätt tydliggöra 
uppföljning av resultat under året och vid årets slut. En tydligare måluppföljning ger också bättre möjlighet att 
vidta åtgärder vid behov

● Utveckla arbetet med riskanalyser i syfte att säkerställa att de moment som väljs ut till kontroller i en 
internkontrollplan är av hög relevans. 

● Säkerställ att internkontrollplan upprättas och antas av nämnden enligt Värmdö kommuns riktlinjer för 
internkontroll. 

● Säkerställ att verksamhetsberättelse och uppföljning av internkontrollplan behandlas av nämnden enligt 
tidsplanen för Värmdö kommun. 

● Säkerställ att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppnå ett resultat förenligt med budget.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

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

Grön Verksamhetsplan för överförmyndarnämnd 2020 
antagen 2019-12-18 § 39. 

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

Grön Verksamhetsplanen innehåller även nämndens 
nettobudget.

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

Grön I verksamhetsplanen konkretiserar nämnden 
fullmäktiges mål och anger vidare indikatorer och 
avseende ett av målen anges uppdrag. Den 
obligatoriska indikatorn från kommunens mål och 
budget finns med i nämndens verksamhetsplan.

b) Finns mål formulerade för nämnden  
ekonomi?

Grön Utifrån det kommunövergripande målet Värmdö 
kommun ska ha en god ekonomisk hushållning 
har nämnden angett tre indikatorer och ett 
uppdrag i verksamhetsplanen. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Målvärden för år 2030 för indikatorer och 
slutdatum för uppdrag framkommer i 
verksamhetsplanen. Det framkommer inte hur 
målen ska följas upp 2020.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Grön Kommungemensamma direktiv.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Gul Redovisning av resultat sker i de obligatoriska 
rapporterna. Då målvärden saknas för 2020 görs 
ingen prognostiserad måluppfyllelse för året. 

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

Gul I tertialrapport 2 görs ingen prognostiserad 
bedömning av måluppfyllelse för 2020, varför 
tydliga behov av åtgärder inte heller framkommer. 
Utfall redovisas avseende ett par indikatorer och 
kommentarer lämnas kring hittills tillgängliga 
resultat.

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

Gul Nämnden prognostiserar underskott för helåret 
vid tertialrapport 1 och tertialrapport 2. Avvikelsen 
beror främst på högre kostnader än budgeterat för 
köp av verksamhet. Underskottet inkluderar också 
kostnader för temporärt ökat resursbehov med 
anledning av pandemin. Dessa kostnader anges 
ha återsökts från staten. I tertialrapport 2 
redovisas åtgärder för att få en verksamhet i 
balans med slutdatum. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Nämnden ska på sitt sammanträde 2021-04-22 
behandla Verksamhetsberättelse 2020 
överförmyndarnämnden. I 
verksamhetsberättelsen görs ingen bedömning av 
måluppfyllelse för fullmäktiges mål, dock 
redovisas utfall för ett antal indikatorer. 
Obligatorisk indikator från kommunens mål och 
budget följs upp i verksamhetsberättelsen. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Nämnden redovisar ett underskott för Värmdö om 
1,5 mnkr (Vaxholm +326 tkr). 
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Granskningsiakttagelser, intern kontroll
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

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

Röd Enligt kontakt med kommunledningskontoret 
framgår att det har inte upprättats någon 
internkontrollplan, eller gjorts någon riskanalys för 
år 2020. Anledningen anges vara att detta tappades 
bort i verksamhetsövergången till Nacka. 

b) Finns en dokumenterad riskanalys för 
intern kontroll?

Röd

7. Plan för intern 
kontroll

a) Har plan upprättats i enlighet med 
fullmäktiges direktiv? 

Röd

b) Har nämnden antagit plan för innevarande 
år?

Röd

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

Röd

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

Grön Kommungemensamma direktiv. 

b) Sker rapportering till nämnden enligt 
direktiv?

Gul Trots att nämnden inte antagit någon 
internkontrollplan har vi i granskningen tagit del av 
rapport avseende internkontroll 2020. Nämnden 
kommer att behandla rapporten 2021-04-22.

c) Fokuserar rapportering på resultat och 
analys?

Gul Den rapportering som nämnden ska behandla på 
sammanträdet i april innehåller resultat av 
genomförda kontroller samt eventuella brister. Dock 
saknas bedömning av kontrollerna. 

d) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån 
lämnad rapportering?

Gul I den rapportering som nämnden ska behandla i 
april framgår åtgärder där kontroll visat på brister, 
dock inte under rubriken “åtgärder”, varför 
redovisningen inte blir helt tydlig. 

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

- Går ej att besvara eftersom nämnden inte ännu har 
behandlat internkontrollrapporten. 



PwC
Grundläggande granskning Överförmyndarnämnden 2020 Mars 2021

8

Granskningsiakttagelser, fullmäktigeuppdrag

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

9. Särskilda uppdrag 
från fullmäktige

a) Har nämnden fått särskilda uppdrag av 
fullmäktige under granskningsperioden?

- I kommunens mål och budget 2020 anges inga 
särskilda uppdrag avseende 
överförmyndarnämnden. 

10. Rapportering a) Sker återrapportering till fullmäktige i 
enlighet med fullmäktiges direktiv?

- Ej aktuell då nämnden ej har några särskilda 
uppdrag i mål och budget 2020. 
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