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Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2019 

Under verksamhetsåret 2019 har Vaxholms stads revisorer granskat de verksamheter som bedrivs 

inom kommunstyrelsen och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten för granskningarna 

har varit att pröva om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-

fredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna 

har varit tillräcklig. 

 

Revisorerna lyder direkt under Kommunfullmäktige med ett anslag för år 2019 på 780 tkr.  

 

Revisorer för granskning av 2019 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 yr-

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

har revisorerna biträtts av KPMG.  

Lekmannarevision 

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

ningen av Vaxholm Smeden 3 AB och Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB har utfört av lekmanna-

revisor Jan Eriksson.  

 

Roslagsvatten AB har granskats av lekmannarevisor Anders Haglund tillsammans med utsedda lek-

mannarevisorer i Ekerö, Knivsta, Vallentuna och Österåkers kommuner. Samtliga granskningar har 

skett tillsammans med yrkesrevisor.  

 

Granskningarna har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det 

innebär att lekmannarevisorerna planerat och genomfört granskningarna för att i rimlig grad försäkra 

sig om att bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-

ställande sätt samt att bolagens interna kontroll är tillräcklig. Granskningarna har utgått från de beslut 

bolagens ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheterna 

håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. 

 



 Bilaga 1 

Revisorerna 

Sida 2 av 9 

 

 

 

Granskning av det strategiska underhållet av anläggningstillgångar inom Roslagsvatten AB 

 

Under året har lekmannarevisorerna i Roslagsvatten AB genomfört en fördjupad granskning av bo-

lagets strategiska underhåll av anläggningstillgångar. Lekmannarevisorernas bedömning är att Ro-

slagsvatten´s strategiska arbete inom detta område inte varit fullt ut ändamålsenligt under år 2019. 

Det har funnits brister i planeringen och uppföljningen av underhållet och bolaget bedömer att det 

finns en underhållsskuld som, fram till idag har ökat, men någon uppskattning av dess storlek har inte 

gjorts. Lekmannarevisorerna bedömer således att styrelserna i Roslagsvatten AB samt dess dotterbo-

lag inte till fullo säkerställt att det strategiska underhållet är förenligt med god ekonomisk hushåll-

ning, men ser dock positivt på att bolaget har påbörjat ett arbete med att förtydliga roller- och ansvar 

såväl som utveckla det strategiska arbetet med planering av underhållsåtgärder. 

 

Tabell 1 nedan återger en sammanställning över lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen. 

 

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 gemensamma 

Överförmyndarnämnden. Anders Haglund och Tommy Nee har varit kontaktrevisorer mot SRMH 

och Ingrid Ekstedt och Lars Siggelin har varit kontaktrevisorer mot Överförmyndarnämnden. 

 Kommunrevisorernas granskningsinsatser, dialogmöten och övrig 

informationsinsamling under 2019: 

• Verksamhetsrevision som granskar verksamhetens måluppfyllelse avseende innehåll och re-

sultat inom fastställda ekonomiska ramar. Här ingår också uppföljning och utvärdering 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 Kom-

munstyrelsen och nämnderna. 

• Revisorerna sammanträder ca 10 gånger per år. Möten hålls också löpande med ledande po-

litiker och tjänstemän. Under 2019 har dialogmöten genomförts med Barn- och utbildnings-

nämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Nämnden för teknik, fritid och kultur 

samt Kommunstyrelsen.  
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Kommunrevisorernas arbetsformer  

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

och planering av granskningsinsatser till uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är av-

slutad när fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är uppdelad i tre delar – pla-

nera, granska och pröva. Revisorerna har ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de gransk-

ningar m m som ska genomföras av yrkesrevisorer. 

 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2019 

 Sammanfattning 

KPMG har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredo-

visning för räkenskapsåret 2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 

med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revi-

sorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

 

Räkenskaperna och årsredovisningen 

 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

 

• Stadens resultat för 2019 uppgår till 17,2 mkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget på  

-2,6 mkr.  

• Årsprognosen som lämnades i samband med delårsbokslutet i augusti innebar ett överskott 

på 17,8 mkr. Det ger en negativ avvikelse på -0,6 mkr jämfört med utfallet för helåret. 

 

I förvaltningsberättelsen nämns den pågående tvisten med en entreprenadfirma avseende idrottshal-

len men det saknas väsentlig finansiell information avseende denna tvist.   

 

Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommu-

nens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om 

kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. 

 

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 bedöma om re-

sultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska 

förvaltningen. 

 
1 Kommunallag (2017:725) 
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Av stadens tre övergripande finansiella mål har ett helt uppfyllts och två har inte uppfyllts. Avvikel-

sen för de två som inte har uppfyllts är dock relativt liten. Verksamhetsmålen är, i allt väsentligt 

uppfyllda eller på väg att uppfyllas. Kommunstyrelsen gör bedömningen att staden har en god eko-

nomisk hushållning. Kriteriet eller norm för denna bedömning är att mer än 50 % av målen har upp-

fyllts eller är på väg att uppfyllas för samtliga tre målområden, det vill säga Kvalitet, Livsmiljö 

och Ekonomi. För 2019 gör vi ingen annan bedömning än kommunstyrelsen. 

 Fördjupade granskningar 

I det följande lämnas korta sammanfattningar av respektive granskning. 

 

Granskning av Löner och arvoden 

Syftet med granskningen var att bedöma om det fanns en tillräcklig intern kontroll för att säkerställa 

att löner och arvoden utbetalades med rätt belopp och att detta endast skedde till anställda/upp-

dragsarvoderade i staden.  

 

Vår sammanfattande bedömning var att den interna kontrollen för att säkerställa att löner och arvo-

den utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till anställda/uppdragsarvoderade i staden 

inte var helt tillräcklig. Vi ansåg att löne- och arvodesprocessen kan utvecklas ytterligare bland an-

nat genom att ta fram tillämpningsanvisningar eller dyl. för samtliga delmoment i lönehanterings-

/arvodesprocessen. Vidare ansåg vi att det bör följas upp att samtliga budgetansvariga analyserar 

och kontrollerar löner och avvikelser månatligen.  

 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderade vi kommunstyrelsen att: 

 

• Införa ett eller flera internkontrollområden kopplat till lönehanterings-/arvodesprocessen, 

• Säkerställa att uppgradering av verksamhetssystem för lön sker skyndsamt, 

• Ta fram tillämpningsanvisningar eller dyl. för samtliga delmoment i lönehanterings-/arvo-

desprocessen, 

• Se över möjligheterna att hantera frånvarorapporter digitalt, 

• Se över möjligheterna att införa ett verksamhetssystem som kan hantera traktamenten, kvit-

ton e t c. digitalt, 

• Se över möjligheterna att lägga in fler automatiserade kontrollmoment, 

• Följa upp att samtliga ansvariga chefer månatligen kontrollerat att korrekt lön utbetalats 

samt att avvikelser i form av uttagna semesterdagar, över-/fyllnadstid etc. hanterats korrekt, 

• Säkerställa att verksamhetssystemet eCompanion och rapportsystemet QlikView visar 

samma utdata. 

 

Granskningen skickades till Kommunstyrelsen med begäran om svar samt till Kommunfullmäktige 

för kännedom. 
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Granskning av Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer 
 

Syftet med granskningen var att bedöma om Nämnden för teknik, fritid och kultur har ett ändamåls-

enligt underhåll vad gäller fastigheter, gator/vägar samt kajer.  

 

Vår sammanfattande bedömning var att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte har ett ändamåls-

enligt underhåll vad gäller gator och vägar samt fastigheter och kajer. Underhållet av gator/vägar 

bedömde vi dock i vissa delar vara ändamålsenligt.  

 

Granskningen indikerade att det finns ett eftersatt underhåll, det vill säga en underhållsskuld, beträf-

fande gator och vägar som inte minskar med nuvarande takt på underhållsinsatser och reinveste-

ringar. Granskningen visade dock att det finns planeringsverktyg och en tioårig underhållsplan för 

gator/vägar.  Motsvarande saknas för fastigheter och kajer, varför underhållsbehovet för dessa är 

oklart. I övrigt finns det anledning att, generellt se över och uppdatera systemstödet för underhålls-

planering. 

Mot bakgrund av vår granskning förutsatte vi att Nämnden för teknik, fritid och kultur prioriterar 

följande: 

 

• Upprättar rutiner och processer som beskriver hur underhållsarbetet ska prioriteras vad gäl-

ler fastigheter och kajer. 

• Upprättar en förteckning över de kajer som staden ansvarar för, utöver de centrala kajerna 

som nu är föremål för en översyn och inventerar underhållsbehovet för dessa. 

• Intensifierar arbetet med att upprätta rutiner för att planera och prioritera underhåll avse-

ende fastigheter. 

• Preciserar befintlig underhållsskuld avseende gator/vägar i ett mindre intervall för att möj-

liggöra ett ytterligare mer ändamålsenligt underhållsarbete. 

• Ser över vilka systemstöd som är lämpliga för gator/vägar, kajer och fastigheter. 

• Upprättar rutinbeskrivningar för hur genomförda underhållsprojekt ska följas upp och ana-

lyseras. 

• Efter inventering av fastigheter jämför dessa uppgifter mot de uppgifter som finns hos 

Lantmäteriet och Skatteverket. 

 

Granskningen skickades till Nämnden för teknik, fritid och kultur med begäran om svar samt till 

Kommunstyrelsen och till Kommunfullmäktige för kännedom. 

 
Granskning av Nämndernas kontroll av privata utförare 

Syftet med granskningen var att bedöma om nämnden för teknik, fritid och kultur samt social-

nämnden har en tillräcklig intern kontroll avseende styrning och kontroll av att privata utförare 

genomför avtalad verksamhet. 

Utifrån granskningens syfte var vår sammanvägda bedömning att nämndernas interna kontroll 

vad gäller privata utförare inte är tillräcklig. Bakgrunden till detta är att det bedöms finnas ut-

rymme att stärka den interna kontrollen genom att fastställa arbetsformer och dokumentation som  
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stödjer styrning och kontroll avseende privata utförare. Detta visar sig i allmänhet i frågan om 

nämndernas riskanalys och förmåga att bedöma beredskapen hos privata utförare att fullgöra sina 

avtal, och i synnerhet i nämnden för teknik, fritid och kulturs arbetsformer för att följa upp och 

styra privata utförare. Det finns även anledning för nämnderna att se över hur en ändamålsenlig 

roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av de tjänster som tillhandahålls av 

privata utförare kan säkerställas. 

 

I samband med granskningen noterades det dessutom att staden saknade ett program med mål och 

riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, vilket är ett krav 

enligt kommunallagen, 5 kapitel 3 §. Vi förutsatte att kommunstyrelsen prioriterar framtagandet 

av ett sådant program så att ett sådant snarast kunde fastställas av fullmäktige. Fullmäktige fast-

ställde ett sådant program i februari 2020 

 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderade vi att: 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

• Fastställer styrformer som syftar till att tydliggöra och säkerställa en ändamålsenlig roll- 

och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av de tjänster som tillhandahålls 

av privata utförare. 

• Fastställer en rutin som säkerställer att återkommande bedömningar görs av privata utföra-

res beredskap att fullgöra sina avtal. Rutinen bör ha som utgångspunkt en riskanalys som 

bl. a beaktar funktioner och verksamheter inom nämndernas ansvarsområden som bedöms 

hantera särskilt viktiga samhällsviktiga tjänster. 

• I de fall det bedöms som relevant, säkerställa att avtal är utformade så att tillräcklig insyn i 

privata utförares verksamheter medges. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

• Dokumenterar de idag muntliga avstämningarna som fortlöpande sker med stadsbyggnads-

förvaltningens representanter i syfte att minska sårbarheten, öka kontinuiteten och stärka 

det långsiktiga perspektivet när det gäller att följa upp och styra privata utförare. 

• Säkerställer att frågan om uppföljning av avtal med privata utförare behandlas av nämnden. 

• Fastställer styrformer som säkerställer systematisk uppföljning och kontroll av hur privata 

utförare genomför avtalad verksamhet. 

Socialnämnden 

• Fastställer dokument som tydliggör kontaktpolitikerns uppdrag och som säkerställer att an-

svarig kontaktpolitiker även belyser privata utförares beredskap att fullfölja ingångna avtal.  

Granskningen skickades till Nämnden för teknik, fritid och kultur samt till Socialnämnden med 

begäran om svar samt till Kommunstyrelsen och till Kommunfullmäktige för kännedom. 
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Granskning av Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter 

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har rutiner och 

processer som ger förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll vad gäller att förebygga fusk och 

oegentligheter. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll inte är 

tillräcklig för att förebygga fusk och oegentligheter. Vi anser att policyer, processer och rutiner be-

höver utvecklas för att ge tillräckliga förutsättningar för en god intern kontroll. 

Det finns ingen övergripande policy eller annat övergripande dokument beträffande förtroendeskad-

liga ageranden inklusive oegentligheter varifrån andra policyer eller interna regler kan kopplas för 

förtydligande inom olika verksamhetsområden och dess krav på förebyggande åtgärder mot oegent-

ligheter. Dock finns information i olika regelverk som kan förknippas med förebyggande åtgärder, 

men det går inte att enkelt få en bild av det förebyggande arbetet. 

 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderade vi kommunstyrelsen att: 

 

• Ta fram en vägledande övergripande policy med tillhörande riktlinjer för hantering av oe-

gentligheter. 

• Uppdatera reglerna för representation från 2013 då lagstiftningen har ändrats. 

• Utarbeta en uppförandekod för leverantörer som kan fungera som en vägledning för både 

leverantörer och anställda om hur staden ser på förebyggande åtgärder för oegentligheter.  

• Redan nu planera in information och diskussioner på åtminstone kommande chefsutbild-

ningar. 

• Exponera styrande dokument, processer och rutiner samt utbildnings- och informationsin-

satser vad gäller förtroendeskadliga ageranden på intranätet samt vilka rapporteringskanaler 

som finns. 

• Förändra internkontrollplanernas innehåll så att benämningar och innehåll överensstämmer 

med processbeskrivningarna, som i sin tur bör innehålla påverkande regelsystem och ty-

piska risker.  

• Genomföra övningar där olika scenarion behandlas om vad som kan ske ur oegent-

lighetssynpunkt om det rör sig om interna oegentligheter, interna-externa oegentlig-

heter i samverkan respektive externa oegentligheter. 

Granskningen skickades till Kommunstyrelsen med begäran om svar samt till Kommunfullmäktige 

för kännedom. 

Granskning av Delårsbokslut per den sista augusti 

 
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är 

förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedöm-

ning av delårsrapporten. 
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Vår bedömning var att delårsrapporten i allt väsentligt gav en rättvisande bild av kommunens resul-

tat och ställning. Delårsrapporten hade i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 

bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed. 

 

Stadens resultat för delåret uppgick till 24,0 mkr, vilket var 7,4 mkr lägre än samma period förra 

året. Det berodde främst på att verksamhetens nettokostnader ökat mer än vad skatteintäkterna och  

generella statsbidrag och utjämning gjort. Stadens prognos för helåret uppgick till 17,8 mkr. Histo-

riskt 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. Vår bedömning var att kommunen utifrån sitt progno-

stiserade resultat skulle klara balanskravet. 

 

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

samhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resulta-

tet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvalt-

ningen. 

 

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

ställda finansiella målen. Vår bedömning var att två av de tre finansiella målen skulle uppnås för 

helåret och för ett mål, soliditet, var det osäkert om målet skulle uppnås för helåret 2019. 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 Kommunsty-

relsen. 

 

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

upp två punkter. Den första gällde den tillfällig förskolan, Blynäsvikens förskola som uppförts till en 

beräknad investeringsutgift om 22 mnkr. Enligt vår bedömning hade investeringen genomförts utan 

att fullmäktige hade beslutat om ett specifikt investeringsanslag för projektet. Vi noterade att det i 

Mål och Budget för 2019 fanns ett belopp under ”finansiering” av investeringar om 80,3 mnkr. Detta 

belopp utgjordes av exploateringsbidrag med avdrag för investeringsutgifter och kostnader som var 

förutsättningar för att kunna genomföra Norrbergsprojektet. Beloppet var ett nettobelopp, men poster 

som ingick i nettobeloppet framgick dock inte av det budgetdokument som fullmäktige hade beslutat 

om. Vi fick dock information om att en investering i en tillfällig förskola ingick som en post i netto-

beloppet. Vår uppfattning var att hanteringen av beslut och beslutsunderlag rörande investeringen i 

förskolan Vitsippan var otillfredsställande eftersom den inte var transparent och för att inte fullmäk-

tige fått en reell möjlighet att besluta om resurstilldelning genom ett specifikt investeringsanslag för 

projektet. 

 

Den andra punkten gällde Norrbergsprojektet redovisning. Vi framförde att en exploateringskalkyl 

avseende Norrbergsprojektet, på grund av dess storlek och publika intresse, borde redovisas tydligt i 

kommande Mål & Budget samt följas upp i delårsrapporter och årsredovisningar, framöver. Syftet 

med detta är att öka transparensen mot fullmäktige och den intresserade allmänheten. Vi menade 

också att detta också ger bättre förutsättningar för fullmäktige att bedöma och utkräva ansvar för 

projektets genomförande. 

 

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

fullmäktige. 
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Granskning av nämndernas ansvarsutövande 
 

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om den verksamhet som bedrivs av kom-

munstyrelsen och nämnderna skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-

ställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.  

 

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

dernas verksamhet har skötts på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-

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

dock att tillsynsverksamheten inom Stadsbyggnadsnämnden inte skötts på ett ändamålsenligt sätt 

under 2019. Nämnden har dock beslutat om en åtgärdsplan i syfte att komma till rätta med proble-

men.  

 

Utifrån våra granskningar, gör vi bedömningen att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte har 

haft en ändamålsenlig planering av underhållet av kommunens fastigheter och vissa övriga till-

gångar och att nämndens kontroll över privata utförare inte har varit tillräcklig.  

 

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. 

 

 

 

 

Vaxholm den 3 april 2020 

 

 

 

Anders Haglund  Ingrid Ekstedt Jan Eriksson 
 

 

 

Elisabeth Oldengren Tommy Nee Lars Siggelin 

 

 

 

Ingemar Visteus 
 

 

 

 



Granskningsrapporter från 

lekmannarevisorerna i bolagen (2) 
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Till bolagsstämman i Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB, org. nr 556989-1178 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Fastighetsbolaget Vasavägen 13 ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 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 Fastighetsbolaget Vasavägen 13 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 ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut 
har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen 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. 

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, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 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 misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
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 
granskningsåtgärder 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 uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 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 årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 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 upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande 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. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB för år 
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 
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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 Fastighetsbolaget Vasavägen 13 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 ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
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. 

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 
i något väsentligt avseende: 

— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse 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. 

Västerås den 7 april 2020 

KPMG AB  

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 
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta 
för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

kA,14, 
Cecilia Kvist 

Auktoriserad revisor 
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Till bolagsstämman i Vaxholm Smeden 3 AB, org. nr 556780-9875 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Vaxholm Smeden 3 AB för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Vaxholm Smeden 3 ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 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 Vaxholm Smeden 3 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 ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen 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 huruvida 
årsredovisningen 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. 

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, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 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 misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
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 
granskningsåtgärder 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 uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 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 årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 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 upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande 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. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Vaxholm Smeden 3 AB för år 2019 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
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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 Vaxholm Smeden 3 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 ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
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. 

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 
i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse 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. 

Västerås den 7 april 2020 

KPMG AB  

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 
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta 
för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Urtu 
Cecilia kvist 

Auktoriserad revisor 
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1. Sammanfattning 

Vår slutsats är att det strategiska arbetet med underhåll av materiella anläggningstillgångar 

inte under 2019 varit fullt ut är ändamålsenligt. Vi bedömer således att styrelserna i 

Roslagsvatten AB samt dess dotterbolag inte till fullo säkerställt att det strategiska 

underhållet är förenligt med god ekonomisk hushållning. Vi ser däremot positivt på att 

bolaget har påbörjat ett arbete med att förtydliga roller- och ansvar såväl som utveckla det 

strategiska arbetet med planering av underhållsåtgärder.  

Bedömningen baseras på att bolaget saknar ett underhållssystem motsvarande standarder 

för effektiv resursförvaltning (ISO 55000). Detta till följd av resursbrist. Bolaget hanterar 

istället sin underhållsplanering i Excel, vilket vi vill framhäva kan vara riskabelt utan intern 

kontroll. Vidare visar granskningen på att beslutsfattandet kring underhållsåtgärder inom 

bolaget har varit decentraliserad och otydlig när det gäller roller- och ansvar. Detta hänförs 

även till att bolaget inte har haft tillräckligt med resurser för att ta fram det underlag som 

krävs för beslut. 

Utöver detta framgår av granskningen att bolaget inte kan redogöra för den ekonomiska 

fördelningen av resurser mellan akut respektive planerat underhåll. Vi bedömer att bolaget 

bör hitta former för att synliggöra den ekonomiska fördelningen mellan akut underhåll och 

planerade underhållsinsatser. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi styrelserna i Roslagsvatten AB samt dess 

dotterbolag att:  

 Säkerställa att Roslagsvatten AB har tillräckliga resurser för att genomföra 

ändamålsenliga underhållsåtgärder och således säkerställa att det strategiska 

underhållet är förenligt med god ekonomisk hushållning. 

 Säkerställa att roller- och ansvar gällande underhållsåtgärder tydliggörs ytterligare. 

 Hitta former för att synliggöra den ekonomiska fördelningen mellan akut underhåll och 

planerade underhållsinsatser. 

 Säkerställ att riskanalyser som beskriver effekten av den upparbetade 

underhållsskulden tas fram (både verksamhetsmässiga och ekonomiska). 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Underhållet av materiella anläggningstillgångar skall ytterst bidra till att säkerställa 
funktionalitet, god ekonomisk hushållning och optimal ekonomisk livslängd. Vidare innebär 
eftersatt underhåll att kostnader förskjuts och ökar i framtiden, vilket inte kan betraktas som 
god ekonomisk hushållning. 

VA-Sveriges branschorganisation Svenskt Vatten skriver i kommentarer till 2018 års 
taxestatistik att dagens förnyelsetakt behöver öka med 40 procent. 

God ekonomisk hushållning förutsätter att tillgångarna vårdas och underhålls. Huvudsyftet 
med underhåll är att optimera tillgångens tekniska och ekonomiska livslängd. För att 
underhållet ska kunna genomföras på ett effektivt sätt, krävs att rätt balans uppnås mellan 
planerat och avhjälpande underhåll. Detta förutsätter i sin tur att aktuella och relevanta 
underhållsplaner kan upprättas för varje tillgång och att det finns möjlighet att genomföra 
planerna.  

Mot bakgrund av sin riskanalys har lekmannarevisorerna i bolaget beslutat att genomföra 
denna granskning i bolag som ingår i Roslagsvatten AB-koncernen. I denna granskning 
benämner vi hela koncernens verksamhet med Roslagsvatten AB (motsv. bolaget).  

2.2. Syfte  

Granskningen syftar till att bedöma om bolagets arbete med det strategiska underhållet är 
ändamålsenligt och därmed förenligt med god ekonomisk hushållning. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

 Bedöms bolagets risk- och väsentlighetsanalys vara ändamålsenlig med avseende 
på identifiering av kortsiktiga och långsiktiga underhållsbehov?  

 På vilket sätt upprättas konsekvensanalyser rörande effekten av eftersatt underhåll?  

 Finns det en ändamålsenlig styrning och samordning av identifierade 
underhållsåtgärder? 

 Är bolagets nuvarande omfattning av underhållsåtgärder tillräckligt eller ackumuleras 
ett framtida underhållsbehov?  

 Kan bolagets rutiner, metoder och systemstöd för att bedöma, beräkna och planera 
underhållsbehov bedömas vara effektiva? 

 Har bolaget relevanta och dokumenterade underhållsplaner? 

 Hur prioriteras och fördelas resurserna för underhåll? Hur fördelar sig 
underhållskostnaderna mellan akut och planerat underhåll? 

 Är återrapportering till styrelsen av risk- och väsentlighetsanalyser samt genomförda 
underhållsinsatser ändamålsenlig? 

2.3. Avgränsning och ansvarig nämnd 

Granskningen avser bolagsstyrelsen i moderbolaget Roslagsvatten AB samt styrelserna i 
respektive dotterbolag. Granskningen avser inte pågående, ej färdigställda byggnadsprojekt. 
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Granskningen omfattar inte heller inventarier, verktyg och installationer som inte har en 
omedelbar koppling till bolagets kärnverksamhet.  

2.4. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier av styrdokument, riskanalyser och 
underhållsplaner kopplat till bolagets fastighetsbestånd och andra materiella 
anläggningstillgångar. (se bilaga 1). Intervjuer har skett med VD, Redovisningschef, 
ekonomichef, produktionschef samt underhållschef. Granskningen är genomförd november 
2019-januari 2020.  

2.5. Kvalitetssäkring 

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten, vilket innebär att de fakta 
som rapporten hänvisar till är kvalitetssäkrade av de som granskats. All korrespondens kring 
faktakontrollen har arkiverats. Slutsatserna och revisionsbedömningarna ansvarar EY för.  

2.6. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller 
interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut.  

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen (2017:725) 

 Aktiebolagslagen (2005:551) 

 Ägardirektiv 

2.6.1. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV)  

Varje kommun är enligt LAV ytterst ansvarig för att säkerställa en fungerande 
dricksvattenförsörjning till sina medborgare. Enligt LAV ansvarar huvudmannen1 för den 
allmänna VA-anläggningen för att ordna ledningar och andra anordningar för 
vattenförsörjning till eller avlopp från varje förbindelsepunkt, anordningar för bortledande av 
vatten som inte sker genom en förbindelsepunkt, och de anordningar som i övrigt behövs för 
att VA-anläggningen skall kunna fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet 
(13 §). 

2.6.2. Bolagsordning och ägardirektiv 

Det kommunala ändamålet med bolaget är enligt bolagsordningen att tillhandahålla 
dricksvatten samt avleda och rena avloppsvatten inom Knivsta, Vallentuna, Vaxholm, 
Österåker och Ekerö kommuner samt att äga och förvalta aktier i bolag vilka är ägare till 

                                                

1 Dotterbolagens verksamhet består i att äga och förvalta anläggningstillgångarna i respektive 
kommun. Styrelsen i dotterbolagen ansvarar för taxorna och investeringsbudget samt övriga ärenden 
som ankommer på huvudman för kommunal VA-verksamhet. 
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kommunala anläggningar i dessa kommuner. Ändamålet är också att insamla, transportera, 
återvinna och bortskaffa avfall inom Vaxholms och Österåkers kommuner. 

Enligt ägardirektivet är ett av kommunernas syften med att äga bolaget att det ska 
säkerställa en långsiktig effektiv och kundorienterad verksamhet som bättre möter framtidens 
krav och behov än vad var och en av kommunerna klarar. Bolaget ska ”delta i kommunernas 
fortlöpande planeringsarbete” samt ”tillhandahålla underlag för planer”. 

Av ägardirektivet framgår att det i förvaltningsberättelsen skall redovisas hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet och målen med detsamma. 

2.7. Kommunernas VA-planer 

Roslagsvatten AB är inblandade i framtagande av samtliga ägarkommuners VA-planer. I de 
fall beräkning av förnyelsetakt har berörts i VA-planerna har bolaget även varit delaktig i det 
underlaget. 

2.7.1. Österåker  

I dotterbolaget Österåkersvatten AB finns en Utredningsplan för VA. Planen utgör preliminär 
prioriteringsordning för utredning av VA. Roslagsvatten har påbörjat ett arbete som är klart 
inom kort då det finns problem med inläckage till vissa avloppsreningsverk samt till vissa 
pumpstationer. Roslagsvatten har 2018 renoverat ca 300 meter eternitledning, där det 
tidigare förekommit ett flertal vattenläckor. Renovering av ca 50 meter spillvattenledning och 
U-Iining av 250 meter vattenledning har genomförts. 

I VA-Plan för Österåkers kommun framgår längden spillvattenledningar fördelade på 
utbyggnadsår. Tillskottsvattensutredningar görs i områden med onormalt stora flöden för att 
identifiera inläckage. En spillvatten-modell har tagits fram för att kunna identifiera var i 
ledningen det finns begränsningar.   

Förnyelse av dricksvattenledningsnätet ska utgå ifrån en strategisk förnyelseplan och 
bedömas löpande utifrån sårbarhet, resultat av läcksökning, nattmätning, driftstörningar och 
saneringar. Prioritering av renovering sker utifrån ett antal, i VA-planen, fastslagna principer. 
Det finns i dagsläget ingen långsiktig underhållsplan för vattenledningar och därmed ingen 
angiven förnyelsetakt. 

2.7.2. Vaxholm 

VA-planen för Vaxholms stad antogs av kommunfullmäktige 2014-11-17. Samtidigt antogs 
även stadens dagvattenstrategi. För att bedöma lämplig förnyelsetakt för ledningsnätet och 
prioritera förnyelseåtgärder för de närmaste åren, har Roslagsvatten genomfört en riskanalys 
och sammanställt konditionen i befintliga ledningsnät. 

Vid en tidigare vattenläcka på Norrvattens ledning upptäcktes att redundansledningen inte 
räckte till2. Högt belägna punkter blev utan vatten eller fick dåligt tryck. Därför har ett arbete 
för att dimensionera upp ledningsnätet på begränsande sträckor planerats. Kommer att 
påbörjas under 2020.  

                                                

2 Dricksvatten köps in från Norrvatten och mäts vid kommungränsen.  
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2.7.3. Knivsta 

I VA-plan för Knivsta kommun analyseras kommunens förutsättningar och nuläge vad gäller 
vattenförsörjningen. Kommunen har även en VA-strategi, antagen av kommunfullmäktige 
2012. Planering kring dagvatten hanteras i en separat dagvattenplan. I sin helhet bedöms 
ledningsnätet vara i relativt gott skick. Vassunda reningsverk är däremot i behov av 
upprustning och modernisering, liksom ledningsnätet till reningsverket. Det konstateras även 
att åtgärder på spillvattenledningsnät behöver utredas samt bedömning av dagvattennätets 
kapacitet. 

2.7.4. Vallentuna 

VA-plan för Vallentuna kommun antogs av kommunfullmäktige 13 mars 2017. En 
riskbedömning har gjorts av ledningar och anläggningar och denna ligger till grund för 
bedömning av förnyelsebehovet. Det allmänna VA-ledningsnätet i Vallentuna är 
förhållandevis nyanlagt och förnyelsetakten3 har därför varit låg. Det konstateras att 
”förnyelsebehovet på grund av ålder kommer …att öka kraftigt på sikt, men inom ramen för 
VA-planen är det inte möjligt att ange ett mål för förnyelsetakt.”. Prioritering av renovering 
sker ”inom ramen för budget” utifrån ett antal, i VA-planen, fastslagna principer.  

2.7.5. Ekerö 

Kommunens VA-plan, antagen av kommunfullmäktige 26 mars 2013, innehåller en analys av 
framtida behov av VA-försörjning. Planen har identifierat ett antal dagvattenåtgärder och 
konsekvenser av dessa. Av inkorporerade VA-riktlinjer framgår att ”Ekerö kommun ska 
präglas av en långsiktigt hållbar bebyggelse- och VA-planering som säkerställer invånarnas 
krav på god och säker dricksvattenförsörjning” samt att ”funktion och skick ska upprätthållas 
och optimeras genom ett långsiktigt planerings- och förnyelsearbete”. 

3. Styrning  

3.1. Roll- och ansvarsfördelning  

Roslagsvatten AB ägs gemensamt av sju kommuner. Österåker, Vaxholm, Knivsta, 
Vallentuna och Ekerö äger tillsammans 98,3 procent av bolaget och det är i dessa 
kommuner som Roslagsvatten ansvarar för VA-anläggningen. I Österåker och Vaxholm utför 
Roslagsvatten även avfallshantering. Bland ägarkommunerna finns även Täby och Danderyd 
(1,7 procent) där Roslagsvatten endast utför avläsning och fakturering av vatten- och 
avloppstjänster. För var och en av de kommuner som anlitar Roslagsvatten för sin VA-
verksamhet finns ett dotterbolag som enligt lagstiftning och respektive bolagsordning är 
egentlig huvudman för VA-verksamheten i kommunen. Det är dotterbolagen som äger och 
förvaltar allmänna VA-anläggningar.  

Bolaget sköter drift och underhåll av 220 mil ledningsnät och ca 250 pumpstationer. Ansvaret 
för utförandet av underhållsinsatser åligger ansvariga inom varje ledningsnät4. För varje 
kommun finns en kommunansvarig som har övergripande ansvar för dialog kring strategiska 

                                                

3 Med förnyelsetakt menas den andel av VA-anläggningen som förnyas under ett år. 
4 Styrelsen i respektive dotterbolag 
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VA-frågor med respektive kommun. Intervjuade uppger att det finns flera utmaningar kopplat 
till en långsiktig planering och samverkan med kommunerna.  

Vattenförsörjningen i Stockholmsregionen är i huvudsak centraliserad till tre stora 
producenter: Norrvatten, Stockholm Vatten samt Telge Nät. Roslagsvatten köper vatten från 
Norrvatten som levereras till Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Knivsta och från Stockholm 
Vatten för leverans till Ekerö. Roslagsvatten har även tre mindre vattenverk för egen 
produktion av dricksvatten men dessa utgör endast en liten del av den samlade volymen. En 
stor del av bolagets verksamhet är därmed att säkerställa god leveranssäkerhet i vilket det 
ingår drift och underhåll av ledningsnätet med pumpstationer. Bolaget ansvarar också för att 
rena avloppsvatten vilket primärt sker i de 24 reningsverk som bolaget äger eller driver. 

Bolaget har en va-försörjningsprocess som i dagsläget består av ca 50 medarbetare efter en 
omorganisation i oktober 2019 och förväntas öka till ca 75. Chef VA—
försörjning/Produktionschef ansvar för drift och underhåll av befintliga anläggningar och 
ledningsnät. Ansvaret för underhåll av befintliga anläggningar är förlagt på underhållenheten. 
Enheten har de senaste åren växt och består nu av 10 medarbetare. Underhåll och förnyelse 
av ledningsnät kommer i och med den nya organisationen att ledas av enheten drift 
ledningsnät. 

 

Av intervjuer framgår att beslutsfattandet kring underhållsåtgärder inom bolaget har varit 
decentraliserad och otydlig när det gäller roller- och ansvar. Driften av bolagets anläggningar 
har i huvudsak varit fördelad på flera enheter. Det har funnits otydligheter gällande vem som 
initierar eller tar beslut om olika reinvesteringar som ska planeras och genomföras.  
Bristen i samordning har gjort att ändamålsenliga och långsiktiga analyser inte har 
genomförts i tillräckligt stor omfattning. Detta hänförs även till att bolaget inte har haft 
tillräckligt med resurser för att ta fram det underlag som krävs för beslut. Enligt uppgift pågår 
det ett arbete med att förtydliga roller- och ansvar samt samordningen. Under hösten 2019 
påbörjades implementeringen av en ny organisation. Dokumentationen för att tydliggöra 
beslutsordningen gällande drift ledningsnät är däremot inte framtagna ännu.  

3.2. Verksamhetsplanering  

Bolagets verksamhetsplanering inbegriper underlag från genomförda riskanalyser och 
utredningar. Det framgår att alla medarbetare är delaktiga i någon process i framtagandet av 
verksamhetsplaner och budgetbeslut. Verksamhetsplan och budget fastställs av 
Roslagsvattens styrelse efter förslag från ledningsgruppen och godkännande av respektive 
dotterbolagsstyrelse. 

3.2.1. Bolagets mål inom området 

Ledningsgrupp tar fram övergripande mål som till sin natur ofta har stor grad av effektmål. 
De övergripande målen strävar mot Roslagsvattens vision och varumärkesplattformen. I 
dagsläget finns sex övergripande mål för följande områden: kund/ägare, miljö, kvalitet, 
ekonomi, medarbetare/ledarskap och syfte med processerna. 

Chef Underhåll

UH Mekaniker UH El & styrteknik UH Fastighet
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De övergripande målen förtydligas genom en strategi för hur målet ska nås. Respektive 
avdelningschef ansvarar för att ta fram lämpliga mål för sin avdelning. Målen kan ha en viss 
grad av aktivitetsmål. Målen skrivs in i verksamhetsplanen för respektive avdelning. 

Roslagsvatten AB:s aktivitetsmål för VA-utbyggnad och VA-försörjning är att ”säkerställa 
långsiktigt effektiv, hälsosam och miljöriktig utbyggnad av VA i takt med kommunernas behov 
av långsiktigt hållbar expansion och utveckling.” samt att ”långsiktigt och effektivt säkra en 
hög leveranssäkerhet av vatten med avseende på kvalitet och mängd”. 

Verksamhetens mål 2019-2020 rörande underhåll av anläggningstillgångar är beslutade av 
VD och produktionschef. Dessa är:  

1. Gå från akut till förebyggande 
2. Köpa in och implementera ett underhållssystem 
3. Hög tillgänglighet på anläggningarna5. 
4. Hållbart över tid (Avser positionera sig bland de 5 bästa VA-bolagen om 5 år6). 
5. Öka automationen, främst avseende reningsverken.   

4. Underhållsplaneringen 

4.1. Risk- och väsentlighetsanalyser 

Vid stora nederbördsmängder krävs ledningssystem dimensionerade för tillfälligt mycket 
stora flöden och en rening som är flexibel och kan hantera flödesvariationer. Roslagsvattens 
ägarkommuner tillhör sedan lång tid tillbaka de snabbast expanderande kommunerna i 
landet. Expansionen kräver stora nyinvesteringar i VA-utbyggnad samt utökad kapacitet i 
anläggningarna.  

Risker och åtgärder kopplade till exempelvis kapacitetsbrist och åldrande VA-anläggningar 
avhandlas i verksamhetsplanerna för varje dotterbolag och redogörs för i relation till 
respektive kommuns utvecklingsplaner. Ekerö har exempelvis de största riskerna då många 
byggnader är äldre samt dess närhet till Mälaren. Det framgår att Roslagsvatten genomför 
livscykelanalyser vid reinvesteringar, vilket kan innebära att överföringsledningar byggs 
istället. Enligt intervjuade uppges det finnas ett ackumulerat framtida underhållsbehov som 
växer dagligen.  

Bolaget har ett prioriteringsverktyg, som utgör en del av ”Asset Management”7, vilken bygger 
på riskanalyser i form av: riskbedömningar, tillskottvattenutredningar, klagomål och 
avvikelseärenden. 

Bolaget har genomfört riskbedömningar av fyra av de stora reningsverken. 
Riskbedömningarna har dock pausats under en tid. Den senaste riskbedömningen gjordes 
2018. Flera identifierade åtgärder har inte kunnat genomföras. Inom ramen för 
riskbedömningarna har flera risker identifierats kopplat till ledningsnätet, bland annat:  

                                                

5 Exempelvis kunna se data och värden från SCADA på distans. Idag är detta möjligt för 90 % av alla 
stationer. Målet är 100 %.  
6 Mäts genom nyckeltal VA-webb - VASS  
7 Modell för effektiv tillgångsförvaltning 
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 Spillvattenledningar som är otäta resulterat inläckage av grund- dränvatten tränger in 
i. Belastningen blir större vid regn och snösmältning. Risken är att pumpstationer inte 
hinner med att pumpa vattnet vidare utan att spillvatten bräddar orenat ut i 
recipienten.  

 Vid höga flöden i verken finns risk för försämrad rening vilket innebär en risk att 
utsläppen överskrider gällande rikt- och gränsvärden. Bolaget har en grupp 
bestående av två personer som jobbar med tillskottsvatten. Denna grupp avses ingå i 
en större ledningsnätsgrupp framgent.  

Bolaget har sedan tidigare en kartläggning och dokumentering av var ledningarna ligger.  
Verksamheten har en GIS-karta med förteckning över ledningarnas placering. Inköp av 
fordon med utrustning för filmning av ledningar är genomförd och medför att ledningar vid 
kommande behov kan filmas utan fördröjning. Tidigare har filmning i princip bara använts vid 
akuta störningar i spillvattenledningsnätet. Framgent avses filmutrustningen utgöra en del av 
ett mer förebyggande arbete.   
 
För bedömning av kapaciteten i ledningsnätet pågår framtagande av hydrauliska modeller för 
det befintliga vatten-, spill- och dagvattennätet. Modellen ska bland annat användas för att 
bättre kunna identifiera kapacitetsbrister. 

4.2. Systemstöd 

Enligt intervjuade har bolaget identifierat ett behov av standardiserade arbetsprocesser för 
de olika ägarkommunerna. Bolaget arbetar exempelvis med fyra olika SCADA-system vilket 
gör det svårt att migrera data. Samtliga SCADA-system avses migreras till ett tidigast 2021. 
Standardisering. Ett par pumpstationer i Ekerö saknade även övervakning vilket resulterat i 
flera åtgärder för att säkerställa detta. av data och arbetssätt förväntas leda till att flera 
arbetsuppgifter i större utsträckning kan genomföras på distans.  

Bolaget saknar ett underhållssystem motsvarande standarder för effektiv resursförvaltning 
(ISO 55000). Detta till följd av resursbrist, enligt intervjuade. Bolaget hanterar istället sin 
underhållsplanering i Excel. Bolaget har upphandlat ett underhållssystem vilket kommer att 
införas under 2020 och beräknas vara implementerat 2021.  

4.3. Underhållsplaner 

Roslagsvatten, i samverkan med respektive kommun, gör en strategisk prioritering av 
planerade underhållsåtgärder i reinvesteringsplanen som utgörs av en Excel-fil. 
Avdelningarna har regelbundna möten med PULS-tavlor för prioritering av akuta åtgärder 
som behöver hanteras omedelbart.  

När det gäller arbete som utförs av underhållsavdelningen uppskattas ca 75 procent vara av 
akut/oplanerad karaktär och 25 procent förebyggande/planerade åtgärder. Bolaget har ingen 
ändamålsenlig möjlighet att, med nuvarande kontostruktur i ekonomisystemet, se hur 
kostnadsfördelningen ser ut mellan planerat och akut underhåll.  

Bolaget använder ytterligare en Excel-fil för riskbedömning av planerade och oplanerade 
underhållsåtgärder. Alla åtgärder är dock inte inkorporerade. Verksamheten har under 2019 
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åtgärdat omkring 40 av de 160 akuta/oplanerade8 ärendena (både stora som små). Bolaget 
har sedan ett drygt år tillbaka initierat ett arbete med att ta fram en ”asset management”-
process. Uppstarten av arbetet omfattade anläggningar. En liknande lösning för ledningsnät 
finns inte på plats 2019. Bolaget avser att införa ett strukturerat sätt för ledningsnät 2020-
2021.   

För anläggningarna och ledningsnät finns underhållsplaner som stäms av mot 
nyutbyggnadsplanerna i aktuellt område. Kostnaderna för underhåll/uppdimensionering 
fördelas sedan mellan brukningstaxa och anläggningstaxa. För VA-ledningar tillämpas en 
avskrivningstid om 30–50 år. Under de närmsta fem åren kommer exempelvis stora 
investeringar behövas för att livstidsförlänga Margretelunds Reningsverk.  

Enligt intervjuade finns en generell underhållsskuld som tills idag har växt dagligen, liksom 
för övriga VA-bolag i Sverige. Bolaget saknar en bedömning av den ackumulerade 
underhållsskulden.  

Koncernen 

 2018 2017 

Ingående anskaffningsvärden VA-ledningar  1 462 328 1 315 126 

Inköp VA-ledningar 84 529 - 

Avskrivningar VA-ledningar -32 785 -29 918 
Källa: Roslagsvatten AB, Årsredovisning 2018 

5. Återrapportering 

Varje kommun har en kommunansvarig som är med på varje styrelsemöte, vilka äger rum 4–
5 årligen. Styrelsen för Roslagsvatten AB tar del av information om större projekten, 
reinvesteringar, åtgärder som föranletts av bräddningar eller brister i att uppnå gällande 
utsläppsvärden. Den 12 juni 2019, § 88, diskuterades Roslagsvattens utveckling och 
långsiktiga planering av VA-försörjning i respektive kommun. Styrelsen informeras även om 
aggregerade risker vid sammandrag såväl som vid budgetgenomgång.  

Styrelsen för Roslagsvatten AB informerades den 14 mars 2019, § 63, om hållbarhetsrapport 
och tillhörande väsentlighetsanalys. I väsentlighetsanalysen framgår att ”statusen på 
anläggningarna och funktionen i samtliga delar är också avgörande, vilket ställer stora krav 
på ett systematiskt underhållsarbete och ett riskbaserat arbetssätt.” samt att hänsyn måste 
tas till ökad nederbörd och höjda havsvattennivåer i samband med underhåll av befintliga 
anläggningar.  

Styrelsen för Österåkersvatten AB beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta ny VA-
plan den 12 mars 2019. Vidare tog styrelsen del av en sammanfattning av Utredningsplan för 
VA i samband med styrelsemötet den 11 juni 2019. Styrelsen har en stående punkt med 
information om VA och pågående projekt. Den 30 september informerades styrelsen om en 
bräddningsincident.  

Styrelsen för Vaxholmsvatten AB har en stående punkt med information om VA och 
pågående projekt. Den 12 mars 2019 informerades styrelsen bland annat om brister i 
vattenredundans till Vaxholm. Detta upptäcktes i samband med en tidigare läcka. Av 

                                                

8 De som bedömts akuta inom ramen för Excel.  
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delårsbokslut 2 2019, vilken styrelsen tog del av den 30 september 2019, informerades om 
en riskanalys som genomförts på Vaxholms ledningsnät inom ramen för Norrvattens ansvar.  
21 risker undersöktes i den riskanalys som initierats av Norrvatten. Resultatet påvisade en 
acceptabel risknivå.  

Styrelsen för Knivstavatten AB har en stående punkt med information om VA och pågående 
projekt. Den 14 mars 2019 informerades styrelsen även om en vattenavstängning och 
lagning inom ramen för Norrvattens ansvar.  

Styrelsen för Vallentunavatten AB har en stående punkt med information om VA och 
pågående projekt. Den 14 oktober 2019 informerades styrelsen bland annat rörande om 
kapacitetsproblem rörande avloppsvattenrening samt om en bräddning som ägt rum. 

Även styrelsen för Ekerövatten AB har en stående punkt med information om VA och 
pågående projekt. Den 16 oktober 2019 informerades styrelsen om upprustning och 
strumpinfodring av ledningsnät.  
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Svar på revisionsfrågor 

Delfråga Svar 

1. Finns det en ändamålsenlig styrning 
och samordning av identifierade 
underhållsåtgärder? 

Delvis. Av intervjuer framgår att beslutsfattandet kring 
underhållsåtgärder inom bolaget har varit 
decentraliserad och otydlig när det gäller roller- och 
ansvar. Detta hänförs även till att bolaget inte har haft 
tillräckligt med resurser för att ta fram det underlag 
som krävs för beslut. Enligt uppgift pågår det ett 
arbete med att förtydliga roller- och ansvar i den nya 
organisationen. Vi bedömer det angeläget att bolaget 
säkerställer resurser såväl som tydliggör roller och 
ansvar. Detta för att säkerställa att ändamålsenliga 
och långsiktiga analyser samt underhållsåtgärder 
genomförs i tillräcklig utsträckning.  

2. På vilket sätt upprättas 
konsekvensanalyser rörande effekten av 
eftersatt underhåll? 

Bolaget genomför riskanalyser i form av 
riskbedömningar där hänsyn tas till konsekvens (asset 
management) och tillskottvattenutredningar som 
inbegriper prognostiserade effekter. Bolaget saknar 
däremot en dokumenterad bedömning av 
konsekvenser vad gäller ledningsnät samt den 
ackumulerade underhållsskulden.  

3. Bedöms bolagets risk- och 
väsentlighetsanalys vara ändamålsenlig 
med avseende på identifiering av 
kortsiktiga och långsiktiga 
underhållsbehov? 

Delvis. Bolaget har en 3-års budget med långsiktig 
plan för reinvesteringar. Bolaget följer utfall av 
kostnader för reinvesteringar i relation till vad som är 
planerat.  

Underhållsplanerna bygger på riskanalyser för 
enskilda anläggningar. Vi kan dock inte se att en 
dokumenterad enhetlig risk- och väsentlighetsanalys 
har gjorts på aggregerad nivå. 

Bolaget har påbörjat ett asset managementarbete för 
planering av underhållsåtgärder. Bolaget har under 
verksamhetsåret 2019 använt sig av en Excel-fil för 
planering av reinvesteringar och underhållsåtgärder. 
Planen är dock inte fullständig då alla åtgärder inte är 
inkorporerade. En del av bolagets riskanalyser bygger 
på: riskbedömningar, tillskottvattenutredningar, 
klagomål och avvikelseärenden.  

4. Är bolagets nuvarande omfattning av 
underhållsåtgärder tillräckligt eller 
ackumuleras ett framtida 
underhållsbehov? 

Delvis. Först 2019 har bolaget påbörjat förstärkningen 
av nödvändiga personella resurser för att på ett 
ändamålsenligt vis arbeta långsiktigt med 
underhållsplanering. Verksamheten har uppskattat att 
ca 75 % av arbetet är av akut/oplanerad karaktär och 
25 % förebyggande/planerade. Bolaget har även 
införskaffat egen filmbuss med utrustning samt 
upphandlat ett underhållssystem som ska fungera som 
ett verktyg i asset management. Enligt intervjuade 
finns en underhållsskuld som fram till idag vuxit 
dagligen. Detta i likhet med övriga VA-bolag i Sverige. 
Bolaget saknar en dokumenterad bedömning av den 
ackumulerade underhållsskulden. 
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5. Kan bolagets rutiner, metoder och 
systemstöd för att bedöma, beräkna och 
planera underhållsbehov bedömas vara 
effektiva? 

Delvis. Verksamheten har en GIS-karta med 
förteckning över ledningarnas placering. Bolaget har 
även köpt in en egen filmbuss för att kunna filma 
ledningsnätet. 

Bolaget saknar ett underhållssystem motsvarande 
standarder för effektiv resursförvaltning (ISO 55000). 
Detta till följd av resursbrist, enligt intervjuade. Bolaget 
hanterar istället sin underhållsplanering i Excel. 
Bolaget har upphandlat ett underhållssystem vilket 
kommer att införas under 2020 och beräknas vara 
implementerat 2021. 

6. Har bolaget relevanta och 
dokumenterade underhållsplaner? 

Delvis. Bolaget har under verksamhetsåret 2019 
använt sig av en Excel-fil för planerade och 
oplanerade underhållsåtgärder. Planen är dock inte 
fullständig då alla åtgärder inte är inkorporerade. För 
anläggningarna finns enskilda underhållsplaner. 
Bolaget har påbörjat ett asset managementarbete för 
planering av underhållsåtgärder, detta är dock inte på 
plats vad gäller ledningsnät.   

7. Hur prioriteras och fördelas 
resurserna för underhåll?  

 

 

 

 

 

 

Hur fördelar sig underhållskostnaderna 
mellan akut och planerat underhåll? 

Bolaget har ett prioriteringsforum som hanterar 
anläggningar (som pumpstationer och reningsverk), 
som utgör en del av ”Asset Management”, vilken 
bygger på riskanalyser i form av: riskbedömningar, 
klagomål och avvikelseärenden.  

För ledningsnätet ligger tillskottsvattenutredningar, 
avvikelser och klagomål, samt ålder på ledningarna till 
grund för vilka underhållsåtgärder som planeras och 
genomförs. Fördelning mellan akut och planerat 
baseras på prioriteringar. Avdelningarna har därför 
regelbundna möten med PULS-tavlor för prioritering. 

Bolaget har ingen ändamålsenlig möjlighet att, med 
nuvarande kontostruktur i ekonomisystemet, se hur 
kostnadsfördelningen ser ut mellan planerat och akut 
underhåll. 

8. Är återrapportering till styrelsen av 
risk- och väsentlighetsanalyser samt 
genomförda underhållsinsatser 
ändamålsenlig? 

Ja. Styrelsen tar del av information om större 
projekten, reinvesteringar, åtgärder i form av 
bräddningar samt utsläppsvärden. Styrelsen 
informeras om aggregerade risker vid sammandrag 
såväl som vid budgetgenomgång. Styrelsen för 
Roslagsvatten AB informerades den 14 mars 2019, § 
63, om hållbarhetsrapport och tillhörande 
väsentlighetsanalys. 

 

Åkersberga den 25 mars 2020 

 

Madeleine Gustafsson  Johan Perols    

EY   EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

 VD 

 Ekonomichef 

 Produktionschef/chef VA-försörjning 

 Underhållschef 

 

Dokument: 

 
 Bolagsordning för Roslagsvatten AB, antagen 9 april 2014. 
 Budget reinvesteringar 2020 

 Ägardirektiv för Roslagsvatten AB,  
 Kommunernas VA-planer 
 Underhållsplan 2019, Excel-fil 
 Planerat underhåll och åtgärdslista med riskbedömning, Excel-fil 
 Beskrivning/instruktion/rutin, Mål – att sätta och följa upp mål, godkänd 7 november 

2017. 
 Beskrivning/instruktion/rutin, Verksamhetsplanering på Roslagsvatten, godkänd 13 

april 2016. 
 Underhållsarbete på RV, PPt  
 Styrelseprotokoll för 2019, Roslagsvatten AB 
 Styrelseprotokoll för 2019, Österåkersvatten AB 
 Styrelseprotokoll för 2019, Vaxholmsvatten AB 
 Styrelseprotokoll för 2019, Knivstavatten AB 
 Styrelseprotokoll för 2019, Vallentunavatten AB 
 Styrelseprotokoll för 2019, Ekerövatten AB 
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har

KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret

2019. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge

revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma

om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som

fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är

rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några

väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt

väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring

och redovisning (LKBR) och god redovisningssed. Till kommande

år rekommenderas att staden ser över strukturen i hela

årsredovisningen samt även att delar i förvaltningsberättelsen kan

utvecklas till kommande år.

Som en del i vår granskning har vi efterfrågat ett uttalande från

kommunledningen. Kommunchefen och ekonomichefen har valt

att inte underteckna översänt uttalande.

Resultat 

Kommunens resultat för året uppgår till 17,2 mkr, vilket är i nivå

med det prognostiserade resultatet vid delåret (17,8 mkr).

Vår bedömning är att kommunen har klara balanskravet för

helåret.

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

bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av

fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av

fullmäktige beslutade målen har uppnåtts då två av tre av de

övergripande finansiella målen inte har uppfyllts.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige

beslutade verksamhetsmålen i allt väsentligt har uppfyllts.

Västerås 2020-03-19

Cecilia Kvist

Auktoriserad revisor

Anders Petersson

Certifierad kommunal revisor
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Rekommendationer 
Förvaltningsberättelsen och strukturen i årsredovisningen

Vi rekommenderar till kommande år att kommunen utvecklar vissa 

delar inom förvaltningsberättelsen samt ser över strukturen i hela 

årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper

Vi rekommenderar att staden gör en genomgång av avtal mm för

att säkerställa vilken typ av leasing staden har och hur det ska

redovisas.

Vi rekommenderar även staden att årligen dokumentera en egen

genomgång mellan aktuella redovisningsprinciper och av staden

tillämpade principer.

Mål för god ekonomisk hushållning

Vi rekommenderar att staden även skriver i årsredovisningen

vilken bedömning som staden har gjort gällande stadens

målområden per enskilt målområde; Kvalitet, Livsmiljö och

Ekonomi. Nu finns cirkeldiagrammet som en samlad bedömning

per målområde.

Resultaträkning

Vi rekommenderar att staden ser över kolumner i

resultaträkningen, vi saknar budget 2019 för både staden och

sammanställda räkenskaper i avsnittet Räkenskaper i

årsredovisningen.

Balansräkningen

Vi rekommenderar därför att staden gör en genomgång av

skuldkonton för att säkerställa att intäkterna är rätt periodiserade.

Drift- och investeringsredovisning

Vi rekommenderar till kommande år att staden ser över strukturen

och följer LKBRs struktur.
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Inledning
Bakgrund

Vi har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att granska

årsredovisningen för perioden 2019-01-01—2019-12-31.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Vårt uppdrag är att

granska årsredovisningen för att ge revisorerna underlag för sin

bedömning.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens års-

redovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om

kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed i

kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör

underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge

revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597)

(LKBR), började gälla från och med 1 januari 2019.

Syfte och revisionsfråga

Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande

samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål

fullmäktige beslutat om.

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

❑ Stadens årsredovisning har upprättats i enlighet med

kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och

redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner

❑ Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som

fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk

hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas

utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige. Revisorernas

skriftliga bedömning ska biläggas årsredovisningen.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God

revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna

definieras av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Skyrev

(Sveriges kommunala yrkesrevisorer). Det innebär att vi genomfört

en granskning för att bedöma om årsredovisningen innehåller

väsentliga felaktigheter.

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

➢ Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten,

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen

vid räkenskapsårets slut

➢ Räkenskaperna innehåller några väsentliga felaktigheter

➢ Resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål Kommun-

fullmäktige beslutat.
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Inledning
Avgränsning

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god

revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna

definieras av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte

uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett

auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella

standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss

över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit

uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

➢ Förvaltningsberättelse

➢ Resultaträkningen

➢ Balansräkningen

➢ Kassaflödesanalysen

➢ Noter

➢ Drift- och investeringsredovisning

➢ Sammanställd räkenskaper

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför

granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och

riskbedömning.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel

(bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen och i vår

granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen

över kommunens kostnader och intäkter.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga

handlingar, t ex förskingring.

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år

2019. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur

och som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i

årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på

motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i

årsredovisningen. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de

finansiella uppgifterna och att informationen i

förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, det

vill säga vi granskar inte alla siffror i årsredovisningen.

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende

pensionsåtagandet har vi förlitat oss på de uppgifter kommunen

har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi har i vår

granskning inte gjort någon aktuariell granskning.
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Inledning
Revisionskriterier och metod

Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer:

❑ Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR)

❑ God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 

Redovisning (RKR)

❑ Interna regelverk och instruktioner

❑ Kommunfullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de

av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och

verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Granskningen har genomförts genom:

❑ Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive

årsredovisningen

❑ Intervjuer med berörda tjänstemän

❑ Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den

omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt

med de av fullmäktige beslutade målen

❑ Stickprovsvis granskat specifikationerna till årsbokslutet med

tillhörande underlag för avstämning och verifiering av

väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som

underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål

❑ Översiktlig analys av resultaträkningen

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till års-

redovisningen.

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och

utveckling, efterlevnad av balanskravet och om resultatet i

årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk

hushållning som fullmäktige beslutat om.

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av

årsredovisningen bedömt att uppdragen från kommunfullmäktige

är fullgjorda.

Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.
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Förvaltningsberättelsen
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 4 kap 1 §

ska årsredovisningen innehålla:

➢ förvaltningsberättelse

➢ resultaträkning 

➢ balansräkning

➢ kassaflödesanalys

➢ noter

➢ driftredovisning

➢ investeringsredovisning

➢ sammanställda räkenskaper ska ingå i årsredovisningen om 

sådan upprättas enligt 12 kap 2 §.  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla:

➢ Utveckling av verksamheten (LKBR 11:1)

➢ Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning (LKBR 

11:2)

➢ Händelser av väsentlig betydelse (LKBR 11:3)

➢ Förväntad utveckling (LKBR 11:4)

➢ Väsentliga personalförhållanden (LKBR 11:5)

➢ Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 

(LKBR 11:7)

➢ God ekonomisk hushållning (LKBR 11:8)

➢ Ekonomisk ställning (LKBR 11:9)

➢ Balanskravsresultat (LKBR 11:10), om negativt 

balanskravsresultat gäller (LKBR 11:11)

➢ Den kommunala koncernen (LKBR 11:12)

➢ Privata utförare (LKBR 11:13)

Sådana upplysningar som anges ovan ska även omfatta av sådan

kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska

personer, dvs kommunalt koncernföretag (LKBR 2:5).

I RKRs rekommendation R15 Förvaltningsberättelsen står det

tydligt att det ska framgå vilket sammanhållet avsnitt i

årsredovisingen som utgör förvaltningsberättelsen. Vidare står det

att förvaltningsberättelsen ska presenteras i omedelbar anslutning

till resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker:

➢ Översikt över verksamhetens utveckling 

➢ Den kommunala koncernen 

➢ Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

➢ Händelser av väsentlig betydelse

➢ Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

➢ God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

➢ Balanskravsresultat

➢ Väsentliga personalförhållanden 

➢ Förväntad utveckling
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Förvaltningsberättelsen
Ytterligare huvudrubriker, utöver de ovan nämnda, och under-

rubriker kan läggas till.

Under varje rubrik lämnas, om annat inte anges i

rekommendationen, upplysningar om den kommunala koncernen

och kommunen. Beskrivningarna bör utgå från ett övergripande

koncernperspektiv under varje rubrik och därefter kommunen och

andra eventuella väsentliga koncernföretag.

Vi har granskat att: 

❑ Det tydligt framgår vad som är förvaltningsberättelse

❑ Förvaltningsberättelsen presenteras före men i omedelbar

anslutning till resultaträkningen, balansräkningen och kassa-

flödesanalysen.

❑ Förvaltningsberättelsen följer LKBR

❑ Förvaltningsberättelsen följer RKR R15 Förvaltningsberättelse

❑ Under varje huvudrubrik lämnas upplysningar om både den

kommunala koncernen och kommunen, om inget annat angivits

i RKR R15.

Kommentar

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan

betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi

har inte granskat nämndvis redovisning.

Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen i

huvudsak omfattar den information som krävs enligt lagen om

kommunal bokföring och redovisning och RKR R15

Förvaltningsberättelse men förvaltningsberättelsen är inte i

omedelbar anslutning till resultaträkningen, balansräkningen och

kassaflödesanalysen.

Vi rekommenderar till kommande år att kommunen utvecklar vissa

delar inom förvaltningsberättelsen samt även ser över strukturen i

hela årsredovisningen. Exempelvis finns en del under Väsentliga

personalförhållanden och en del under rubriken Händelser av

väsentlig betydelse som kan utvecklas till kommande år.

Som en del i vår granskning har vi efterfrågat ett uttalande från

kommunledningen (i enlighet med SKYREVs vägledning för

redovisningsrevision för kommuner och landsting, se kommentarer

till ISA 580). Kommunchefen och ekonomichefen har valt att inte

underteckna översänt uttalande.
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Redovisningsprinciper
Från den 1 januari 2019 började den nya lagen, lagen om

kommunal bokföring och redovisning (LKBR) att gälla. Det innebar

bland annat nya redovisningsprinciper och viss förflyttning från

rekommendationer till lagtext samt värderingsregler.

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper”

att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med

vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s

rekommendationer.

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående

stämmer via intervjuer med redovisningspersonal samt översiktlig

avstämning av kommunens årsredovisning mot Rådet för

kommunal redovisning gällande rekommendationer.

Kommentar

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i

huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

När det gäller leasingavtal, RKR R5, är grunden att det är

finansiell leasing som är mest vanlig och inte operationell. Vi

rekommenderar att staden gör en genomgång av avtal mm för att

säkerställa vilken typ av leasing staden har och säkerställa att

redovisningen blir korrekt.

Staden har valt att inte ändra princip för intäkter utan använder sig

av gamla rekommendationen 18.1.

Vår bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter när det

gäller tillämpning av redovisningsprinciper. Staden bör göra en

genomgång av vilka redovisningsprinciper staden efterföljer och

ha med alla i årsredovisningen.

Vi rekommenderar även staden att årligen dokumentera en egen

genomgång mellan aktuella redovisningsprinciper och av staden

tillämpade principer.
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Mål för god ekonomisk hushållning
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i

sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom

sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och

delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten

ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för

god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om

resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige

beslutade målen.

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för

god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska

upprättas. Dessa mål ska följas upp och kommenteras i samband

med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.

Vi har granskat om: 

❑ staden uppfyllt de av fullmäktige fattade finansiella mål som är

av betydelse för god ekonomisk hushållning

❑ staden uppfyllt de av fullmäktige fattade verksamhetsmål som

är av betydelse för god ekonomisk hushållning

❑ det vid avvikelser finns en beskrivning av åtgärdsförslag.

❑ målen för god ekonomisk hushållning även inkluderar de

kommunala koncernföretagen.

Kommentarer

Kommuner och regioner ska för verksamheten ange mål och

riktlinjer som har betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av

fullmäktige beslutade målen har uppnåtts då två av tre av de

övergripande finansiella målen inte har uppfyllts.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige

beslutade verksamhetsmålen i allt väsentligt har uppfyllts.
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Finansiella mål

Kommentar

I likhet med flera kommuner gör Vaxholms stad bedömningen att ett mål är uppfyllt (grönt), delvis uppfyllt (gult) eller inte uppfyllt (rött) 

medan vi gör bedömningen att ett mål antingen är uppfyllt eller inte uppfyllt. 

Stadens bedömning är att staden har klarat god ekonomisk hushållning om mer än 50% av den aggregerade måluppfyllelsen visar

uppfyllt (grön) eller på väg att uppfyllas inom alla tre målområdena, Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Nu finns cirkeldiagrammet som en

samlad bedömning och text om att staden klarar god ekonomisk hushållning om alla tre målområden tillsammans har mer än 50% av

gult och grönt. Vi rekommenderar att staden även skriver i årsredovisningen vilken bedömning som staden har gjort gällande stadens

målområden per enskilt målområde; Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Nu finns cirkeldiagrammet som en samlad bedömning per

målområde.

Enligt årsredovisningen är 28% grönt och 28% gult när det gäller finansiella mål och därmed är stadens bedömning att staden har

klarat målet Ekonomi.

Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av fullmäktige beslutade målen har uppnåtts då två av tre av de

övergripande finansiella målen inte har uppfyllts. Vår bedömningen i samband med delåret är var den samma som nu vid helår.

Mål fastställda av fullmäktige Måltal Utfall Stadens bedömning

Budgetavvikelsen ska inte vara 

negativ

0 mnkr -2,7 

mnkr

Målet bedöms som delvis 

uppfyllt

Resultat i procent av 

skatteintäkterna ska uppgå till 

minst 2,5 procent

2,5% 2,5% Målet bedöms som uppfyllt

Soliditeten för kommunkoncernen 

ska inte understiga 30 procent

30% 27,9% Målet bedöms som delvis

uppfyllt
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Verksamhetsmål

Kommentar

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall

upprättas. Dessa mål skall följas upp och kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.

Stadens bedömning är att staden har klarat god ekonomisk hushållning om mer än 50% av den aggregerade måluppfyllelsen visar

uppfyllt (grön) eller på väg att uppfyllas inom alla tre målområdena, Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Nu finns cirkeldiagrammet som en

samlad bedömning och text om att staden klarar god ekonomisk hushållning om alla tre målområden tillsammans har mer än 50% av

gult och grönt. Vi rekommenderar att staden även skriver i årsredovisningen vilken bedömning som staden har gjort gällande stadens

målområden per enskilt målområde; Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Nu finns cirkeldiagrammet som en samlad bedömning per

målområde.

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen i allt väsentligt har uppfyllts.
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Balanskrav
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av

balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund

möjlighet att använda sig av de nya reglerna om

resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan

användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under

förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är

negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och regioner

som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras.

Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning

som fullmäktige ska besluta om.

Vi har granskat att: 

❑ Staden uppfyller balanskravet

❑ Det vid eventuellt negativt resultat framgår när och på vilket

sätt kommunen avser att reglera detta

❑ Det framgår hur eventuellt tidigare års negativa resultat har

reglerats

❑ Skälen till att inte reglera ett eventuellt negativt resultat

framgår, i de fall fullmäktige beslutat om att sådan reglering inte

ska ske

Kommentar

Staden redovisar en avstämning av balanskravet enligt 

kommunallagen i förvaltningsberättelsen. I årsredovisningen står 

det att stadens balanskravsresultat uppgår till 17,2 mkr. 

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Staden har inte gjort någon avsättning till RUR. 

Vår bedömning är att kommunen uppfyller balanskravet.
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Resultaträkning 

Kommentar

Vi rekommenderar att staden ser över kolumner i

resultaträkningen, vi saknar budget 2019 för både staden och

sammanställda räkenskaper i avsnittet Räkenskaper i

årsredovisningen.

Kommunens resultat för året uppgår till 17,2 mkr, vilket är i

nivå med det prognostiserade resultatet vid delåret (17,8

mkr). Detta visar på bra prognosarbete.

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några

väsentliga felaktigheter.

Enligt LKBR 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga

intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Vi har granskat att:

❑ Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR

❑ Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets externa

intäkter och kostnader

❑ Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av

resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot

balanskravet

❑ Resultaträkningen inte påverkas av väsentliga fel i

periodisering

Belopp i tkr Budget 31-dec 31-dec 31-dec 31-dec

helår 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens nettokostnader -651,1 -656,3 -628,2 -647,8 -628,2

Varav jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatteintäkter och statsbidrag 680,3 681,2 648,8 681,2 648,8

Verksamhetens resultat 29,2 24,9 20,6 -647,8 -628,2

Finansnetto (inkl pensionsförvaltning) -9,4 -7,7 -6,0 -9,1 -6,0

Resultat efter finansiella poster 19,8 17,2 14,6 24,3 14,6

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 19,8 17,2 14,6 22,6 14,6

Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag, % 2,9% 2,5% 2,3% 3,32% 2,25%

Nettokostnader inkl finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag, % -97,1% -97,5% -97,7% -96,4% -97,7%

Sammanställda 

räkenskaperStaden
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Balansräkning

Kommentar

Det måste finnas en legal förpliktelse vid uppbokning av skuld

för att få bokföras som en skuldpost. Många avtal visar på att

intäkterna ska bokföras det året som staden får dessa och

inte periodiseras. Vi rekommenderar därför att staden gör en

genomgång av skuldkonton för att säkerställa att intäkterna är

rätt periodiserade.

Staden har en pågående tvist med en entreprenadfirma där

det i dagsläget är oklart hur utgången blir. Det finns ingen

avsättning gjord i årsbokslutet.

Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunens

samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital

på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda

panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.

Vi har granskat att:

❑ Balansräkningen är uppställd enligt LKBR

❑ Noter finns i tillräcklig omfattning

❑ Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder har i allt

väsentligt existerar, tillhör kommunen och är fullständigt

redovisade samt inte påverkas av väsentliga

periodiseringsfel

❑ Tillgångar, avsättningar och skulder har i all väsentlighet

värderats enligt principerna i LKBR

❑ Föregående års utgående balanser har överförts rätt som

årets ingående balanser

❑ Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i

tillräcklig omfattning

❑ Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med

resultaträkningen

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Balansomslutning 958,7 909,2 1 248,5 903,9

Redovisat eget kapital 332,5 321,7 348,6 315,6

Eget kapital inkl.

ansvarsförpliktelse 192,2 179,3 208,3 173,2

Redovisad soliditet 34,7% 35,4% 27,9% 34,9%

Soliditet med hänsyn till

ansvarsförpliktelse 20,0% 19,7% 16,7% 19,2%

Anläggningstillgångar 863,5 826,8 1 110,2 819,0

Omsättningstillgångar 95,2 82,4 138,3 84,9

Avsättningar 75,9 61,6 81,8 61,6

Långfristiga skulder 433,6 403,6 588,4 403,6

Kortfristiga skulder 116,8 122,3 229,7 123,1

Balanslikviditet 81,5% 67,4% 60,2% 69,0%

Belopp i mkr

Kommunen Koncernen
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Kassaflödesanalys
I kassaflödesanalysen ska kommunens in- och utbetalningar

under räkenskapsåret redovisas enligt LKBR kap 8 1§.

Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar

finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida

ställning.

Enligt RKR:s rekommendation R13 Kassaflödesanslys ska

räkenskapsårets kassaflöden i kassaflödesanalysen hänföras till

följande sektorer:

➢ löpande verksamhet

➢ investeringsverksamhet

➢ finansieringsverksamhet, och i förekommande fall

➢ bidrag till infrastruktur

Vi har granskat att:

❑ Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i LKBR

❑ Följer RKR R13 Kassaflödesanalys

❑ Noter finns i tillräcklig omfattning

❑ Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med

motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen

❑ Kassaflödesanalys har upprättats för både kommunen och

koncernen

Kommentar

Vi har granskat kassaflödesanalysen och har inte funnit några

väsentliga felaktigheter.
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Driftredovisning
Vi har granskat att:

❑ Budgeterade och redovisade intäkter och kostnader redovisas i

sammanfattning

❑ Redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från

bokföringen

❑ Samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och

redovisning

❑ Jämförelse görs med tidigare år

❑ Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och

fastställda mål

❑ Driftredovisningen redovisas som egen del i årsredovisningen

Kommentar

En förändring mot tidigare lagstiftning är att driftredovisningen

numera ska redovisas som en egen del och inte längre ingå i

förvaltningsberättelsen. Vi rekommenderar till kommande år att

staden ser över strukturen och följer LKBRs struktur.

Den största budgetavvikelsen har socialnämnden och beror på

lägre volymer inom individ- och familjeomsorgen.

Vi har granskat driftredovisningen och har inte funnit några

väsentliga felaktigheterEnligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av

hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den

löpande verksamheten.

En förändring mot tidigare år är att driftredovisningen har flyttats från

förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. Enligt RKRs

rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning ska

utformningen av utfall kunna stämmas av mot fullmäktiges budget.
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Investeringsredovisning
Vi har granskat att: 

❑ Investeringsredovisningen visar kommunens totala 

investeringsverksamhet 

❑ Investeringsredovisningen är uppställd enligt god 

redovisningssed 

❑ Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med 

bokföring 

❑ Posterna i investeringsredovisningen är överförda till 

balansräkning och kassaflödesanalys 

❑ Jämförelse med tidigare år görs 

❑ Avvikelser i förhållande till budget och prognos har analyserats 

och kommenterats 

❑ Investeringsredovisningen redovisas som egen del i 

årsredovisningen.

Kommentar

En förändring mot tidigare lagstiftning är att

investeringsredovisningen numera ska redovisas som en egen del

och inte längre ingå i förvaltningsberättelsen. Vi rekommenderar

till kommande år att staden ser över strukturen och följer LKBRs

struktur.

Vi rekommenderar i likhet med tidigare år att staden ser över

budgeten för investeringarna eftersom den inte uppnås år efter år,

vilket kan innebära att trovärdigheten minskar.

Vi har granskat investeringsredovisningen och har inte funnit

några väsentliga felaktigheter.

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad

redovisning av kommunens eller regionens investeringsverksamhet.

En förändring mot tidigare år är att investeringsredovisningen har

flyttats från förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen.

Enligt RKRs rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning

ska utformningen av utfall kunna stämmas av mot fullmäktiges budget

och plan för investeringsverksamheten. Vidare står det att fleråriga

pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas

av samt att redovisningen ska omfatta kommunala koncernföretags

investeringar som fullmäktige tagit ställning till.

Löpande investeringar (mnkr) Bokslut 
2019 

Budget 
2019  

Budget- 
avvikelse    

Kommunstyrelsen       

Inventarier 0,0 -0,2 0,2 

IT -2,0 -2,0 0,0 

Digital utveckling/E-tjänsteplattform 0,0 -0,7 0,7 

Miljöbil 0,0 -0,4 0,4 

Gym -1,2 -1,0 -0,2 

GC-vägar -0,2 -2,0 1,8 

Rådhuset 0,0 -5,0 5,0 

Kommunhuset 0,0 -0,2 0,2 

Uppvärmd läktare ishall -2,7 0,0 -2,7 

Övrigt 0,0 -5,4 5,4 

Summa -6,1 -16,7 10,6 

        

Nämnden för teknik, fritid och kultur       

Gator och trafik -3,8 -5,0 1,2 

Om- och tillbyggnader fastigheter -18,4 -9,0 -9,4 

Hamnar och kajer -0,8 -1,0 0,2 

Fritid -0,5 -1,0 0,5 

Park och mark -0,8 -1,0 0,2 

Energisparåtgärder -1,0 -1,0 0,0 

Summa -25,2 -18,0 -7,2 

        

Barn- och utbildningsnämnden       

Inventarier -4,6 -2,0 -2,6 

Summa -4,6 -2,0 -2,6 

        

Socialnämnden       

Digital utveckling -0,6 -0,6 0,0 

Inventarier och utrustning -0,1 -0,3 0,2 

Miljöbil 0,0 -0,4 0,4 

Summa -0,7 -1,2 0,5 

        

Stadsbyggnadsnämnden       

Löpande investering -0,1 -0,1 0,0 

Summa -0,1 -0,1 0,0 

        

Summa löpande investeringar -36,7 -38,0 1,3 
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Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser

enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens eller

regionens och de kommunala koncernföretagens

resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt

noter.

Vi har granskat att:

❑ Den sammanställda räkenskapen är uppställda enligt RKR R16

Sammanställda räkenskaper

❑ Samtliga kommunala koncernföretag i kommunkoncernen har

inkluderats

❑ Konsolidering har skett av de kommunala koncernföretag i vilka

kommunen har ett betydande inflytande, är av särskild

ekonomisk betydelse eller är av särskild betydelse för

kommunens verksamhet.

❑ Proportionell konsolideringsmetod och förvärvsmetod har

tillämpats vid konsolideringen

❑ Beloppen överensstämmer mellan den sammanställda

räkenskaper och de ingående enheternas redovisningar

❑ Eliminering av interna poster i allt väsentligt har skett

❑ Det finns kassaflödesanalys och noter för sammanställda

räkenskaper

Kommentar

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-

kommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i

årsredovisningens koncernstruktur:

❑ Vaxholms Smeden 3 AB, 100%

❑ Roslagsvatten AB, 12,6%

Övriga kommunala koncernföretag är undantagna från

skyldigheten att upprätta sammanställda räkenskaper.

Sammanställda räkenskaperna för 2018 är inte omräknade till nya

koncernstrukturen. Tidigare år har inte Roslagsvatten AB ingått i

de sammanställda räkenskaperna medan Fastighetsbolaget

Vasavägen 13 AB har ingått.

Vi har inte utfört den legala revisionen av Roslagsvatten AB, vi har

enbart fått tagit del av ett mail från bolaget att deras revisor har

godkänt siffrorna. För Vaxholms Smeden 3 AB har vi utfört

revisionen.

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod,

vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda

redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i

företaget.

. 
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Sammanfattning
Vi har av Vaxholm stads revisorer fått i uppdrag att översiktligt

granska delårsrapporten per 2019-08-31. Uppdraget ingår i

revisionsplanen för år 2019.

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma

om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som

fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas

bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna

underlag för sin bedömning.

Delårsrapporten

Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en

rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.

Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den

kommunala bokförings- och redovisningslagen och god

redovisningssed.

Resultat och prognos

Stadens resultat för delåret uppgår till 24,0 mkr, vilket är 7,4 mkr

lägre än samma period förra året. Det beror främst på att

verksamhetens nettokostnader ökar mer än vad skatteintäkterna

och generella statsbidrag och utjämning gör.

Stadens prognos för helåret uppgår till 17,8 mkr. 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.

Vår bedömning är att kommunen utifrån sitt prognostiserade

resultat kommer att klara balanskravet.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

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 ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt

med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Vår

bedömning är att det är ett av de tre finansiella mål kommer att

uppnås för helåret och för två mål är det osäkert om målet

kommer att uppnås för helåret 2019.

Verksamhetsmål

Vår bedömning är att det inte går att bedöma om de av

fullmäktige beslutade målen kommer att uppnås för helåret 2019

då de flesta nyckeltalen bygger på prognoser som inte redovisas.

Västerås 2019-10-17

Cecilia Kvist

Auktoriserad revisor

Anders Petersson

Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Rekommendationer
Innehåll i delårsrapport

Vi rekommenderar att kommunen ser över vilka förändringar som

den nya lagen, kommunal bokförings- och redovisningslag, och

rekommendationer innebär för kommunen.

Redovisningsprinciper

Då det har kommit en ny lag, kommunal bokförings- och

redovisningslag, och nya rekommendationer från RKR (Rådet för

kommunal redovisning) rekommenderar vi att staden går igenom

sina redovisningsprinciper till årsredovisningen för att säkerställa

att staden följer den nya lagen och rekommendationerna och att

de principer de använder finns med i årsredovisningen.

När det gäller leasingavtal, RKR R5, är grunden att det är

finansiell leasing som är mest vanlig och inte operationell. Vi

rekommenderar att staden ser över det till årsredovisningen.

Drift- och investeringsredovisning

En förändring mot tidigare lagstiftning är att investerings- och

driftredovisningen numera ska redovisas som egna rapporter och

inte längre ingå i förvaltningsberättelsen. Vi rekommenderar till

kommande år att investerings- och driftredovisningen flyttas från

förvaltningsberättelsen till en egen rapport.

Balansräkningen

Vi rekommenderar att kommunen gör en genomgång av

skuldkonton för att säkerställa att intäkterna är rätt periodiserade.
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Inledning
Bakgrund

Vi har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att översiktligt

granska delårsrapporten för perioden 2019-01-01 - 2019-08-31.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Vårt uppdrag är att

granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin

bedömning.

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att

kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta

en period av minst hälften och högst två tredjedelar av

räkenskapsåret. Det är även den rapport som faller inom ramen

för denna period som ska behandlas av Kommunfullmäktige och

som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma

om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som

fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i

revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Kommunala bokförings- och redovisningslagen (2018:597),

började gälla från och med 1 januari 2019.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med

kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag

och god redovisningssed i kommuner och landsting

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som

fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk

hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas

utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige

Avgränsning

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God

revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna

definieras av SKL och Skyrev. Det innebär att vi planerat och

genomfört den översiktliga granskningen för att med hög men inte

absolut säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller

väsentliga felaktigheter.

Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast

underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. En

översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i

huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser.

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför

granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och

riskbedömning.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel

(bedömda eller konstaterade) i delårsrapporten och i vår

granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen

över kommunens kostnader och intäkter.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga

handlingar, t ex förskingring.
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Inledning
Revisionskriterier och metod

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och

redovisningslag (LKBR)

 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal

Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting,

SKL

 Interna regelverk och instruktioner

 Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de

av Kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och

verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive 

delårsrapporten

 Intervjuer med berörda tjänstemän 

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den 

omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt 

med de av fullmäktige beslutade målen

 Stickprovsvis granskat specifikationerna till delårsbokslutet 

med tillhörande underlag för avstämning och verifiering av 

väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som 

underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål

 Översiktlig analys av resultaträkningen

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till

delårsrapporten.

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och

utveckling, efterlevnad av balanskravet och om resultatet i

delårsrapporten är förenligt med de mål för god ekonomisk

hushållning som fullmäktige beslutat om.

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av delårs-

rapporten bedömt att uppdragen från fullmäktige är fullgjorda.

Ansvarig nämnd

Granskningen avser Kommunstyrelsens delårsrapport som enligt

11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av

Kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.
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Innehåll i delårsrapport
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslag 13 kap 2 § ska

delårsrapporten innehålla resultaträkning, balansräkning och en

förenklad förvaltningsberättelse.

I enlighet med RKRs rekommendation 17 Delårsrapport ska en

delårsrapport även innehålla en samlad – men översiktlig –

beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet.

Förenklad förvaltningsberättelse

RKR R 17 Delårsrapport har med att den förenklade förvaltnings-

berättelsen ska innehålla följande avsnitt:

 Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under 

delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten 

upprättas.

 Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende 

ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk 

hushållning.

 En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den 

budget som fastställts för den löpande verksamheten.

 En bedömning av balanskravsresultatet utifrån 

helårsprognosen.

Noter

RKR R 17 Delårsrapport skriver vidare att en delårsrapport ska

innehålla upplysningar i not om:

 att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har 

använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen 

eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en 

beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen

 säsongsvariationer eller cykliska effekter som har påverkat 

verksamheten

 karaktären och storleken på jämförelsestörande och 

extraordinära poster samt deras effekt på tillgångar, skulder, 

eget kapital och resultat

 effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har 

redovisats under tidigare räkenskapsår, om de har en väsentlig 

effekt på den aktuella rapportperioden

 förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter 

räkenskapsårets början  

Kommentar

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan

betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi

har inte granskat nämndvis redovisning.

Vår bedömning är att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt är

utformad enligt RKR R17 Delårsrapport.

Vi rekommenderar att kommunen ser över vilka förändringar som

den nya lagen, kommunal bokförings- och redovisningslag, och

rekommendationer innebär för kommunen.
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Redovisningsprinciper
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper”

att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med

vilket avses i överensstämmelse med kommunal bokförings- och

redovisningslag och Rådet för kommunal redovisnings

rekommendationer.

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående

stämmer via intervjuer med redovisningspersonal samt översiktlig

avstämning av kommunens delårsrapport mot Rådet för

kommunal redovisnings gällande rekommendationer.

Kommentar

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att staden i

huvudsak efterlever kommunal bokförings- och redovisningslag

och följer RKRs rekommendationer.

En princip som har ändrats är redovisning av verkligt värde av

vissa finansiella instrument. Vår översiktliga granskning visar på

att staden inte har värderat sina finansiella placeringar till verkligt

värde. Det är bokfört en skuldpost i balansräkningen så

nettoredovisas dessa poster blir det verkligt värde. Påverkan vid

delårsbokslutet är att balansomslutningen är högre, vilket kan

påverka vissa nyckeltal. Staden kommer se över detta till

årsbokslutet.

Då det har kommit en ny lag, kommunal bokförings- och

redovisningslag, och nya rekommendationer från RKR (Rådet för

kommunal redovisning) rekommenderar vi att staden går igenom

sina redovisningsprinciper till årsredovisningen för att säkerställa

att staden följer den nya lagen och rekommendationerna och att

de principer de använder finns med i årsredovisningen.

När det gäller leasingavtal, RKR R5, är grunden att det är

finansiell leasing som är mest vanlig och inte operationell. Vi

rekommenderar att staden ser över det till årsredovisningen.
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Mål för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten

ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för

god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om

resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige

beslutade målen.

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för

god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall

upprättas. Dessa mål skall följas upp och kommenteras i samband

med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.

Vaxholm Stads använder Stratsys för uppföljning.

Vi har granskat om: 

 Kommunen uppfyllt de av fullmäktige fattade finansiella mål 

som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Kommunen uppfyllt de av fullmäktige fattade verksamhetsmål 

som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Kommunen har gjort uttalande om målen kommer att uppnås 

på helår.

 Det finns avvikelser att det finns en beskrivning av åtgärds-

förslag. 

Kommentar

Vår bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt

med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Vår

bedömning är att det är ett av de tre finansiella mål kommer att

uppnås för helåret och för två mål är det osäkert om målet

kommer att uppnås för helåret 2019.

Vår bedömning är att det inte går att bedöma om de av

fullmäktige beslutade målen kommer att uppnås för helåret 2019

då de flesta nyckeltalen bygger på prognoser som inte redovisas.
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Finansiella mål
Mål fastställda av fullmäktige Måltal Utfall Prognostiserad måluppfyllelse

enligt delårsrapport

Budgetavvikelsen ska inte vara 

negativ

0 mnkr 11,4 mnkr Stadens bedömning är att målet är

på väg att uppfyllas.

Resultat i procent av skatteintäkterna 

ska uppgå till minst 2,5 procent

2,5% 5,3% Stadens bedömning är att målet

kommer att uppnås.

Soliditeten för kommunkoncernen ska 

inte understiga 30 procent

30% 30,5% Stadens bedömning är att målet är

på väg att uppfyllas.

Kommentar

Ekonomimålet är en sammanvägd bedömning av de tre kommungemensamma nyckeltalen.

Det finns ingenting som har framkommit i vår översiktliga granskning som ger anledning att ifrågasätta stadens prognoser och

bedömningar.

I analysen av målet ”Budgetavvikelsen ska inte vara negativ” framgår det att budgetavvikelsen enligt prognosen uppgår till 3,5 mkr. I

analysen för målet ”Soliditet för kommunkoncernen ska inte understiga 30%” framgår det att staden enbart har viss kontroll över

Roslagsvatten och till kommande år bör soliditeten ändras tillbaka till att enbart omfatta stadens soliditet. Målet ”Resultatet i procent av

skatteintäkter ska uppgå till minst 2,5%” bedömer vi precis som staden att de kommer uppnå för helåret.

Vår bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Vår bedömning

är att det är ett av de tre finansiella mål kommer att uppnås för helåret och för två mål är det osäkert om målet kommer att uppnås för

helåret 2019.
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Verksamhetsmål

Kommentar

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall

upprättas. Dessa mål skall följas upp och kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.

Vaxholms stad har förutom målområdet Ekonomi två ytterligare målområden: Kvalitet och Livsmiljö.

Vår bedömning är att det inte går att bedöma om de av fullmäktige beslutade målen kommer att uppnås för helåret 2019 då de flesta

nyckeltalen bygger på prognoser som inte redovisas.

Utdrag från delårsrapporten, visar prognosen för helåret
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Balanskrav
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av

balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund

möjlighet att använda sig av de nya reglerna om

resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan

användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under

förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är

negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting

som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras.

Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning

som fullmäktige ska besluta om.

Vi har granskat att: 

 Kommunen uppfyller balanskravet 

 Det vid eventuellt negativt resultat framgår när och på vilket 

sätt kommunen avser att reglera detta 

 Det framgår hur eventuellt tidigare års negativa resultat har 

reglerats 

 Skälen till att inte reglera ett eventuellt negativt resultat 

framgår, i de fall fullmäktige beslutat om att sådan reglering inte 

ska ske

Kommentar

Staden redovisar en avstämning av balanskravet enligt

kommunallagen i förvaltningsberättelsen. I delårsrapporten står

det att stadens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till

17,8 mkr. Staden har inga tidigare underskott att återställa.

Staden har inte gjort någon avsättning till RUR. 

Vår bedömning är att staden kommer att klara balanskravet för

helåret.
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Resultaträkning

Kommentar

Vi gör ingen annan bedömning än kommunstyrelsen gällande

prognostiserade resultatet och vi bedömer att

resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av

årets resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och

utgör specifikationer av resultaträkningens poster.

Skillnaden mellan prognos och utfall per 31 augusti ska

förklaras under cykliska skillnader, se RKR R17.

Enligt LKBR 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga

intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Vi har granskat att: 

 Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR 

 Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar delårets samtliga 

externa intäkter och kostnader 

 Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat 

Belopp i tkr Budget Prognos 31-aug 31-aug 31-aug 31-aug

helår helår 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens nettokostnader -651,1 -654,1 -424,8 -397,9 -419,5 -397,2

Varav jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatteintäkter och statsbidrag 680,3 679,8 453,9 432,7 453,9 432,7

Verksamhetens resultat 29,2 25,7 29,1 34,8 -419,5 -397,2

Finansnetto (inkl pensionsförvaltning) -9,4 -7,9 -5,1 -3,5 -5,9 -3,8

Resultat efter finansiella poster 19,8 17,8 24,0 31,3 28,5 31,7

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 19,8 17,8 24,0 31,3 28,4 31,5

Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag, % 2,9% 2,6% 5,3% 7,2% 6,26% 7,28%

Nettokostnader inkl finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag, % -97,1% -97,4% -94,7% -92,8% -93,7% -92,7%

Kommunen Kommunkoncernen
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Driftredovisning
Enligt RKR R17 Delårsrapport ska delårsrapporten innehålla en

översiktlig beskrivning av kommunens driftredovisning.

Vi har granskat att: 

 Budgeterade och redovisade intäkter och kostnader redovisas i 

sammanfattning 

 Redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från 

bokföringen 

 Samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och 

redovisning 

 Jämförelse görs med tidigare år 

 Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och 

fastställda mål 

Kommentar

En förändring mot tidigare lagstiftning är att driftredovisningen

numera ska redovisas som en egen del och inte längre ingå i

förvaltningsberättelsen. Vi rekommenderar till kommande år att

staden strukturerar om sina rapporter så att driftredovisningen blir

en egen rapport.

Enligt RKR R17 Delårsrapport ska delårsrapporten innehålla en

översiktlig beskrivning av kommunens driftredovisning.

Vi bedömer att driftredovisningen utifrån ovanstående genom-

gång i all väsentlighet ger en rättvisande bild av faktiska

förhållanden.
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Investeringsredovisning
Enligt RKR R17 Delårsrapport ska delårsrapporten innehålla en 

översiktlig beskrivning av kommunens investeringsredovisning. 

Vi har granskat att: 

 Investeringsredovisningen visar kommunens totala 

investeringsverksamhet 

 Investeringsredovisningen är uppställd enligt god 

redovisningssed 

 Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med 

bokföring 

 Posterna i investeringsredovisningen är överförda till 

balansräkning och kassaflödesanalys 

 Jämförelse med tidigare år görs 

 Avvikelser i förhållande till budget och prognos har analyserats 

och kommenterats 

Kommentar

En förändring mot tidigare lagstiftning är att

investeringsredovisningen numera ska redovisas som en egen del

och inte längre ingå i förvaltningsberättelsen. Vi rekommenderar

till kommande år att investeringsredovisningen flyttas från

förvaltningsberättelsen till en egen rapport.

Enligt RKR R17 Delårsrapport ska delårsrapporten innehålla en

översiktlig beskrivning av kommunens investeringsredovisning.

Vi bedömer att investeringsredovisningen utifrån ovanstående

genomgång i all väsentlighet ger en rättvisande bild av faktiska

förhållanden.
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Balansräkning

Kommentar

Vi noterar att det i balansräkningen finns mindre poster som

utgörs av skuldförda intäkter. Vi är tveksamma till om alla dessa

poster verkligen har en motpart och att det finns en legal

förpliktelse. Vi rekommenderar därför att staden gör en

genomgång av dessa skuldkonton för att säkerställa att

intäkterna är rätt periodiserade.

Vår översiktliga granskning visar på att staden inte har värderat

sina finansiella placeringar till verkligt värde. Det finns en

bokförd skuldpost i balansräkningen så nettoredovisas dessa

poster blir det verkligt värde. Det som påverkas är

balansomslutningen som i sin tur påverkar nyckeltal. Staden

kommer se över detta till årsbokslutet.

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en

rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget

kapital.

Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunens

samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital

på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda

panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.

Vi har granskat att: 

 Balansräkningen är uppställd enligt LKBR

 Noter finns i tillräcklig omfattning 

 Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, 

tillhör kommunen och är fullständigt redovisade och rätt 

periodiserade 

 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt 

principerna i LKBR

 Föregående års utgående balanser har överförts rätt som 

årets ingående balanser 

 Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i 

tillräcklig omfattning 

 Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med 

resultaträkningen 

Belopp i tkr 31-aug 31-aug 31-dec 31-aug 31-aug

2019 2018 2018 2019 2018

Balansomslutning 920,3 947,4 909,2 1 183,8 903,9

Redovisat eget kapital 346,2 338,5 321,7 361,2 315,6

Ansvarsförbindelse 142,7 142,5 570 248,0 142,7 142,5

Eget kapital inkl ansvarsförbindelse 203,5 196,0 -569 926,3 218,5 173,1

Redovisad soliditet 37,6% 35,7% 35,4% 30,5% 34,9%

Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse 22,1% 20,7% -62684,4% 18,5% 19,2%

Omsättningstillgångar 63,7 133,8 82,4 94,8 84,9

Avsättningar 71,1 48,8 61,6 75,6 61,6

Långfristiga skulder 403,5 474,1 403,6 540,9 403,6

Kortfristiga skulder 99,5 86,0 122,3 206,1 123,1

Balanslikviditet 64,0% 155,6% 67,4% 46,0% 69,0%

Kommunen Kommunkoncernen
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Kassaflödesanalys
Det finns varken i lagrum eller i rekommendationer att en kommun

behöver redovisa kassaflödet i sin delårsrapport.

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar

finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida

ställning.

Vaxholms stad har valt att ha med kassaflödet i sin delårsrapport.

Vi har granskat att:

 Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med

motsvarande uppgifter i övriga delar av delårsrapporten.

Kommentar

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13

Kassaflödesanalys.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar stadens

finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har

upprättats i enlighet med gällande rekommendation samt

överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i

årsredovisningen.

Staden Kommunkoncernen

Sammanställning

kassaflödesanalys
2019 2018 2019 2018

Löpande verksamheten 34,1 76,3 41,7 78

Investeringsverksamheten -55,9 -44,7 -71,8 -47,2

Finaniseringsverksamheten 0 -62,9 -3,2 -62,9

Periodens kassaflöde -21,8 -31,3 -33,3 -32,1

Likvida medel vid årets början 45 76,3 68,6 80

Likvida medel vid årets slut 23,2 45 35,3 47,9
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Sammanställda räkenskaper
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra

om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att

de kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt

eftersom det är fullmäktige måls för hela kommunkoncernen som

ska bedömas.

Kommentar

Vi ser mycket positivt på att kommunen väljer att redovisa

kommunkoncernen. Kommunen har valt att redovisa en

sammanställd redovisning dock något förenklad avseende

elimineringar. Vi har inte granskat elimineringar eller koncernen

utan bara rimlighetsbedömt den mot tidigare år och årets resultat.

De sammanställda räkenskaperna är grundade på både icke

reviderade periodbokslut och reviderade periodbokslut. Vilket kan

innebära en risk för fel i den sammanställda redovisningen om

riktigheten i rapporterande enheters redovisningar inte säkerställts

av styrelser, VD och revisorer.
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1 Sammanfattning, revisionell bedömning och 
rekommendationer 

Vi har av Vaxholms stads förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska hur 
nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden säkerställer en 
ändamålsenlig kontroll och uppföljning av privata utförare. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för 2019. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden för teknik, fritid och 
kultur samt socialnämnden har en tillräcklig intern kontroll avseende styrning och 
kontroll av att privata utförare genomför avtalad verksamhet. 

Fullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap. 3 § inför varje mandatperiod anta ett 
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs 
av privata utförare. Syftet är att kontrollen och insynen ska bli bättre. I programmet 
ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på 
området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Eftersom kommunen upphandlar utförare för genomförande av delar av sin 
kärnverksamhet följer att kommunen har ett ansvar även för verksamhet som 
bedrivs av alternativa utförare. Kontroll av verksamhet som bedrivs av annan 
utförare är lika väsentlig som för verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi. 

Det framgår av intervjuer och dokumentation att vid tidpunkten för granskningens 
genomförande saknas det program med mål och riktlinjer kring kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare i Vaxholms stad. Däremot finner 
granskningen att ett utvecklingsarbete med att ta fram ett program för detta ändamål 
har initierats.  

Kortfattat syftar programmet till att stärka uppföljning och insyn på politisk nivå. 
Dessutom är ambitionen att programmet ska bidra till att stärka ett ramverk och en 
gemensam struktur för hur kommunens verksamheter förhåller sig till frågan om 
privata utförare. 

Utifrån granskningens syfte är vår sammanvägda revisionella bedömning att 
nämndernas interna kontroll vad gäller privata utförare inte bedöms vara tillräcklig. 
Bakgrunden till detta är att det bedöms finnas utrymme att stärka den interna 
kontrollen genom att fastställa arbetsformer och dokumentation som stödjer styrning 
och kontroll avseende privata utförare. Detta visar sig i allmänhet i frågan om 
nämndernas riskanalys och förmåga att bedöma beredskapen hos privata utförare att 
fullgöra sina avtal, och i synnerhet i nämnden för teknik, fritid och kulturs 
arbetsformer för att följa upp och styra privata utförare. Det finns även anledning för 
nämnderna att se över hur en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende 
kontroll och uppföljning av de tjänster som tillhandahålls av privata utförare kan 
säkerställas. 
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Utifrån våra iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer:  

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

• Nämnderna bör fastställa styrformer som syftar till att tydliggöra och säkerställa 
en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning 
av de tjänster som tillhandahålls av privata utförare. 

• Nämnderna bör fastställa en rutin som säkerställer att återkommande 
bedömningar görs av privata utförares beredskap att fullgöra sina avtal. Rutinen 
bör ha som utgångspunkt en riskanalys som bl.a. beaktar funktioner och 
verksamheter inom nämndernas ansvarsområden som bedöms hantera särskilt 
viktiga samhällsviktiga tjänster. 

• Nämnderna bör i de fall det bedöms som relevant säkerställa att avtal är 
utformade så att de säkerställer tillräcklig insyn i upphandlade verksamheter. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

• Nämnden bör dokumentera de idag muntliga avstämningarna som fortlöpande 
sker med stadsbyggnadsförvaltningens representanter i syfte att minska 
sårbarheten, öka kontinuiteten och stärka det långsiktiga perspektivet när det 
gäller att följa upp och styra privata utförare. 

• Nämnden bör säkerställa att frågan om uppföljning av avtal med privata utförare 
behandlas av nämnden. 

• Nämnden bör fastställa styrformer som säkerställer systematisk uppföljning och 
kontroll av hur privata utförare genomför avtalad verksamhet. 

Socialnämnden 

• Nämnden bör fastställa dokument som tydliggör kontaktpolitikerns uppdrag och 
som säkerställer att ansvarig kontaktpolitiker även belyser privata utförares 
beredskap att fullfölja ingångna avtal.  
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2 Bakgrund 

Vi har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att granska nämnden för teknik, fritid 
och kulturs samt socialnämndens kontroll av privata utförare. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019. 

Fullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap. 3 § inför varje mandatperiod anta ett 
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av 
privata utförare. Syftet är att kontrollen och insynen ska bli bättre. I programmet ska det 
också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska 
följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Eftersom kommunen upphandlar utförare för genomförande av delar av sin 
kärnverksamhet följer att kommunen har ett ansvar även för verksamhet som 
bedrivs av alternativa utförare. Kontroll av verksamhet som bedrivs av annan 
utförare är lika väsentlig som kontroll av verksamhet som bedrivs i kommunal regi. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden för 
teknik, fritid och kultur samt socialnämnden har en tillräcklig intern kontroll avseende 
styrning och kontroll av att privata utförare genomför avtalad verksamhet. 

Rapporten besvarar följande revisionsfrågor: 

• Har nämnderna säkerställt en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning 
avseende kontroll och uppföljning av de tjänster som tillhandahålls av privata 
utförare? Finns en särskild organisation för detta? 

• Genomför nämnderna en riskanalys beträffande utförarnas förmåga att fullgöra 
sina avtal? Gör nämnderna någon bedömning kring vilken beredskap som 
upprätthålls för att kunna hantera en situation där en utförare inte kan fullgöra 
sina avtal? 

• Har nämnderna utarbetat ändamålsenliga arbetsformer för att styra och följa 
upp privata utförare? 

• Genomför nämnderna fortlöpande systematiska kontroller av hur privata 
utförare genomför avtalad verksamhet? 

• Har nämnderna säkerställt en tillräcklig insyn i upphandlade avtal? 

2.2 Avgränsning 

Granskningen har omfattat verksamhet utförd av privata utförare på uppdrag av 
nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden. När det gäller nämndernas 
uppföljningsarbete avgränsas granskningen till att i huvudsak fokusera på 
avtalsuppföljningen.  
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2.3 Projektorganisation 

Granskningen har utförts av Martin Jansson, verksamhetsrevisor, under ledning av 
Anders Petersson, uppdragsansvarig/certifierad kommunal yrkesrevisor såväl som 
kvalitetssäkrare.  

2.4 Metod 

Genomgång och granskning av relevanta dokument och beslutsunderlag har följt av 
analys och bedömning. Intervjuer och avstämningar har genomförts med respektive 
nämnds ordförande och förvaltningschef. Dessa har även faktagranskat 
rapportutkastet. 

2.5 Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag 
för revisionens analyser och bedömningar. 

Vår bedömning av nämndernas kontroll och uppföljning av privata utförare har 
tagit utgångspunkt i vad som sägs i: 

- Kommunallagen 3 kap. 19 b §, 6 kap. 7 § 

- Mål och Budget 2019 

- Nämndernas reglementen 

- Riktlinjer för internkontroll 

- Övriga tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut 
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3 Resultat av granskningen 

I detta avsnitt redovisas de iakttagelser som granskningen har genererat och de 
kommentarer som dessa föranlett i relation till respektive revisionsfråga.  

3.1 Roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning 

Har nämnderna säkerställt en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning 
avseende kontroll och uppföljning av de tjänster som tillhandahålls av 
privata utförare? Finns en särskild organisation för detta? 

Iakttagelser  

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Som framgår av ovan avgränsas denna granskning till nämnden för teknik, fritid och 
kultur samt socialnämnden. Respektive nämnds uppdrag skiljer sig åt vad gäller 
verksamhetsinnehåll vilket i sin tur ger olika förutsättningar att säkerställa en 
ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av de 
tjänster som tillhandahålls av privata utförare. I övergripande ordalag kan nämnden för 
teknik, fritid och kultur sägas hantera ”hårda” frågor såsom drift och underhåll eller 
lokalfrågor. Socialnämnden kan omvänt sägas hantera ”mjuka” frågor som inkluderar 
frågor om t.ex. särskilt boende och LSS. En konsekvens av dessa skilda förhållanden 
är att nämndernas förvaltningar använder olika tillvägagångssätt avseende kontroll och 
uppföljning av de tjänster som tillhandahålls av privata utförare. Gemensamt för båda 
nämnderna är dock att ansvar för kontroll och uppföljning är delegerat till 
budgetansvarig chef och i vissa fall enskilda handläggare. 

Vidare framgår det av intervjusamtalen att det inte finns en särskild organisation för 
kontroll och uppföljning av privata utförare vid någon av nämnderna. Anledningen till 
detta uppges vara att privata utförare finns inom en rad mycket olika verksamheter och 
att kommunens storlek inte medger att en särskild organisation för detta ändamål 
inrättas. Istället framträder bilden att kontroll och uppföljning av privata utförare sker 
mer indirekt i samband med den ordinarie verksamhetsuppföljningen eller i de fall en 
akut situation eller liknande skapar ett behov av uppföljning eller kontroll. 

Det framgår av intervjuer och dokumentation att vid tidpunkten för granskningens 
genomförande saknas det program med mål och riktlinjer kring kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare i Vaxholms stad. Däremot gavs den 
informationen att ett utvecklingsarbete med att ta fram ett program för detta ändamål 
har initierats. Mer konkret handlar det om att kommunledningskontoret har blivit 
uppmärksammat på att ett sådant program saknas vilket föranledde kommunchefen att 
ge kanslichefen i uppdrag att ta fram den dokumentation som kommunallagen 
föreskriver.  

I korta ordalag syftar programmet, utifrån vad som sägs vid intervju, till att stärka 
uppföljning och insyn på politisk nivå. Dessutom är ambitionen att programmet ska 
bidra till att stärka ett gemensamt ramverk och gemensam struktur för hur kommunens 
verksamheter förhåller sig till frågan om privata utförare. Det framhålls dock att 
programmet är övergripande till sin karaktär och inte i detalj förklarar hur respektive 
nämnd ska utöva kontroll och uppföljning. Anledningen till detta uppges vara att 
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nämndernas verksamhetsinnehåll skiljer sig kraftigt åt och att det bedöms vara mer 
effektivt att respektive nämnd finner former för kontroll och uppföljning utifrån sina 
specifika förutsättningar och behov. Ambitionen är att kommunfullmäktige ska kunna 
fatta beslut om programmet under sitt första sammanträde 2020. 

Bedömning 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Som framgår av våra iakttagelser ovan är ansvar för kontroll och uppföljning av privata 
utförare vid båda nämndernas förvaltningar i huvudsak delegerat till budgetansvarig 
chef och i vissa fall handläggare. Det framgår vidare att ingen av nämndernas 
förvaltningar har en särskild organisation, i betydelsen att det finns en utpekad funktion 
med samordningsansvar, för kontroll och uppföljning av privata utförare. Det innebär 
sammantaget att kontroll och uppföljning av privata utförare är fragmentiserad vilket, i 
sin tur, antagligen försvårar tillgången till sammanhållen kunskap och kännedom om 
privata utförares effektivitet och kvalitet ur ett helhetsperspektiv. Därmed kan det inte 
sägas vara säkerställt att nämnderna har en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning 
avseende kontroll och uppföljning av de tjänster som tillhandahålls av privata utförare. 

En viktig anledning till detta bedöms vara avsaknaden av det program med mål och 
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare som 
fullmäktige enligt kommunallagen 5 kap. 3 § ska besluta om inför varje mandatperiod. 

Vi ser därför positivt på det initiativ som tagits av kommunledningskontoret att utarbeta 
ett program med mål och riktlinjer kring de kommunala angelägenheter som utförs av 
privata utförare för att öka politisk insyn och stärka uppföljningen. Som en del i 
implementeringen av detta program, rekommenderar vi därför granskade nämnder att 
fastställa styrformer som syftar till att tydliggöra och säkerställa en ändamålsenlig roll- 
och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av de tjänster som 
tillhandahålls av privata utförare.  

3.2 Riskanalys och beredskap 

Genomför nämnderna en riskanalys beträffande utförarnas förmåga att 
fullgöra sina avtal? Gör nämnderna någon bedömning kring vilken 
beredskap som upprätthålls för att kunna hantera en situation där en 
utförare inte kan fullgöra sina avtal? 

Iakttagelser 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Av intervjuerna framgår det att vid båda nämnderna sker bedömningar av risk och i 
någon mån beredskap avseende privata utförares förmåga att fullgöra sina avtal. 
Exempelvis genomförs vid stadsbyggnadsförvaltningen årlig uppföljning av 
internkontrollplaner som syftar till att identifiera svårigheter i verksamheterna. Denna 
uppföljning avser dock även verksamheter i kommunal regi och har inte ett uttalat fokus 
på privata utförares beredskap att fullgöra sina avtal. 

Inom socialförvaltningen uppges att riskanalys ingår som en del av 
förfrågningsunderlag vid upphandling. I huvudsak är riskanalysen avgränsad till att 
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belysa det ekonomiska läget hos de företag som lämnar anbud, vilket innebär att 
referenser tas, information hämtas in från Kronofogdemyndigheten, etc.  

När det gäller frågan om nämndernas bedömningar kring upphandlade leverantörers 
beredskap att fullgöra sina avtal ser situationen olika ut. Det framkommer under 
intervju att socialnämnden under senaste året har haft att hantera en situation där 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) inte beviljade tillstånd till en av Vaxholms stad 
upphandlad leverantör avseende ett särskilt boende. Konsekvensen av detta blev att 
kommunen över natt blev ställd inför faktum att man inom relativt korta tidsramar (5 
månader) hade att överta och bemanna verksamheten. En följd av detta blev att man 
upprättade rutiner för att undvika liknande situationer i framtiden. I efterhand anses 
händelsen ha bidragit till ett stort lärande kring hur man tänker när beredskapen 
bedöms vid upphandlingar. Det framgår dock inte på vilket sätt detta lärande har 
omsatts i verksamheten. 

Det framkommer under granskningen att det vid nämnden för teknik, fritid och kultur 
saknas formaliserad dokumentation för att bedöma privata utförares beredskap att 
fullfölja sina uppdrag. Det framhålls vara svårt att ha tillräcklig beredskap givet 
uppdragets bredd, tillgängliga resurser och det stora antalet privata utförare. 

Bedömning 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Den sammantagna bilden av intervjuerna är att nämndernas arbete med att analysera 
risker och bedöma privata utförares beredskap har stort utrymme för förbättring. Det 
förekommer förvisso moment hos nämnderna som innehåller aspekter som påminner 
om riskanalys och bedömning av beredskap men detta hänförs i de flesta fall till 
generella risk- och beredskapsbedömningar som omfattar hela verksamheten och då 
endast på årlig basis. Ett proaktivt risk- och beredskapsarbete behöver dock bedrivas 
kontinuerligt.  

Dessutom behöver risk- och beredskapsarbetet breddas till att inte endast omfatta en 
ekonomiskt inriktad riskanalys. Betydelsen av detta framträdde med all önskvärd 
tydlighet när en privat utförare inom socialnämndens ansvarsområde förlorade tillstånd 
att bedriva sin verksamhet. Bakgrunden till det indragna tillståndet hade inte med 
ekonomiska spörsmål att göra vilket visar att en riskanalys behöver förstå och beakta 
erbjuden leverantörs genomförandeförmåga på ett bredare sätt. 

Avslutningsvis ser vi ett behov av att nämnderna förhåller sig mer strategiskt och 
proaktivt till frågan om vilka delar av verksamheten som är särskilt viktiga eller sårbara i 
relation till frågan om privata utförares förmåga att fullfölja avtal. Särskilt angeläget 
framstår detta för stadsbyggnadsförvaltningen som har en mycket bred verksamhet 
med ett stort antal privata utförare. Här skulle en inventering av risker utgöra en tydlig 
hygienfaktor. 

Sammantaget bedömer vi att nämnderna inte bedriver återkommande riskanalyser 
som ligger till grund för bedömning av privata utförares beredskap att fullgöra sina 
avtal. 

Vi rekommenderar mot den bakgrunden granskade nämnder att fastställa en rutin som 
säkerställer att återkommande bedömningar av privata utförares beredskap att fullgöra 
sina avtal görs. Rutinen bör ha som utgångspunkt en riskanalys som bl.a. beaktar 
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funktioner och verksamheter inom nämndernas respektive ansvarsområde som 
bedöms hantera särskilt samhällsviktiga tjänster. 

3.3 Arbetsformer 

Har nämnderna utarbetat ändamålsenliga arbetsformer för att styra och 
följa upp privata utförare? 

Iakttagelser 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Vid nämnden för teknik, fritid och kultur lyfts vid behov frågor om privata utförare i form 
av muntliga föredragningar. Dessa föredragningar sker i form av avstämningar som 
äger rum var 14:e dag där ordförande och vice ordförande träffar förvaltningschef, 
teknisk chef och fastighetschef. Enligt uppgift dokumenteras inte dessa föredragningar. 
Det framgår vidare av intervjusamtal att frågan om privata utförare inte är en stående 
punkt på nämndens dagordning. 

Socialnämnden 

Socialnämnden fattade 2011 beslutet att införa kontaktpolitiker för socialförvaltningens 
verksamhetsområden. För att samtliga ledamöter och ersättare ska ha möjlighet att 
besöka så många verksamheter som möjligt har uppdraget roterat i förutbestämda 
grupper.  

Kontaktpolitikerns uppgift är bl.a. att: 

• Planera besök tillsammans, oavsett politisk färg. 

• Besöka verksamheterna minst en gång per år 

• Informera sig om verksamheten, innehåll och utveckling samt  

• Återkoppla till nämnden på förutbestämda möten 

Inom socialnämnden finns en särskilt utpekad kontaktpolitiker för privata utförare inom 

hemtjänsten. Verksamhetsbesöken utgår ifrån ett på förhand upprättat frågeformulär 

som belyser frågor om företaget, arbetssätt, medarbetare och företagets samverkan 

med kommunen. Konceptet med kontaktpolitiker uppges ge mycket kunskap och 

kännedom om privata utförare.  

Vid socialnämndens sammanträden får politiker återkommande information om privata 

utförare under punkten ”förvaltningen informerar”. Dessutom har ordförande i nämnden 

och förvaltningschef löpande avstämningar som bl.a. inkluderar privata utförare.  

Bedömning 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Vår granskning visar att arbetsformerna i nämnden när det gäller att följa upp och styra 
privata utförare har utrymme för förbättring. Exempelvis, och i motsats till 
socialnämnden, saknas en fast och återkommande punkt på dagordningen vid 
nämndens sammanträden där förvaltningen informerar om nuläget. En sådan åtgärd 
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skulle kunna bidra till att utveckla en väl fungerande informationsöverföring om nuläget 
från förvaltning till politik. 

Vi ser positivt på att nämndens ordförande och vice ordförande möter representanter 
för stadsbyggnadsförvaltningen med jämna mellanrum för att stämma av nuläget 
avseende privata utförare. Detta tillvägagångssätt bör ge en viss överblick kring det 
aktuella läget samt bidra till att tidigt fånga upp allvarliga avvikelser. Vi bedömer dock 
att avsaknaden av dokumentation vid dessa möten gör denna arbetsform sårbar och 
inte i tillräcklig utsträckning säkerställer kontinuitet eller att tillräckliga förutsättningar 
skapas för att följa upp och styra privata utförare ur ett mer långsiktigt perspektiv.   

Vi rekommenderar därför nämnden att dokumentera de idag muntliga avstämningarna 
som fortlöpande sker med stadsbyggnadsförvaltningens representanter i syfte att 
minska sårbarheten, öka kontinuiteten och stärka det långsiktiga perspektivet när det 
gäller att följa upp och styra privata utförare. Därutöver rekommenderar vi nämnden att 
införa frågan om privata utförare som en stående punkt på nämndens dagordning.  

Socialnämnden 

Vi ser positivt på Socialnämndens koncept ”kontaktpolitiker”. Det möjliggör en 
fördjupad kunskap om de företag som kommunen upphandlar och bidrar förmodligen 
till en mer samarbetsinriktad relation mellan uppdragsgivare och leverantör. Därmed 
har konceptet en tydlig potential att bidra till insamling av kunskap som stödjer bl.a. 
riskanalys och därmed nämndens förmåga att bedöma upphandlade utförares 
beredskap att fullfölja ingångna avtal. Vår granskning landar dock i formerna eller 
uppdraget för kontaktpolitiker inte är tillräckligt tydliggjorda och formaliserade. 

Vi rekommenderar därför socialnämnden att fastställa dokument som tydliggör 
kontaktpolitikerns uppdrag och som säkerställer att ansvarig kontaktpolitiker även 
belyser privata utförares beredskap att fullfölja ingångna avtal.  

3.4 Kontroll av avtal 

Genomför nämnderna fortlöpande systematiska kontroller av hur privata 
utförare genomför avtalad verksamhet? 

Iakttagelser 

Socialnämnden 

Vår granskning visar att anmälda avvikelser inom socialnämndens verksamheter 
kontrolleras av en kvalitetstrateg.  Avvikelser redovisas därefter i övergripande ordalag 
till nämndens ordförande och förvaltningschef. Görs bedömningen att en avvikelse har 
betydelse tas det upp i nämnden som ett informationsärende. 

Förutom ovanstående ingår enligt efterfrågad dokumentation uppföljning av privata 
utförare inom socialnämnden i den årliga verksamhetsuppföljningen som även 
inkluderar verksamheter i kommunal regi. Föremål för denna uppföljning är t.ex. 
kvalitetsledningssystem (enligt SOSFS 2011:9), rutiner, dokumentation, 
genomförandeplaner och avvikelsehantering. Därutöver ansvarar utförarchefen för att 
en årlig avtalsuppföljning genomförs.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur  
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När det gäller nämnden för teknik, fritid och kultur uppges stadsbyggnadsförvaltningen 
äga frågan om systematiska kontroller och lyfter vid behov frågor i nämnden. Det 
uppges vidare att kontroller av hur privata utförare genomför avtalad verksamhet är 
avhängigt hur avtal är utformade. Avslutningsvis uppges det att det är budget- och 
avtalsansvarig som säkerställer att det finns systematik i uppföljningen. 

Vi har efterfrågat styrdokumentation som påvisar hur nämnden genom systematiska 
kontroller säkerställer att verksamheter som utförs av privata utförare genomförs på 
avtalat sätt. Ingen sådan dokumentation har kommit granskningen tillhanda. 

Bedömning 

Socialnämnden 

Utifrån det som framkommit under granskningen bedömer vi att socialnämnden 
fortlöpande genomför systematiska kontroller av hur privata utförare genomför avtalad 
verksamhet. Vi ser positivt på att det finns en upparbetad ordning för att hantera 
avvikelser och som gör nämnden delaktig, att privata utförare ingår i den årliga 
verksamhetsuppföljningen samt att utförarchefen därutöver har ett tydligt uppdrag att 
genomföra avtalsuppföljning. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Däremot kan inte vår granskning styrka att det bedrivs någon systematisk kontroll av 
hur privata utförare genomför avtalad verksamhet vid nämnden för teknik, fritid och 
kultur. Vi bedömer det inte som effektivt att ansvaret för att upprätthålla systematik i 
kontrollen av privata utförare är delegerat till budgetansvarig chef eller tjänsteperson. 

Därutöver anser vi att det är en brist att det inte finns någon dokumentation i form av 
rutiner eller uppföljningsverktyg som säkerställer att nämnden för teknik, fritid och kultur 
har kontroll över att tjänster som utförs av privata utförare genomförs enligt avtal. Det 
är därför angeläget att nämnden ökar den interna kontrollen genom att ställa krav på 
avtalsuppföljning genom systematiska kontroller.  

Mot den bakgrunden rekommenderar vi nämnden för teknik, fritid och kultur att 
fastställa styrformer som säkerställer systematisk uppföljning av hur privata utförare 
genomför avtalad verksamhet. Sådana former bör ta utgångspunkt i att nämnderna 
efterfrågar och ställer krav på redovisning av uppföljningsresultat från systematiska 
kontroller av hur privata utförare genomför avtalad verksamhet. 

3.5 Nämndernas insyn 

Har nämnderna säkerställt en tillräcklig insyn i upphandlade avtal? 

Iakttagelser 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Vi har efterfrågat hur nämnderna säkerställer att avtal är utformade så att tillräcklig 
insyn i privata utförares verksamhet finns. Svaren från båda nämnderna går i samma 
riktning och pekar på att nämnderna i egenskap av att vara beslutsfattare därmed 
deltar i och får insyn i samtliga större upphandlingar. Det framhålls vidare att 
nämnderna deltar i diskussioner kring förfrågningsunderlag inför upphandling och att 
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information från förvaltningar ges vid behov, i samband med avtalsuppföljning eller på 
direkt fråga från nämnderna.  

Nämnderna genomför årligen ett stort antal upphandlingar av tjänster som levereras av 
privata utförare. Förmodligen är det inte lika relevant att nämnderna har lika stor insyn i 
samtliga de verksamheter som upphandlas utan en viss urskiljning kan förväntas. 
Exempelvis bör upphandling av vissa tjänster som görs vid nämnden för teknik, fritid 
och kultur vara av sådan karaktär att följsamhet till ingångna avtal relativt enkelt kan 
kontrolleras.  Vid upphandling av mer komplexa tjänster, såsom exempelvis hemtjänst 
eller särskilda boenden, är det rimligen av väsentlig betydelse att socialnämnden har 
avtalsenlig rätt att kontinuerligt granska leverantörens arbete med att säkerställa 
avtalad kvalitet. Dessa exempel syftar till att betona betydelsen av att nämnderna är på 
det klara med i vilka upphandlingar det är relevant att avtal är utformade på ett sätt 
som säkerställer beställarens, d.v.s., nämndens, insyn i att verksamheten utförs som 
avtalat. 

Därför har vi efterfrågat hur nämnderna säkerställer att de upphandlingar som bedöms 
som särskilt relevanta genom avtal medger insyn i privata utförares verksamhet. Av 
svaren går det inte att utläsa att ett arbetssätt i form av rutin eller liknande som 
säkerställer detta finns.  

Bedömning 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Den samlade bilden av vår granskning är att nämnderna deltar i samtliga större 
upphandlingar. Vi konstaterar vidare att nämnderna vid behov eller efterfrågan får 
information från förvaltningarna rörande avtalsuppföljning eller vid särskild fråga 
huruvida leverantören uppfyller sina åtaganden i enlighet med avtal och anbud. 
Däremot kan inte vår granskning visa att nämnderna har ett arbetssätt i hur de utformar 
avtal som innebär att de säkerställer insyn i privata utförares verksamhet när så 
bedöms vara relevant. 

Därmed anses det inte vara säkerställt att nämnderna har tillräcklig insyn i 
upphandlade avtal. Vi rekommenderar därför nämnderna att, i de fall det bedöms som 
relevant, säkerställa att avtal är utformade så att tillräcklig insyn i privata utförares 
verksamheter medges. 
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4 Svar på revisionsfrågor 

Övergripande revisionsfråga 

Har nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden en tillräcklig intern 
kontroll avseende styrning och kontroll av att privata utförare genomför avtalad 
verksamhet? 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Nej. Efter genomförd granskning konstaterar vi att det finns utrymme att stärka den 
interna kontrollen genom att fastställa arbetsformer och dokumentation som stödjer 
styrning och kontroll avseende privata utförare. Detta visar sig i allmänhet i frågan om 
nämndernas riskanalys och förmåga att bedöma beredskapen hos privata utförare att 
fullgöra sina avtal, och i synnerhet i nämnden för teknik, fritid och kulturs arbetsformer 
för att följa upp och styra privata utförare. Det finns även anledning för nämnderna att 
se över hur en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och 
uppföljning av de tjänster som tillhandahålls av privata utförare kan säkerställas. 

Övriga revisionsfrågor 

Har nämnderna säkerställt en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning 
avseende kontroll och uppföljning av de tjänster som tillhandahålls av privata 
utförare? Finns en särskild organisation för detta? 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Nej. Kontroll och uppföljning av avtal är delegerat till budgetansvarig chef eller 
handläggare. Därutöver saknas organisation, i betydelsen att det finns en utpekad 
funktion med samordningsansvar, för kontroll och uppföljning av privata utförare. 
Sammantaget bedöms kontroll och uppföljning av privata utförare vara fragmentiserad 
vilket försvårar kunskap om privata utförares effektivitet och kvalitet ur ett 
helhetsperspektiv. Därmed anses det inte finnas en ändamålsenlig roll- och 
ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av privata utförare vid någon av 
nämnderna. 

Genomför nämnderna en riskanalys beträffande utförarnas förmåga att fullgöra 
sina avtal? Gör nämnderna någon bedömning kring vilken beredskap som 
upprätthålls för att kunna hantera en situation där en utförare inte kan fullgöra 
sina avtal? 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Nej. Granskningen har kommit fram till att det inte genomförs riskanalys eller görs 
någon bedömning kring privata utförares beredskap att fullgöra sina avtal vid någon av 
nämnderna. 
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Har nämnderna utarbetat ändamålsenliga arbetsformer för att styra och följa upp 
privata utförare? 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Nej. Det förekommer återkommande avstämningar mellan nämnden och förvaltningen 
men då föredragningar vid dessa möten är muntliga och inte dokumenteras, bedömer 
vi att denna arbetsform är sårbar och inte i tillräcklig utsträckning säkerställer 
kontinuitet eller att tillräckliga förutsättningar skapas för att följa upp och styra privata 
utförare ur ett mer långsiktigt perspektiv. Dessutom är frågan om privata utförare inte 
en stående punkt på nämndens dagordning. 

Socialnämnden 

Delvis. Vår granskning visar att socialnämnden har utarbetat ändamålsenliga 
arbetsformer i form av konceptet ”kontaktpolitiker”. Vi bedömer dock att nämnden 
behöver tydliggöra och formalisera kontaktpolitikerns uppdrag. 

Genomför nämnderna fortlöpande systematiska kontroller av hur privata utförare 
genomför avtalad verksamhet? 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Nej. Vår granskning kan inte styrka att det bedrivs någon systematisk kontroll av hur 
privata utförare genomför avtalad verksamhet vid nämnden för teknik, fritid och kultur. 
Vi bedömer det inte som effektivt att ansvaret för att upprätthålla systematik i kontrollen 
av privata utförare är delegerat till budgetansvarig chef eller tjänsteperson. 

Därutöver anser vi att det är en brist att det inte finns någon dokumentation i form av 
rutiner eller uppföljningsverktyg som säkerställer att nämnden för teknik, fritid och kultur 
har kontroll över att tjänster som utförs av privata utförare genomförs enligt avtal. 

Socialnämnden 

Ja. Granskningen bedömer att socialnämnden fortlöpande genomför systematiska 
kontroller av hur privata utförare genomför avtalade verksamhet. 

Har nämnderna säkerställt en tillräcklig insyn i upphandlade avtal? 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Nej. Nämnderna har inte säkerställt ett arbetssätt som medger att de i de fall det 
bedöms som relevant har avtal som är utformade så att de medger insyn i privata 
utförares verksamhet. 
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Bilaga 1 – granskade dokument. 

— Socialförvaltningen, tjänsteutlåtande, 2019-01-30, Änr SN 2019/10.790, 
Kontaktpolitiker 2019 

— Socialförvaltningen, ospecificerad dokumenttyp, 2017-10-30, Uppföljning 
verksamhet 

— Socialnämnden, Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och 
omsorgsinsatser inom hemtjänst, Dnr; 47/2013.055. 

— Socialnämnden, Reglemente för socialnämnden, Dnr KS 2019/15.003. 

— Nämnden för teknik, fritid och kultur, Reglemente för nämnden för teknik, fritid och 
kultur Kommunstyrelsens förvaltning, dnr KS 2019/15.003. 
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Bilaga 2 – Intervjurespondenter 

• Socialnämndens ordförande 

• Socialförvaltningen, förvaltningschef 

• Nämnden för teknik, fritid och kultur, ordförande 

• Stadsbyggnadsförvaltningen, förvaltningschef 

• Verksamhetsutvecklare, kommunledningskontoret 
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1 Sammanfattning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har vi granskat stadens 
rutiner och processer vad gäller underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer. Syf-
tet med granskningen har varit att bedöma om Nämnden för teknik, fritid och kultur har 
ett ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter, gator/vägar samt kajer. 

Granskningen visar att den ansvariga nämnden, Nämnden för teknik, fritid och kultur, 
har beslutat om två övergripande verksamhetsmål som styr underhållsarbetet. Vidare 
styrs underhåll av fastigheter, gator/vägar och kajer genom att Nämnden för teknik, fri-
tid och kultur tilldelar Tekniska enheten och Fastighetsenheten budgetramar som är 
fördelade på driftskostnader och investeringsutgifter. Utifrån gällande budgetramar ska 
de två enheterna prioritera för att nå lägre driftskostnader genom reinvesteringar. 

Tekniska enheten har utifrån nämndmål och tilldelad budgetram upprättat en tioårsplan 
för gatu-/vägunderhållet och ansvariga tjänstepersoner bedömer att enhetens budget 
tillåter en omläggningstakt av vägars toppbeläggning på drygt 15 år, men då staden 
ska komma till rätta med eftersatta och uteblivna investeringar, det vill säga underhålls-
skulden, kommer staden inte att klara en omläggningstakt på 15 år. En omläggnings-
takt som överstiger 15 år kan utgöra en risk, då staden då gör avsteg från vad som är 
tekniskt rekommenderat.  

Underhållsplanen utgår från Tekniska enhetens planeringsverktyg som bygger på tra-
fik, slitage, skador och vägens storlek, men även politiska prioriteringar. I och med pla-
neringsverktyget och underhållsplanen bedömer vi att underhållsarbetet vad gäller ga-
tor och vägar i vissa delar är ändamålsenligt. Däremot visar granskningen på att kajun-
derhållsarbetet inte är ändamålsenligt och att Nämnden för teknik, fritid och kultur bör 
inventera vilka kajer staden ansvarar för, bedöma kajernas skick och därefter upprätta 
en underhållsplan för kajerna. 

Fastighetsenheten bildades under våren 2019 och arbetar sedan dess med att inven-
tera vilka fastigheter som drivs och förvaltas av staden och vilka underhållsbehov som 
finns. Inventeringen ska därefter ligga till grund för en investeringsplan med fokus på 
långsiktighet och reducerade driftskostnader. Arbetet ska även resultera i ett system-
stöd, för att på det sättet kunna prioritera och bedöma vilka åtgärder som ska vidtas 
vad gäller fastighetsunderhållet. Då underhållsbehovet för fastigheter inte är känt och 
då det saknas beslutsunderlag kopplat till fastighetsunderhållet är vår bedömning att 
detta arbete bör intensifieras. 

Av granskningen framgår att staden inte har tillräckliga systemstöd, varken vad gäller 
gator/vägar, kajer eller fastigheter. Staden bör därför se över möjligheterna att inför-
skaffa ett systemstöd som kan hantera olika typer av sammanställningar av de kommu-
nala vägkropparnas uppbyggnad, tillsyn och garantitider vad gäller vägar, gator och 
schaktning, samt systemstöd som är lämplig för underhåll av kajer och fastigheter. 

1.1 Revisionell bedömning 

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte 
har ett ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter och kajer. Underhållet av ga-
tor/vägar bedömer vi dock i vissa delar vara ändamålsenligt.  
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1.2 Rekommendationer 

Följaktligen rekommenderar vi att Nämnden för teknik, fritid och kultur: 
- Upprättar rutiner och processer som beskriver hur underhållsarbetet ska priori-

teras vad gäller fastigheter och kajer. 
- Upprättar en förteckning över de kajer som staden ansvarar för, utöver de cen-

trala kajerna som nu är föremål för en översyn, och inventerar underhållsbeho-
vet för dessa. 

- Intensifierar arbetet med att upprätta rutiner för att planera och prioritera under-
håll, framförallt avseende fastigheter. 

- Preciserar befintlig underhållsskuld avseende gator/vägar i ett mindre intervall 
för att möjliggöra ett ytterligare mer ändamålsenligt underhållsarbete. 

- Ser över vilka systemstöd som är lämpliga för gator/vägar, kajer och fastigheter.  
- Upprättar rutinbeskrivningar för hur genomförda underhållsprojekt ska följas 

upp och analyseras. 
- Efter inventering av fastigheter jämför fastigheter i anläggningsregistret mot 

uppgifter som finns hos Lantmäteriet och Skatteverket. 
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska stadens ruti-
ner kring fastighets-, gatu-/väg- samt kajunderhåll. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2019. 

Kostnader för lokaler är en väsentlig post i stadens budget. Därför är det viktigt att sta-
den har en ändamålsenlig och tillräcklig styrning och kontroll av att fastigheternas un-
derhållsbehov tillgodoses. Detsamma gäller gatu-/vägunderhållet som omfattar åtgär-
der som avser att vidmakthålla gatu-/vägnätets funktion och prestanda. Även åtgär-
der/underhåll för att vidmakthålla kajernas funktion och prestanda är viktigt då ett flertal 
kajer finns i staden. Underhållet indelas allmänt i dels förebyggande underhåll, dels av-
hjälpande underhåll (akuta åtgärder). Om staden investerar för lite i underhållet över tid 
uppkommer behov av förnyelse/ombyggnad av t ex gatukroppar vilket är väsentligt dy-
rare än normalt underhåll. 

Revisorerna har i revisionsplaneringen för 2019 uppmärksammat risker beträffande 
stadens underhåll av fastigheter, gator/vägar samt kajer. Revisionen upplever att det 
finns ett behov av att klarlägga ett antal frågeställningar avseende investeringar, drift 
och underhåll och vad det kan innebära för staden i ekonomiskt- och verksamhets-
mässigt perspektiv.  

Med anledning av ovanstående har stadens revisorer dragit slutsatsen i sin riskanalys, 
att stadens rutiner avseende underhåll av fastigheter, gator/vägar samt kajer behöver 
granskas. 

3 Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Nämnden för teknik, fritid och kultur 
har ett ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter, gator/vägar samt kajer eller om 
det innebär risker för staden i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 

I syftesformuleringen har ingått att besvara följande revisionsfrågor: 

• Hur sker styrning, ledning och ansvar beträffande underhåll av fastigheter, ga-
tor/vägar samt kajer? 

• Vilken statistik och vilka nyckeltal följer verksamheten? 

• Finns dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma un-
derhållsbehov på fastigheter, gator/vägar samt kajer?  

• Uppdateras planeringsverktygen löpande? 

• Vilket beslutsunderlag finns? (Finns aktuella underhållsplaner för fastigheter, ga-
tor/vägar samt kajer?) 

• På vilka grunder görs prioriteringar avseende underhållsarbetet? 

• Vilken omläggningstakt har staden på vägarnas/gatornas toppbeläggning? 

• Finns dokumentation avseende kort- och långsiktiga underhållsbehov (konsekvens-
beskrivningar/beslutsunderlag)? 

• Vilken samordning sker mellan gata/VA vid ledningsgrävningar (skattekollektiv re-
spektive avgiftskollektiv, projektredovisningar)? 
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• Finns rutiner för uppföljning och analys av genomförda underhållsprojekt? 

3.1 Avgränsning 

Granskningen omfattar Nämnden för teknik, fritid och kulturs rutiner och processer 
kring underhållsarbete avseende fastigheter, gator/vägar samt kajer under 2018–2019. 
Beträffande kajer avses inte de centrala kajerna runt hotellet, vilka är föremål för en 
särskild utredning. 

3.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:  

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 

— Tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut 

3.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

– Intervjuer med: 

o Stadsbyggnadschef 

o Chef, Fastighetsenheten 

o Gatuingenjör, Tekniska enheten 

o Ordförande i Nämnden för teknik, fritid och kultur 

– Genomgång av styrande och stödjande dokument: 

o Mål och budget 2019-2021 

o Reglemente för kommunstyrelsen 

o Reglemente för Nämnden för teknik, fritid och kultur 

o Delegeringsordning för Nämnden för teknik, fritid och kultur 

o Tertialbokslut 2 – 2019, Nämnden för teknik, fritid och kultur 

o Tekniska enhetens förteckningar över brunnar och vägar 

o Presentationsmaterial för inventering av dagvattenbrunnar och vägar 

o Vaxholms stads underhållsplan 2019-2028 (gator/vägar) 

o Tekniska enhetens mall för statusbedömning (gator/vägar) 

o Dokument som redovisar Tekniska enhetens arbete med underhåll av 
gator/vägar 

Rapporten har varit föremål för faktagranskning.  

3.4 Projektorganisation 

Granskningen har utförts av Anders Petersson, kundansvarig och certifierad kommunal 
yrkesrevisor, och Max Kollberg, granskare. 
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4 Resultat av granskningen 

4.1 Vaxholms stads styrning av underhåll 

Vaxholms stads planering av stadsmiljön ska enligt Mål och budget 2019-2021 bidra till 
en god livsmiljö för stadens invånare. För att möta kommande utmaningar arbetar sta-
den kontinuerligt med att säkerställa god kvalitet i framtagande av nya gator och gång- 
och cykelvägar, bostäder och kommunala servicefunktioner. Staden arbetar också med 
att förbättra nuvarande återvinningscentral. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur är ansvarig för underhåll och förvaltning av sta-
dens fasta egendom; idrotts- och friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- 
och naturmark. Vidare ansvarar nämnden för om- och nybyggnation av lokaler för kom-
munal verksamhet som understiger fem mkr, kultur- och föreningsverksamhet samt till-
stånd, tillsyn och yttranden. Renoveringar och underhållsåtgärder vad gäller gator, fas-
tigheter, kajer med mera som överskrider fem mkr beslutas av kommunstyrelsens pla-
neringsutskott. Av Mål och budget 2019-2021 framgår att nämndens mål, med direkt 
bäring på granskningens syfte, är att: 

• Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött, samt 

• Kommunen har energisnåla lokaler. 

Staden har upprättat en långsiktig plan för beläggningsåtgärder inom gatubeståndet 
och planerar flera större investeringsprojekt, bland annat parkeringen på Lägret och ut-
ökning av infartsparkeringen vid Engarn. 

Genom ett utvecklat samarbete med entreprenörer, önskar Stadsbyggnadsförvalt-
ningen förbättra stadens snöröjning. Vidare planerar staden utbyggnad av bredband till 
kommunala verksamhetslokaler samt en sjökabel från Vaxön samt förberedelse för fi-
ber till den planerade nya skolbyggnaden på Rindö. 

Staden har under 2018 utökat antalet fastighetsförvaltare som ansvarar för lokalförvalt-
ning från två till tre stycken och avsätter resurser till inventering, planering och struktur. 
Fastighetsbeståndets energiförbrukning ska analyseras och leda fram till förslag på åt-
gärder under 2019–2020. 

4.1.1 Rutiner och processer kring styrning av underhåll 

Stadens underhåll av fastigheter, gator och vägar samt kajer styrs genom att Nämnden 
för teknik, fritid och kultur tilldelar Tekniska enheten och Fastighetsenheten budgetra-
mar som är fördelade på driftskostnader och investeringskostnader. Utifrån gällande 
budgetramar ska de två enheterna prioritera för att nå lägre driftskostnader genom att 
göra smarta reinvesteringar. De två enheterna är placerade inom Stadsbyggnadsför-
valtningens organisation. 

Fastighetsenheten bildades i mars 2019 och ansvarar för de fastigheter som ägs och 
förvaltas av staden (ej bolag). Tidigare ansvarade Tekniska enheten även för fastig-
heter. 
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4.1.2 Måluppfyllelse och nyckeltal 

Nedan följer en presentation av Nämnden för teknik, fritid och kulturs mål, tillhörande 
nyckeltal och måluppfyllelse per augusti 2019. De två målen följs upp och hanteras i 
verksamhetsstödet Stratsys. 

En tillgänglig, trygg och välskött offentlig miljö (nämndmål 1) 

Av Nämnden för teknik, fritid och kulturs tertialbokslut 2 för 2019 framgår att Vaxholms 
stad under 2019 vidtagit flera åtgärder för bland annat siktröjning, gågata, sugning av 
brunnar och asfalteringsarbeten. 

Stadens centrala kajer byggdes 1968 och hade då en förväntad livslängd på 50 år. 
Tekniska enheten har genomfört en geoteknisk undersökning av kajerna i Söderham-
nen och Österhamnen som visade att det finns ett omfattande behov av att åtgärda ka-
jernas skick. Som åtgärd har ett projekteringsarbete påbörjats under våren 2019.  

Vaxholms stad följer ett antal indikatorer inom Nöjd Medborgar-Index (NMI). I tabellen 
nedan framgår indikatorer kopplat till nämndmålet om en offentlig miljö som är tillgäng-
lig, trygg och välskött.

 
Tabell hämtad från Tertialbokslut 2-2019, Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Staden har också, kopplat till nämndmålet, indikatorer som ligger till grund för statusbe-
dömning av gator/vägar. Dessa indikatorer handlar bland annat om hur trafikerade ga-
tor/vägar är, slitage, fel och skador samt samråd.  

Energisnåla lokaler (nämndmål 2) 

I tertialbokslut 2 skriver nämnden att 2019 års energiförbrukning pekar på ett högre ut-
fall än 2018. Fastighetsenheten har under året gjort flera investeringar i energieffektiva 
belysningsarmaturer i stadens lokalbestånd. Installationen av bergvärme i idrottshallen 
på Rindö var planerad under hösten 2019, men har senarelagts till våren 2020.  

Tabellen nedan visar stadens energianvändning i kommunalägda lokaler. 

 
Tabell hämtad från Tertialbokslut 2-2019, Nämnden för teknik, fritid och kultur 
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4.2 Planering av underhåll 

4.2.1 Gator, vägar samt kajer 

Stadens plan för väg- och gatuunderhåll är framtagen av tjänstepersoner inom Tek-
niska enheten på Stadsbyggnadsförvaltningen. Tekniska enheten utför årligen status-
bedömning på det kommunala vägnätet enligt en mall framtagen av Stadsbyggnadsför-
valtningen. Bedömningen sker utifrån följande tre faktorer: 

• Trafikintensitet 

• Slitage 

• Skador/fel 

Statusbedömningen ska ligga till grund till den tioårsplan som revideras årligen. Även 
mallen för statusbedömning uppdateras årligen. Enligt tjänstepersoner på Stadsbygg-
nadsförvaltningen finns det stora likheter mellan stadens mall för statusbedömning och 
Swecos RoSy1  som är vanligt förekommande i andra kommuner. 

Planen är stadens utgångspunkt för underhåll och utöver Tekniska enhetens statusbe-
dömning ska uppdaterade planer beakta exploateringsprojekt, samordningsmöjligheter 
och i vissa fall politiska prioriteringar. Tioårsplanen är sorterad efter underhållsbehov 
där vägar med störst underhållsbehov hamnar överst. 

Enligt intervjuade är de belopp som planen presenterar översiktligt uppskattade och 
kan variera kraftigt både över och under redovisade belopp, beroende på markförhål-
landen, och/eller andra omständigheter. En målsättning i tioårsplanen är att utveckla 
samarbetet med ledningsägare, vilket enligt staden innebär att det under 2019 finns 
möjlighet för staden att investera och förbättra vägar i områden där andra ledningsä-
gare utför arbete. 

Vi har erfarit att det inte finns någon underhållsplan för stadens kajer. Enligt intervjuade 
finns en uppfattning av vilka kajer som ingår i stadens huvudmannaskap, men det finns 
inte dokumenterat vilka kajer som staden ansvarar för. De olika kajernas skick är inte 
inventerat (avser ej de centrala kajerna). 

Vaxholms stads underhållsplan 2019-2028 

 
1 Sweco är ett teknikkonsultföretag som tagit fram RoSy, ett verktyg som syftar till att möjliggöra strategisk 
planering för underhåll av kommuners vägnät. 

År Kostnad (tkr) 

2019  
Lappning och lagning  500 

Resarö Bussvändplats 700 

Söderhamnen 1 500 

Drottninggatan (samschakt Roslagsvatten) 400 

Kungsgatan mellan väg 274 och Kapellgatan (samschakt Roslags-
vatten) 

100 

Total 2019 3 200 
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Tabell hämtad från Planerat underhåll för Vaxholms stad 2019-2028 

4.2.2 Fastigheter 

Vaxholms stad har under 2019 haft fokus på att säkerställa Fastighetsenhetens pro-
cesser, rutiner och arbetssätt i den nya organisationen. Fastighetsenheten har under 
2019 påbörjat en inventering av vilka fastigheter som är stadens ansvar och vilka avtal 
staden har. Vidare pågår ett säkerställande av hyresnivåer samt ett arbete med att ta 
fram nya rutiner för att säkerställa avtalsuppföljning. Enhetens tanke är att invente-
ringen ska ligga till grund för en investeringsplan med fokus på långsiktighet och redu-
cerade driftskostnader. Det pågående arbetet ska även ingå i Barn- och utbildnings-
nämndens del av lokalförsörjningsarbetet inför 2020-2022, samt resultera i en under-
hållsplan för fastigheter. I dagsläget finns ingen underhållsplan för stadens fastigheter. 

2020  
Lappning och lagning 200 

Rådhusgatan mellan väg 274 och Hamngatan 1 000 

Kronängsvägen mellan Söderfjärdskolan och väg 274 400 

Repslagaregatan 800 

Repslagaregränd 800 

Total 2020 3 200 
 

 

2021  
Lappning och lagning 500 

Pålsundsvägen mellan väg 274 och Pålsundsbron 900 

Eriksövägen mellan Tallarövägen och Camping 600 

Kulladalsvägen mellan Eriksövägen och vändplats 1 200 

Total 2021 3 200 
 

 

2022-2028  
Överbyvägen 5 700 

Framnäsvägen 700 

Hamngatan mellan Lägerhöjden och Trädgårdsgatan 500 

Pilgatan 300 

Rosenbergsgatan 500 

Rydbolundsvägen 200 

Torggatan mellan Rådhusgatan och Badhusgatan 500 

Ytterbyvägen 2 300 

Ingenjörsvägen 300 

Kapellgatan 800 

Bygårdsvägen 200 

Estlandsvägen 200 

Petersbergsvägen 300 

Torggatan mellan Badhusvägen och vändplats 200 

Total 2022-2028 12 700 
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Inom Fastighetsenheten pågår även ett arbete att se över vilken statistik och vilka 
nyckeltal som ska följas. I dagsläget består enhetens statistik av felanmälningar och 
nyckeltalen i form av investeringsåtgärder och huruvida det är en nyinvestering eller re-
investering. I dagsläget sker sammanställningen av underhållsbehov och relevanta in-
dikatorer i Excel, men Fastighetsenhetens idé är att det så småningom ska dokumente-
ras i någon typ av systemstöd. 

Enligt intervjuade tjänstepersoner stämmer stadens uppgifter om vilka fastigheter som 
ägs och förvaltas av staden inte överens med t.ex. Lantmäteriets och Skatteverkets an-
läggningsregister. 

Löpande investeringar för all verksamhet inom Nämnden för teknik, fritid och 
kulturs ansvar 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs investeringsplan sträcker sig från 2018 till och 
med 2021. Av den löpande investeringsplanen framgår att nämnden planerar att inve-
stera 18 mkr per år. De två största investeringsutgifterna är: 

- Gator och trafik, samt 

- Om- och tillbyggnad av fastigheter. 

Löpande investeringar (tkr) 

Nämnden för Teknik, fritid och kultur Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Gator-trafik  -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Om-och tillbyggnad fastigheter  -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 

Hamnar, kajer  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Fritid  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Park och mark  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Energisparåtgärder  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Summa  -18 000 -18 000 -18 000 -18 000 

Tabell hämtad från Mål och budget 2019-2021 

4.2.3 Stadens planerade underhåll 

Under granskningen har det framkommit att Tekniska enheten under 2019 också utfört 
underhåll av: 

- Eriksövägen framför Maren 300 tkr (fanns med i underhållsplanen för år 2021) 

- Eriksövägen framför Skutvikshagen 1 300 tkr (ingick ej i underhållsplanen på 
grund av besked att entreprenören skulle återställa, vilket inte blev fallet) 

Staden har tidigare konstaterat att minst 3,2 mkr måste avsättas årligen för reinveste-
ring av vägar för att det ska vara möjligt att underhålla lågtrafikerade gator under en tio-
årsperiod (se underhållsplan). Summan ryms enligt stadens tjänstepersoner i Tekniska 
enhetens ram. Samtidigt bedömer staden att det behövs 4,8 mkr för att kunna leva upp 
till den tekniska rekommendationen om att asfaltera om i snitt vart tionde år. Stadens 
nuvarande budget innebär att omläggningstakten är ungefär 15 år, men på grund av 
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eftersatta och uteblivna investeringar2 och att staden ska komma tillrätta med dessa 
beräknas omläggningstakten överstiga 15 år.  

Underhållsskulden i vägnätet är beräknad under 2019 och uppgår till mellan 53 och 96 
mkr. Tekniska enheten arbetar för att minska befintlig underhållsskuld genom att 
minska på omläggningstakten för asfaltering och istället ”ta rejäla grepp” på de ga-
tor/vägar som asfalteras om. Enligt uppgifter kommer frågan om underhållsskulden lyf-
tas i kommande ramärenden för att kunna få en långsiktig plan för att minska under-
hållsskulden. 

Staden prioriterar och bedömer också underhållsbehov på gator i och med den inven-
tering som gjorts under 2019 (se avsnitt 4.3).  

Enligt de tjänstepersoner som vi intervjuat sker uppföljning och analys av genomförda 
underhållsprojekt i samband med att tioårsplanen revideras. 

En iakttagelse som vi gör efter dokumentgranskning och avstämning med tjänsteperso-
ner inom Stadsbyggnadsförvaltningen är att det överlag finns få dokument som beskri-
ver rutiner och processer beträffande underhållsarbetet. Vad gäller underhåll av fastig-
heter och kajer saknas dokumentation kring vad staden äger/ansvarar för, samtidigt 
saknas underhållsplan för både fastigheter och kajer. Beträffande gator/vägar finns 
dokumentation och underhållsplan. Intervjuade beskriver kompetensöverföringen vad 
gäller underhållsarbetet och att tillhörande planering varit undermålig och att det är re-
lativt nyligen som rutiner och processer börjat dokumenterats. 

4.2.4 Kommentarer och bedömning 

Vaxholms stads Nämnd för teknik, fritid och kulturs ambitionsnivå vad gäller under-
hållsarbetet utgår från de resurser som är avsatta på kort och lång sikt. Staden bedö-
mer att nuvarande budgetram tillåter en omläggningstakt på ungefär 15 år, men då sta-
den ska komma till rätta med eftersatta och uteblivna investeringar, det vill säga under-
hållsskulden, kommer staden inte att klara en omläggningstakt på 15 år. En omlägg-
ningstakt som överstiger 15 år kan utgöra en risk, då staden då gör avsteg från vad 
som är tekniskt rekommenderat.  

För att staden ska kunna planera framtida underhållsprojekt bedömer vi det nödvändigt 
att underhållsskulden preciseras i ett mindre intervall än 53 till 96 mkr.  

Den årliga planeringen för gator/vägar som görs utifrån Tekniska enhetens bedömning 
är en god grund för det kort- och långsiktiga arbetet. Detta arbete har tidigare, enligt in-
tervjuade, varit personberoende, men i och med mer dokumentation och systemstöd 
bedöms underhållsarbetet ha utvecklats i en positiv riktning. Vår bedömning är dock att 
arbetet med att planera och prioritera underhåll bör fortsätta att systematiseras för att 
bli mindre personberoende och på det sättet säkerställa kompetensöverföring vid per-
sonalomsättning.  

Då staden i dagsläget saknar underhållsplaner för fastigheter och kajer (ej de centrala 
kajerna) saknas kunskap om det samlade underhållsbehovet. Vi bedömer det därför 
nödvändigt att Fastighetsenhetens inventeringsarbete intensifieras, att en underhålls-
plan snarast upprättas i enlighet med detta och att ett lämpligt systemstöd för stadens 
underhåll av fastigheter införskaffas. På liknande sätt bör Tekniska enheten upprätta 

 
2 Hädanefter benämns eftersatta och uteblivna investeringar som underhållsskuld. 
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en förteckning över vilka kajer som staden ansvarar för, samt se över de olika kajernas 
skick för att därefter upprätta eventuella underhållsplaner. 

Under granskningen har vi inte tagit del av några dokumenterade rutiner för uppföljning 
och analys av genomförda underhållsprojekt, utöver tioårsplanen som ses över på en 
årlig basis. Vår bedömning är att Nämnden för teknik, fritid och kultur bör upprätta rutin-
beskrivningar för hur genomförda underhållsprojekt ska följas upp och analyseras. 

4.3 Övriga iakttagelser 

Drift 

Tekniska enheten ansvarar för drift, det vill säga nödvändiga åtgärder för att upprätt-
hålla funktion och säkerhet i en annars fungerande vägbana. Dessa behov uppkommer 
tillfälligt eller återkommande och åtgärdas enligt avtal med driftsentreprenören PEAB. 

Ledningssamordning 

Staden har initierat ledningssamordning och utför planerat underhåll på vägar i tioårs-
planen i samband med att andra ledningsägare schaktar vägarna. Under 2020 plane-
ras en gemensam entreprenad med VA-huvudmannen Roslagsvatten AB påbörjas på 
Timmermansvägen och Vasavägen. Enligt stadens tjänstepersoner leder detta till om-
fattande revideringar i tioårsplanen. Arbetet är första gången som Vaxholms stad ingår 
i en gemensam entreprenad med en annan ledningsägare. 

Utmaningar 

Enligt stadens tjänstepersoner är uppbyggnaden av vägkropp i det allmänna vägnätet 
en utmaning då det ofta är okänt och därmed döljer både fel och skador i konstrukt-
ionen. Vanligtvis upptäcks dessa fel objektsspecifikt i samband med det planerade un-
derhållet, vilket resulterar i fördyrande åtgärder.  

Tekniska enheten planerar att kontinuerligt sammanställa de kommunala vägkroppar-
nas uppbyggnad i en databas, dels i samband med re- och nyinvesteringar, dels ge-
nom grävning av provgropar för att få bättre uppsikt på underhållsskulden. 

En annan utmaning som stadens tjänstepersoner identifierat är tillsyn av schaktning 
som görs/utförs i stadens vägar. Enligt anvisade krav ska den som schaktar i stadens 
vägnät återställa och kunna återkomma inom garantitiden om fel uppkommer med an-
ledning av schaktningen. Till detta anser Tekniska enheten att det behöver ske kontinu-
erlig tillsyn av utförda schaktningsarbeten i Vaxholms stad. Fram till och med 2018 an-
svarade Roslagsvatten AB för tillsyn över samtliga schaktningsarbeten. Tillsynen har 
därefter tagits över av Vaxholms stad, utan möjligheter att ta in nya resurser för att be-
vaka detta. Tekniska enheten skulle vilja sammanställa de garantitider som finns i ga-
torna i en databas. 

Vidare har Tekniska enheten identifierat en tredje utmaning: förändringar som sker i 
samband med exploatering. Detta innebär att stadens förutsättningar att förvalta 
vägarna ändras. Tekniska enheten beskriver Eriksövägen som ett exempel, där förut-
sättningarna ändrats i och med att nya vägar till och från närliggande skolor uppförts. 
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Tekniska enheten redogör även för vägvolymen som ska skötas och underhållas ökar 
vid övertagande av ny plats, men att budgetramen sällan ökar. Till exempel tog Tek-
niska enheten över 8 000 kvm gata, trottoar och torgyta i Rindö Hamn utan att bud-
getramen ökade. 

Inventering av vägar 

Vaxholms stad har under 2019 inventerat vägar för att kartlägga och tydliggöra mäng-
der av de hårdgjorda ytor där staden ansvarar för driftunderhåll och planerat underhåll. 
Förteckningen beskriver area, ansvarig entreprenör, material, trafik, stadsdel, skador 
och slitage. Totalt innehåller förteckningen 496 vägar/vägenheter. 

4.3.1 Kommentarer och bedömning 

Vi bedömer det positivt att staden under 2020 planerar att initiera ledningssamordning 
och att underhåll på vägarna sker i samband med att andra ledningsägare schaktar 
vägarna. 

Av granskningen framgår det tydligt att staden inte har tillräckliga systemstöd, varken 
vad gäller gator/vägar och kajer eller fastigheter. Staden bör därför se över möjlighet-
erna att införskaffa ett systemstöd/utveckla befintliga systemstöd som kan hantera olika 
typer av sammanställningar av de kommunala vägkropparnas uppbyggnad, tillsyn och 
garantitider vad gäller vägar, gator och schaktning.  
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4.4 Svar på revisionsfrågor 

Hur sker styrning, ledning och ansvar beträffande underhåll av fastigheter, ga-
tor/vägar samt kajer? 

Stadens underhåll av fastigheter, gator/vägar och kajer styrs genom att Nämnden för 
teknik, fritid och kultur tilldelar Tekniska enheten och Fastighetsenheten budgetramar 
som är fördelade på driftskostnader och investeringskostnader. Utifrån gällande bud-
getram ska de två enheterna prioritera att nå lägre driftskostnader genom investe-
ringar. Därtill har Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutat om två övergripande mål 
avseende en tillgänglig, trygg och välskött offentlig miljö samt att kommunen har ener-
gisnåla lokaler. 

Tekniska enheten inom Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för underhåll och åtgär-
der för att upprätta det allmänna vägnätets värde och funktion. Tekniska enheten an-
svarar även för stadens kajer och broar. Fastighetsenheten ansvarar för underhåll och 
åtgärder vad gäller de av staden ägda och förvaltade fastigheterna. 

Vilken statistik och vilka nyckeltal följer verksamheten? 

Vid planering av underhåll av gator och vägar använder sig verksamheten av statistik 
rörande gatornas belastning, slitage och typ av fel. Denna data bedöms tillsammans 
med vilken typ av väg det är och hur stor yta som berörs.  

Beträffande Nämnden för teknik, fritid och kulturs mål följs ett antal indikatorer av Nöjd 
Medborgar-Index för att bedöma hur väl förvaltningen lyckats med arbetet. Vaxholms 
stad utgår även från mätningar angående hur mycket energi som fastigheterna använ-
der per kvadratmeter.  

Finns dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma 
underhållsbehov på fastigheter, gator/vägar samt kajer?  

Delvis. Det finns dokumenterade rutiner och planeringsverktyg för hur underhållsar-
betet av gator/vägar ska fungera. Vägunderhållsarbetet bedöms och prioriteras utifrån 
en mall som tar hänsyn till trafikintensitet, slitage samt skador/fel. Det finns däremot 
inte dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för planering av underhåll 
avseende fastigheter och kajer. I dagsläget saknar staden kännedom om det samlade 
underhållsbehovet vad gäller fastigheter och kajer (ej de centrala). 

Uppdateras planeringsverktygen löpande? 

Ja, mallen för statusbedömning av gator/vägar uppdateras i samband med att tioårs-
planen revideras, det vill säga årligen.  

I dagsläget saknas planeringsverktyg för underhåll av fastigheter och kajer. 

Vilket beslutsunderlag finns? (Finns aktuella underhållsplaner för fastigheter, ga-
tor/vägar samt kajer?) 

Det finns en aktuell tioårsplan för gatu-/vägunderhåll. Tioårsplanen utgår från Tekniska 
enhetens årliga statusbedömning av det kommunala vägnätet. Således revideras tio-
årsplanen på en årlig basis. Planen prioriterar gator/vägar efter trafikmängd, slitage och 
skador och bestäms av tjänstepersoner inom Stadsbyggnadsförvaltningen. 
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Vad gäller kajer har den Tekniska enheten genomfört en geoteknisk undersökning för 
att fastställa den centrala kajens skick. Undersökningen visade att kajen var i stort be-
hov av underhåll, men att underhållsbehovet låg utanför Tekniska enhetens bud-
getram. Därav har ett arbete påbörjats för att ta fram en projektplan för åtgärder och en 
förstudie inletts för att tydliggöra ansvar och roller i hela staden avseende kajprojektet. 
För övriga kajer är underhållsbehovet inte känt. 

Beträffande fastigheter befinner sig Fastighetsenheten i ett arbete att inventera vilka 
fastigheter som drivs och förvaltas av staden och vilka underhållsbehov som finns. Så-
ledes är underhållsbehovet för fastigheter inte känt och det finns inga beslutsunderlag 
kopplat till fastighetsunderhållet. 

På vilka grunder görs prioriteringar avseende underhållsarbetet? 

Prioriteringar av underhåll på gator/vägar görs utifrån ett planeringsverktyg. Mal-
len/verktyget utgår från ett poängsystem baserat på hur mycket trafik som passerar, sli-
taget, vad det är för skador samt hur stor yta det är. Utöver ingenjörsmässiga bedöm-
ningar ska planer beakta exploateringsprojekt, samordningsmöjligheter och i vissa fall 
politiska prioriteringar. 

Vi har inte tagit del av några rutiner eller processer som beskriver på vilka grunder prio-
riteringar ska göras avseende fastighets- och kajunderhållsarbetet. 

Vilken omläggningstakt har staden på vägarnas/gatornas toppbeläggning? 

Den tekniskt rekommenderade takten på att byta vägar/gators toppbeläggning är tio år. 
I dagsläget bedömer Vaxholms stad att omläggningstakten, utifrån budgetramen, är 
ungefär 15 år. I dagsläget minskar dock Tekniska enheten på omläggningstakten för att 
minska befintlig underhållsskuld. Detta innebär att omläggningstakten överstiger 15 år. 

Finns dokumentation avseende kort- och långsiktiga underhållsbehov (konse-
kvensbeskrivningar/beslutsunderlag)? 

Det finns dokumentation angående kort- och långsiktigt underhållsbehov för ga-
tor/vägar. Underhållsbehoven finns beskrivna i stadens tioåriga underhållsplan. 

I dagsläget finns inga underhållsplaner för fastigheter och kajer och staden saknar kän-
nedom om kajers (ej centrala) och fastigheters samlade underhållsbehov. 

Vilken samordning sker mellan gata/VA vid ledningsgrävningar (skattekollektiv 
respektive avgiftskollektiv, projektredovisningar)? 

Vaxholms stad planerar under 2020 inleda en gemensam entreprenad tillsammans 
med VA-huvudmannen Roslagsvatten AB. Det är första gången som Vaxholms stad in-
leder en gemensam entreprenad med en annan ledningsägare.  

Finns rutiner för uppföljning och analys av genomförda underhållsprojekt? 

Uppföljning och analys av genomförda underhållsprojekt för gator/vägar sker i och med 
revision av tioårsplanen. I övrigt har vi inte tagit del av några dokumenterade rutiner för 
uppföljning och analys av genomförda underhållsprojekt. 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att granska stadens löne- och arvode-
sprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2019. 

Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en tillräcklig intern kontroll för att 
säkerställa att löner och arvoden utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till 
anställda/uppdragsarvoderade i staden.  

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen för att säkerställa att lö-
ner och arvoden utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till anställda/upp-
dragsarvoderade i staden inte är helt tillräcklig. Vi anser att löne- och arvodesproces-
sen kan utvecklas ytterligare bland annat genom att ta fram tillämpningsanvisningar el-
ler dyl. för samtliga delmoment i lönehanterings-/arvodesprocessen. Vidare anser vi att 
det bör följas upp att samtliga budgetansvariga analyserar och kontrollerar löner och 
avvikelser månatligen.  

Genom att använda verksamhetssystem minimeras eventuella manuella felhanterings-
källor. Vi menar att flertalet av de arbetsmoment som idag genomförs manuellt skulle 
kunna hanteras digitalt via verksamhetssystem istället.  

Av Internkontrollplan 2019 kommunstyrelsen fastslås inga kontrollområden som är 
kopplat till lönehanterings-/arvodesprocessen. Med anledning av den manuella hand-
påläggning som genomförs i lönehanterings-/arvodesprocessen och med tanke på den 
ekonomiska aspekten samt ur ett förtroendeperspektiv anser vi att det bör införas ett 
eller flera internkontrollområden kopplat till lönehanterings-/arvodesprocessen.  

Vår bedömning är att verksamhetssystemet eCompanion behöver uppgraderas då sy-
stemet halkat efter i bland annat funktionalitet. Vi kan inom ramen för denna gransk-
ning inte bedöma om den äldre versionen innebär risker för fel i löneadministrationen. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— införa ett eller flera internkontrollområden kopplat till lönehanterings-/arvodesproces-
sen.  

— säkerställa att uppgradering av verksamhetssystem för lön sker skyndsamt. 

— ta fram tillämpningsanvisningar eller dyl. för samtliga delmoment i lönehanterings-
/arvodesprocessen.  

— se över möjligheterna att hantera frånvarorapporter digitalt.  

— se över möjligheterna att införa ett verksamhetssystem som kan hantera traktamen-
ten, kvitton etc. digitalt. 

— se över möjligheterna att lägga in fler automatiserade kontrollmoment. 

— följa upp att samtliga ansvariga chefer månatligen kontrollerat att korrekt lön utbeta-
lats samt att avvikelser i form av uttagna semesterdagar, över-/fyllnadstid etc. hante-
rats korrekt. 

— säkerställa att verksamhetssystemet eCompanion och rapportsystemet QlikView vi-
sar samma utdata. 
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2 Inledning/bakgrund 

Kostnader för löner och arvoden är en väsentlig post i stadens resultaträkning. Löne- 
och arvodesprocessen måste säkerställa att rätt lön och/eller arvode utbetalas och att 
det endast sker till anställda/uppdragsarvoderade i staden. Med rätt lön avses att den 
överensstämmer med gällande avtal justerad med tillägg för tillkommande tid samt av-
drag för ledighet och annan frånvaro.  

Kostnaderna för löner och arvoden betingar tillsammans väsentliga belopp och det stäl-
ler stora krav på de system som skall hantera detta. Revisorerna utesluter inte att det 
finns risk för att det förekommer brister i den interna kontrollen avseende rutiner och 
systemfunktioner som skall säkerställa att rätt lön/arvode betalas till rätt personer av 
rätt anledning och i rätt tid. Vi har därför av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att 
granska stadens löne- och arvodesprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
2019.  

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en tillräcklig intern kontroll för att 
säkerställa att löner och arvoden utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till 
anställda/uppdragsarvoderade i staden.  

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:  

— Finns ändamålsenliga styrande dokument som tydliggör ansvarsfördelning och ruti-
ner i löne- och arvodesprocessen? 

— Finns systemmässiga och manuella kontroller för att minska risken för fel i löne- och 
arvodesprocessen och är kontrollerna baserade på en riskbedömning? Är kontrol-
lerna kända och sker uppföljning av att de är effektiva? 

Därutöver har granskningen genom en registeranalys besvarat nedanstående frågor:  

— Är samtliga personer i anställningsregistret/arvodesregistret identifierade med ett 
matematiskt korrekt angivet personnummer?  

— Finns det personer i anställningsregistret/arvodesregistret som har flera anställ-
ningar/arvodesuppdrag? 

— Har samtliga personer som fått lön en registrerad anställning för aktuell period i an-
ställningsregistret (stickprovet avser en månad)? 

— Finns samtliga personer som fått arvode för aktuell period registrerade i arvodesre-
gistret (stickprovet avser en månad)? 

— Finns det anställda som har tagit ut mindre än 20 dagars semester för senaste se-
mesteråret? 

— Finns det personer som har ett stort antal övertidstimmar för perioden?  

— Hur ser övertidsersättningen ut per månad? 

— Finns större avvikande belopp per löneart?   
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Granskningen avgränsas till att omfatta 1/1 – 31/12 2018 och baseras på de filer som 
staden tillhandahållit.  

Granskningen avser kommunstyrelsen som ansvarig men omfattar samtliga nämnder.  

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 

— Tillämpbara interna regelverk och policyer 

— God intern kontroll 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta styrande och stödjande dokument.  

— Intervjuer och avstämning med tjänstemän.  

— Registeranalys av staden erhållet anställnings- och arvodesregister samt lönedata 
för perioden.  

Rapporten har varit föremål för faktagranskning.  

3 Resultat av granskningen 

3.1 Styrande- och stödjande dokument samt verksamhetssystem 

Vi har inom ramen för denna granskning tagit del av styrande- och stödjande doku-
ment. Nedan beskrivs dessa närmare. 

3.1.1 Delegationsordning samt Attest- och utanordningsreglemente 

Av Delegationsordning för kommunstyrelsen1 kapitel fyra ”Personalfrågor” framgår vem 
som har rätt till lönesättning samt andra anställningsvillkor för personal inom respektive 
förvaltning/enhet.  

Enligt det fastställda reglementet Attest- och utanordning för Vaxholms stad2 sker löne-
utbetalning via personalsystemet efter ett flertal arbetsmoment utförts på respektive en-
het. Varje del i denna kedja skall successivt styrkas av de personer som utför momen-
ten. Den slutliga löneutbetalningen skall förses med personalchefens eller dennes er-
sättares attest. Budget- och personalansvarig inom respektive förvaltning och enhet 
har ansvar för att löneutbetalningar är korrekta.  

 
1 KS 2018-09-13 § 92 
2 KF 2009 § 40  
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3.1.2 Arvodesreglemente 

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2019-20223 stipulerar bland 
annat vilka förtroendeuppdrag som omfattas av reglementet, vem som är ersättnings-
berättigad samt vilka ersättningar som är aktuella. Vidare fastslås 2019-2022 års arvo-
den. 

3.1.3 Internkontrollplan 

I den riskanalys som genomförts i Internkontrollplan 2019 kommunstyrelsen finns ”Fel-
aktig avvikelserapportering inför löneutbetalning” upptaget som ett område. Risken att 
felaktig avvikelserapportering skulle uppstå har bedömts till ”medium” i en skala av kri-
tisk, medium och låg.  

Vaxholms stad har valt att för risker med högt/kritiskt riskvärde planera förebyggande 
åtgärder samt kontrollmoment och uppföljning. Området ”Felaktig avvikelserapportering 
inför löneutbetalning” som bedömts till medium följs därmed inte upp.  

3.1.4 Verksamhetssystem eCompanion och schemabemanningssystem 
BeSched 

Vaxholms stad använder sig av det personaladministrativa verksamhetssystemet 
eCompanion4 för hantering av löner och arvoden. Verksamhetssystemet är enligt verk-
samhetsföreträdare en äldre version av eCompanion och har enbart uppgraderats när 
förändringar i lag och avtal skett. Det har inte skett uppdatering till nytt gränssnitt under 
lång tid, detta har enligt företrädare för verksamheten varit en kostnads-/budgetfråga. 
Under hösten 2019 ska, enligt uppgift, en stor uppgradering med nya funktioner/modu-
ler/gränssnitt genomföras.  

För redovisning av bland annat semester, sjukdom och vård av barn (VAB), mertid etc. 
används tidrapporteringssystemet (schema- och bemanning) BeSched5.  

HR enheten lägger upp behörigheter i BeSched. Attesträtt i BeSched tilldelas ansvarig 
chef utifrån anställningsavtal och/eller mail från ansvarig chef vid nyanställning eller or-
ganisatorisk förändring.  

Vi har inom ramen för denna granskning tagit del av en lathund/instruktion avseende 
BeSched som är framtagen till stadens chefer. Av lathunden framgår bland annat; hur 
chefen ska logga in, hur frånvaro beviljas, hur chefen exempelvis kan få fram hur 
många semesterdagar och kompensationstimmar en medarbetare har innestående. 
För att rätt data ska överföras till personalsystemet samt att den anställdes lön ska bli 
korrekt uppmanas respektive chef, via lathunden, att ”logga in varje vecka för att se om 
det finns avvikelser att bevilja”. Vid upptäckten av ej beviljade avvikelser skickas en på-
minnelse. 

Vidare har vi tagit del av en lathund/instruktion för medarbetare. Av lathunden framgår 
hur medarbetaren loggar in, hur han/hon registrerar frånvaro, kan se sitt lönebesked 

 
3 KF 2018-04-12 § 16 
4 Personal- och lönesystem för kommuner 
5 Försystem till eCompanion 
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samt hur medarbetaren kan se exempelvis semesterdagar och kompensationsledighet-
stimmar.  

Både lathund samt instruktionen avseende hur chefer och medarbetare ska hantera 
BeSched ligger på stadens intranät vilken chefer och medarbetare har tillgång till.  

För att nya medarbetare snabbare ska komma in i arbetet och bli bekant med organi-
sation, information, regler och praktisk information har det tagits fram en introduktions-
process, som bl.a. innehåller en checklista. Bland annat framgår det av checklistan att 
medarbetaren ska få utbildning i obligatoriska programvaror exempelvis BeSched. Det 
är ansvarig chef som ansvarar för att planeringen av introduktion sker.  

3.1.4.1 Bedömning – Styrande- och stödjande dokument samt verksamhetssystem 

Vi har inom ramen för denna granskning tagit del av styrande- och stödjande doku-
ment. Av det styrande dokumentet Attest- och utanordning för Vaxholms stad framgår 
att personalchefen har rätt att attestera löneutbetalningar. Vid de stickprovskontroller 
som genomförts framgick att personalchef och kommunchef attesterade de månatliga 
löneutbetalningarna.  

Vidare har vi tagit del av Internkontrollplan 2019 kommunstyrelsen. Planen fastslår inga 
kontrollområden som är kopplat till lönehanterings-/arvodesprocessen. Med anledning 
av den manuella handpåläggning som genomförs i lönehanterings-/arvodesprocessen 
(beskrivs nedan under avsnitt 3.2) och med tanke på den ekonomiska aspekten samt 
ur ett förtroendeperspektiv rekommenderar vi att det införs och följs upp ett eller flera 
kontrollområden kopplat till lönehanterings-/arvodesprocessen i internkontrollplanen.  

Vår bedömning är att verksamhetssystemet eCompanion behöver uppgraderas då sy-
stemet halkat efter i bland annat funktionalitet. Detta erfar vi eftersom det var proble-
matiskt att inför registeranalysen få ut data som efterfrågades. Vi rekommenderar där-
för att säkerställa att uppgradering av eCompanion sker skyndsamt. Dock kan vi inte 
inom ramen för denna granskning bedöma om den äldre versionen innebär risker för 
fel i löneadministrationen. 

3.2 Löne- och arvodesprocess 

Nedan följer en kort beskrivning av såsom vi uppfattat löne- och arvodesprocessen i 
Vaxholms stad. 

Det utgår totalt ca 1 100 månatliga ersättningar i form av månadslöner, arvodesersätt-
ningar, visstidsanställningar, timanställningar etc. Av dessa 1 000 är ca 600 månadsav-
lönade tillsvidareanställda. Löner, arvoden och övriga ersättningar uppgår till ca 16 mil-
joner kronor per månad. 

HR6- enheten består av HR-chef, två personalhandläggare samt två löneadministratö-
rer.  

Enligt företrädare för verksamheten finns löne-/arvodesprocessen nedtecknat som en 
lathund på HR-enheten. Företrädare för verksamheten menade att lathunden är 
mycket användbar och till stor hjälp framför allt när nya personer anställs. Av lathunden 

 
6 Human Resources 
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framgår de olika stegen i lönehanteringsprocessen exempelvis lönekörning, spärrkör-
ning, hur filen till banken ska hanteras, hur ekonomifilen ska hanteras, hur överföringar 
från BeSched går till, hur rapportering till SCB7 ska ske, hantering av Kronofogdeären-
den, hur förehavanden mellan Försäkringskassan och staden ska hanteras etc. 

Det finns ett fastställt ”körschema” för löne-/arvodeshantering. Av körschemat framgår 
vilket datum i månaden löne-/arvodeskörning ska ske, när spärrkörning ska ske, när 
bankfilen ska skickas samt när utbetalning av löner/arvoden ska ske. 

3.2.1 Övergripande löne-/arvodesprocess samt kontroller 

Den månatliga löneprocessen startar med att löneadministratörerna från ansvarig chef 
får in undertecknade (av ansvarig chef och medarbetaren) anställningsavtal. Lönead-
ministratören registrerar uppgifterna från anställningsavtalet till verksamhetssystemet 
eCompanion och tidrapporteringssystemet BeSched. Därefter kontrollerar en annan lö-
neadministratör att korrekta uppgifter lagts in i systemen. Originalet skickas till arbets-
tagaren och kopia på anställningsavtalet läggs i personakten för arkivering.  

Kansliet levererar underlag på mötesprotokoll där det framgår vilka förtroendevalda 
som deltagit i de olika sammankomsterna och därmed har rätt till arvode. Även proto-
koll avseende val och entledigande används som underlag för arvoden. HR-enheten 
lägger in personerna som har rätt till arvode i eCompanion. Av beslutat Arvodesregle-
mente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2019-2022 framgår vilka ersättningar som 
är aktuella till ordförande, vice, andre vice, ledamöter etc.    

Nästa steg i löne- och arvodehanteringsprocessen är att hantera underlag i form av 
kvitton på utlägg, traktamenten, körjournaler samt viss frånvarorapportering vilka måste 
hanteras manuellt för att få in dessa i verksamhetssystemet.  

När all manuell hantering av underlag är klar genomförs den första löne-/arvodeskör-
ningen. Efter att löne-/arvodeskörningen är klar har löneadministratörerna ett par dagar 
på sig att korrigera eventuella uppkomna felaktigheter.  

I verksamhetssystemen finns inbyggda standardsignaler (”signallista”) som kommer 
per automatik månatligen. Signallistan indikerar eventuella felaktigheter. I samband 
med att löne-/arvodeskörningen är genomförd kommer en ”signallista”. Av signallistan 
framgår bland annat;  

• om personer tagit ut för många semesterdagar 

• om det finns skulder 

• orimliga bruttolöner  

• om personer tagit ut för mycket kompensationstid. 

Efter första löne-/arvodeskörningen är genomförd tar löneadministratörerna fram en 
lista på alla personers löne- och arvodesspecifikationer. Löneadministratörerna går 
översiktligt igenom listan och stämmer av mot exempelvis inlämnade underlag, sjukin-
tyg, mail som kommit från verksamheterna (exempelvis ledighetsansökningar) etc. 

 
7 Statistiska centralbyrån 
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Varje enhet har en ”egen pärm” som förvaras på HR-enheten. I pärmen finns aktuella 
underlag arkiverade.  

Utöver de inbyggda standardsignalerna kan staden själva lägga in bevakning (”bevak-
ningslista”) på exempelvis frånvaro, partiella ledigheter etc. Bevakningslistan tas fram 
manuellt dvs. systemet signalerar inte att detta moment ska genomföras. Det är HR-
enheten som beslutat vilka bevakningar, utöver standard, som de önskar genomföra. 
Bevakningslistan består exempelvis av; 

• att sjukintyg har ett ”till och med datum”. Detta för att bevaka att sjukfrånvaron 
är inlagd i verksamhetssystemet och för att kontrollera om sjukskrivningen 
eventuellt förlängts. 

• att föräldraledighetsansökan, eller annan ledighet, har ett ”till och med datum”. 
Detta för att bevaka att ledigheten är inlagd och kontrollera om ledigheten even-
tuellt ska förlängas. 

• att avslutsdatum för anställning finns (om så ska finnas). Med detta kontrolleras 
om anställningen ska förlängas eller om slutlön ska betalas ut.  

Efter den första löne-/arvodeskörningen och korrigering, vilka sker under en två till tre 
dagarsperiod, är avklarade körs den slutliga lönen - ”spärrkörning”. Löner och arvoden 
för månaden anses i och med spärrkörningen vara klara. 

När den månatliga löne- och arvodeshanteringsprocessen är klar tas löne-/arvodesfil ut 
från verksamhetssystemet. Löneadministratörerna rimlighetsbedömer utbetalningen in-
nan den skickar de vidare för attest av HR-chef och kommunchef.  

3.2.2 Avvikelser och utanordningslistor 

Varje medarbetare går själv via BeSched och registrerar tillkommande- eller avgående 
tid så som exempelvis semester, sjukdom, vård av barn (VAB), mer- och övertid etc.  
Ansvarig chef attesterar därefter de eventuella förändringar medarbetaren lagt in.  

Enligt företrädare för verksamheten kan alla ansvariga chefer kontrollera exempelvis 
att sjukfrånvaro, VAB, semester hanterats korrekt eller hur många semesterdagar re-
spektive medarbetare har kvar etc. Chefer kan även använda sig av QlikView8 för att 
analysera och kontrollera bland annat tillkommande-/avgående tid. Det genomförs kon-
tinuerliga workshops i QlikView för chefer. Företrädare för verksamheten lyfte proble-
matiken att det vid analyser i QlikView så har uppgifterna en månads eftersläpning. 

HR-enheten stämmer av semesterdagar en gång per år. I samband med semesterav-
stämningen tar HR-enheten fram en rapport som visar antal återstående semesterda-
gar respektive medarbetare har. Om en person inte tagit ut semester eller om perso-
nen har orimligt många semesterdagar kvar granskas dessa närmare. Det har före-
kommit att personer haft semester men inte lagt in avvikelse i BeSched vilket gjort att 

 
8 QlikView är en plattform för att bygga analyser. Med QlikView kan samband och mönster identifieras i all 
den data som varje dag genereras från verksamhetens informationssystem. Data konsolideras och knyts 
ihop från olika informationssystem i en och samma rapport. 



 

 9 

© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Vaxholms stad 

 Granskning av löner och arvoden 

 

 2019-10-01 

personen haft semester men inga semesterdagar förbrukats. Detta har dock upptäckts 
i samband med semesteravstämningen.  

3.2.2.1 Bedömning – Löne- och arvodesprocess 

Att det finns ett flödesschema där de olika stegen i löne- och arvodesprocessen finns 
nedtecknat anser vi är bra. Däremot saknas rutinbeskrivning, tillämpningsanvisning, 
lathund etc. för i princip samtliga delsteg i lönehanterings-/arvodesprocessen. Vår be-
dömning är att det finns behov av att ta fram tillämpningsanvisningar eller dyl. för samt-
liga delmoment i lönehanterings-/arvodesprocessen. Detta för att bland annat bygga 
bort sårbarhet.  

Underlag i form av frånvaro, kvitton på utlägg, traktamenten, körjournaler etc. skickas 
till HR-enheten via internpost. Det krävs manuell hantering av HR-enheten för att regi-
strera detta i verksamhetssystemet. Vid all manuell hantering finns det risk för felhante-
ring, att underlag inte kommer in i tid eller att de kommer bort i postgången etc. Vi re-
kommenderar därför att se över möjligheten att hantera frånvarorapporter digitalt. Vi-
dare rekommenderar vi att se över möjligheterna att införa ett verksamhetssystem som 
kan hantera traktamenten, kvitton etc. digitalt.  

För att komma bort från så mycket manuell hantering som möjligt anser vi generellt att 
det bör gå att lägga fler kontrollmoment där verksamhetssystemet signalerar per auto-
matik eller via bevakning (exempelvis uttag av få semesterdagar). Vi rekommenderar 
därför att se över möjligheterna att lägga in fler automatiserade kontrollmoment. 

För att ha god kontroll över avvikelser, anställningar, frånvaro, övertid, personalkostna-
der, semester osv. är det en förutsättning att ansvariga chefer tar ut och analyserar den 
egna verksamheten exempelvis genom utanordningslistor, analyslistor eller dyl. Vår er-
farenhet är att det finns risk att personer som registreras på ”fel” verksamhet eller tem-
porärt arbetat på annan avdelning belastar ”fel” verksamhet. Andra exempel är att 
medarbetaren inte ansökt om semester trots att han/hon varit borta för semester eller 
att personen fått Ob-ersättning trots att han/hon inte arbetat på obekväm arbetstid etc. 
Om budgetansvariga månatligen tar ut analyslistor över samtliga medarbetares uppgif-
ter kan eventuella felaktigheter så som exempelvis att en person haft semester men 
inte ansökt om semester minimeras. Vi rekommenderar att följa upp att samtliga an-
svariga chefer månatligen kontrollerat löner och avvikelser etc.  

3.3 Resultat av registeranalys9 

3.3.1 Test av personnummer 

För att matematiskt kontrollera om samtliga personer i anställningsregistret har ett kor-
rekt angivet personnummer har vi kört uppgifterna i ett dataanalysprogram. Vidare har 
vi verifierat att resultatet är rimligt genom att testa fem personnummer ur respektive 
grupp.10  

 
9 IDEA Data Analysis Software användes för registeranalys. 
10 http://www.personnummer.nu/ 
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3.3.1.1 Bedömning – Test av personnummer 

Vi har genomfört test av personnummer och enligt vår bedömning är samtliga person-
nummer i anställningsregistret matematiskt korrekta. Det bör dock noteras att vår kon-
troll inte innebär kontroll att personen existerar. 

3.3.2 Flera anställningar/arvodesuppdrag  

Inom ramen för denna granskning har vi tagit del av data från stadens anställningsre-
gister. I anställningsregistret fann vi 1 056 individer. Av dessa fann vi 83 individer som 
hade två eller flera anställningar/arvodesuppdrag där datumen på respektive anställ-
ning/arvode överlappade/gick in i varandra.  

Vi valde slumpmässigt ut fem personer (Person A-E nedan) som fanns i anställningsre-
gistret och som hade överlappade anställningar/arvodesuppdrag där datumen på re-
spektive anställning/arvode överlappade/gick in i varandra;  

— Person A innehade två timanställningar 180109 - 180630, en inom fritidsverksam-
heten samt en inom skolans verksamhetsområde. 

— Person B hade en tjänst som lärare samt var förtroendevald med arvode.  

— Person C innehade en tillsvidareanställning som lärare där hen varit helt tjänstledig 
för att arbeta som förstelärare.  

— Person D var tjänstledig från sin ordinarie tjänst och arbetar istället som timanställd. 

— Person E blev månadsanställd 181201. Den tidigare timanställningen låg kvar till 
och med 190131. Ingen utbetalning gjordes enligt uppgift på timanställningen efter 
att hen blev månadsanställd. 

3.3.2.1 Bedömning – Flera anställningar 

Av de fem personer som vi granskade närmare och som hade flera anställningar/arvo-
desuppdrag där anställningsdatumen överlappade/gick in i varandra kunde vi inte finna 
något att anmärka på. 

3.3.3 Avstämning mot anställnings-/arvodesregistret  

Vid körning av de som hade anställningsavtal/fanns registrerade i arvodesregistret mot 
de som fått utbetalt lön/arvode i oktober månad 2018 fann vi att 61 personer erhållit er-
sättning men saknade registrerad anställning/inte fanns registrerade i arvodesregistret. 
Av dessa 61 personer valdes fem personer (Person A-E nedan) ut för närmare gransk-
ning.  

— Person A var arvodesanställd en dag (valdagen) och fick därmed utbetalt arvode i 
oktober. Det tecknas inga specifika avtal med de som uppbär arvode för politiska 
uppdrag.  

— Person B har varit anställd sedan år 1976. Vid ytterligare kontroller framgick det att 
personen innehade ett anställningsavtal.  
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— Person C var arvodesanställd en dag (valdagen) och fick därmed utbetalt arvode i 
oktober. Det tecknas inga specifika avtal med de som uppbär arvode för politiska 
uppdrag.  

— Person D har varit anställd sedan 1995. Vid ytterligare kontroller framgick det att 
personen hade ett anställningsavtal sedan 1995. 

— Person E var arvodesanställd en dag (valdagen) och fick därmed utbetalt arvode i 
oktober. Det tecknas inga specifika avtal med de som uppbär arvode för politiska 
uppdrag. 

Utöver ovanstående kontrollerades ytterligare två personer där det framkom att perso-
nerna fått två identiska månadslöneutbetalningar under oktober månad. Att personerna 
fått två identiska löner berodde på att deras lön var fördelade på två olika verksam-
heter. 

3.3.3.1 Bedömning – Avstämning mot anställnings-/arvodesregistret 

Att det fanns 61 personer som saknade registrerad anställning/inte fanns registrerade i 
arvodesregistret kan ha berott på att det var svårt att läsa ut den data vi fick ta del av. 
Dock kunde vi inte finna något att anmärka på gällande de sju personerna vi granskade 
närmare, varken gällande felaktigt utbetald lön eller att anställningsavtal saknades. 

3.3.4 Semesteruttag  

Under år 2018 hade 150 personer tagit ut mindre än 20 semesterdagar. Nedan har vi 
slumpmässigt valt ut tre av dessa personer (Person A-C) som tagit ut mindre än 20 se-
mesterdagar.  

— Person A:s anställning upphörde 2018-07-06. Personen arbetade som timanställd till 
2018-12-01 då personen blev månadsanställd igen. Intjänade semesterdagar för 
året uppgår därmed inte till 20 dagar.   

— Person B. Inför denna granskning inhämtades enligt företrädare från verksamheten 
data från rapporteringssystemet QlikView. Då personen enligt de uppgifter vi motta-
git inte tagit ut de lagstadgade 20 semesterdagarna under år 2018 gjordes ytterli-
gare kontroller. Vid denna kontroll framkom att personen enligt lönesystemet eCom-
panion tagit ut 25 semesterdagar. Ingen förklaring varför det uppstått olika uppgifter 
kunde ges. 

— Person C hade varit sjukskriven samt haft sorgepeng under år 2018. 

Verksamhetssystemet signalerar inte per automatik om medarbetare tagit ut för lite se-
mester. Det är chefens uppgift att se till att medarbetare plockar ut sina 20 dagar. HR-
enheten genomför, i samband med semesteromställningen, en kontroll om anställda 
har orimligt många semesterdagar kvar.  

3.3.4.1 Bedömning – Semesteruttag 

Då det finns brister i att verksamhetssystemet (eCompanion) samt rapportsystemet 
(QlikView) inte visar samma utdata rekommenderar vi att säkerställa att samma data 
som finns i eCompanion ska utläsas i rapportsystemet QlikView.  
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Att det finns anställda som inte tar ut lagstadgade semesterdagar kan tyda endera på 
ett arbetsmiljöproblem om det inte är möjligt att ta ut semester eller att semesterda-
garna inte registreras i BeSched. Det senare skulle i så fall innebära att den anställde 
kan få ut semesterdagar endera i ledighet eller i pengar trots att dagarna redan har 
nyttjats. För att minimera eventuella felaktigheter rekommenderar vi att respektive an-
svarig chef följer upp semesterdagar per anställd månadsvis.  

3.3.5 Övertid  

Lönearten för övertid inkluderar även fyllnadstid som utgår om en person som inte ar-
betar heltid arbetar fler timmar än avtalat.  

Av nedanstående tabell framgår övertid/fyllnadstid per utbetalningstillfälle: 

År och månad Totalt utbetalt belopp, SEK 

2018-01 109 803 

2018-02 120 278 

2018-03 93 462 

2018-04 71 268 

2018-05 57 031 

2018-06 136 399 

2018-07 63 116 

2018-08 68 519 

2018-09 110 745 

2018-10 139 254 

2018-11 190 682 

2018-12 255 000 

TOTALT 1 415 556 

I genomsnittlig uppgår övertid/fyllnadstid till ungefär 120 000 SEK per månad. 

Av det underlag vi tagit del av fanns det 378 personer som fick utbetald övertid/fyll-
nadstid under år 2018 i Vaxholms stad. Antalet utbetalda timmar per person för övertid 
varierade mellan 205 timmar (drygt 81 000 SEK) till knappa en timme.  För fyllnadstid 
uppgick motsvarande timmar till 427 timmar (65 000 SEK) till en halv timme.  

Av de 378 personer som fått utbetald övertid/fyllnadstid valde vi ut fem personer för 
närmare granskning. Förutom den person (Person A) som hade flest utbetalda över-
tids-/fyllnadstimmar under år 2018 (350 timmar) har vi valt ut ytterligare fyra personer 
(Person B-E) för djupare granskning. Personerna redovisas nedan. 

— Person A hade 350 timmar över-/fyllnadstimmar till ett belopp av drygt 114 000 SEK. 
Personen hade enligt uppgift en sysselsättningsgrad på 74 % inom hemtjänstens 
verksamhetsområde. 
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— Person B arbetade 335 timmar över-/fyllnadstimmar till ett belopp av 93 000 SEK. 
Personen hade enligt uppgift en sysselsättningsgrad på 74 % inom hemtjänstens 
verksamhetsområde. 

— Person C hade 68,5 övertidstimmar till ett belopp om 39 000 SEK under år 2018. 
Personen hade en sysselsättningsgrad på 100 % inom samhällsbyggnadsnämn-
dens verksamhetsområde. Övertiden uppkom enligt uppgift vid en arbetstopp. Då 
detta enligt företrädare för verksamheten inte kan anses som flextid har övertid be-
viljats.  

— Person D hade knappa 22 övertidstimmar till ett belopp om 17 000 SEK. Personen 
hade en sysselsättningsgrad på 100 % inom tekniska förvaltningens verksamhets-
område. Övertiden uppkom enligt uppgift vid en arbetstopp. Då detta enligt företrä-
dare för verksamheten inte kan anses som flextid har övertid beviljats. 

— Person E arbetade 427 fyllnadstimmar till ett belopp om 65 000 SEK. Personens 
sysselsättningsgrad uppgick till 50 % inom barnomsorgens verksamhetsområde till 
och med 2018-06-15, därefter arbetade personen 100 %. 

Det genomförs ingen systematisk uppföljning av över- och/eller fyllnadstid.  

3.3.5.1 Bedömning – Övertid 

Vi har inte funnit några formella fel gällande personer som arbetat övertid. Dock anser vi 
att anställdas övertidsarbete påverkar såväl arbetsmiljön som ekonomin. Generellt är det 
därför viktigt att ansvarig chef har en god kontroll på de anställdas övertid. Vi rekommen-
derar därför att alla ansvariga chefer följer upp övertiden månadsvis. 

3.3.6 Lönearter  

Av större avvikande belopp per löneart valdes tre grupper där beloppet uppgick till över 
1 miljon kronor ut för närmare granskning. Dessa grupper var; arvoden, månadslön 
samt timlön. Ur gruppen arvoden valdes två personer som fått arvoden som översteg 
20 000 SEK per månad ut (Person A-B nedan). Vidare valdes tre personer med må-
nadslön över 50 000 SEK ut (Person C-E nedan). Två personer i gruppen timanställda 
där de genomsnittliga antal arbetade timmarna eller genomsnittlig timlön eventuellt 
kunde anses vara höga (Person F-G nedan).  

— Person A har fått ett utbetalt arvode på ungefär 39 000 SEK. Utbetalningen avsåg 
arvode för familjehem.  

— Person B hade fått en utbetalning på 27 000 SEK. Även denna avsåg arvode för fa-
miljehem.   

— Personerna C – E avsåg månadslöner för högre tjänstemän i staden.  

— Den genomsnittliga lönen för Person F uppgick till cirka 830 kronor per timme.  

— Person G hade arbetat cirka 1 800 timmar inom vården under år 2018. 
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3.3.6.1 Bedömning – Lönearter 

Våra analyser av lönearter visar inte på några avvikande resultat som inte har kunnat 
förklaras. Däremot bör noteras att Person G ovan var nära att överskrida det totala an-
talet arbetade timmar per år.  

4 Svar på revisionsfrågorna samt rekommendationer  

4.1 Svar på revisionsfrågorna 

Finns ändamålsenliga styrande dokument som tydliggör ansvarsfördelning och 
rutiner i löne- och arvodesprocessen? 

Det finns ändamålsenliga styrande dokument så som delegationsordning, attest- och 
utanordning, arvodesreglemente samt internkontrollplan. I Internkontrollplan 2019 kom-
munstyrelsen finns ”Felaktig avvikelserapportering inför löneutbetalning” upptaget som 
ett område. Risken att felaktig avvikelserapportering skulle uppstå har bedömts till ”me-
dium” i en skala av kritisk, medium och låg. Vaxholms stad har valt att för risker med 
högt/kritiskt riskvärde planera förebyggande åtgärder samt kontrollmoment och uppfölj-
ning. Området ”Felaktig avvikelserapportering inför löneutbetalning” är bedömt till me-
dium och följs därmed inte upp.  

Med anledning av den manuella handpåläggning som genomförs i lönehanterings-/ar-
vodesprocessen (vilken beskrivs ovan i avsnitt 3.2) och med tanke på den ekonomiska 
aspekten samt ur ett förtroendeperspektiv anser vi att det behöver föras in och följas 
upp ett eller flera kontrollområden kopplat till lönehanterings-/arvodesprocessen i in-
ternkontrollplanen. 

Finns systemmässiga och manuella kontroller för att minska risken för fel i löne- 
och arvodesprocessen och är kontrollerna baserade på en riskbedömning? Är 
kontrollerna kända och sker uppföljning av att de är effektiva? 

Det genomförs ett antal adekvata systemmässiga och manuella kontroller i syfte att 
minska risken för fel i löne- och arvodesprocessen månatligen. Förutom de kontroller 
som genomförs via ”bevakningslistan” utifrån bedömda risker av HR-enheten finns det i 
verksamhetssystemen inbyggda ”signallistor” som indikerar eventuella felaktigheter.  

För att minimera eventuella felaktigheter anser vi dock att det går att utöka kontrollerna 
ytterligare bland annat genom att följa upp att samtliga ansvariga chefer månatligen 
kontrollerat löner och avvikelser etc. Vidare anser vi att det saknas rutinbeskrivning, till-
lämpningsanvisning, lathund eller dyl. för samtliga delmoment i lönehanterings-/arvode-
sprocessen.  

För att komma bort från så mycket manuell hantering som möjligt anser vi generellt att 
det bör gå att lägga fler kontrollmoment där verksamhetssystemet signalerar per auto-
matik eller via bevakning (exempelvis uttag av få semesterdagar). Vidare anser vi att 
införande av ett verksamhetssystem som kan hantera traktamenten, kvitton etc. digitalt 
skulle minimera den manuella hanteringen.   
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Vår bedömning utifrån det som framkommit vid intervjuer och vid registeranalys är att 
de månatliga kontrollmoment som ska genomföras är kända av berörda personer så 
som exempelvis lönehandläggare och ansvariga chefer. Dock sker ingen uppföljning.  

Är samtliga personer i anställningsregistret/arvodesregistret identifierade med 
ett matematiskt korrekt angivet personnummer?  

Enligt vår bedömning är samtliga personnummer i anställningsregistret matematiskt 
korrekta.  

Finns det personer i anställningsregistret/arvodesregistret som har flera anställ-
ningar/arvodesuppdrag? 

Det finns personer som har flera anställningar/arvodesuppdrag. Av de fem personer 
som vi granskade närmare och som hade flera anställningar/arvodesuppdrag där an-
ställningsdatumen överlappade/gick in i varandra kunde vi inte finna något att anmärka 
på. 

Har samtliga personer som fått lön en registrerad anställning för aktuell period i 
anställningsregistret (stickprovet avser en månad)? Finns samtliga personer 
som fått arvode för aktuell period registrerade i arvodesregistret (stickprovet av-
ser en månad)? 

Vi kunde inte finna något att anmärka på gällande de sju personerna vi granskade när-
mare, varken gällande felaktigt utbetald lön eller att anställningsavtal saknades. 

Finns det anställda som har tagit ut mindre än 20 dagars semester för senaste 
semesteråret? 

Det finns anställda som tagit ut mindre än 20 semesterdagar under det senaste seme-
steråret. Av de vi granskade närmare kunde vi inte finna något som inte kunde förkla-
ras. För att minimera eventuella felaktigheter anser vi dock att respektive ansvarig chef 
följer upp semesterdagar per anställd. 

Finns det personer som har ett stort antal övertidstimmar för perioden?  

Det finns personer som har ett antal övertidstimmar. Dock har vi inte funnit några formella 
fel gällande personer som arbetat övertid. Den anställdes övertidsarbete påverkar såväl 
arbetsmiljön som ekonomin. Generellt är det därför viktigt att ansvarig chef har en god 
kontroll på de anställdas övertid. Vi anser att alla ansvariga chefer bör följa upp övertiden 
månadsvis. 
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Hur ser övertidsersättningen ut per månad? 

År och månad Totalt utbetalt belopp, SEK 

2018-01 109 803 

2018-02 120 278 

2018-03 93 462 

2018-04 71 268 

2018-05 57 031 

2018-06 136 399 

2018-07 63 116 

2018-08 68 519 

2018-09 110 745 

2018-10 139 254 

2018-11 190 682 

2018-12 255 000 

TOTALT 1 415 556 

 

Finns större avvikande belopp per löneart?   

Våra analyser av lönearter visar inte på några avvikande resultat som inte har kunnat 
förklaras. 

4.2 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— införa ett eller flera internkontrollområden kopplat till lönehanterings-/arvodesproces-
sen.  

— säkerställa att uppgradering av verksamhetssystem för lön sker skyndsamt. 

— ta fram tillämpningsanvisningar eller dyl. för samtliga delmoment i lönehanterings-
/arvodesprocessen.  

— se över möjligheterna att hantera frånvarorapporter digitalt.  

— se över möjligheterna att införa ett verksamhetssystem som kan hantera traktamen-
ten, kvitton etc. digitalt. 

— se över möjligheterna att lägga in fler automatiserade kontrollmoment. 

— följa upp att samtliga ansvariga chefer månatligen kontrollerat att korrekt lön utbeta-
lats samt att avvikelser i form av uttagna semesterdagar, över-/fyllnadstid etc. hante-
rats korrekt. 

— säkerställa att verksamhetssystemet eCompanion och rapportsystemet QlikView vi-
sar samma utdata. 
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1 Sammanfattning 

KPMG har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska stadens 
förebyggande arbete kring oegentligheter. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2019. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har 
rutiner och processer som ger förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll vad gäller 
att förebygga fusk och oegentligheter.  

Granskning har skett genom att ta del av dokumentation som kan på något sätt kan 
kopplas till förebyggande åtgärder för oegentligheter samt genom intervjuer med 
Kommunchef, ekonomichef och förvaltningschefer för avstämning av hur 
styrelse/nämnder arbetar med förebyggande åtgärder. 

Våra övergripande slutsatser och bedömningar framgår nedan och bedömningar utifrån 
revisionsfrågorna följer därefter. 

Övergripande bedömningar 

Efter genomförd granskning år vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsens 
och nämndernas interna kontroll inte är tillräcklig för att förebygga fusk och 
oegentligheter. Vi anser att policyer, processer och rutiner behöver utvecklas för att ge 
tillräckliga förutsättningar för en god intern kontroll. 

Det finns ingen övergripande policy eller annat övergripande dokument beträffande 
förtroendeskadliga ageranden inklusive oegentligheter varifrån andra policyer eller 
interna regler kan kopplas för förtydligande inom olika verksamhetsområden och dess 
krav på förebyggande åtgärder mot oegentligheter. Dock finns information i olika 
regelverk som kan förknippas med förebyggande åtgärder, men det går inte att enkelt 
få en bild av det förebyggande arbetet. 

Staden har möjligheter att få ett bra system för att hantera oegentligheter: 

• Om staden inför en policy för oegentligheter och därtill hörande processer som 
innehåller alla stegen för förebyggande åtgärder, upptäckande åtgärder, utredande 
åtgärder samt utbildnings-/kommunikationsinsatser. 

• Om den pågående processorienteringen kompletteras med typiska 
riskbeskrivningar och kopplas till internkontrollplanernas struktur och innehåll. 

Bedömningar och rekommendationer utifrån revisionsfrågorna 

1. Finns det formellt beslutade styrande dokument att förhålla sig till vad gäller att 
hantera risken för oegentligheter? 

2. I vilken omfattning har det förekommit och planeras det för ett konkret och praktiskt 
förebyggande arbete för att motverka oegentligheter? 
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3. Förekommer oegentligheter i riskanalysen för internkontrollplanen 2018 samt 2019 
och har identifieringen av sådana lett till att internkontrollåtgärder har genomförts 
och/eller ska genomföras? 

4. Hur ”arbetar” respektive styrelse/nämnd med: Interna oegentligheter, interna och 
externa oegentligheter med gemensam samverkan, externa oegentligheter såsom 
organiserad brottslighet och bidragsfusk. 

Revisionsfråga 1 

Nej, det finns inga kommunövergripande eller verksamhetsspecifika styrande 
dokument eller processer som behandlar varken förebyggande åtgärder för 
oegentligheter eller hur upptäckta oegentligheter ska hanteras. 

1. Staden bör ta fram en vägledande övergripande policy med tillhörande riktlinjer för 
hantering av oegentligheter. En policy som innehåller stadens förhållningssätt, 
definitioner avseende oegentligheter, mutor, jäv, intressekonflikter, 
förtroendemissbruk, oetiskt handlande etc. Detta bör ske samtidigt som staden 
utvecklar en fullständig process för oegentligheter. Det vill säga processer som 
behandlar förebyggande åtgärder, upptäckande åtgärder, utredande åtgärder samt 
utbildnings-/kommunikationsåtgärder. 

2. Staden bör uppdatera reglerna för representation från 2013 då lagstiftningen har 
ändrats för en del av innehållet. 

3. Staden bör utarbeta en uppförandekod för leverantörer som kan fungera som en 
vägledning för både leverantörer och anställda om hur staden ser på förebyggande 
åtgärder för oegentligheter. 

Revisionsfråga 2 

Nej, det planeras inte för förebyggande åtgärder för 2019, vilket kan bero på att 
oegentligheter uppges inte ha förekommit. 

1. Oavsett om staden följer vår rekommendation att ta fram heltäckande policyer, 
processer och rutiner för oegentligheter bör redan nu planeras in information och 
diskussioner på åtminstone kommande chefsutbildningar.  

2. Staden bör i anslutning till våra rekommendationer om heltäckande styrande 
dokument, processer och rutiner samt utbildnings- och informationsinsatser 
överväga hur detta kan exponeras på intranätet samt överväga om och hur 
rapporteringskanaler för oegentligheter skulle kunna utformas. 

Revisionsfråga 3 

Ja, omnämnande av oegentligheter förekommer i uppföljningen av 
internkontrollplanerna för 2019 och i planerna för 2019 0och 2020 (KS) och aktiviteter 
anges. 

1. Respektive nämnd/styrelse bör förändra strukturen på internkontrollplanerna i 
framtiden så att dess struktur och innehåll överensstämmer med benämningar och 
innehåll för processerna. 
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2. Varje process som beskrivs bör inledas med ett översiktligt angivande av det 
regelsystem som påverkar processen och de typiska risker som finns. På så sätt 
erhålls ledning vid utformandet av internkontrollplanerna genom möjligheter att 
bedöma avvikelser från regelsystem och ta fram risker. 

Revisionsfråga 4 

Delvis, eftersom kommunstyrelse/nämnder har information och genomför utbildningar 
där oegentligheter omnämns. Dock inte systematiskt och med övningar eller exempel 
på olika typer av oegentligheter. 

1. Staden bör i samband med förtydliganden av sitt arbete mot oegentligheter 
genomföra mindre övningar där olika scenarion behandlas om vad som kan ske ur 
oegentlighetssynpunkt om det rör sig om interna oegentligheter, interna-externa 
oegentligheter i samverkan respektive externa oegentligheter. 

2 Inledning/bakgrund 

I Statskontorets rapport från 2012 ”Köpta relationer – Om korruption i det kommunala 
Sverige” beskrivs korruption som ”att på organisationens bekostnad gynna en av 
organisationens motparter på ett otillbörligt eller olämpligt sätt”. Detta kan ske genom 
mottagande av ersättning, s.k. muta, eller utan ersättning. Det senare beskrivs ofta 
som vänskapskorruption. Detta sammanfattas i bilden nedan.  

 

Revisorerna har bedömt att det finns ett behov av att säkerställa att risk för 
förtroendeskador, med särskild inriktning mot fusk och oegentligheter, hanteras med en 
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uppmärksamhet som står i relation till de negativa effekter som brister i styrning och 
efterlevnad kan leda till.  

Med anledning av ovanstående har KPMG av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag 
att översiktligt granska stadens förebyggande arbete kring oegentligheter. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2019.  

2.1 Syfte 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har 
rutiner och processer som ger förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll vad gäller 
att förebygga fusk och oegentligheter.  

Följande revisionsfrågor är aktuella i samband med granskningen: 

• Finns det formellt beslutade styrande dokument (kommunövergripande 
likväl som verksamhetsspecifika) att förhålla sig till vad gäller att hantera 
risken för oegentligheter? 

• I vilken omfattning har det förekommit (2017/2018), planeras det för (2019), 
ett konkret och praktiskt förebyggande arbete för att motverka oegentlig-
heter? 

• Förekommer oegentligheter i riskanalysen för internkontrollplanen 2018 
samt 2019 och har identifieringen av sådana lett till att internkontrollåtgärder 
har genomförts och/eller ska genomföras? 

• Granskningen kompletteras med ett antal intervjuer i olika nivåer i 
organisationen och en avstämning sker av hur respektive styrelse/nämnd 
”arbetar” med: 

o Interna oegentligheter som förskingring, bisyssla, jäv, 
stöld/bedrägeri, avsteg från lagstiftning/riktlinjer, missbruk av 
resurser. 

o Interna och externa oegentligheter i samverkan som 
givande/tagande av muta, maskopi mellan anställd och leverantör, 
utbetalning till extern part/vänskapskorruption. 

o Externa oegentligheter, som organiserad brottslighet som på olika 
sätt försöker få pengar från kommunen, söker bidrag på felaktiga 
grunder, bedrägeri, oseriösa leverantörspriser genom nyttjande av 
svart arbetskraft, stöld/inbrott etc. 

2.2 Avgränsning 

Granskningen omfattar stadens förebyggande arbete mot oegentligheter 2017-2019.  
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2.3 Revisionskriterier 

De kriterier som ligger till grund för analys, bedömning och rekommendationer är 
hämtade från kommunallagens 6 kapitel samt reglemente för intern kontroll och 
tillämpningsanvisningar. 

De krav som framgår av interna regelverk och policyer. 

2.4 Ansvariga nämnder 

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 

2.5 Metoder 

Vi har tagit del av dokumentation som på något sätt kan kopplas till förebyggande 
arbete mot oegentligheter samt intervjuat kommunchef, ekonomichef och 
förvaltningschefer. 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med berörda tjänstemän och politiker.  

Faktagranskning av rapportens innehåll har skett av de som intervjuats. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Styrande och stödjande dokument 

Nedan ges exempel på dokument, processer eller aktiviteter som på något sätt har en 
text som berör förtroendeskadlig verksamhet eller oegentligheter. 

• Attest – och utanordningsreglemente för Vaxholms stad (2009) – med bl.a. regler 
för att attester ska utföras av minst två personer. 

• Upphandlings- och inköpspolicy (2019) – med information om att staden inte 
accepterar otillbörlig påverkan från leverantör eller annan intressent. 

• Regler för representation (2013) – med information om gåvor, mutor och 
bestickning. 

• Redovisning av bisyssla – Blankett för redogörelse av bisyssla. 

• Ny chef i Vaxholms stad – Introduktion med information om attestregler, gåvor och 
mutor 

• Utbildning i upphandling – med genomgång av grundprinciper. 

• Inför julen 2018 – Kommunchefens julbrev med information om gåvor och 
representation. 

• Hemsidan rörande föreningslivet och Riksidrottsförbundet – Ombudsman och 
visselblåsartjänst. 
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• Riktlinjer för internkontroll. 

• Processbeskrivning – Genomföra internkontroll. 

• Internkontrollplaner 2019 för nämnder och styrelse (2020) – där 
konsekvensbeskrivningar även innehåller begrepp som: förtroendeskada, 
oegentligheter, image och rykte med koppling till processer som rör bland annat 
felaktigheter vid köp av varor och tjänster, verifikationshantering och 
kundfakturering. 

• Uppföljning av internkontroll 2018 i nämnder och styrelse – samma omnämnande 
som i internkontrollplanerna för 2019 ovan och med angivande av avvikelser. Därtill 
kommer angivande av incidenter rörande hot mot personal eller politiker samt 
försök till dataintrång. 

Nedan ges exempel på dokument, processer eller aktiviteter där det explicit inte finns 
något omnämnande av förtroendeskadlig verksamhet eller oegentligheter, men som 
indirekt kan ha betydelse.  

• Vaxholms stads värdeord • Policy mot hot, våld och trakasserier 

• Välkommen till Vaxholms stad (2019) • Rutin mot hot, våld och trakasserier 

• Ny som chef (2019) • Mål – och resultatsamtal 

• Processorientering i Vaxholms stad 
- Utbetala bostadsanpassningsbidrag 
- Upphandla och köpa in 

 

Utöver vad som finns angivet ovan i Statskontorets rapport 2012 ”Köpta relationer – om 
korruption i det kommunala Sverige”, finns exempelvis följande för staden att ta del av:  
Statskontoret - ”En kultur mot korruption”, SS-ISO 37001:2017 – ”Ledningssystem mot 
mutor”, ESV 2016 – ”Vägledning – Oegentligheter och intern styrning och kontroll”, 
BRÅ – ”Korruption inom kommuner och landsting”. 

Till detta kommer möjligheter att ta del av andra kommuners policyer. 

Bedömningar 

Staden saknar en vägledande övergripande policy eller annat övergripande styrande 
dokument avseende oegentligheter som definierar och ger exempel på 
förtroendeskadliga ageranden inklusive oegentligheter och som kan ge vägledning för 
förebyggande åtgärder. 

Regler för representation (2013) med information om gåvor, mutor och bestickning 
behöver uppdateras med hänsyn till att bland annat bestickning ersatts med givande av 
muta (Brottsbalken 1962:700, 5b§). 

Uppförandekod för leverantörer saknas för närvarande, men upphandlingsfunktionen 
har för avsikt att ta fram ett dokument rörande en sådan kod. 

Rekommendationer 

1. Staden bör ta fram en vägledande övergripande policy med tillhörande riktlinjer för 
hantering av oegentligheter. En policy som innehåller stadens förhållningssätt, 
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definitioner avseende oegentligheter, mutor, jäv, intressekonflikter, 
förtroendemissbruk, oetiskt handlande etc. Detta bör ske samtidigt som staden 
utvecklar en fullständig process för oegentligheter. Det vill säga processer som 
behandlar förebyggande åtgärder, upptäckande åtgärder, utredande åtgärder samt 
utbildnings-/kommunikationsåtgärder. 

2. Staden bör uppdatera reglerna för representation från 2013 då lagstiftningen har 
ändrats för en del av innehållet. 

3. Staden bör utarbeta en uppförandekod för leverantörer som kan fungera som en 
vägledning för både leverantörer och anställda om hur staden ser på förebyggande 
åtgärder. 

3.2 Planering för förebyggande arbete 

Det finns inga beskrivna rutiner om vad som ska ske om man upptäcker oegentligheter. 
Dock hänvisas till att det finns ett normalt chefsansvar som då skulle kunna användas. 
De intervjuade kan inte påminna sig att det förekommit direkta oegentligheter. 

Det pågående arbetet med processorientering och processbeskrivningar för bland 
annat utbetalningar och upphandling/inköp anses vara ett bra arbetssätt att förebygga 
oegentligheter eftersom det sätter fokus på svagheter i den interna kontrollen. 

Inom utbildningsområdet anordnas träffar med rektorer och personalgrupper där bland 
annat attestförfarande tas upp. Både utbildningssidan och socialsidan uttrycker dock 
att oegentligheter borde behandlas tydligare på chefsdagarna. Det gäller också 
arbetsmiljöutbildningen där oegentligheter inte behandlas. 

Stadsbyggnadsnämnden har vid en strategidag för förtroendevalda 2018 genomfört en 
enkät och resultatet har presenterats i nämnden tillsammans med vad som borde 
finnas i detta ämne. Förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen har också 
deltagit i erfarenhetsutbyten med andra stadsbyggnadschefer inom det nätverk som 
finns för dessa i Stockholmsregionen. Det har exempelvis gällt oegentligheter inträffade 
fall vad avser markanvisningar.” 

Inom upphandlingsområdet kommer direktupphandlingar att kontrolleras varje tertial 
(KS IK-plan 2020). 

Bedömningar 

Det pågående arbetet med processbeskrivningar kommer att förstärka möjligheterna 
att identifiera risker och möjligheter till oegentligheter i processerna.  

Förvaltningarna genomför utbildningar och informationsträffar, men det finns tillfällen 
där oegentligheter skulle kunna behandlas mer tydligt såsom vid olika 
chefsutbildningar. 
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Rekommendationer 

1. Oavsett om staden följer vår rekommendation att ta fram heltäckande policyer, 
processer och rutiner för oegentligheter bör redan nu planeras in information och 
diskussioner på åtminstone kommande chefsutbildningar.  

2. Staden bör i anslutning till våra rekommendationer om heltäckande styrande 
dokument, processer och rutiner samt utbildnings- och informationsinsatser 
överväga hur detta kan exponeras på intranätet samt överväga om och hur 
rapporteringskanaler för oegentligheter skulle kunna utformas. 

3.3 Internkontrollplaner 

Som framgår ovan under avsnitt 3.1 Styrande och stödjande dokument finns riktlinjer 
för internkontroll, processbeskrivning för att genomföra internkontroll, uppföljningar i 
nämnder och styrelse av internkontroll 2018 och internkontrollplaner 2019. Här 
används också Stratsys-systemet som stöd. 

Bedömningar 

Det finns ett systematiskt arbete att genomföra riskanalyser, beskriva konsekvenser i 
termer av förtroendeskada och oegentligheter samt ange aktiviteter för att minska 
riskerna. I och med detta finns det också ett identifierat ägandeskap beträffande 
aktiviteter som hör samman med oegentligheter, nämligen till respektive 
nämnd/styrelse och förvaltning. 

Ur både principiell och praktisk synpunkt har staden ännu inte kunnat dra full nytta av 
den pågående utvecklingen av verksamhetsprocesser. I dokumenten 
”Processorientering i Vaxholms stad” och ”Handledning och anvisningar för att 
kartlägga och utveckla processer” finns ingen direkt fokusering på risker. I den viktiga 
processen ”Upphandla och köpa in” finns inte risker behandlade. Det finns de dock i 
processen ”Fastställa mål och uppföljning”. 

Vi noterar att det finns en skillnad vad gäller omnämnande av risker mellan det som 
publiceras i processer och det som finns i systemet Stratsys. Exempelvis finns inga 
risker angivna i processen ”Upphandla och köpa in”, men de sex risker som 
registrerats i Stratsys återfinns också i KS internkontrollplan 2020 och två av dessa 
risker har ”utdelats” till nämnderna. I Stratsys finns kopplingen mellan riskerna och 
processerna. Internkontrollplanerna är däremot strukturerade efter områdena som den 
interna kontrollen syftar till att säkerställa: Mål och effektivitet, lagar och föreskrifter 
samt finansiell rapportering. Det är därför inte tydligt att risker i processen ”Upphandla 
och köpa in” är identifierade, värderade och hanterade. 

I en framtid bör finnas möjligheter att koppla ihop processerna med 
internkontrollplanernas struktur på så sätt att internkontrollplanerna blir 
processorienterade. 
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Rekommendationer 

1. Respektive nämnd/styrelse bör förändra strukturen på internkontrollplanerna i 
framtiden så att dess struktur och innehåll överensstämmer med benämningar och 
innehåll för processerna. 

2. Varje process som beskrivs bör inledas med ett översiktligt angivande av det 
regelsystem som påverkar processen och de typiska risker som finns. På så sätt 
erhålls ledning vid utformandet av internkontrollplanerna genom möjligheter att 
bedöma avvikelser från regelsystem och ta fram risker. 

3.4 Arbete med interna och externa oegentligheter 

Interna oegentligheter 

De interna oegentligheterna kan anses höra ihop med arbetet kring intern kontroll och 
interna kontrollplaner och de utbildningar som genomförs. Där berörs bland annat 
verifikationskontroller avseende förtroendekänsliga poster. 

Hanteringen av ekonomisystemet och dess behörighetsnivåer förstärker den interna 
kontrollen och anses vara en viktig förebyggande kontrollmekanism. 

Inom utbildningsområdet sker ”sambedömning” mellan lärare vid betygssättning. Här 
informerar man regelbundet om representation, upphandling och vikten av riktiga 
attester. Nu kommer också tillsyn att ske av förskolor liksom uppföljning av 
vuxenutbildningen. Inom utbildningsförvaltningen finns också en jurist som följer upp 
avtal. Dock anser man att det bör finnas ett styrande dokument för detta arbete. 

Interna och externa oegentligheter i samverkan 

För oegentligheter som hör samman med intern och extern samverkan anges i 
internkontrollplanerna exempel på åtgärder som hör samman med felaktigheter vid köp 
av varor och tjänster samt avtalstrohet vid upphandling/inköp. 

Externa oegentligheter 

Externa oegentligheter är frågor om organiserad brottslighet, bidragsfusk, bedrägerier 
m.m. Beträffande organiserad brottslighet finns ingen information om några sådana fall. 
Här vidtas förebyggande åtgärder vad gäller företag i form av kontroll av domar, 
kreditvärdighet, referenser etc. 

För hemtjänsten finns bara några få procent upphandlade tjänster och där används 
kontrollmekanismer i form av tidrapporter för varje brukare. 

I fall med anhöriganställning upptäcktes att behoven ökade och denna typ av 
anställning har tagits bort för att förebygga oegentligheter. 

Vid bostadsanpassning är de förebyggande åtgärderna förknippade med att brukaren 
först betalar fakturan innan kommunen i nästa steg betalar. 
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Vid ekonomiskt bistånd sker stickprovskontroll i 20 % av fallen och man tillämpar 
”tvåhandsberedning”. Sådan beredning sker också i fall av nyanlända som ska få ICA-
kort. 

Bedömning 

Vid utvecklande av policyer och andra styrande dokument finns möjlighet att tänka på 
de olika perspektiven interna, interna-externa och externa oegentligheter. Det blir då 
lättare att se olika typer av scenarion som då i sin tur kan påverka riktlinjer om hur 
oegentligheter kan förebyggas. 

Rekommendation 

1. Staden bör i samband med förtydliganden av sitt arbete mot oegentligheter 
genomföra mindre övningar där olika scenarion behandlas om vad som kan ske ur 
oegentlighetssynpunkt om det rör sig om interna oegentligheter, interna-externa 
oegentligheter i samverkan respektive externa oegentligheter. 
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1 Sammanfattning 

På uppdrag av de valda revisorerna i Vaxholms stad har vi genomfört en granskning av 
nämndernas ansvarsutövande. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2019. 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om den verksamhet 
som bedrivs av kommunstyrelsen och nämnderna skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna kontrollen är tillräcklig.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsens 
och nämndernas verksamhet har skötts på ett i huvudsak ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vi bedömer även att den interna kontrollen i 
huvudsak är tillräcklig. Vi noterar dock att tillsynsverksamheten inom 
Stadsbyggnadsnämnden inte skötts på ett ändamålsenligt sätt under 2019. 

Vid avvikelser avseende ekonomi- eller verksamhetsmål vidtas åtgärder i syfte att 
uppnå måluppfyllelse. Avseende den interna kontrollen kan arbetet med risk- och 
väsentlighetsanalyser med fördel utvecklas med tydligare motiveringar till varför vissa 
risker prioriteras. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen och 
nämnderna att:  

- Säkerställa att beslutade åtgärdsplaner genomförs. 

- Tydliggöra hur risker prioriteras i arbetet med risk-och väsentlighetsanalyser. 
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2 Inledning/bakgrund 

Ett grundläggande krav i kommunallagen (och i god revisionssed) är att all verksamhet 
ska granskas årligen. Detta innebär att revisorerna ska granska och bedöma hur 
samtliga revisionsobjekt (styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och ledamöterna i 
dessa) fullgjort sin uppgift, det vill säga deras aktiva åtgärder för att leda, styra, följa 
upp, kontrollera och analysera sin verksamhet och ekonomi. 

Revisorernas uppdrag enligt kommunallagen är att bedöma om verksamheten skötts 
på ett ändamålsmässigt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Samtliga 
dessa fyra uppgifter ingår i syftet för denna granskning. 

Mot denna bakgrund har vi av Vaxholm stads revisorer fått i uppdrag att genomföra en 
granskning av nämndernas ansvarsutövande. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2019. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om den verksamhet som 
bedrivs av kommunstyrelsen och nämnderna skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Hur har styrelsen/nämnden tolkat de uppdrag och de mål som beslutats av 

fullmäktige? 

• Hur har rapporteringen av uppdragen och måluppfyllelsen genomförts under 

året och vilka aktiva beslut har fattats av styrelsen/nämnden (eventuellt 

korrigerande eller kompletterande) med anledning av rapporteringen 

(exempelvis vid avvikelser eller befarade avvikelser) och hur har eventuellt 

väsentliga avvikelser rapporterats till kommunstyrelse och/eller fullmäktige? 

• Hur har måluppfyllelsen och genomförandet av fullmäktiges uppdrag utfallit för 

2019? 

• Vilken analys har styrelsen/nämnden gjort av måluppfyllelsen och vilka 

slutsatser har dragits samt vilka åtgärder har vidtagits med anledning av 

eventuella avvikelser? 

• Vilka är styrelsens/nämndens väsentliga riskområden och hur har dessa risker 

hanterats under året och hur har styrelsen/nämnden arbetat med den interna 

kontrollen? 

Granskningen avser kommunstyrelsen och stadens samtliga facknämnder.  
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2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

• Kommunallagen (SFS 2017:725)  

• Kommunfullmäktiges fastställda reglementen för styrelse och nämnder 

• Kommunfullmäktiges övergripande mål 2019 

• Mål för kommunstyrelsen och respektive nämnd 

• God revisionssed i kommunal verksamhet 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

• Granskning av nämndernas styrdokument och protokoll – i denna del arbetar de 
förtroendevalda revisorerna utifrån den checklista för protokollsgenomgång som 
KPMG tillhandahållit. 

• Dialogmöten genomförda enligt vedertagen planering med minst ett möte med 
varje nämnd under året (fram till årsbokslutet 2019). 

Rapporten är faktakontrollerad av tjänstemän på berörda förvaltningar.  
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Kommunfullmäktige  

3.1.1 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms 
stad 

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad1 
innehåller grundläggande bestämmelser och arbetsformer för styrelse och nämnder i 
Vaxholms stad. Där framgår att styrelse och nämnd ska följa vad som står angivet i lag 
och annan författning. De ska vidare följa det fullmäktige beslutat om avseende 
bestämmelser för styrelse och nämnder i reglemente, i samband med budget eller 
annat särskilt beslut. Styrelse och nämnd ska även verka för att fastställda mål uppnås. 

Respektive styrelse eller nämnd ansvarar för att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig i förhållande till kommunfullmäktiges fastställda mål och styrning samt 
lagar och författningar.  

Styrelse och nämnd ska enligt reglementet kontinuerligt följa upp sin verksamhet och 
för kommunfullmäktige redovisa hur uppdrag som kommunfullmäktige lämnat styrelse 
och nämnd fullgjorts.  

3.1.2 Mål och budget 2019-2021 

Av kommunfullmäktiges Mål och budget 2019-2021 framgår kommunfullmäktiges 
övergripande målområden: 

 Kvalitet 

 Livsmiljö 

 Ekonomi 

Utifrån de tre målområdena tar varje styrelse/nämnd fram strategiska mål och 
indikatorer. Resultaten på indikatorerna mäts mot ett beslutat målvärde för att signalera 
om staden är på väg att uppnå sina mål. Strukturen framgår utav nedanstående bild.  

 

 

 

                                                
1 Beslutad av kommunfullmäktige 2019-02-18, § 10 
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Kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse ska följas upp två gånger om året i 
tertialrapporter samt i årsredovisningen. Uppföljningen ska göras genom att respektive 
styrelse och nämnd redovisar resultat för indikatorer och beskriver sitt arbete inom 
prioriterade utvecklingsområden. Bedömning av måluppfyllelse sker enligt exemplet 
nedan:  

 

3.2 Kommunstyrelsen 

3.2.1 Kommunstyrelsens mål och måluppföljning 

Kommunstyrelsen har utifrån kommunfullmäktiges övergripande målområden utvecklat 
följande strategiska nämndmål:  

Kvalitet 

• Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. 

• Vaxholm har en god stadsmiljö. 

Livsmiljö 

• Vaxholm är socialt hållbart. 

• Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

Ekonomi 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

I kommunstyrelsens yttrande till kommunfullmäktiges mål och budget 20192 
konkretiseras målen för verksamheten. Indikatorerna för måluppfyllelsen baseras på 
offentlig statistik där man på förhand har angivna procentuella målvärden. Målvärdena 

                                                
2 Fyller funktionen som verksamhetsplan för Vaxholms stads styrelse och nämnder. 
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baseras dels på kommunens värden för 2017 och 2018 och dels genom benchmarking 
gentemot Stockholms län.  

Av kommunstyrelsens årsbokslut3 framgår styrelsens uppföljning av nämndmålen. I 
nedanstående tabeller framgår kommunstyrelsens måluppfyllelse i relation till 
målvärde, benchmarkingvärde och de två föregående årens resultat.  

 

Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service 

Måluppfyllelse (Procent) 

 33%   67%   

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målnivå 
2019 

BM-
värde4 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI) 46 56 48 55 55 

 Nöjd Inflytande-Index (NII) 31 38 32 40 39 

 Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat 68 69 60 70 71 

 

Vaxholm har en god stadsmiljö 

Måluppfyllelse (Procent) 

  50%   50%   

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målnivå 
2019 

BM-värde 

 Nöjd Region-Index (NRI) 65 68 65 65 61 

 Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder 51 53 54 55 54 

 

Vaxholm är socialt hållbart 

Måluppfyllelse (Procent) 

  100%   

                                                
3 Kommunstyrelsens årsbokslut 2019 har vid författandet av denna rapport inte beslutats av 
kommunstyrelsen. 
4 Benchmarkingvärde. Genomsnitt i Stockholms län. 



 

 8 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Vaxholms stad 

 Granskning av nämndernas ansvarsutövande 2019 

 

 2020-03-26 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målnivå 
2019 

BM-värde 

 Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet 76 78 76 75 54 

 Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet Kvinnor 73 75 75 75 54 

 Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet Män 80 81 78 75 59 

 Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare 4,2 4 3,1 5 9,5 

 

Vaxholm är ekologiskt hållbart 

Måluppfyllelse (Procent) 

  67%   33%   

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målnivå 
2019 

BM-värde 

 Avlopp som får godkänt vid inventering, andel 
(%) 

70% 75% 79% 70%  

 Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 31 30 35 32 33 

 Utsläpp av växthusgaser (ton/inv) 2,7 2,7 2,7 2,6  

 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 

Måluppfyllelse (Procent) 

  100%   

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent av budget (%) -16,1% -7,1% -2,5% 0%  

 

Av kommunstyrelsens uppföljning framgår att styrelsen avseende målområdena 
kvalitet samt ekonomi inte uppnått full måluppfyllelse. Måluppfyllelsen avseende 
kvalitet är delvis uppnådd medan måluppfyllelsen avseende ekonomi inte är uppnådd. 
Det beror på att kommunstyrelsens mål om 0 % resultatavvikelse i procent av budget ej 
uppnåtts. Däremot är 2019 års avvikelse mindre än föregående år.  
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3.2.2 Intern kontrollplan samt uppföljning 

Kommunstyrelsens riskanalys utgörs av en konsekvens- och sannolikhetsbedömning 
av de 23 risker som styrelsen identifierat. Riskerna delades in i riskområdena lagar och 
föreskrifter, finansiell rapportering samt mål och effektivitet. Sex av dessa bedömdes 
vara kritiska, 13 bedömdes ha riskvärde medium och fyra bedömdes ha lågt riskvärde. 

För risker med högt riskvärde planeras förebyggande åtgärder samt kontrollmoment 
och uppföljning. Även risker där konsekvensen har bedömts som allvarlig eller mycket 
allvarlig hanteras oavsett bedömd sannolikhet. Risker som bedömdes ha riskvärde 
medium eller kritiskt var följande:  

Lagar och föreskrifter 

• Medarbetare och politiker har brister i kunskap om GDPR samt saknar intern 
vägledning och stöd (t ex i form av rutiner) (kritisk) 

• Bristande diarieföring och arkivering (kritisk) 

Finansiell rapportering 

• Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster (medium) 

• Felaktigheter vid köp av varor och tjänster (kritisk) 

• Låg avtalstrohet (medium) 

Mål och effektivitet 

• Ej sammanhållen ledning och styrning av nämnder och förvaltningar (medium) 

• Insatser inom fastställda projekt- och utvecklingsplaner håller inte utlovad 
kvalitet eller tid (medium) 

• Bristande dialog/kommunikation med invånare (medium) 

• Brister i tillgänglighet till invånare (kritisk) 

• Exploateringsavtal är ej tillräckligt omfattande (medium) 

• Förseningar i plan- och genomförandeprocessen vid stadsbyggnadsprojekt 
(kritisk) 

• Bristande information och kommunikation av utvecklingsplaner till invånare från 
politik och förvaltning (kritisk) 

• Dataintrång (medium) 

• Hot mot personal eller politiker (medium) 

• Centrala verksamhetssystem är ur funktion (medium) 

• Felrekrytering (medium) 

• Ökad sjukfrånvaro (medium) 

• Hög personalomsättning (medium) 
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• Felaktig avvikelserapportering inför löneutbetalning (medium) 

 

Av kommunstyrelsens uppföljning av 2019 års internkontrollplan framgår de 
kontrollmoment eller åtgärder som vidtagits med anledning av riskerna samt utfallet för 
respektive kontrollmoment. Flest risker identifierades i internkontrollplanen för området 
”Mål och effektivitet”. Kommunstyrelsen har i uppföljningen av dessa risker följt upp nio 
risker, dessa risker anses kritiska eller har allvarliga eller mycket allvarliga 
konsekvenser. Det framgår dock att en av riskerna som i internkontrollplanen 
bedömdes ha allvarlig konsekvens, risken för felrekrytering, ej har hanterats. 

Inom övriga riskområden har en del kontrollmoment ej kontrollerats och vissa 
kontrollmoment visar på större avvikelser. Särskilt noterbart är avvikelserna i 
kontrollmomenten för ”Brister i tillgänglighet till invånare” vilket bedömdes med 
riskvärdet kritiskt i internkontrollplanen 2019. Två större avvikelser har identifierats, 
däribland medborgarnas nöjdhet med kommunens bemötande och tillgänglighet. Även 
för andelen som får ett direkt svar på en direkt fråga via telefon rapporteras en större 
avvikelse gentemot målet. Kontrollmomentet ”andelen besvarade telefonsamtal till 
kommunen” kontrollerades inte under 2019.  

För riskområdet ”Lagar och föreskrifter” följdes fyra olika risker upp. Felaktigheter vid 
köp av varor och tjänster samt låg avtalstrohet visade inga avvikelser. Mindre 
avvikelser har noterats kring riskerna med bristande rutiner och kunskap om GDPR 
samt diarieföring och arkivering.  

Den risk som identifierades och följdes upp inom riskområdet ”Finansiell rapportering” 
var ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster. I uppföljningen 
framgår en mindre avvikelse avseende förtroendekänsliga posters kontering, datum 
och syfte.  

3.2.3 Övriga iakttagelser 

I kommunrevisionens dialog med kommunstyrelsen diskuterades med anledning av 
kommunens uppsiktsplikt de ouppnådda målen för 2018 som inte bedömdes uppnås 
2019 heller. Kommunstyrelsens förslag gjorde gällande att man i framtiden begär in en 
åtgärdsplan för avvikelserna. 

3.2.4 Kommentar/bedömning 

Hur har styrelsen/nämnden tolkat de uppdrag och de mål som beslutats av 

fullmäktige? 

Kommunstyrelsen har utifrån kommunfullmäktiges tre målområden utvecklat specifika 

inriktningsmål för kommunstyrelsen. Vår bedömning är därför att kommunstyrelsen 

agerat i enlighet med reglementen och andra av kommunfullmäktige beslutade 

bestämmelser. 
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Hur har rapporteringen av uppdragen och måluppfyllelsen genomförts under året 

och vilka aktiva beslut har fattats av styrelsen/nämnden (eventuellt korrigerande 

eller kompletterande) med anledning av rapporteringen (exempelvis vid 

avvikelser eller befarade avvikelser) och hur har eventuellt väsentliga avvikelser 

rapporterats till kommunstyrelse och/eller fullmäktige? 

Måluppfyllelsen har rapporterats vid tertialuppföljningar samt årsbokslut. Vid 

tertialuppföljningen har inga aktiva beslut fattats med anledning av rapporteringen. Då 

årsbokslutet för kommunstyrelsen ännu ej har behandlats politiskt har möjlighet till 

beslut om eventuella åtgärder ej givits.  

Hur har måluppfyllelsen och genomförandet av fullmäktiges uppdrag utfallit för 

2019? 

Vi kan konstatera att måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges målområden 

kvalitet samt livsmiljö har eller är på god väg att uppnås medan kommunstyrelsen ej 

uppnått måluppfyllelse för målområdet ekonomi. Vår bedömning är därmed att 

kommunstyrelsen delvis uppnått måluppfyllelse.  

Vilken analys har styrelsen/nämnden gjort av måluppfyllelsen och vilka 

slutsatser har dragits samt vilka åtgärder har vidtagits med anledning av 

eventuella avvikelser? 

Då årsbokslutet ej har behandlats politiskt har eventuella åtgärder ej beslutats vid 

författandet av denna rapport. 

Vilka är styrelsens/nämndens väsentliga riskområden och hur har dessa risker 

hanterats under året och hur har styrelsen/nämnden arbetat med den interna 

kontrollen? 

Kommunstyrelsen har utifrån de identifierade riskerna valt att följa upp ett antal risker 

som bedöms kunna få allvarliga samt mycket allvarliga konsekvenser samt där 

sannolikheten är hög. Vi noterar dock att kommunstyrelsen, trots att det av 

internkontrollplanen framgår att alla risker med allvarlig konsekvens oavsett 

sannolikhet ska hanteras, valt att inte hantera alla risker med allvarlig konsekvens. Vår 

bedömning är därav att kommunstyrelsens bakomliggande motivering till risk- och 

väsentlighetsanalysen kan tydliggöras. 
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3.3 Barn- och utbildningsnämnden 

3.3.1 Barn- och utbildningsnämndens mål samt uppföljning 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån kommunfullmäktiges övergripande 
målområden utvecklat följande strategiska nämndmål:  

Kvalitet 

• Utbildningen är stimulerande, anpassad och tillgänglig för alla barn och elever. 

• Barn, elever och föräldrar är nöjda med utbildningsverksamheterna. 

Livsmiljö 

• Förskolan, skolan och fritidshemmet är en trygg, kunskaps- och hälsofrämjande miljö 
som är tillgänglig för alla. 

• Utbildningsverksamheterna arbetar för en hållbar miljö i enlighet med BUN:s agenda 
för ekologisk hållbarhet. 

Ekonomi 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

Av barn- och utbildningsnämndens årsbokslut framgår nämndens uppföljning av målen. 
I nedanstående tabeller framgår barn- och utbildningsnämndens måluppfyllelse i 
relation till målvärde, benchmarkingvärde och de två föregående åren. 

Utbildningen är stimulerande, anpassad och tillgänglig för alla barn och elever 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

 Genomsnittligt meritvärde åk 9 241,3 256,9 257,4 248 246,7 

 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) 94,2% 97,7% 97,8% 97% 89,1% 

 Kommunrankning Öppna jämförelser 39 2  högst 50  

Kunskapsresultaten hämtas från Skolverkets statistik 2019. Benchmarking sker med Stockholms län. 

 

 

 

 

 

 
100% 
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Barn, elever och föräldrar är nöjda med utbildningsverksamheterna 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

 Föräldrar som är nöjda med verksamheten 
förskolan, andel (%) 

 
96% 

 
96% 

 
95% 

 
95% 

 
93% 

 Elever åk 5 och 8 som är nöjda med skolan, 
andel (%) 

 
77% 

 
78% 

 
78% 

 
80% 

 
74% 

Det går att sätta resultatet i relation med Våga Visa som har 74 procent nöjda elever, dock för årskurs 6 och 8. För 
att sätta det i en större kontext så jämförs resultatet även med Skolinspektionens skolenkät våren 2019 som vänder 
sig till årskurs 5 och 9 och där resultatet är 75 procents nöjdhet. Nästa år blir det en bättre jämförelse då Vaxholm 
övergår till årskurs 5 och 9 som i Skolinspektionens skolenkät. 
 

Förskolan, skolan och fritidshemmet är en trygg, kunskaps- och 
hälsofrämjande miljö som är tillgänglig för alla 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall4 

2019 Målnivå BM-värde 

 Trygghetsindex 96% 96% 94% 95% 91% 

 Andel lärare med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne (%) 

 
75,4% 

 
73,5% 

 
73,5% 

 
75% 

 
70% 

 Andel årsarbetare med 
förskollärarlegitimation (%) 

 
28% 

 
31% 

 
31% 

 
30% 

 
28% 

Personalstatistik hämtas från Skolverkets statistik 2018. Benchmarking sker med Stockholms län. 

 

Utbildningsverksamheterna arbetar för en hållbar miljö i enlighet med BUN:s 
agenda för ekologisk hållbarhet 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 
50% 

50% 

 
67% 

33% 

 
100% 



 

 14 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Vaxholms stad 

 Granskning av nämndernas ansvarsutövande 2019 

 

 2020-03-26 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

 Ekologiska inköp, andel (%) 31 % 38 % 35 % 42 % 35 % 
 

 

Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget 1,2% 2,3% 0,3% 0% 0% 

 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen 
fsk, (%) 

 
3,5% 

 
2,4% 

 
2,4% 

 
0% 

 
-8,2% 

 Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 0,7% 2,5% 2,5% 0% -4,3% 

 Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%) -9,2% -9% -9% 0% -12,3% 

 

Utfall för nettokostnadsavvikelser för 2019 baseras på 2018 års siffror eftersom officiell 
statistik inte publicerats än. 

 

Av uppföljningen framgår att nämnden har god måluppfyllelse avseende målområdet 
kvalitet. Avseende målområdena livsmiljö samt ekonomi har målen till viss del inte 
uppnåtts. För de mål där en eller flera indikatorer inte når minst 85 % av uppsatta 
målnivåer (röd färg) har en åtgärdsplan tagits fram.  

3.3.2 Intern kontrollplan samt uppföljning 

Barn- och utbildningsnämndens riskanalys utgörs av en konsekvens- och 
sannolikhetsbedömning av de elva risker som identifierats. Riskerna delades in i 
riskområdena lagar och föreskrifter, finansiell rapportering samt mål och effektivitet. 
Åtta av dessa bedömdes vara kritiska och tre bedömdes ha riskvärde medium. För 
risker med högt riskvärde planeras förebyggande åtgärder samt kontrollmoment och 
uppföljning. Även risker där konsekvensen har bedömts som allvarlig eller mycket 
allvarlig hanteras oavsett bedömd sannolikhet. De bedömda riskerna var: 

 

 

 
50% 

50% 



 

 15 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Vaxholms stad 

 Granskning av nämndernas ansvarsutövande 2019 

 

 2020-03-26 

Lagar och föreskrifter 

• Medarbetare och politiker har brister i kunskap om GDPR samt saknar intern 
vägledning och stöd (t ex i form av rutiner) (kritisk) 

• Riskfylld trafiksituation vid skolorna (kritisk) 

Finansiell rapportering 

• Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster (medium) 

• Felaktigheter vid köp av varor och tjänster (kritisk) 

Mål och effektivitet 

• Brist på behöriga förskollärare och fritidspedagoger (kritisk) 

• Brist på behöriga lärare (kritisk) 

• Svårt att möta krav på ökande lärarlöner (medium) 

• Bristande strategisk lokalförsörjning (medium) 

• Saknas en underhållsplan för lokaler (kopplat till processen lokalförsörjning) 
(kritisk) 

• Rektorer har inte tillräckliga förutsättningar för att fullfölja sitt pedagogiska 
ledarskap (kritisk) 

• En stor variation i barnunderlaget under året leder till en svårplanerad och 
svårhanterad verksamhetssituation för förskolorna (kritisk) 

 

Av Barn- och utbildningsnämndens uppföljning av den interna kontrollplanen framgår 
kontrollmomenten för de identifierade riskerna och utfallet av respektive 
kontrollmoment. För området ”Mål och effektivitet” följs sju risker upp.  

En större avvikelse noterades avseende brist på behöriga förskollärare och 
fritidspedagoger. Avvikelsen gällde uppföljning på behörigheten och tillgången på 
förskolelärare och fritidspedagoger.  

För de två riskerna som följdes upp inom ramen för riskområdet ”Lagar och föreskrifter” 
identifieras en större avvikelse för respektive risk. För arbetet med GDPR noterades en 
avvikelse gällande identifierade brister i utvärdering av det interna arbetet. En större 
avvikelse kring uppföljningen av den riskfyllda trafiksituationen vid skolorna har även 
identifierats. 

I samtliga fall av större avvikelser har åtgärder vidtagits. 

3.3.3 Kommentar/bedömning 

Hur har styrelsen/nämnden tolkat de uppdrag och de mål som beslutats av 

fullmäktige? 
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Barn- och utbildningsnämnden har utifrån kommunfullmäktiges tre målområden 

utvecklat specifika inriktningsmål för nämnden. Vår bedömning är därför att nämnden 

agerat i enlighet med reglementen och andra av kommunfullmäktige beslutade 

bestämmelser. 

Hur har rapporteringen av uppdragen och måluppfyllelsen genomförts under året 

och vilka aktiva beslut har fattats av styrelsen/nämnden (eventuellt korrigerande 

eller kompletterande) med anledning av rapporteringen (exempelvis vid 

avvikelser eller befarade avvikelser) och hur har eventuellt väsentliga avvikelser 

rapporterats till kommunstyrelse och/eller fullmäktige? 

Måluppfyllelsen har rapporterats vid tertialuppföljningar samt årsbokslut. Vid 

tertialuppföljningen har inga aktiva beslut fattats med anledning av rapporteringen. I 

samband med årsbokslutet har nämnden beslutat om en åtgärdsplan för de mål som ej 

har eller ej beräknas att uppnås. 

Hur har måluppfyllelsen och genomförandet av fullmäktiges uppdrag utfallit för 

2019? 

Vi kan konstatera att måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges målområde 

kvalitet har uppnåtts medan nämnden ej uppnått måluppfyllelse för målområdena 

livsmiljö och ekonomi. Vår bedömning är därmed att nämnden delvis uppnått 

måluppfyllelse.  

Vilken analys har styrelsen/nämnden gjort av måluppfyllelsen och vilka 

slutsatser har dragits samt vilka åtgärder har vidtagits med anledning av 

eventuella avvikelser? 

Barn och utbildningsnämnden har upprättat en åtgärdsplan för de mål som ej förväntas 

uppnås eller ej har uppnåtts under 2019. Vi bedömer därmed att barn- och 

utbildningsnämnden vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med eventuella avvikelser 

avseende måluppfyllelse. 

Vilka är styrelsens/nämndens väsentliga riskområden och hur har dessa risker 

hanterats under året och hur har styrelsen/nämnden arbetat med den interna 

kontrollen? 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån de identifierade riskerna valt att följa upp ett 

antal risker som bedöms kunna få allvarliga samt mycket allvarliga konsekvenser samt 

där sannolikheten är hög. I de fall kontrollen resulterat i större avvikelser har åtgärder 

vidtagits. Vår bedömning är därmed att den interna kontrollen är tillräcklig.  
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3.4 Nämnden för teknik, fritid och kultur 

3.4.1 Nämndens för teknik, fritid och kulturs mål samt uppföljning 

Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges övergripande målområden utvecklat följande 
strategiska nämndmål:  

Kvalitet 

• I kommunen finns ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. 

• Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. 

• Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter. 

Livsmiljö 

• Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. 

• Kommunen har energisnåla lokaler. 

Ekonomi 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

Av nämnden för teknik, fritid och kulturs årsbokslut framgår nämndens uppföljning av 
målen. I nedanstående tabeller framgår nämndens måluppfyllelse i relation till 
målvärde, benchmarkingvärde och de två föregående åren. 

 

I kommunen finns ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter 
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Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling 

 

 

Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter 

 

 

Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött 
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Kommunen har energisnåla lokaler 

 

 

 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 

 

 

Av uppföljningen framgår att nämnden har eller är på god väg att uppnå måluppfyllelse 
för samtliga målområden med undantag från målområde ekonomi. I 
kommunrevisionens dialog med nämnden diskuterades nämndens bedömda 
ekonomiska resultat för 2019 som då förväntades ligga i linje med budget.  

I samband med uppföljningen har nämnden beslutat om en åtgärdsplan för målområdet 
ekonomi med åtgärder under 2020.  

3.4.2 Intern kontrollplan samt uppföljning 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs riskanalys utgörs av en konsekvens- och 
sannolikhetsbedömning av de 8 risker som identifierats. Riskerna delades in i 
riskområdena lagar och föreskrifter, finansiell rapportering samt mål och effektivitet. 
Fyra av dessa bedömdes vara kritiska och fyra bedömdes ha riskvärde medium. 

För risker med högt riskvärde planeras förebyggande åtgärder samt kontrollmoment 
och uppföljning. Även risker där konsekvensen har bedömts som allvarlig eller mycket 
allvarlig hanteras oavsett bedömd sannolikhet. De bedömda riskerna var:  

Lagar och föreskrifter 

• Medarbetare och politiker har brister i kunskap om GDPR samt saknar intern 
vägledning och stöd (t ex i form av rutiner) (kritisk) 
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Finansiell rapportering 

• Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster (medium) 

• Felaktigheter vid köp av varor och tjänster (kritisk) 

• Felaktig fakturering (medium) 

Mål och effektivitet 

• Hög personalomsättning (kritisk) 

• Svårt att rekrytera personal (medium) 

• Bristfälliga eller obefintliga rutiner (medium) 

• Avsaknad av relevanta digitala verksamhetsstöd (kritisk) 

 

Av nämndens uppföljning av den interna kontrollplanen 2019 framgår att en större 
avvikelse har identifierats gällande avsaknad av relevanta digitala verksamhetsstöd. En 
åtgärd i form av framtagande av en handlingsplan är planerad men ej genomförd. 
Vidare noterades en mindre avvikelse angående kontroller av rutinbeskrivningar till 
respektive digitalt verksamhetsstöd. Där har den planerade åtgärden om att kartlägga 
vilka rutinbeskrivningar som behövs försenats och var inte färdigställd i samband med 
uppföljningen.  

3.4.3 Kommentar/bedömning 

Hur har styrelsen/nämnden tolkat de uppdrag och de mål som beslutats av 

fullmäktige? 

Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges tre målområden utvecklat specifika 

inriktningsmål. Vår bedömning är därför att nämnden agerat i enlighet med 

reglementen och andra av kommunfullmäktige beslutade bestämmelser. 

Hur har rapporteringen av uppdragen och måluppfyllelsen genomförts under året 

och vilka aktiva beslut har fattats av styrelsen/nämnden (eventuellt korrigerande 

eller kompletterande) med anledning av rapporteringen (exempelvis vid 

avvikelser eller befarade avvikelser) och hur har eventuellt väsentliga avvikelser 

rapporterats till kommunstyrelse och/eller fullmäktige? 

Måluppfyllelsen har rapporterats vid tertialuppföljningar samt årsbokslut. Vid 

tertialuppföljningen har inga aktiva beslut fattats med anledning av rapporteringen. I 

samband med årsbokslutet har nämnden beslutat om en åtgärdsplan i syfte att komma 

till rätta med avvikelserna avseende målområde ekonomi.  

Hur har måluppfyllelsen och genomförandet av fullmäktiges uppdrag utfallit för 

2019? 
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Vi kan konstatera att måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges målområden 

kvalitet samt livsmiljö har eller är på god väg att uppnås medan nämnden ej uppnått 

måluppfyllelse för målområdet ekonomi. Vår bedömning är därmed att nämnden delvis 

uppnått måluppfyllelse.  

Vilken analys har styrelsen/nämnden gjort av måluppfyllelsen och vilka 

slutsatser har dragits samt vilka åtgärder har vidtagits med anledning av 

eventuella avvikelser? 

Nämnden för teknik, fritid och kultur har upprättat en åtgärdsplan för de mål som ej 

förväntas uppnås eller ej har uppnåtts under 2019. Vi bedömer därmed att nämnden 

vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med eventuella avvikelser avseende 

måluppfyllelse. 

Vilka är styrelsens/nämndens väsentliga riskområden och hur har dessa risker 

hanterats under året och hur har styrelsen/nämnden arbetat med den interna 

kontrollen? 

Nämnden har utifrån de identifierade riskerna valt att följa upp ett antal risker som 

bedöms kunna få allvarliga samt mycket allvarliga konsekvenser samt där 

sannolikheten är hög. Vi noterar dock att några av de planerade åtgärderna till följd av 

identifierade avvikelser ej har genomförts eller fortsatt är pågående. Vår bedömning är 

dock att nämndens interna kontroll på en övergripande nivå är tillräcklig.  

 

3.5 Socialnämnden 

3.5.1 Socialnämndens mål samt uppföljning 

Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges övergripande målområden utvecklat följande 
strategiska nämndmål: 

Kvalitet 

• Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter.  

• Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, 
delaktighet och verksamheternas kvalitet. 

 • Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och 
beprövad erfarenhet.  

Livsmiljö  

• God hälsa ska främjas hos stadens invånare och deras närstående. 
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 Ekonomi 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

Av socialnämndens årsbokslut framgår nämndens uppföljning av målen. I 
nedanstående tabeller framgår nämndens måluppfyllelse i relation till målvärde, 
benchmarkingvärde och de två föregående åren. 

 

Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens 

verksamheter 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 
25% 

50% 
25% 
 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%) 

 
94 % 

 
92 % 

 
91 % 

 
94 % 

 
85 % 

 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%) 

 
74 % 

 
71 % 

 
69 % 

 
81 % 

 
78 % 

 Kvalitetsaspekter LSS grupp- och 
serviceboende , andel (%) av maxpoäng 

 
96 % 

 
96 % 

 
96 % 

 
100 % 

 
80 % 

 Ej återaktualiserade vuxna med 
missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) 

 
72 % 

 
100 % 

 
82 % 

 
80 % 

 
90 % 

Utfall för kvalitetsaspekter LSS saknas för 2019. Nyckeltalet rapporteras inte längre i KOLADA 
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Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka 
självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet 

 

 

 

Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och 
beprövad erfarenhet 

 

God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående 

 

 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Digitaliseringsgrad inom socialnämndens 
områden 

 
21 % 

 
35 % 

 
42 % 

 
31 % 

 
38 % 

 

 
100% 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

 Andel strukturerade och standardiserade 
metoder inom socialtjänstens område 

 
18 % 

 
28 % 

 
48 % 

 
25 % 

 
52 % 

 

 
100% 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

 Elever i åk 9 som har använt narkotika någon 
gång, andel (%) 

 
9 % 

 
9 % 

 
9 % 

 
8 % 

 
10 % 

 Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit 
bistånd i 10-12 månader under året, andel (%) 

 
27,7 % 

 
32,3 % 

 
32,3 % 

 
25 % 

 
31 % 

 Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10- 
12 månader under året, andel av alla hushåll (%) 

 
0,7 % 

 
0,7 % 

 
0,7 % 

 
0,5 % 

 
0,5 % 

 

 
33% 
33% 
33% 
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Ekonomin är långsiktigt hållbar 

 

Av uppföljningen framgår att nämnden avseende vissa indikatorer inte bedöms ha 
uppnått måluppfyllelse. Det rör områdena kvalitet samt livsmiljö. I samband med 
uppföljningen har socialnämnden upprättat en åtgärdsplan för att komma tillrätta med 
avvikelserna.  

 

3.5.2 Intern kontrollplan samt uppföljning 

Socialnämndens riskanalys utgörs av en konsekvens- och sannolikhetsbedömning av 
de 14 risker som identifierats. Riskerna delades in i riskområdena lagar och föreskrifter, 
finansiell rapportering samt mål och effektivitet. Två av dessa bedömdes vara kritiska, 
nio bedömdes ha riskvärde medium och tre bedömdes ha lågt riskvärde. 

För risker med högt riskvärde planerades förebyggande åtgärder samt kontrollmoment 
och uppföljning. Även risker där konsekvensen har bedömts som allvarlig eller mycket 
allvarlig hanteras oavsett bedömd sannolikhet. Risker som bedömdes vara medium 
eller kritiska var följande:  

Lagar och föreskrifter 

• Medarbetare och politiker har brister i kunskap om GDPR samt saknar intern 
vägledning och stöd (t ex i form av rutiner) (kritisk)  

• Att beslut fattas i strid med delegationsordning (medium) 

• Avsaknad av genomförandeplan (medium) 

• Att handläggning och beslut inte följer nationella mål, lagar och rättspraxis 
(medium) 

• Upprepning av negativa händelser (medium) 

 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Nettokostnadsavvikelse för individ- och 
familjeomsorg (%). 

 
-28,4% 

 
-31,3% 

 
-31,3% 

 
0% 

 
-12,6% 

 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%). -12,5% -9,4% -9,4% 0% -6% 

 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%). 3,1% 2% 2% 0% 5,6% 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget 7,7% 5,5% 2,8% 0%  

 

 
25% 
75% 
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Finansiell rapportering 

• Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster (medium) 

• Felaktigheter vid köp av varor och tjänster (kritisk) 

Mål och effektivitet 

• Att oriktiga underlag ger brister i analyser om kostnader samt behov av insatser 
(medium) 

• Felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd (medium) 

• Avsaknad av avtalsuppföljning (medium) 

• Brister i avtalsskrivning (medium) 

Av socialnämndens uppföljning av den interna kontrollplanen framgår 
kontrollmomenten för de identifierade riskerna och utfallet av respektive 
kontrollmoment. Ytterligare en risk har adderats som inte var inkluderad i 
internkontrollplanen. Det avser risk för att insatser inom utförarverksamhet inte håller 
utlovad kvalitet. Två av riskerna avseende mål och effektivitet som enligt 
internkontrollplanen skulle hanteras är inte inkluderade i uppföljningen av den interna 
kontrollplanen. 

Avseende ekonomiskt bistånd noterades en större avvikelse vilken åtgärdades 
månaden efter att den noterades. Avseende risk kring insatser inom utförarverksamhet 
har en mindre avvikelse noterats och en åtgärdsplan har upprättats. Gällande finansiell 
rapportering noteras en större avvikelse avseende felaktigheter vid köp av varor och 
tjänster. Åtgärder utifrån avvikelsen har vidtagits. 

Flera av riskerna som i internkontrollplanen bedömdes ha allvarlig konsekvens men låg 
sannolikhet hanterades ej vid uppföljningen av internkontrollplanen.  

3.5.3 Kommentar/ bedömning 

Hur har styrelsen/nämnden tolkat de uppdrag och de mål som beslutats av 

fullmäktige? 

Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges tre målområden utvecklat specifika 

inriktningsmål. Vår bedömning är därför att nämnden agerat i enlighet med 

reglementen och andra av kommunfullmäktige beslutade bestämmelser. 

Hur har rapporteringen av uppdragen och måluppfyllelsen genomförts under året 

och vilka aktiva beslut har fattats av styrelsen/nämnden (eventuellt korrigerande 

eller kompletterande) med anledning av rapporteringen (exempelvis vid 

avvikelser eller befarade avvikelser) och hur har eventuellt väsentliga avvikelser 

rapporterats till kommunstyrelse och/eller fullmäktige? 

Måluppfyllelsen har rapporterats vid tertialuppföljningar samt årsbokslut. Vid 

tertialuppföljningen har inga aktiva beslut fattats med anledning av rapporteringen. I 
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samband med årsbokslutet har nämnden beslutat om en åtgärdsplan i syfte att komma 

till rätta med avvikelserna avseende målområdena kvalitet samt livsmiljö.  

Hur har måluppfyllelsen och genomförandet av fullmäktiges uppdrag utfallit för 

2019? 

Vi kan konstatera att måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges målområde 

ekonomi har eller är på god väg att uppnås medan nämnden ej uppnått måluppfyllelse 

avseende vissa indikatorer för målområdena kvalitet och livsmiljö. Vår bedömning är 

därmed att nämnden delvis uppnått måluppfyllelse.  

Vilken analys har styrelsen/nämnden gjort av måluppfyllelsen och vilka 

slutsatser har dragits samt vilka åtgärder har vidtagits med anledning av 

eventuella avvikelser? 

Socialnämnden har upprättat en åtgärdsplan för de mål som ej förväntas uppnås eller 

ej har uppnåtts under 2019. Vi bedömer därmed att nämnden vidtagit åtgärder för att 

komma tillrätta med eventuella avvikelser avseende måluppfyllelse. 

Vilka är styrelsens/nämndens väsentliga riskområden och hur har dessa risker 

hanterats under året och hur har styrelsen/nämnden arbetat med den interna 

kontrollen? 

Nämnden har utifrån de identifierade riskerna valt att följa upp ett antal risker som 
bedöms kunna få allvarliga samt mycket allvarliga konsekvenser samt där 
sannolikheten är hög. Vi noterar att en risk adderades till internkontrollplanen inför 
uppföljningen. Vi bedömer det som positivt att nämndens arbete med intern kontroll är 
levande under året och identifierade risker kontinuerligt hanteras. Däremot ser vi att ett 
antal risker som enligt internkontrollplanen skulle hanteras har bortprioriterats inför 
uppföljningen av internkontrollplanen. Vidare bedömer vi att nämndens motivering av 
prioriterade risker i risk- och väsentlighetsanalysen kan tydliggöras. Detta då flera 
risker som bedömdes ha allvarliga konsekvenser inte har hanterats.  

3.6 Stadsbyggnadsnämnden 

3.6.1 Stadsbyggnadsnämndens mål samt uppföljning 

Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges övergripande målområden utvecklat följande 
strategiska nämndmål: 

Kvalitet 

• Invånare och företagare är nöjda med stadsbyggnadsförvaltningens bemötande. 

• Handläggningstiderna för bygglov är rimliga. 
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Livsmiljö 

• Stadsbyggnadsförvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt. 

Ekonomi 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

Av stadsbyggnadsnämndens årsbokslut framgår nämndens uppföljning av målen. I 
nedanstående tabeller framgår nämndens måluppfyllelse i relation till målvärde, 
benchmarkingvärde och de två föregående åren. 

Invånare och företagare är nöjda med bemötandet 

 

 

Handläggningstiderna är rimliga 

 

 

 

Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt 

 

 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 62 52 42 60 61 

 Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5  3,77 3,87 3,75  

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Handläggningstid i veckor, ärende komplett till 
beslut 

 
2,1 

 
3,9 

 
4,7 

 
5 

 
4,1 

 Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen 
till expedierad 

 
13,2 

 
17,7 

 
16,8 

 
12 

 
13,4 
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Ekonomin är långsiktigt hållbar 

 

 

 

Av uppföljningen framgår att stadsbyggnadsnämnden är på god väg att uppnå 
måluppfyllelse för målområdet livsmiljö. För målområdena kvalitet samt ekonomi 
bedöms nämnden avseende vissa indikatorer ej nå måluppfyllelse. Nämnden har 
upprättat en åtgärdsplan med anledning av de mål där utfallet för en eller flera 
indikatorer inte når minst 85 procent av uppsatta och beslutade målnivåer. 

I dialog mellan kommunrevisionen och stadsbyggnadsnämnden under 2019 
identifierades målen kring tillgänglighet och bemötande som svårast att nå. Beslut för 
att höja graden av måluppfyllelse har tagits i presidiet. Ett förbättringsområde framöver 
anses av nämnden vara att det tydligare bör framgå vilka beslut som nämnden har tagit 
för att höja graden av måluppfyllelse. I samband med träffen mellan nämnden och 
revisorerna under 2019 framkom även att nämnden inte bedrivit en ändamålsenlig 
tillsynsverksamhet under stora delar av 2019. 

 

3.6.2 Intern kontrollplan samt uppföljning  

Stadsbyggnadsnämndens riskanalys utgörs av en konsekvens- och 
sannolikhetsbedömning av de 13 risker som identifierats. Riskerna delades in i 
riskområdena lagar och föreskrifter, finansiell rapportering samt mål och effektivitet. Tre 
av dessa bedömdes vara kritiska, sex bedömdes ha riskvärde medium och fyra 
bedömdes ha lågt riskvärde. 

För risker med högt riskvärde planeras förebyggande åtgärder samt kontrollmoment 
och uppföljning. Även risker där konsekvensen har bedömts som allvarlig eller mycket 
allvarlig hanteras oavsett bedömd sannolikhet. Risker som bedömdes vara medium 
eller kritiska var följande: 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

 Beställning av kart- och mättjänster via 
webbformulär, procent (%) 

  
0% 

 
58,5% 

 
50% 

 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budgeten 24% -4% -8% 0%  

 Självkostnadstäckningsgraden 52% 63% 46% 75% 66% 
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Lagar och föreskrifter:  

• Medarbetare och politiker har brister i kunskap om GDPR samt saknar intern 
vägledning och stöd (t ex i form av rutiner) (kritisk) 

Lagar och föreskrifter/mål och effektivitet 

• Ökade resurser för tillsynsarbete ger fler konfliktytor (medium) 

• Regelverk ändras och/eller är svåra att tolka (medium) 

• Nytt dokument- och ärendehanteringssystem leder till att gamla rutiner ej är 
tillförlitliga och att nya måste tas fram (medium) 

Finansiell rapportering 

• Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster (medium) 

• Felaktigheter vid köp av varor och tjänster (kritisk) 

• Avvikelser mellan faktureringsunderlag för bygglov och kundfaktura (medium) 

Mål och effektivitet 

• Möjlighet att upprätthålla service och information, t.ex. via hemsida och telefon 
(bygglov) (medium) 

• Höga krav och förväntningar från sakägare, t.ex. hög andel överklaganden och 
avslag (bygglov) (kritisk) 

• Ökad andel lovbeslut där lovet inte efterföljs (medium) 

Av stadsbyggnadsnämndens uppföljning av den interna kontrollplanen framgår 
kontrollmomenten för de identifierade riskerna och utfallet av respektive 
kontrollmoment. För området mål och effektivitet följs tre risker upp. I en av riskerna, 
närmare bestämt möjligheten att upprätthålla service och information uppvisas en 
mindre avvikelse kring informationskontrollen.  

För riskområdet lagar och föreskrifter föreligger en mindre avvikelse bland de tre 
uppföljda riskerna. Den mindre avvikelsen gäller utvärdering av internt arbete kring 
GDPR.  

För de två uppföljda riskerna inom riskområdet finansiell rapportering visar ett av 
kontrollmomenten en mindre avvikelse. Detta gäller ofullständig verifikation avseende 
förtroendekänsliga poster.  

3.6.3 Kommentarer/bedömning 

Hur har styrelsen/nämnden tolkat de uppdrag och de mål som beslutats av 

fullmäktige? 
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Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges tre målområden utvecklat specifika 

inriktningsmål för nämnden. Vår bedömning är därför att nämnden agerat i enlighet 

med reglementen och andra av kommunfullmäktige beslutade bestämmelser. 

Hur har rapporteringen av uppdragen och måluppfyllelsen genomförts under året 

och vilka aktiva beslut har fattats av styrelsen/nämnden (eventuellt korrigerande 

eller kompletterande) med anledning av rapporteringen (exempelvis vid 

avvikelser eller befarade avvikelser) och hur har eventuellt väsentliga avvikelser 

rapporterats till kommunstyrelse och/eller fullmäktige? 

Måluppfyllelsen har rapporterats vid tertialuppföljningar samt årsbokslut. Vid 

tertialuppföljningen har inga aktiva beslut fattats med anledning av rapporteringen. I 

samband med årsbokslutet har nämnden beslutat om en åtgärdsplan i syfte att komma 

till rätta med avvikelserna avseende målområdena kvalitet samt ekonomi. 

Hur har måluppfyllelsen och genomförandet av fullmäktiges uppdrag utfallit för 

2019? 

Vi kan konstatera att måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges målområde 

livsmiljö är på god väg att uppnås medan nämnden ej uppnått måluppfyllelse för 

målområdena kvalitet samt ekonomi. Vår bedömning är därmed att nämnden delvis 

uppnått måluppfyllelse.  

Vilken analys har styrelsen/nämnden gjort av måluppfyllelsen och vilka 

slutsatser har dragits samt vilka åtgärder har vidtagits med anledning av 

eventuella avvikelser? 

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat en åtgärdsplan för de mål som ej förväntas 

uppnås eller ej har uppnåtts under 2019. Vi bedömer därmed att nämnden vidtagit 

åtgärder för att komma tillrätta med eventuella avvikelser avseende måluppfyllelse. 

Vilka är styrelsens/nämndens väsentliga riskområden och hur har dessa risker 

hanterats under året och hur har styrelsen/nämnden arbetat med den interna 

kontrollen? 

Nämnden har utifrån de identifierade riskerna valt att följa upp ett antal risker som 
bedöms kunna få allvarliga samt mycket allvarliga konsekvenser samt där 
sannolikheten är hög. Nämndens tillsynsverksamhet har under stora delar av 2019 inte 
varit ändamålsenlig varvid vi sammantaget gör bedömningen att den interna kontrollen 
inte varit tillräcklig. 
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4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsens 
och nämndernas verksamhet har skötts på ett i huvudsak ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vi bedömer även att den interna kontrollen i 
huvudsak är tillräcklig. Vi noterar dock att tillsynsverksamheten inom 
Stadsbyggnadsnämnden inte skötts på ett ändamålsenligt sätt under 2019. 

Vid avvikelser avseende ekonomi- eller verksamhetsmål vidtas åtgärder i syfte att 
uppnå måluppfyllelse. Avseende den interna kontrollen kan arbetet med risk- och 
väsentlighetsanalyser med fördel utvecklas med tydligare motiveringar till varför vissa 
risker prioriteras. 

4.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen och 
nämnderna att:  

- Säkerställa att beslutade åtgärdsplaner genomförs. 

- Tydliggöra hur risker prioriteras i arbetet med risk-och väsentlighetsanalyser. 
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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 
2019.  
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.  
 
Kommunfullmäktige i Täby har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av SRMH:s 
verksamheter under 2019 har kommunfullmäktige fastställt ett mål. 
Resultatet är att målet har uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för 
nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att 
nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer 
att uppnå dem. 
 
Vår granskning har inte gett upphov till några anmärkningar mot Södra Roslagens 
Miljö- och hälsoskyddsnämnd eller nämndens ledamöter.  
 
 
Täby 2020-03-17  
KPMG AB 
 

 
 
Micaela Hedin  
Certifierad kommunal revisor  
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Bakgrund

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

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

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

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

riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för uttalandet i revisionsberättelsen. 

Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras för varje nämnd: 

Har styrelsens/nämndens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 

med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.

2. Måluppfyllelse för verksamheten.

3. Måluppfyllelse för ekonomin

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

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

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

mål och budget 2019.

Metod och avgränsning

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

övrigt se “syfte och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).
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I dokumentet Ekonomistyrning, budgetregler bilaga 5 i budget 2019 framgår att en samlad uppföljning för kommunen sker 

dels i en delårsrapport (per 30/7), dels i tre budgetuppföljningsprognoser (BUP) (per 31/3, 30/7 och 30/9).

I dokumentet framkommer vidare att den av fullmäktige beslutade budgeten är en rambudget. Med hänsyn tagen till valår 

ska respektive nämnd fatta beslut om detaljbudget senast i februari 2019, för att ge verksamheterna förutsättningar för 

planering och genomförande i linje med mål och ekonomiska ramar.

För att tydliggöra styrningen och möjliggöra uppföljning på kommunövergripande nivå presenterades en ny målstruktur för 

mandatperioden 2019-2022. Målstrukturen innebär att kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål samt 

indikatorer för att på övergripande nivå kunna bedöma om målen är på väg att nås. I den nya strukturen samlas målen i 

tre målområden med anknytning till hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom att konkretisera 

fullmäktigemålen utifrån respektive nämnd eller styrelsens ansvarsområde och målgrupp. Till dessa fastställer nämnden 

egna indikatorer, i de fall där detta är möjligt och ändamålsenligt, för uppföljning på nämndnivå. 

I sakgranskning framkommer att strategin att låta nämnderna prioritera vissa mål framför andra har sin grund i att en 

effektiv styrning kräver fokusering och en begränsning av styrsignaler är nödvändig. Däremot har inte regelverket pekat ut 

vilka mål som ska prioriteras för respektive nämnd, vilket är identifierat som något som behöver hanteras och utvecklas 

under 2020. 

Tidplan för arbetet med den nya målstrukturen 2019 återfinns i avsnittet för styrning och uppföljning i budget 2019. Det 

framkommer att Kommunstyrelsen konkretiserar de kommunövergripande målen från fullmäktige till BUP 1. Till BUP 2 

fastställer kommunstyrelsen indikatorer. Uppföljning av mål och indikatorer görs till årsbokslutet. Motsvarande process 

görs även på nämndnivå, men med viss förskjutning. Respektive nämnd ska konkretisera de av fullmäktige fastställda 

målen till BUP 2 och nämndspecifika indikatorer till BUP 3. Uppföljning av mål och indikatorer görs till årsbokslutet.

Det framkommer att trenderna och tidsserier för respektive indikatorer är sammanställda i bilaga till kommunstyrelsens 

och nämndernas verksamhetsberättelser. Den kvalitativa bedömningen (utan markeringarna ej uppfyllt, delvis uppfyllt och 

uppfyllt) av måluppfyllelsen är för närvarande enligt uppsatt regelverk, men kommer att kompletteras i det fortsatta arbetet 

med utveckling av målstrukturen. 
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Enligt Värmdö kommuns riktlinjer för intern kontroll har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att se till att en 

god internkontroll upprätthålls i den kommunala verksamheten. Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för 

att utforma en god intern kontroll inom respektive  verksamhetsområde. Enligt kommunens riktlinjer ska nämnder och 

styrelser årligen anta en särskild plan för den interna kontrollen. Denna ska innehålla följande:

• Uppföljningsområden

• Hur uppföljning ska ske (frekvens och kvantitet)

• Vem som ansvarar

• Till vem det ska rapporteras

• När rapportering ska ske

• Genomförd risk- och väsentlighetsanalys

Hur rapportering ska ske anges i internkontrollplanen för respektive nämnd. Dock ska nämnd minst redovisa följande till 

kommunstyrelsen och kommunens revisorer årligen:

• Resultat utifrån uppföljning

• Åtgärdsplan

• Antagen kommande plan

4

Övergripande riktlinjer: Intern kontroll
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Granskningsiakttagelser: Överförmyndarnämnd

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

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

verksamhet?

Grön Detaljbudget tillika verksamhetsplan antagen 2019-

02-13 § 5. 

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

verksamhet?

Grön Detaljbudget tillika verksamhetsplan antagen 2019-

02-13 § 5. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Grön 2019-11-07 § 32 Konkretisering av fullmäktiges mål 

samt nämndens indikatorer, målvärden och 

nyckeltal för mandatperioden 2019-2022. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Grön Utöver antagen detaljbudget finns tre indikatorer 

med tillhörande målvärden för målet god ekonomisk 

hushållning. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Vissa mål saknar indikatorer och målvärden. 
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Granskningsiakttagelser: Överförmyndarnämnd

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering, 

redovisning och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion 

för rapportering till nämnden?

Grön Se övergripande direktiv. 

b) Sker rapportering av verksamhet och 

ekonomi enligt direktiv?

Grön Tre budgetuppföljningsprognoser. 

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse 

och resultat?

Grön

d) Vidtar nämnden åtgärder för att nå 

måluppfyllelse?

Grön Inget prognostiserat underskott under året. 

e) Är nämndens åtgärder tillräckliga för att nå 

måluppfyllelse?

Grön

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för 

verksamheten?

Röd Det görs ingen bedömning av måluppfyllelse utifrån 

ej uppfyllt, delvis uppfyllt och uppfyllt, utan 

bedömning per mål sker i löpande text. Indikatorer 

bedöms inte i förhållande till målvärden.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Resultat mot driftbudget: + 0,7 mnkr. De tre 

indikatorerna för målet god ekonomisk hushållning 

bedöms inte. 



PwC

Värmdö kommun - Grundläggande granskning April 2020

7

Intern kontroll: Överförmyndarnämnd

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Riskanalys a) Har riskanalys utförts i enlighet med 

fullmäktiges direktiv? 

Grön

b) Finns en dokumenterad riskanalys för 

intern kontroll?

Grön Risker har analyserats utifrån sannolikhet och 

konsekvens.

7. Plan för intern 

kontroll

a) Har plan upprättats i enlighet med 

fullmäktiges direktiv? 

Gul Enligt direktiv med undantag för vem rapportering 

ska ske till.

b) Har nämnden antagit plan för innevarande 

år?

Grön 2019-03-12 § 12. 

c) Är planen heltäckande, dvs. omfattar den 

förekommande risker av olika slag?

Gul Omfattar endast rättssäkerhet.

8. Rapportering a) Har nämnden upprättat direktiv för 

rapportering till nämnden?
- Inga egna direktiv utöver de kommunövergripande. 

b) Sker rapportering till nämnden enligt 

direktiv?
Röd Har ej tagit del av någon rapportering.

c) Fokuserar rapportering på resultat och 

analys?
Röd Har ej tagit del av någon rapportering avseende 

resultat och analys.

d) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån 

lämnad rapportering?
Röd Har ej tagit del av någon rapportering avseende 

åtgärder. 

e) Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i 

enlighet med fullmäktiges direktiv?
Röd Har ej tagit del av någon rapportering.
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Prognossäkerhet: Överförmyndarnämnd

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

9. Direktiv för 

prognoser

a) Finns antagna direktiv/ instruktion för att 

rapportera prognoser till nämnden?

Grön Se övergripande direktiv. 

b) Sker rapportering i enlighet med direktiv? Grön 

10. Verksamhet. Har 

nämnden fått 

årsprognos om 

måluppfyllelse för 

verksamheten?

a) Under tidsperioden 1 jan-30 apr  - Kan ej bedömas. Ska inte göras enligt direktiv

b) Under tidsperioden 1 maj-31 aug - Kan ej bedömas. Ska inte göras enligt direktiv

c) Under tidsperioden 1 sept-31 dec - Kan ej bedömas. Ska inte göras enligt direktiv

11. Ekonomi. Har 

nämnden fått 

årsprognos om 

måluppfyllelse för 

ekonomin? 

a) Under tidsperioden 1 jan-30 apr  - Kan ej bedömas. Ska inte göras enligt direktiv

b) Under tidsperioden 1 maj-31 aug Grön 2019-05-02 § 15 BUP 1: +/- 0

c) Under tidsperioden 1 sept-31 dec Grön 2019-09-06 § 23: +/- 0

2019-11-07 § 31: +0,3 mnkr

12. Resultat a) Är rapporterat årsresultat för verksamheten 

förenligt med lämnade årsprognoser?
- Kan ej bedömas. Ska inte göras enligt direktiv

b) Är rapporterat årsresultat för ekonomin 

förenligt med lämnade årsprognoser?
Grön
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Avslutning: Överförmyndarnämnd

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på kontrollmål 5a, 6a, 7a, 

8b, 8e, 9b

Gul Nämnden kan delvis verifiera att verksamheten har bedrivits på 

ett ändamålsenligt sätt under år 2019. Vi noterar bristande 

följsamhet till kommunövergripande direktiv när det gäller 

nämndens internkontrollarbete. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på kontrollmål 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att verksamheten har 

bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

under år 2019. Resultat mot driftbudget: + 0,7 mnkr.

Intern kontroll
Baseras på kontrollmål 1a, 2a, 3a-c, 

4a-e, 6b, 7b-c, 8a, 8c-d, 9a, 10a-c, 

11a-c, 12a-b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att den interna kontrollen 

inom granskade områden har varit tillräcklig under år 2019. Vi 

noterar dock bristande följsamhet till kommunövergripande 

direktiv när det gäller nämndens internkontrollarbete. 

Rekommendationer

För att utveckla styrning och kontroll lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Förtydliga strukturen för uppföljning av måluppfyllelse. 

● Säkerställ att internkontrollplanen innehåller samtliga kriterier som fastställts i den kommunövergripande riktlinjen 

för internkontroll, samt att rapportering sker enligt densamme. 
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