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Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021 

Syftet 
Syftet med revisorernas redogörelse är att på ett överskådligt sätt redovisa genomförda gransk-

ningsinsatser under året och att följa upp revisionsplanen. Revisorernas redogörelse är ett komple-

ment till revisionsberättelsen.  

 

Under verksamhetsåret 2021 har Vaxholms stads revisorer granskat de verksamheter som bed-

rivs inom kommunstyrelsen och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten för 

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

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

terna kontrollen inom nämnderna har varit tillräcklig. 

 

Revisorerna lyder direkt under Kommunfullmäktige. 

Den förtroendevalda revisorns uppdrag 

Den förtroendevalda revisorns uppdrag regleras i kommunallagens 12 kap. I uppdraget ingår att år-

ligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas ansvarsområden i den utsträckning som 

följer av God revisionssed. Revisorerna har att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 

nämndernas och styrelsens interna kontroll är tillräcklig. Revisorernas uppdrag i kommunala bolag 

och stiftelser är i stort sett detsamma men den främsta skillnaden är att en lekmannarevisor inte 

granskar räkenskaperna. Det uppdraget har en auktoriserad revisor. Uppdraget att granska bolagets 

interna kontroll har såväl lekmannarevisorerna som auktoriserad revisor.  

Förtroendevalda revisorer och sakkunniga 

Revisorer för granskning av 2021 års verksamheter har varit: 

 

Anders Haglund, ordförande  

Ingrid Ekstedt 

Jan Eriksson 

Elisabeth Oldengren 

Tommy Nee 

Lars Siggelin 

Ingemar Visteus 

 

Revisorerna i kommuner och regioner ska, med stöd av sakkunniga granska och pröva den kommu-

nala verksamheten, enligt kommunallagen och god revisionssed. De förtroendevalda revisorerna 

har anlitat PwC som sakkunnigt biträde under år 2021. 
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Lekmannarevision 

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

Granskningen av Vaxholm Smeden 3 AB och Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB samt Rindö 

skoltomt AB har utfört av lekmannarevisor Jan Eriksson.  

 

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

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

granskningar har skett tillsammans med yrkesrevisor.  

 

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

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

lig grad försäkra sig om att bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekono-

misk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagens interna kontroll är tillräcklig. Gransk-

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

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

anger. 

 

Tabell 1 Sammanställning över lekmannarevisorer i kommunala bolag 

Bolag Lekmannarevisor 

Roslagsvatten AB Anders Haglund och Tommy Nee (ersättare) 

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

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

Rindö skoltomt AB Lars Siggelin 

Vaxholmsvatten AB Anders Haglund och Tommy Nee (ersättare) 

Gemensamma nämnder  

I revisorernas granskningsuppdrag ingår även den med Täby kommungemensamma nämnden 

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

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

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

myndarnämnden. 

Kommunrevisorernas arbetsformer  

Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under ett revisionsåret från 

riskanalys och planering av granskningsinsatser till uttalandet i revisionsberättelsen. Revis-

ionsprocessen är avslutad när fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är 

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

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

 



  Bilaga 1 
Revisorerna i Vaxholms stad   

   

Sida 3 av 11 

 

 

Revisionsinsatser år 2021 

 
Revisionens anslag 
För år 2021 var revisionens totala anslag 800 tkr. Utfallet är lika med budget. 

Koppling till riskanalys 
2021 års revisionsinsatser bygger på en dokumenterad riskanalys. 

Redovisning av Årlig granskning 

Grundläggande granskning  

Grundläggande granskning har genomförts av samtliga styrelser och nämnder samt den gemen-

samma Överförmyndarnämnden och Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH).  

 

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, samt om den interna kontrollen är tillräcklig.  

 

Granskningen har omfattat följande områden: 

• Styrning, kontroll och åtgärder. 

• Måluppfyllelse för verksamheten. 

• Måluppfyllelse för ekonomin 

 

Den första punkten har utgjort underlag för att bedöma om den interna kontrollen varit tillräcklig 

medan de två andra punkterna – måluppfyllelsen avseende verksamhet och ekonomi – varit un-

derlag för bedömning av om förvaltningen varit ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt till-

fredsställande.  

 
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 varit tillräcklig. 
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  Ändamålsenlighet 
(Verksamhetsmässiga 
mål) 

Ekonomiskt 
tillfredsställande 
(Ekonomiska mål 
samt resultat) 

Intern kontroll 
(Styrning, kontroll 
och åtgärder) 

Kommunstyrelsen GUL GRÖN GRÖN 

Socialnämnden GUL  GRÖN GRÖN 

Barn- och utbildningsnämnden GUL GUL  GRÖN  

Nämnden för teknik, kultur och fritid GUL GUL  GRÖN 

Stadsbyggnadsnämnden GUL  GUL  GRÖN  

 
  

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en mindre positiv budgetavvikelse (resultat), +0,3 mnkr, 

när volymöverskottet om 3,6 mnkr, som främst är hänförbart till förskoleverksamheten, exkluderas. 

Även om målet avseende budgetföljsamhet uppnås, så klarar nämnden inte de två andra målsätt-

ningar som avser nettokostnaden för kärnverksamheten (grundskola och förskola).  

 

Nämnden för teknik, fritid och kultur redovisar en positiv budgetavvikelse (resultat) +0,9 mnkr som 

främst förklaras av satsningar som, exempelvis ett nytt bibliotek, inte genomförts enligt plan. Över-

skottet synes mot den bakgrunden vara rimligt. Vidare uppnås inte målsättningarna om kvadratme-

terkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll (fastighet) eller den som avser vakans-

grad i lokaler.  

 

Stadsbyggnadsnämnden når målsättningen om självkostnadstäckningsgrad, men redovisar ett nega-

tiv budgetavvikelse (resultat) -0,8 mnkr. Underskottet förklaras i huvudsak på att bygglovsavgifter 

reducerats till följd av långa handläggningstider, samtidigt har nämnde fått tilläggsbudget för ytter-

ligare tjänster/lönekostnader.  Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten uppnås i år. 

 

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

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

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

 

Vi ser positivt på att dessa åtgärdsplaner tas fram, men för att utveckla verksamheten ytterligare vid 

prognostiserade avvikelser/underskott kompletteras dessa åtgärdsplaner med en tydlig konsekvens-

analys av vilken ekonomiska och verksamhetsmässiga effekt framgår. Åtgärdsplanen som beslutas i 

nämnd följs därefter upp löpande under året och analyseras för att säkerställa att vidtagna åtgärder 

är tillräckliga för att uppnå avsedd effekt. 
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Gemensamma nämnderna  

 

Överförmyndarnämnden (värdkommun Värmdö kommun) 

Nämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. Resultat mot driftbudget är negativt 

och uppgår till -0,5 mnkr. Om kommunernas resultat separeras är Vaxholms budgetavvikelse posi-

tiv, 0,1 mnkr. Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i rimlig grad varit till-

räcklig under år 2021. För att utveckla verksamheten rekommenderas nämnden säkerställa att åtgär-

der vidtas för ökad måluppfyllelse och för att uppnå en budget i balans.  

 

Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (värdkommun är Täby kommun) 

Nämnden uppnår de av fullmäktige i Täby kommun fastställda målen. Den sammantagna målupp-

fyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämn-

den med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. För år 

2021 redovisar nämnden en negativ avvikelse med 0,4 mnkr vilket motsvarar 6 % av budgeterade 

nettokostnader. Avvikelsen beror på lägre intäkter och kostnader främst på grund av färre antal till-

synsinsatser än budgeterat. 

Granskning av delårsrapport och årsredovisning 

Revisionen granskar och bedömer om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens re-

sultat och ekonomiska ställning samt om delårsrapport och årsredovisning är upprättade i enlighet 

med Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommu-

nal verksamhet. Granskningen utgår från riskanalysen.  

 Delårsrapport 

Nedan redovisas innehållet i revisorernas delårsutlåtande.  

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att gransk-

ningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redo-

visningen. 

 

Vi bedömer att:  

 

• Delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovis-

ningssed, men att struktur och i viss mån innehållet i förvaltningsberättelsen måste omarbe-

tas i enlighet med lag och god sed.  

• Den lämnade helårsprognosen indikerar att balanskravsresultatet kommer att uppnås och 

något underskott från tidigare år finns inte att återställa.  

• Resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos är förenligt med de finansiella mål som 

fullmäktige beslutat om i budget för året.  
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• Den rapporterade måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga mål fullmäktige beslutat om i 

budget bygger i flera fall på prognoser vilka vi inte har tagit del av. Vi kan därför inte göra 

någon annan bedömning av måluppfyllelsen än kommunstyrelsen gör. 

 Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 

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

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

kenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

 

Räkenskaperna och årsredovisningen  

Syftet med PwC:s granskningen är att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är 

upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovis-

ningssed i kommunal verksamhet. 

 

Efter PwC:s granskning görs följande bedömning: 

 

• Stadens räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande.  

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

anledning att anse att förvaltningsberättelsen och investeringsredovisningen inte är 

upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed. 

• Grundat på vår granskning har det dock framkommit omständigheter som ger oss an-

ledning att anse att driftredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 

redovisningssed. 

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

• anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet 

med LKBR och god redovisningssed. 

 

Efter genomförd granskning gör vi revisorer följande bedömning: 

 

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

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

kelser mot Lagen om kommunal bokföring och redovisning avseende redovisning och 

presentation av driftsredovisningen. 

• Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

 Mål för god ekonomisk hushållning 

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 

 
1 Kommunallag (2017:725) 
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årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska 

förvaltningen. 

Syftet med PwC:s granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedöm-

ning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 

 

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

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

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

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

och Ekonomi. För 2021 gör vi ingen annan bedömning än kommunstyrelsen. 

 

Efter PwC:s granskning görs följande bedömning: 

 

• Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 

några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt 

med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

• Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 

några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt 

med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

• Kommunstyrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 

 

Efter genomförd granskning gör vi revisorer följande bedömning: 

 

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

ställt i budget 2021. Samtliga tre mål uppfylls. Vi bedömer även att de verksamhets-

mål som fullmäktige fastställt i budget 2021 uppnås för året. 

 

 

Lekmannarevision - granskning av bolag 
Lekmannarevisorerna har uttalat sig i en granskningsrapport om bolagets verksamhet sköts på ett 

ändamålsenlig sätt, om verksamheten sköts på ett från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt 

samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.  

 

Nytt för i år är att, inom ramen för lekmannarevisionen, har grundläggande granskning av bolagen 

genomförts av sakkunnigt biträde som underlag för vårt uttalande.  

 Fördjupad granskning 

Fördjupade granskningar genomförs där riskanalysen visar på stora risker och där revisionen och 

lekmannarevisionen bedömer att den grundläggande granskningen inte är tillräcklig. 
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IT-styrning  
(Kommunstyrelsen) 
Syftet med granskningen är att bedöma om IT-styrningen i kommunen är ändamålsenlig och om 

detta har skett med tillräcklig intern kontroll. Revisionsobjektet i granskningen har varit kommun-

styrelsen men granskningen har även berört övriga nämnders verksamheter.  

 

Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att kommun-

styrelsen inte helt har säkerställt att IT-styrningen är ändamålsenlig. Den interna kontrollen be-

döms inte vara helt tillräcklig. 

I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrel-

sen: 

• Säkerställ att styrande dokument efterlevs, exempelvis avseende att etablera lokala 

handlingsplaner för digitalisering inom samtliga förvaltningar. 

• Tydliggör beslutsprocesser för större kommungemensamma frågeställningar relate-

rat till IT-styrning.  

• Etablera och implementera en projektmodell för effektiv hantering av IT-relaterade 

projekt.  

• Säkerställ att beslut avseende IT som gäller hela kommunen baseras på verksamhet-

ernas behov, exempelvis vid införande av nya gemensamma system.  

• Att uppföljning och utvärdering av kostnader relaterat till kommunens IT utvecklas, 

exempelvis genom aktivitetskoder.  

Vidare poängterades särskilt vikten av att verksamheternas behov är styrande i de beslut som fattas 

inom IT, i enlighet med kommunens riktlinjer och att samtliga system vid implementering av nya 

IT-system är kompatibla. Avslutningsvis föreslogs att kommunstyrelsen och nämnderna överväger 

behovet av att de lokala handlingsplanerna för digitalisering förankras i respektive politiskt organ. 

Rapport översänd till Kommunstyrelsen för yttrande och till samtliga nämnder samt Kommunfull-

mäktige och för kännedom. Svar har inkommit. 

 

Upphandling och inköp  
(Kommunstyrelsen) 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig in-

köps- och upphandlingsverksamhet.  

 

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att kommunstyrelsen 

i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.  

I syfte att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet rekommenderas kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar 

• Säkerställa att konkurrensen tillvaratas 

• Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs 
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Rapport översänd till Kommunstyrelsen för yttrande och till Kommunfullmäktige och för känne-

dom. Svar har inkommit. 

 

Föreningsbidrag 
(Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrel-

sen) 

 

Syftet med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande av föreningsbidrag är ändamåls-

enliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av bidrag till 

föreningar.  

 

Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning och 

kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.  

 

Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de rutiner och 

tillämpningen av dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag 

till föreningar inte är tillräcklig. 

 

I syfte att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande rekommendat-

ioner: 

• Att se över riktlinjer och rutiner för föreningsbidrag/-ersättning för att säkerställa att dessa 

är ändamålsenliga och aktuella. 

• Att säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag an-

vänds för avsett ändamål. 

• Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av samtliga typer av 

bidrag/-stöd. 

• Att säkerställa att återrapportering av beslutade bidrag sker enligt riktlinjer till respektive 

ansvarig nämnd. 

• Att pröva behovet av mål kopplat till jämställdhet gällande bidragsgivningen, samt lämplig 

uppföljning av dessa. 

 

Med anledning av granskningens resultat önskar vi få information om kommunstyrelsen syn på om 

det finns behov av kommunövergripande regler kring bidrag/stöd avseende återrapportering av vad 

bidrag använts till och nämndens tillhörande uppföljning. Vidare önskar vi få kommunstyrelsens 

syn på behovet av mål kopplade till jämställdhet.  

 

Rapport översänd till samtliga nämnder samt Kommunstyrelsen för yttrande och till Kommunfull-

mäktige och för kännedom. Svar har inkommit. 

 

Övriga granskningsinsatser 
En viktig del av revisionens arbete är att följa upp tidigare genomförda granskningar för att se om 

åtgärder vidtagits med anledning av dessa och om den granskade organisationen beaktat noterade 

brister, synpunkter och förslag.  
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Arrende- och hyresavtal  

Inom ramen för den fördjupade granskningen av föreningsbidrag ingick även att granska ett antal 

hyres- och arrendeavtal mellan staden och föreningar avseende vem som ingått dessa avtal. Den de-

len av granskningen är en uppföljning i den delen av den granskning som revisionen genomförde 

2020 av arrende- och hyresavtal där det bland annat framkom att det fanns avtal som inte var under-

tecknade den uppföljande granskningen framkommer att ett av de fyra granskade avtalen inte är un-

dertecknat. 

 

Med anledning av granskningens resultat önskar vi få information om nämnden inventerat sina ar-

rendeavtal och säkerställt att dessa är undertecknade och dessutom undertecknade av behörig be-

fattningshavare. Svar har inkommit även på denna del av granskningen. 

 

Privata utförare, förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter samt underhåll 

En uppföljande granskning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av granskningens resultat 

och lämnade rekommendationer i tre tidigare (revisionsåret 2019) genomförda granskningar. Dessa 

är: 

 

- Nämndernas kontroll av privata utförare  

- Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter  

-  Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer 

Utifrån genomförd uppföljning är vår samlade bedömning att de granskade nämnderna 

vidtagit relevanta åtgärder som omfattar framtagande av styrande och stödjande dokument 

samt tydliggörande av rutiner för uppföljning och kontroll.  

 

Vidtagna åtgärder bedöms i allt väsentligt vara tillräckliga avseende nämndernas kontroll 

av privata utförare och förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter. Åtgärderna avse-

ende underhåll bedöms vara relevanta men att det fortfarande kvarstår ett arbete med att ta 

fram underhållsplaner samt underlag för att bedöma den ekonomiska omfattningen av sta-

dens underhållsbehov.  

Rapport har överlämnats till Nämnden för teknik, fritid och kultur för yttrande avseende 

bedömningen av nämndens underhållsarbete där vissa rekommendationer delvis kvarstår 

samt om nämnden anser att vidtagna åtgärder är tillräckliga avseende uppföljning av pri-

vata utförare. Kommunstyrelsen och Socialnämnden fick rapporten för kännedom. Svar 

har inkommit. 

Särskilda skrivelser 

Under året har revisionen även ställt ett par särskilda skrivelser till berörd nämnd enligt nedan: 

 

Arrendeavtal 

Nämnden för teknik, fritid och kultur avseende ett avtal om lägenhetsarrende 2017-06-14, Dnr 
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2017/44.255. Med anledning av detta avtal ställdes ett antal frågor som nämnden besvarat. 

 

Angående riktlinjer för bidragsgivning 

Kultur- och fritidsnämnden med anledning av deras svar på den granskning om föreningsbidrag 

som genomförts under året. 

 

I de, av Nämnden, nu beslutade riktlinjerna anges endast följande rörande kontroll och uppföljning: 

”Uppföljning av utbetalade bidrag/föreningens verksamhet sker genom kontinuerlig dialog och 

verksamhetsbesök”. 

 

Våra lämnade rekommendationer avsåg dock en mer stringent och strukturerad uppföljning och 

kontroll för att denna ska vara tillräcklig. Ett antal förslag på kontroller presenterades i revisionens 

skrivelse. Nämnden rekommenderades att överväga om det finns skäl att beakta i den beslutade 

riktlinje eller sidoordnad rutinbeskrivning. Svar har inkommit. 

 Dialog, kommunikation och övrig informationsinsamling 

Revisorerna har under revisionsåret 2021 haft 15 sammanträden, slutrevisionen inräknad. 

Möten har även hållits löpande med ledande politiker och tjänstepersoner. Under 2021 har 

dialogmöten genomförts med Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Stadsbygg-

nadsnämnden, Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen.  

Revisorerna har under året följt verksamheterna genom handlingar och protokoll från sty-

relsen och nämnderna. Liksom föregående år har revisionen till dessa möten begärt skrift-

liga svars på de frågeställningar som skickats ut inför dessa möten. Svaren har också för-

ankrats i respektive nämnd inför mötena som hållits under året. Syftet med att begära in 

skriftliga, förankrade svar innan mötena har varit att möjliggöra en fördjupad diskussion 

vid mötena och minska risken för missförstånd. 

Revisionen har under året haft två överläggningar med kommunfullmäktiges presidium. 

Även specifika dialoger rörande vissa frågor med Kommunstyrelsens presidium samt be-

svarat frågor från invånare. 

Vaxholm den 25 mars 2022  

 

 

 
Anders Haglund  Ingrid Ekstedt Jan Eriksson 
 
 
 
Elisabeth Oldengren Tommy Nee Lars Siggelin 
 
 
 
Ingemar Visteus 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer granskat stadens 

årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats: 

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse Ja  

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Nej 

 

Investeringsredovisning Ja 

 

Sammanställda 
räkenskaper 

Ja 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

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

redovisningen avser. 

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

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 

ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför 

behandlingen av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av 

årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

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

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

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

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

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

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

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär 

att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 

kräver. 

Den granskade årsredovisningen har fastställts av kommunstyrelsen 2022-03-24 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-25. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom. 

  

  2022-03-25 08:22:09 UTCSignerat 2838541 4 / 8Oneflow ID Sida



 
 

4 

Granskningsresultat 
 

Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av stadens årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats. 

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av stadens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att stadens räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande. 

Mindre fel/förbättringsförslag gällande noter har kommunicerats direkt med ansvariga i 

staden.  

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Till driftredovisningen ska tilläggsupplysningar enligt R14 lämnas, detta saknas i 

stadens årsredovisning. Innevarande års utfall, avseende intäkter och kostnader, ska 

även jämföras med föregående års utfall enligt R14. Stadens driftredovisning innehåller 

endast en jämförelse av nettoutfallet.  

Kravet i 4 kap. 2 § LKBR på att årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt 

medför att sambandet mellan driftsredovisningen och årsredovisningens övriga delar 

ska beskrivas översiktligt. Driftredovisningen bör, med eller utan justering, summeras i 

 
1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
3 Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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resultaträkningens poster Verksamhetens intäkter och Verksamhetens kostnader. Båda 

dessa saknas i årsredovisningen. 

Vid avstämning med staden har vi fått följande förklaring till avvikelsen. Enligt staden 

har driftredovisningen lagts upp, både på nämnd- och verksamhetsnivå så att intäkter, 

kostnader osv kan summeras i resultaträkningens poster. Problemet i år är att de 

generella statsbidragen som staten givit ut redovisas korrekt som generella statsbidrag i 

staden externa resultaträkning men vilka staden i driftredovisningen redovisar som 

riktade (dvs. som intäkt). Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har fått 

generella statsbidrag som hamnar som intäkter i driftredovisningen men som generella 

statsbidrag i resultaträkningen. Det finns alltså en koppling men i år upplever staden 

differenser i jämförelsen pga. att de generella statsbidragen redovisas olika i 

resultaträkningen och driftsredovisningen.   

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation 

R14. 

Bedömning 

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

anledning att anse att förvaltningsberättelsen och investeringsredovisningen inte är 

upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed. 

Grundat på vår granskning har det framkommit omständigheter som ger oss anledning 

att anse att driftredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 

redovisningssed. 

Sammanställda räkenskaper  
Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper. 

Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs 

rekommendationer.  

Bedömning 

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

anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med 

LKBR och god redovisningssed. 

Annan information 
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 3-8 samt 87-119.  

Bedömning 

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 3-8 samt 87-119 i alla väsentliga avseenden 

med övriga delar i årsredovisningen.  
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Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift  

 

Richard Moëll Vahul     

___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av förtroendevalda revisorerna i Vaxholm stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan daterad 2022-02-22. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten 

för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

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

bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

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

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

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

skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

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

skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

Kommunstyrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

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

redovisningen avser. 

Staden skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

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

årsredovisning. 

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

årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

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

resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av stadens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av stadens årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen kommer fastställas av kommunstyrelsen 2022-03-24 

och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-25. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom. 



 
 

4 

Granskningsresultat 
 

God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2021-2023 innehållande 

ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. Med utgångspunkt från Vaxholms stads 

vision har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö 

och ekonomi. Områdena kvalitet och livsmiljö omfattar verksamheternas resultat medan 

området ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa båda perspektiv utgör grunden för 

bedömning av god ekonomisk hushållning. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att alla tre 

finansiella mål är uppfyllda. 

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Budgetavvikelsen ska inte 
vara negativ 

126,3 mnkr Uppfyllt. Samtliga nämnder förutom 
stadsbyggnadsnämnden redovisar ett 
överskott mot budgeten. Finans-
förvaltningen redovisar också ett överskott 
främst p.g.a. förbättrade skatteprognoser. 
Exploaterings-verksamhetens bidrag till 
överskottet uppgår till 96,8 mnkr. 

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

20,1 % * 
19,6 % ** 
 
 

Uppfyllt. Resultatet är 20,1 procent (19,6 
%) och överstiger därmed målnivån. 
Exklusive exploateringsverksamheten 
uppgår resultatet till 6,8 procent. 

Soliditeten för kommunen ska 
inte understiga 35 procent 

50,4 % Uppfyllt. Kommunens soliditet överstiger 
målnivån. 

 

*) Jämfört med såväl skatteintäkter som utjämning 

**) Jämfört med skatteintäkter  
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Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Måluppfyllelsen visar att mer än 50 

procent av den aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas 

(gult) inom alla tre målområdena, Utförlig redovisning av mål och indikatorer finns under 

avsnitt för respektive målområde i årsredovisningen. 

Figur 1. Aggregerad måluppfyllelse per målområde 

                  Kvalitet                                      Livsmiljö                                         Ekonomi 

 

 

 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

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

skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

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

skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

Kommunstyrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. Måluppfyllelsen visar 

att mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på 

väg att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena, vilket är Vaxholms stads uppsatta 

kriterium för god ekonomisk hushållning. Med bakgrund av detta är kommunstyrelsens 

bedömning att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2021.  
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 

Revisionsfråga Bedömning  

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

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja  
Grundat på vår granskning av 
årsredovisningens återrapportering har 
det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning 
att anse att resultatet inte skulle vara 
förenligt med de finansiella mål som 
fullmäktige fastställt i budget 2021. 
 

 

Verksamhetsmål Ja  
Grundat på vår granskning av års-
redovisningens återrapportering har det 
inte framkommit några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att 
resultatet inte skulle vara förenligt med 
de verksamhetsmål som fullmäktige 
fastställt i budget 2021. 
 

 

 

 

2022-03-25 

 

 

Carin Hultgren    

___________________________   

Certifierad kommunal revisor 

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholm stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan daterad 2022-02-22. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Ej tillämpligt Tillräckliga underlag saknas för att bedöma om styrelsens 
förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt 2021. Detta med 
anledning av att bolaget under 2021 varken beslutat om mål eller 
följt upp dessa. Vi ser dock följsamhet till ägardirektivet då budget 
har fastställts för året. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 

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

Gul Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:

● Säkerställa efterlevnad till ägardirektiv avseende verksamhetsplaner och strategiska mål och uppföljning av 
densamma.



PwC
 Grundläggande granskning - Fastighetsbolaget vasavägen 13 AB 

Bakgrund

Av lagstiftning och god revisionssed följer att kommunens revisorer årligen ska granska alla verkställande organ som bedriver 
kommunal verksamhet. 

Bolagsstyrelsen ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med ägarens uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra 
uppdraget måste styrelsen 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

Lekmannarevisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 12 och aktiebolagslagen kapitel 10. Syftet med den översiktliga 
granskningen är att ge lekmannarevisionen ett underlag till uttalande i årlig granskningsrapport. Följande övergripande revisionsfråga 
ska besvaras: 

Har bolagsstyrelsens 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 aktiebolagslagen 8:4 och följsamhet till mål och budget 202X.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 202X. I övrigt se 
“syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd 
(otillräckligt).

3

Inledning
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

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

Röd Nej, vilket är en diskrepens mellan ägardirektivet då bolaget inte 
tagit fram någon verksamhetsplan med tillhörande strategiska mål.

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

Grön Ja. Styrelsen har fastställt budget  (och internkontrollplan) i oktober 
2020 för 2021 samt i oktober 2021 för 2022. 

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

Röd Vi kan inte finna att styrelsen fastställt övergripande 
verksamhetsmål för bolagets verksamhet. 

b) Finns mål formulerade för bolagets ekonomi? Grön i form av budget och budgeterat resultat om 7 tkr och målet i 
ägardirektivet, att hyresintäkterna ska vara högre än kostnaderna 
och att resultatet ska medge avkastning till ägaren, uppnås med 
redovisat resultat.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Bedömningen avser endast de ekonomiska målen. 

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Grön Arbetsordning har fastställts, liksom en riskanalys och 
internkontrollplan.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för 
verksamhet och ekonomi?

Gul Löpande rapportering innehåller årsprognos för ekonomin. 
Årsprognos för verksamhetens måluppfyllelse saknas. Ingen 
uppföljning görs av det kommunala ändamålet. Vi noterar att den 
beskrivning som finns i bolagsordningens § 4  inte är ett ändamål 
utan en upprepning av föremålet i § 3. 

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

Ej tillämpligt Vi har inte kunnat verifiera att bolaget beslutat om verksamhetsmål 
för 2021.

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

Grön Positiva resultat har redovisats i tertial 1 och tertial 2. Utfallet blev i 
princip enligt budget (4 tkr att jämföra med budget 7 tkr).

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten? Ej tillämpligt Bolaget har saknat verksamhetsmål för år 2021, därmed kan vi 
inte uttala oss om mål uppnås.

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? Grön Resultat (4 tkr) överensstämmer ihuvudsakmed budgeterat resultat 
om 7 tkr. Målet i ägardirektivet, att hyresintäkterna ska vara högre 
än kostnaderna och att resultatet ska medge avkastning till 
ägaren, uppnås med redovisat resultat.
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad enligt de villkor och 
under de förutsättningar som framgår av beslutad projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport.

2022-03-25

Carin Hultgren

Certifierad kommunal revisor 
Uppdragsledare
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Ej tillämpligt Tillräckliga underlag saknas för att bedöma om styrelsens 
förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt 2021. Detta med 
anledning av att bolaget under 2021 varken beslutat om mål eller 
följt upp dessa. Vi ser dock följsamhet till ägardirektivet då budget 
har fastställts för året. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 

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

Gul Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:

● Säkerställa efterlevnad till ägardirektiv avseende verksamhetsplaner och strategiska mål och uppföljning av 
densamma.
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Bakgrund

Av lagstiftning och god revisionssed följer att kommunens revisorer årligen ska granska alla verkställande organ som bedriver 
kommunal verksamhet. 

Bolagsstyrelsen ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med ägarens uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra 
uppdraget måste styrelsen 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

Lekmannarevisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 12 och aktiebolagslagen kapitel 10. Syftet med den översiktliga 
granskningen är att ge lekmannarevisionen ett underlag till uttalande i årlig granskningsrapport. Följande övergripande revisionsfråga 
ska besvaras: 

Har bolagsstyrelsens 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 aktiebolagslagen 8:4 och följsamhet till mål och budget 202X.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 202X. I övrigt se 
“syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd 
(otillräckligt).

3

Inledning
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

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

Röd Nej, vilket är en diskrepens mellan ägardirektivet då bolaget inte 
tagit fram någon verksamhetsplan med tillhörande strategiska mål.

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

Grön Ja. Styrelsen har fastställt budget  (och internkontrollplan) i oktober 
2020 för 2021 samt i oktober 2021 för 2022. 

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

Röd Vi kan inte finna att styrelsen fastställt övergripande 
verksamhetsmål för bolagets verksamhet. 

b) Finns mål formulerade för bolagets ekonomi? Grön i form av budget och budgeterat resultat om 700 tkr och målet i 
ägardirektivet, att hyresintäkterna ska vara högre än kostnaderna 
och att resultatet ska medge avkastning till ägaren, uppnås med 
redovisat resultat.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Bedömningen avser endast de ekonomiska målen. 

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Grön Arbetsordning har fastställts, liksom en riskanalys och 
internkontrollplan.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för 
verksamhet och ekonomi?

Gul Löpande rapportering innehåller årsprognos för ekonomin. 
Årsprognos för verksamhetens måluppfyllelse saknas. Ingen 
uppföljning görs av det kommunala ändamålet. Vi noterar att den 
beskrivning som finns i bolagsordningens § 4  inte är ett ändamål 
utan en upprepning av föremålet i § 3. 

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

Ej tillämpligt Vi har inte kunnat verifiera att bolaget beslutat om verksamhetsmål 
för 2021.

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

Grön Positiva resultat har redovisats i tertial 1 och tertial 2. Utfallet blev 
positivt men lägre än budgeterat (500 tkr att jämföra med budget 
700 tkr).

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten? Ej tillämpligt Bolaget har saknat verksamhetsmål för år 2021, därmed kan vi 
inte uttala oss om mål uppnås.

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? Grön Resultat (483,5) överensstämmer inte fullt ut med budgeterat 
resultat om 700 tkr. Målet i ägardirektivet, att hyresintäkterna ska 
vara högre än kostnaderna och att resultatet ska medge 
avkastning till ägaren, uppnås med redovisat resultat.
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad enligt de villkor och 
under de förutsättningar som framgår av beslutad projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport.

2022-03-25

Carin Hultgren

Certifierad kommunal revisor 
Uppdragsledare
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Sammanfattning - kvarstår 

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Ej tillämpligt Tillräckliga underlag saknas för att bedöma om styrelsens 
förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt 2021. Detta med 
anledning av att bolaget under 2021 varken beslutat om mål, 
budget eller följt upp dessa. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Tillräckliga underlag saknas för att bedöma om styrelsens 
förvaltning utförts på ett från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt under år 2022. Fastställd budget saknas. 
Årets resultatet för året är dock positivt och uppgår till 39 tkr. 

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

Gul Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen i samtliga bolag:

● Säkerställa efterlevnad till ägardirektiv avseende verksamhetsplaner och strategiska mål och uppföljning av 
densamma.
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Grundläggande granskning - Rindö skoltomt AB 

Bakgrund

Av lagstiftning och god revisionssed följer att kommunens revisorer årligen ska granska alla verkställande organ som bedriver 
kommunal verksamhet. 

Bolagsstyrelsen ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med ägarens uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra 
uppdraget måste styrelsen 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

Lekmannarevisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 12 och aktiebolagslagen kapitel 10. Syftet med den översiktliga 
granskningen är att ge lekmannarevisionen ett underlag till uttalande i årlig granskningsrapport. Följande övergripande revisionsfråga 
ska besvaras: 

Har bolagsstyrelsens 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 aktiebolagslagen 8:4 och följsamhet till mål och budget 202X.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 202X. I övrigt se 
“syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd 
(otillräckligt).

3

Inledning
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

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

Röd Nej, vilket är en diskrepens mellan ägardirektivet då bolaget inte 
tagit fram någon verksamhetsplan med tillhörande strategiska mål.

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

Grön Ja, budget har fastställts för 2022 (och internkontrollplan). 
För 2022 har budget fastställt (intäkter och kostnader) samt 
budgeterat resultat om 79 tkr.

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

Röd Vi kan inte finna att styrelsen fastställt övergripande 
verksamhetsmål för bolagets verksamhet. 

b) Finns mål formulerade för bolagets ekonomi? Grön i form av budget och budgeterat resultat om 79 tkr (2022) och 
målet i ägardirektivet, att hyresintäkterna ska vara högre än 
kostnaderna och att resultatet ska medge avkastning till ägaren. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Bedömningen avser endast de ekonomiska målen. 

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Grön Arbetsordning har fastställts.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för 
verksamhet och ekonomi?

Delvis Löpande rapportering innehåller årsprognos för ekonomin. 
Årsprognos för verksamhetens måluppfyllelse saknas. Ingen 
uppföljning görs av det kommunala ändamålet. Vi noterar att den 
beskrivning som finns i bolagsordningens § 4  inte är ett ändamål 
utan en upprepning av föremålet i § 3. 

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

Ej tillämpligt Vi har inte kunnat verifiera att bolaget beslutat om verksamhetsmål 
för 2021.

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

Ej tillämpligt Vi har inte kunnat verifiera att bolaget beslutat om mål för 
ekonomin för 2021. Positiva resultat har redovisats i tertial 1 och 
tertial 2. 

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten? Ej tillämpligt Bolaget har saknat verksamhetsmål för år 2021, därmed kan vi 
inte uttala oss om mål uppnås.

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? Grön Bolaget har saknat mål för ekonomin för år 2021. Årets resultat är 
positivt (39 tkr), vilket innebär att resultatet medger avkastning till 
ägaren (målet).
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad enligt de villkor och 
under de förutsättningar som framgår av beslutad projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport.

2022-03-25

Carin Hultgren

Certifierad kommunal revisor 
Uppdragsledare



 
 

 

Lekmannarevisor i Rindö skoltomt AB, Vaxholms stad 

 

För kännedom och beaktande 
Bolagsstyrelsen i Rindö skoltomt AB 
 
För kännedom 
Fullmäktiges i Vaxholms stad 

Till årsstämman i  
Rindö skoltomt AB  
Org nr 559115-1815  

 

Granskningsrapport för 2021 
 
Jag, av fullmäktige i Vaxholms stad utsedd lekmannarevisor, har granskat 559115–1815 AB:s 
verksamhets 2021.  

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv 
och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i 
kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämmans fastställda ägardirektiv. 

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets 
granskning har framför allt fokuserat på följande områden: 

• Styrning, kontroll och åtgärder 

• Måluppfyllelse verksamhet  

• Måluppfyllelse ekonomi  

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalande nedan.  

Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2021:  

Att tillräckliga underlag saknas för att pröva om bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt sätt. Detta med anledning av att bolaget under 2021 varken beslutat om mål eller 
följt upp dessa. 

Bolaget har dock följt det övergripande ekonomiska målet som fastställts i direktiv från ägaren. Jag 
noterar en diskrepans mellan ägardirektivet då bolaget bland annat inte tagit fram någon 
verksamhetsplan med tillhörande strategiska mål.   

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.   

Bolaget redovisar ett positivt resultat för 2021. Resultatet medger avkastning på ägarnas insatta 
kapital, vilket överensstämmer med mål i ägardirektivet. 

 



Att bolagets interna kontroll inom granskade områden delvis varit tillräcklig.  
 
Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogade 
dokument.  

 

Vaxholms stad 25 mars 2022 

 

Lars Siggelin 

Lekmannarevisor 
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Revisionsberättelse 

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

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Roslagsvatten AB för år 2021. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 36-58 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

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

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

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

Övrig upplysning 
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 9 april 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns 
på sidorna 2-35. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

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

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

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 
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Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

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

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Roslagsvatten AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

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

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

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

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

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

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

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

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

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Ola Salemyr 
Auktoriserad revisor 
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Serienummer: Ul3VVFbptmytaKuVHvv2Cw

Ola Svante Erik Salemyr
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Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.
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Lekmannarevisorerna 

i Roslagsvatten Aktiebolag               

 Till kommunfullmäktige i Österåker, Vallentuna, Ekerö, 

Vaxholm, Knivsta, Täby och Danderyd                

                                                                                                   

Till årsstämman i Roslagsvatten Aktiebolag,                                               

 org nr 556142-2394 

 
Granskningsrapport för år 2021 

 Vi, av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat  
Roslagsvatten Aktiebolags verksamhet. Vi har biträtts av PwC i vår granskning. 
 

 Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att 
granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges 
uppdrag. 
  

 Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i 
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.  
 

 Under året har vi träffat bolagets verkställande ledning vid två tillfällen för att informera oss om 
utvecklingen i verksamheten. Vi har även vid två tillfällen träffat bolagets auktoriserade revisor för 
att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Vi har gått igenom 
styrelseprotokoll och andra väsentliga styrdokument.  
 
Under året har en fördjupad granskning genomförts av Roslagsvatten AB:s riskhantering med fokus 
på större investeringsprojekt och särskilt investeringsprojektet nytt reningsverk i Margaretelund, det 
så kallade ÖVAR-projektet. Granskning har visat att bolaget har ett arbetssätt samt mallar och 
rutiner där identifiering och hantering av risker ingår. Arbetssättet är anpassat för projektarbete och 
har tillämpats för ÖVAR-projektet. Bolaget bedöms ha agerat proaktivt för att säkerställa 
nyckelkompetenser inom såväl egen som den upphandlade entreprenörens organisation avseende 
projektet. Av granskningen framgår däremot att det saknas tydliga och tillräckliga riktlinjer 
avseende hur uppföljning av riskhantering och åtgärder ska ske till styrgrupper, ledningsgrupp och 
styrelse. Vidare framgår att styrelsen inte har fastställt ett årshjul eller motsvarande som reglerar 
vilken uppföljning styrelserna ska få under verksamhetsåret. Större pågående investeringsprojekt 
redovisas inte på objektnivå till styrelsen inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen. 
Ett antal rekommendationer till styrelsen i Roslagsvatten AB lämnades i samband med 
granskningen, vilka vi har för avsikt att följa upp kommande år.  
   
Under året har även en grundläggande granskning genomförts för samtliga bolag inom 
Roslagsvatten-koncernen. Granskningen omfattar uppföljning av respektive bolags affärsplan och 
budget, rapportering till styrelsen och utvärdering av bolagets resultat i förhållande till mål för 
verksamhet och ekonomi. Granskningen visar att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll. 
Ett utvecklingsområde identifieras avseende bolagets målarbete där vi rekommenderar att bolaget 
också fastställer årliga målvärden för de nyckeltal som används för att utvärdera mål för bolaget 
verksamhet. Vi förutsätter vidare att bolaget fortsätter utveckla framtagna nyckeltal och jämförelser 
med andra VA-huvudmän och i det beaktar och inkluderar nyckeltal avseende kundnöjdhet.  
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Under året har vi kommunicerat med styrelsen angående behovet att upprätta en 
bolagsstyrningsrapport. En sådan rapportering ser vi som ett viktigt verktyg för en ändamålsenlig 
ägarstyrning och som underlag för en god dialog mellan ägare och bolag. Rapporten ger också en 
ökad transparens för såväl bolagets kunder som den intresserade allmänheten. 
Bolagsstyrningsrapporten är särskilt motiverad i bolag som bedriver samhällsviktig verksamhet, 
vilket Roslagsvatten AB och dess dotterbolag gör. Vi tolkar styrelsens svar att de inte har för avsikt 
att utveckla en sådan rapport på eget initiativ. Vi uppmanar därför respektive ägare att ställa krav 
på styrelsen att årligen utarbeta en bolagsstyrningsrapport.   

  
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll.  
 

Den 31 mars 2022 

 

 

Anders Haglund         Jan Olsson                           Annette Ramsell                                                                                                  
Av fullmäktige Av fullmäktige  Av fullmäktige   
i Vaxholms stad  i Ekerö kommun i Knivsta kommun 
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor  utsedd lekmannarevisor   
 
 
 
Ulf Nordlinder                          Jan Winberg 
Av fullmäktige i                        Av fullmäktige i 
Vallentuna kommun                Österåker kommun        
utsedd suppleant till utsedd lekmannarevisor                                                                                                                                          
lekmannarevisor  

  
 
 
 

Till granskningsrapporten biläggs följande: 

Revisionsrapport Grundläggande granskning 2021 

Revisionsrapport Granskning av riskhantering med fokus på nytt reningsverk 
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Sammanfattning
Granskningsområde Revisionell 

bedömning
Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Vi bedömer att styrelsen i rimlig grad kan verifiera att dess 
förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021. Vi 
noterar däremot att Roslagsvatten ABs mål för verksamheten är 
formulerat som ett strävansmål som utvärderas baserat på 
nyckeltal med målvärden för år 2024. Utfall för målvärden år 2021 
är bättre än utfallet år 2020 för majoriteten av de 10 nyckeltalen. 
Att målvärden saknas för år 2021 försvårar däremot en fullständig 
utvärdering av bolagets måluppfyllelse ur ett 
verksamhetsperspektiv. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat efter finansiella poster är: 0,29 MSEK och mot 
resultatbudget är resultatet en positiv avvikelse om 4,5 mnkr. 

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

Grön Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:

● Att säkerställa att målvärden för respektive verksamhetsår fastställs för de nyckeltal mot vilka måluppfyllelse för 
Roslagsvatten ABs övergripande mål för verksamheten utvärderas. 
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Bakgrund
Av lagstiftning och god revisionssed följer att kommunens revisorer årligen ska granska alla verkställande organ som 
bedriver kommunal verksamhet. 

Bolagsstyrelsen ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med ägarens uppdrag, lagar och föreskrifter. För att 
fullgöra uppdraget måste styrelsen 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
Lekmannarevisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 12 och aktiebolagslagen kapitel 10. Syftet med den 
översiktliga granskningen är att ge lekmannarevisionen ett underlag till uttalande i årlig granskningsrapport. Följande 
övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har bolagsstyrelsens 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 aktiebolagslagen 8:4 och följsamhet till mål och budget 2021.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I 
övrigt se “syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), 
gult (delvis) och röd (otillräckligt).
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

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

Grön Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för 
Roslagsvatten AB fastställdes av styrelsen 
2020-06-04 § 21. 

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

Grön Se ovan. 

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

Grön Roslagsvatten koncernen fastställd år 2019 ett 
övergripande mål om att bli topp 5 av alla VA och 
avfallsbolag i Sverige om 5 år.   

Varje avdelning inom Roslagsvatten koncernen 
har sina egna mål.  

b) Finns mål formulerade för bolagets ekonomi? Grön Inga mål för bolagets ekonomi noteras i Budget 
och verksamhetsplan 2021-2023 för 
Roslagsvatten AB. Budgeterat resultat är att 
betrakta som mål för verksamhetens ekonomi. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Utfall mot budgeterat resultat är mätbart. Målet för 
verksamheten är formulerat som ett strävansmål 
över flera år. Nyckeltal är fastställda mot vilka 
målet utvärderas. Målvärden är dock endast 
fastställda per år 2024 och därmed saknas 
målvärden att utvärdera uppnådda resultat år 
2021 mot.  

Enligt uppgift fastställs avdelningsmål av 
respektive avdelning och uppföljning av målen 
sköts av respektive avdelning genom ett så kallat 
uppföljningsdokument. 
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Grön Rapporteringsrutin finns upprättad för 
Roslagsvatten AB. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för 
verksamhet och ekonomi?

Grön Återrapportering bedöms fokusera på uppnådda 
resultat för verksamhet och ekonomi. 

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

Grön Information om arbete med 
Roslagsvatten-koncernens mål “Topp 5 om 5” 
delges styrelsen under året. Målet är ett 
strävansmål som löper t.o.m. 2024 och är ej uppnått 
år 2021. Däremot framgår inga väsentliga 
avvikelser i bolagets arbete för att uppnå 
koncernens mål och resultat för fastställda nyckeltal 
(totalt 10 stycken) är till övervägande del positiva. 
Särskilda åtgärder för att uppnå verksamhetsmål 
bedöms därmed inte nödvändiga för styrelsen att 
besluta om. Av genomförd protokollgenomgång 
framgår ej att styrelsen beslutar om särskilda 
åtgärder för att nå mål för verksamheten. 

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

Grön Bolaget uppvisar ett positivt resultat mot budgeterat 
resultat varför inga särskilda åtgärder är 
nödvändiga. 

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten? Grön I årsredovisning ingår hållbarhetsredovisning. 
Redovisningen av fastställt mål “Top 5 om 5” samt 
för det formulerade nyckeltal redovisas i 
årsredovisning. Målet är ett strävansmål t.o.m. 2024 
och är ej uppnått år 2021. Av redovisningen framgår 
däremot att bolaget har bättre utfall för en majoritet 
av alla nyckeltal som används för att utvärdera 
målet år 2021 än år 2020. 

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? Grön Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 0,29 
mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot 
budget om 4,5 mnkr.  
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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Roslagsvatten AB genomfört en granskning av
bolagets arbete med riskhantering avseende större investeringsprojekt. Granskningens syfte är
att pröva om bolagets arbete med riskhantering avseende större investeringsprojekt bedrivs med
tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att bolaget arbete med riskhantering
avseende större investeringsprojekt inte helt bedrivs med tillräcklig intern kontroll.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se respektive
revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande bedömningar utifrån
revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Arbetar bolaget systematiskt med identifiering, inventering, analys
och bedömning av olika former av risker?

Ja

Upprättas och beslutas om handlingsplaner och åtgärder för att om
möjligt reducera eller eliminera risker?

Ja

Sker uppföljning, utvärdering och rapportering i tillräcklig
omfattning?

Delvis

Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi styrelsen i Roslagsvatten AB att:

● Säkerställa att ett projektstyrningsverktyg upphandlas och implementeras.

● Försäkra sig om att handlingsplaner för att hantera identifierade bolagsövergripande risker
tas fram.

● Tillse att ett årshjul för återrapportering till bolagsstyrelsen tas fram, detta för att säkerställa
att man tar del av ändamålsenlig information. I detta årshjul kan återrapportering av arbete
med bolagsövergripande risker med fördel ingå.

● Tillse att en struktur för löpande återrapportering av status för större investeringsprojekt tas
fram och implementeras. I denna struktur kan återrapportering av risker och hur dessa
planeras att hanteras med fördel ingå.
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Inledning
Bakgrund
Risker är ett naturligt inslag i all verksamhet och de måste hanteras på ett effektivt sätt. En
incident är alla typer av oönskade händelser som riskerar att skada en organisation. Den kan
bero på ren otur eller ett olyckligt missöde, men det kan också vara i form av intrång eller
attacker.

Riskhantering syftar till att förebygga, begränsa och förhindra att risker drabbar verksamheten.
Ett bristfälligt arbete inom området ökar risken för att oönskade händelser inträffar, som i sin tur
påverkar bolagets förmåga att nå fastställda mål. Ändamålet med all kommunal verksamhet,
vilket även innefattar verksamhet som bedrivs i bolagsform, är att tillhandahålla olika former av
nyttigheter till dess medborgare.

Roslagsvatten AB planerar fyra större investeringsprojekt under kommande 5-10-årsperiod.
Under år 2020 fattade Österåkers kommun ett inriktningsbeslut om byggnation av ett nytt
reningsverk i Margaretelund. Under våren 2021 fattade vidare såväl Österåkers kommun som
Vaxholms stad beslut att ett samägt bolag, ägt av Österåkervatten och Vaxholmsvatten, ska
bildas för att anlägga, äga och driva det nya reningsverket. Nytt reningsverk i Margaretelund är
ett exempel på ett omfattande och komplext projekt som ställer höga krav på riskhantering, inte
minst vad gäller resurser och kompetens för såväl planering som genomförande.

Lekmannarevisorerna har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en
granskning inom ovan rubricerat område.

Revisionsobjekt i granskningen är bolagsstyrelsen i Roslagsvatten aktiebolag.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med denna granskning är att pröva om bolagets arbete med riskhantering avseende större
investeringsprojekt bedrivs med tillräcklig intern kontroll. Följande revisionsfrågor ska besvaras:

1. Arbetar bolaget systematiskt med identifiering, inventering, analys och bedömning av olika
former av risker?

2. Upprättas och beslutas om handlingsplaner och åtgärder för att om möjligt reducera eller
eliminera risker?

3. Sker uppföljning, utvärdering och rapportering i tillräcklig omfattning?

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser
och bedömningar. Följande revisionskriterier används i granskningen:

● Aktiebolagslag (2005:551) 8:4
● Bolagsinterna styrdokument relevanta för granskningen

Avgränsning
Granskningen avgränsas i huvudsak till kalenderåret 2021. Som fallstudie rörande bolagets
riskhantering granskas särskilt projektet att bygga nytt reningsverk i Margaretelund. Ett särskilt
fokus för granskningen är hur risker kopplade till kompetens att driva större investeringsprojekt
analyseras och hanteras. I övrigt se avsnitt “syfte och revisionsfrågor”.
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Metod
Granskningen har genomförts genom analys av för granskningen relevanta styrdokument samt
kompletterande intervjuer med företrädare för bolaget. Följande funktioner har intervjuats för
granskningen:

● VD, Roslagsvatten AB
● Ekonomi- och HR-chef, Roslagsvatten AB
● Projektkontorschef, Roslagsvatten AB
● Projektledare ÖVAR-projektet, Roslagsvatten AB
● Investeringscontroller ÖVAR-projektet, Roslagsvatten AB

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 1: Systematisk arbete med risker
Arbetar bolaget systematiskt med identifiering, inventering, analys och bedömning av
olika former av risker?

Iakttagelser
Bolagsövergripande
Styrande och stödjande dokument
En fullständig förteckning över styrande- och stödjande dokument som erhållits och stämts av
inom ramen för granskningen återfinns i bilaga 1 nedan. Dokumenten redogörs för löpande i
rapporten. Ett flertal av erhållna dokument berör hantering av risker inom större projekt. Inget
erhållet styrande- eller stödjande dokument listat i bilaga 1 nedan har fastställts av Roslagsvatten
ABs styrelse utan dokumenten är fastställda på tjänstemannanivå.

Riskhantering bolagsövergripande
Av intervju framgår att Roslagsvatten AB eller i koncernen ingående dotterbolag tidigare inte haft
som rutin att genomföra en bolags-/koncernövergripande riskanalys som del av ordinarie årshjul
för planering och eller uppföljning. En sådan riskanalys har dock genomförts under i slutet på
oktober år 2021 som ett led i planeringsarbetet inför verksamhetsåret 2022. Vi har för
granskningen tagit del av en sammanställning över resultat från denna riskanalys. Riskanalysen
är dokumenterad på ett strukturerat sätt och bedöms omfatta relevanta risker utifrån ett
bolagsövergripande perspektiv.

Risker ingår även som ett avsnitt i bolaget Budget och Verksamhetsplan för år 2021. I Budget
och verksamhetsplan 2021 ingår en lista på identifierade risker.

I intervju beskrivs vidare att bolaget också genomför och tar del av riskanalyser avseende olika
delprocesser. Exempel på denna typ av riskanalyser som genomförs av bolaget beskrivs i
intervju vara riskanalys avseende GDPR, säkerhetsskyddsanalys, hållbarhetsredovisning,
riskanalys inför systemupphandling och riskanalys kopplad till det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Exempel på externt genomförd undersökning som ger indikationer på risk är
Hållbarhetsindex som årligen genomförs av Svenskt Vatten .1

Pulsa
Inom Roslagsvatten AB används ett arbetssätt som benämns “pulsa”. Arbetssättet pulsa beskrivs
i ett internt arbetsmaterial, Att Pulsa på Roslagsvatten Ver 0.22,  samt har redogjorts för i intervju.
Arbetssättet används i alla delar av bolagets verksamhet, men ett särskilt avsnitt i det interna
arbetsmaterialet beskriver hur det ska användas i projekt. Utgångspunkt för Pulsa-arbetssättet i
projekt är att en plan för projektet tas fram i vilken projektet delas in i olika steg där det tydliggörs
vad som ska levereras i respektive steg. Det finns en tidsplan för planen som helhet samt för
respektive steg. I arbetet med att ta fram plan för ett projekt anges att risker identifieras och
dokumenteras som en del i planen. Dessa ska dokumenteras i en riskmatris baserad på
konsekvens och sannolikhet. Arbetssättet Pulsa beskrivs i intervju ha använts inom

1 Resultat i hållbarhetsindex för respektive kommunen med dotterbolag i Roslagsvatten-
koncernen redovisades för bolagsstyrelsen i Roslagsvatten AB 2021-09-30.
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ÖVAR-projektet och upplevs ha fungerat väl. Vi har inom ramen för granskningen tagit del av bild
på Pulsa-projektplan och risktavla för Österåker-Vaxholm AvloppsReningsverk (ÖVAR) projektet .2

Riskhantering i bolagets projektmodell
En riskanalys är ett krav i steget planering och uppföljning av projekt enligt Roslagsvatten ABs
projektmodell. Vidare anges att en riskanalys ska uppdateras med jämna mellanrum samt att
risker ska hantera/åtgärdas.

Bolaget har tagit fram en mall samt instruktioner för att genomföra riskanalyser och systematiskt
dokumentera risker kopplade till ett projekt. I mallen dokumenteras risker per kategori och för
varje risk anges möjlig konsekvens samt bedömning av hur allvarlig konsekvensen blir om risken
inträffar respektive hur sannolikt det bedöms att risken inträffar. Konsekvens respektive
sannolikhet värderas på skala 0-1 enligt tabell 1 nedan:

Tabell 1 - Konsekvens respektive sannolikhet värderas på skala 0-1

Konsekvens Obetydlig Märkbar Betydande Oacceptabel Katastrof

0,12 0,34 0,56 0,78 1,00

Sannolikhet Mycket osannolik Inte trolig 50/50 Granska trolig Förväntad

0,12 0,34 0,56 0,78 1,00

Baserat på bedömning av konsekvens och sannolikhet erhålls ett riskvärde genom att
multiplicera de två siffrorna med varandra. I riskmodellen anges inga exakta gränsvärden för när
en risk är att betrakta som så allvarlig att någon specifik åtgärd krävs. Detta ska enligt modellen
bestämmas i samband med respektive riskanalys.

ÖVAR-projektet
Riskanalyser ÖVAR projektet
Riskanalyser har genomförts avseende tre olika lösningsförslag för ÖVAR projektet.
Riskanalyserna är från 2015 och följer ovan beskriven mall för genomförande och dokumentation
av riskanalys. I riskanalyserna berörs ett flertal aspekter, till exempel: ekonomi, miljörisker,
politiska beslut, teknik, tid etc.

En uppföljande riskanalys avseende ÖVAR projektet genomfördes 2020-10-01 och
dokumenterades på samma sätt som tidigare riskanalyser. Uppföljning av de 5 mest betydander
riskerna beskrivs i intervju ha gjorts löpande under slutet av år 2020 och under år 2021. Detta
som ett led i att hantera dessa risker och framförallt minska sannolikheten att de inträffar.

Identifiering av risker i förarbeten till ÖVAR projektet
I intervju beskrivs att ett omfattande förstudiearbete har genomförts avseende ÖVAR-projektet
och till projektet kopplat Vaxholm ÖverföringsSystem (VÖS) projekt. Arbetet utmynnade bland
annat i en förstudierapport, Lokal avloppsvattenbehandling Roslagsvatten 2050 , daterad3

2020-05-21. I förstudien analyserades totalt 5 olika lokaliseringsalternativ. Alternativen
analyserades utifrån 18 kriterier av vilka risk var ett. Det alternativ som bedöms ha flest positiva
utfall utifrån kriterierna var det lösningsalternativ som bolaget valde att gå vidare med. Det valda

3 Fullständigt namn på rapporten: Lokal avloppsvattenbehandling Roslagsvatten 2050 - Utökad
förstudie och rekommendation av alternativ för utbyggnad av avloppskapacitet för Österåkers
och Vaxholms kommuner.

2 I projektplan för denna granskning benämnt Nytt reningsverk i Margretelund.
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alternativet var nytt reningsverk i Margretelund med tekniken aktivslam och utbyggnad av
kapacitet i 3 etapper samt anslutning från Vaxholms kommun till det nya reningsverket genom4

överföringsledning.

Bedömning revisionsfråga 1
Arbetar bolaget systematiskt med identifiering, inventering, analys och bedömning av
olika former av risker?

Ja.

En bolagsövergripande riskanalys har genomförts under hösten år 2021 som ett led i
planeringsarbetet inför verksamhetsåret 2022. Vi noterar dock att Roslagsvatten AB eller i
koncernen ingående dotterbolag tidigare inte haft som rutin att genomföra en
bolags-/koncernövergripande riskanalys som del av ordinarie årshjul för planering och eller
uppföljning.

Riskhantering ingår som en del i bolagets arbetssätt Pulsa. En särskild instruktion finns
avseende hur Pulsa ska hanteras i projektarbete. Arbetssättet har använts i ÖVAR-projektet och
bedöms ha fungerat ändamålsenligt.

Riskanalys och dokumentation av risker enligt konsekvens och sannolikhet ingår i Roslagsvatten
ABs projektstyrningsverktyg. Riskanalyser har gjorts avseende ÖVAR projektet, både i
förstudiefasen och en uppdaterad analys när beslut om att gå vidare med upphandling och
förprojektering fattats. Dessa riskanalyser bedöms ändamålsenligt utformade och
dokumenterade. Vi noterar att det i stöddokument avseende riskanalys inte anges tydligt
gränsvärde för när en risk kräver att specifik åtgärd tas fram.

Ett omfattande förstudiearbete har genomförts avseende ÖVAR-projektet. Risker var en av
parametrarna som olika lokaliserings- och teknikval för det nya reningsverket utvärderades mot.

Revisionsfråga 2: Handlingsplaner och åtgärder
Upprättas och beslutas om handlingsplaner och åtgärder för att om möjligt reducera
eller eliminera risker?

Iakttagelser
Bolagsövergripande
Bolags-/koncernövergripande riskhantering
Redovisningen i Budget och verksamhetsplan 2021 omfattar inte någon beskrivning eller analys
av hur identifierade risker ska åtgärdas/hanteras eller följas upp under verksamhetsåret.

I intervju beskrivs att åtgärder kopplade till den bolagsövergripande riskanalys som genomfördes
i slutet på oktober år 2021 planeras att hanteras genom de handlingsplaner som respektive
avdelning inom Roslagsvatten ABs tar fram inför verksamhetsåret 2022. Vid tid för granskning
(oktober-november 2021) beskrivs att respektive avdelning håller på att ta fram sin handlingsplan
för år 2022. I handlingsplanerna ska respektive avdelningen fastställa ett antal aktiviteter att
genomföra under verksamhetsåret enligt intervju. Uppföljning av respektive avdelnings
handlingsplan beskrivs i intervju göras på veckobasis utifrån Pulsa-arbetssättet. När
handlingsplaner är framtagna beskrivs att sammanställning över identifierade

4 Befintligt ÖVAR-projekt omfattar endast utbyggnad av etapper 1 och 2.
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bolagsövergripande risker ska kompletteras med hänvisningar till i vilken avdelnings
handlingsplan risken hanteras.

Löpande riskanalyser inom olika delprocesser beskrivs i intervju följas upp inom ramen för den
delprocessen och åtgärder vidtas utifrån identifierade avvikelser och behov.

Riskhantering inom projektmodell
Roslagsvatten AB har en fastställd projektmodell i vilken projekt delas in i olika faser och där så
kallade Tollagemöten (TG- möten) ska hållas i början och slutet av varje fas. Totalt omfattar
projektmodellen fyra faser och sex stycken TG-möten enligt bild 1 nedan.

Bild 1 - Roslagsvatten ABs projektmodell

Syftet med TG-möten är bland annat att beställare, styrgrupp och företagsledning ska hålla sig
rimligt informerade om vad som händer i projektet samt att beställare ska beredas inflytande i
projektet. I samband med varje TG-möte ska beslut fattas att fortsätta, göra om, vänta eller
avsluta projektet. Det finns en framtagen mall för TG-möten som ska fyllas i inför mötet.
TG-dokumentet är både agenda, checklista och protokoll för mötet. Vi har tagit del av oifylld mall
samt ifyllda mallar för TG-möten 1-6 (se bilaga 1 för namn på mallar). Av mallarna framgår vilka
kriterier som ska vara uppfyllda inför att beslut fattas avseende att gå vidare till nästa fas i
projektet. Av mallarna framgår vidare att riskanalys ska göras inför TG-möte 1 och att riskanalys
sedan ska uppdateras och att åtgärder kopplat till identifierade risker ska bearbetas under
projektets genomförande.

Beslutsmandat avseende TG0-TG6 är fastställda i Delegationsordning. Delegationsordningen
har fastställts av Roslagsvatten ABs styrelse 2020-12-03 § 44.

Systemstöd för planering, styrning och uppföljning av projekt
Roslagsvatten arbetar vid tid för granskning med ett projektstyrningsredskap som arbetats fram
av bolagets projektenhet. Upphandlingsförfarande för att införskaffa ett externt
projektstyrningsverktyg beskrivs vara pågående vid tiden för denna granskning (okt-nov 2021). I
intervju beskrivs målet vara att ha påbörja implementering av upphandlat projektstyrningsverktyg
under första halvåret 2022 och att samtliga bolagets invsteringsprojekt ska vara inlagda i
projektstyrningsverktyget under år 2022. ÖVAR projektet beskrivs i intervju vara ett prioriterat
projekt att hantera i det nya projektstyrningsverktyget.

Befintligt projektstyrningsredskap är en Excel-fil. Excel-filen innehåller en stor mängd flikar vilka
avser mallar och stöd för kalkyler, analyser och tidplaner för olika faser av ett projekt. Det finns
flikar för upphandlingar, intresseanalyser, projektuppföljning, tillståndsansökningar, ekonomi,
juridik och avtal etc. En flik avser riskanalys enligt den struktur som beskrivits under
revisionsfråga 1. I de projektinriktade riskanalyser som är en del av Roslagsvatten ABs

8



projektmodell ovan ingår en kolumn i fliken riskanalys som avser åtgärder av redovisade risker.
Åtgärder behöver enligt intervju tas fram för de risker med högst riskvärde.

Det finns även en annan flik som heter lessons learned i vilken projektledare kan dokumentera
saker som bedömts fungera bra och mindre bra i projektet. I denna flik kan projektledare vidare
importera en förteckning, inklusive beskrivning, av motsvarande dokumentation från tidigare
projekt. Detta beskrivs i intervju vara en sätt för projektledare och projektteam att lära av tidigare
projekt och identifiera risker kopplade till befintligt projekt.

ÖVAR-projektet
TG-mallar och systemstöd ÖVAR projektet
För granskningen har vi inhämtat ifyllda TG-mallar avseende ÖVAR och ifylld
projektstyrningsredskap för ÖVAR-projektet.

Projektet är i planeringsfasen och därför har TG-möten 0 och 1 genomförts och föreberedelser
pågår inför TG2-möte. Ifyllda mallar för TG-möten: 0, 1, 1.1, 1.2 och 1.3 och underlag till dessa
har erhållits och stämts av utan anmärkning. Kompletterande TG0-mall finns en strukturerad och
tydlig projektplan för arbetet fram till TG1. Ifylld TG1-mall omfattar redovisning av identifierade
risker samt anger att dessa ska åtgärdas.

I intervju framkommer att “Lessons learned”-arbetssättet uppges i intervju tillämpas av
projektledare för ÖVAR-projektet. Av projektplan i projektstyrningsverktyget för ÖVAR framgår
dock att endast en notering gjort i lessons learned loggen hittills i projektet.

Åtgärder utifrån riskanalys ÖVAR projektet
Åtgärdsbeskrivning i projektstyrningsverktyget för ÖVAR följer mallen för projekstyrningsverktyg
som tagits fram avseende hantering av risker. Till respektive åtgärd anges en ansvarig. Arbete
med riskerna beskrivs i intervju ske löpande och uppföljning görs som del av projektuppföljning
samt hanteras genom Roslagsvatten ABs arbetssätt Pulsa.

Risker som identifieras inom ramen för arbetet med Pulsa dokumenteras på en risk tavla. Till
respektive risk ska aktiviteter knyttas som syftar till att åtgärda risken. Uppföljning av projektplan
inom Pulsa görs dagligen inom projektgruppen och veckovis inom projektenheten inom
Roslagsvatten AB. Genomgång/uppföljning av resultat av Pulsa-arbetet inom bolaget delges
bolagsledningen varje vecka . Om en avvikelse eller risk identifieras inom ett projekt och den inte5

bedöms kunna hanteras inom projektet beskrivs i intervju att den kan lyftas i samband med
denna genomgång/uppföljning varvid ytterligare resurser kan sättas in om det bedöms
nödvändigt.

Av erhållen dokumentation framgår att bolaget bedömer att detta arbete har varit framgångsrikt
då de det samlade riskvärdet för de 5 risker med högst riskvärde bedöms ha minskat från 0,98
per 2020-10-01 till 0,34 per 2021-09-02.

5 Bedömning av status per projekt anges enligt traffikljusmodellen. Grönt betyder OK, projektet
flyter på och de problem som dyker upp kan hanteras inom projektet. Gult betyder, Inte OK,
avvikelse mot mål förekommer men det finns en tanke inom projektet hur den ska korrigeras.
Rött betyder Inte OK, avvikelser/problem är stora och kan inte hanteras inom projektet. Projektet
behöver be om hjälp från ledning och övrig organisation.
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Projektorganisation ÖVAR-projektet Roslagsvatten
I intervju beskrivs att ÖVAR är det största investeringsprojekt Roslagsvatten AB någonsin har6

genomfört. ÖVAR-projektet uppskattas enligt intervju medföra en investeringsutgift om cirka 900
mnkr. Till projektet kommer vidare en överföringsledning från Vaxholm som hanteras i ett projekt
som bolaget benämnt Vaxholms ÖverföringsSystem (VÖS). Investeringsutgift förknippad med
VÖS anges i intervju beräknas till ca. 130 mnkr. Totalt överstiger därmed ÖVAR- och VÖS
projekten avseende nytt reningsverk i Margretelund 1 mdkr.

I intervju betonas att ett viktigt led i att hantera potentiella risker i större investeringsprojekt är att
säkerställa att projektet har en ändamålsenlig projektorganisation. Detta beskrivs inte minst
viktigt i samarbetsformen partnering, som har valts för projektet, där beställaren (Roslagsvatten
AB) behöver spela en aktiv roll genom hela projektet. I Roslagsvatten ABs stöddokument
Instruktion Riskanalys anges relaterat detta att medarbetare med rätt kompetens utgör cirka
halva anledningen till att ett projekt går bra.

Roslagsvatten AB har fastställt ansvarsområde och indirekt kompetenskrav för projektledare,
projekteringsledare, projektör, byggledare samt projektmedlem i dokumentet: Roller i
projektarbete. I dokumentet tydliggörs vidare vad olika roller ansvarar för i olika faser av ett
investeringsprojekt. Med utgångspunkt både i ÖVAR-projektets komplexitet och omfattning
beskrivs i intervju att bolaget har rekryterat:

● En projektledare som har lång erfarenhet av att genomföra liknande
investeringsprojekt/byggnationer.

● En biträdande projektledare vilken beskrivs ha en gedigen teknisk kompetens avseende
avloppsrening.

● En investeringscontroller för att stötta upp den ekonomiska funktionen inom projektet.

I intervju beskrivs att en byggledare planeras att rekryteras till projektet inför
genomförandefasen. Av erhållen förteckning över funktioner från Roslagsvatten AB i projektet
framgår vidare att ett flertal specialistkompetenser är verksamma inom projektet från bolagets
sida. I intervju beskrivs att bolagsledningen är trygg med den kompetens som tillsatts projektet.

Projektstruktur ÖVAR-projektet inom ramen för partnering-entreprenad
ÖVAR-projektet genomförs genom samverkansformen Partnering . Projektgenomförande för7

ÖVAR projektet anges i Entreprenadkontrakt - Övergripande projektavtal, strategisk partnering
på totalentreprenad, daterat 2021-06-01. Hela utbyggnaden av Margaretelund är uppdelad i 3
etapper , varav etapper 1 och 2 ingår i ÖVAR projektet. Etapper 1 och 2 utgör varsin huvuddel av8

entreprenaden. Varje huvuddel är uppdelad i tre faser enligt nedan skrivningar i
entreprenadkontrakt:

8 Etapperna är uppdelade så att etapp 1 säkerställer kapacitet om 57000 pe, etapp 2 säkerställer
kapacitet om 93 000 pe och etapp 3 säkerställer kapacitet om 125 000 pe.

7 Partnering är vare sig någon upphandlingsform eller entreprenadform utan kan sägas vara ett
strukturerat sätt att samverka mot gemensamma mål som fastställs tidigt i projektet. I denna
artikel beskrivs aspekter av Partnering:
https://www.foyen.se/partnering-inom-entreprenad-nar-hur-och-varfor/

6 Projektet definieras i intervju som ett större projekt. Begreppet större projekt har ingen exakt
definition, men är i det här sammanhanget att förstå som ett projekt som omfattar ett väsentligt
högre belopp än de reinvesteringsprojekt bolaget i huvudsak har arbetat med och som i
normalfallet beskrivs uppgå till mellan 5-20 mnkr.
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● Fas 0 - Utrednings-, projekterings- och kalkylfas. Fas 0 syftar till att ta fram ett principförslag
samt en riktkostnadskalkyl.

● Fas 1 - Projekterings- och kalkylfas. Under Fas 1 ska entreprenör tillsammans med
Roslagsvatten bland annat ta fram systemhandlingar. Entreprenören ska även ta fram en
uppdaterad och detaljerad kalkyl baserad på den preliminära kalkyl som tagits fram under
Fas 0 som underlag för en överenskommen riktkostnad för genomförandet (Fas 2), dvs för
arbetet med att färdigprojektera och utföra respektive huvuddel fram till godkänd
slutbesiktning och därmed avlämnad anläggning. Vidare ska en detaljerad tidplan upprättas
med specifika deltider knutna till produktionen.

● Fas 2 - Produktionsfas.  Under denna fas sker utförandet av aktuell huvuddel (etapp) i
enlighet med detta kontrakt och de handlingar i övrigt som tas fram under Fas 0 och Fas 1
som preciserar omfattningen av huvuddelen. Bygghandlingar tas fram och arbetet genomförs
i enlighet med de riktlinjer (kostnader, tider m m) som fastlagts i Fas 1 och bekräftats i
beställningsskrivelse för Fas 2.

Uppdelningen i faser innebär att projektet hanteras i steg där beslutspunkter finns kopplade till
övergången från Fas 0 till Fas 1 och Fas 1 till Fas 2.

I entreprenadkontraktet ingår även ett avsnitt vilket tydliggör att entreprenören i kalkyler ska
inkludera en så kallad risk- och möjlighetslista över arbeten där det finns en påtaglig risk att
dessa kan behöva utföras under genomförandefasen av entreprenaden. I avsnittet om risker och
möjligheter i entreprenadkontrakt anges även hur de ska hanteras och hur de ska regleras
ekonomiskt.

Projektorganisation partnerningentrprenör - ÖVAR projektet
Roslagsvatten AB har tagit hjälp av advokatbyrå i samband med upphandling av
partneringentreprenör för ÖVAR projektet. I upphandlingen var kompetens hos
projektorganisationens nyckelpersoner (i partneringentreprenörens organisation) en av de tre
mest väsentliga utvärderingskriterierna, tillsammans med pris och genomförandeplan.
Roslagsvatten AB har fastställt kompetenskrav för entreprenör i förfrågningsunderlag. Av
dokumentet framgår vilka kompetenskrav och kvalifikationer som efterfrågas av nyckelpersoner
inom entreprenörens organisation. Funktioner som det anges kompetens och erfarenhetskrav för
är: projektchef eller motsvarande, projektledare eller motsvarande, platschef/produktionschef
eller motsvarande samt teknikansvarig Process. För samtliga dessa nyckelfunktioner ska CV
bifogas anbudet.

Vi har för granskningen tagit del av underlag för utvärdering av inkomna anbud.  Av dessa
framgår att det vinnande anbudet hade bäst resultat avseende både kompetens på
nyckelpersoner samt genomförandeplan.

Riskhantering partneringentrenör
Partneringentreprenör har i anbud beskrivit sin modell och sitt arbetssätt för hur man arbetar med
risker i projektering och genomförande av investeringsprojekt. Modellen illustreras i bild 2. I
kompletterande text som beskriver partnerningentrprenörs modell för riskhantering och arbetssätt
kopplat till risker anges att samverkan är prioriterat.
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Bild 2 - Partnerningentreprenör modell för riskhantering i projekt.

I intervju beskrivs att hela projektets riskhantering föreslås gå in i en gemensam struktur i
partnerningentrprenörs ledningssystem när projektet går in i projekterings- och
genomförandefasen. Detta arbete ska starta med en gemensam risk-workshop, vilket enligt
intervju planeras för projektet. Vid tiden för denna granskning har detta dock ännu ej genomförts
då projektet inte är i den fasen ännu.

Vi har för granskningen inhämtat skärmklipp från partnerningentrprenör:s systemstöd avseende
hur riskhantering sker inom projektet. Av skärmklipp framgår att dokumentationen av risker är
strukturerad och att det per risk noteras dels vilket skede av entreprenaden risken avser samt
status för hantering av identifierad risk.

Bedömning revisionsfråga 2
Upprättas och beslutas om handlingsplaner och åtgärder för att om möjligt reducera
eller eliminera risker?

Ja.

Risker identifierade inom investeringsprojekt hanteras, enligt intervju, löpande och arbetet
fokuseras på att åtgärda de risker som har högst bedömt riskvärde. Att adressera risker ingår
som del i bolagets projektmodell och framtaget projektverktyg. Däremot noterar vi att bolaget vid
tid för granskning saknar ett externt upphandlade projektstyrningsverktyg. Upphandling av ett
sådant verktyg beskrivs dock vara pågående vid tiden för denna granskning.

Vi noterar att handlingsplaner med åtgärder kopplade till den bolagsövergripande riskanalysen
som genomfördes under oktober 2021 ännu inte har hunnit arbetas fram vid tiden för
granskningen. Hantering och uppföljning av de bolagsövergripande riskerna har därmed inte
kunnat verifieras inom ramen för granskningen.

Vi kan konstatera att mallar och rutiner som tagits fram för investeringsprojekt i bolaget har
implementerats och tillämpas för ÖVAR-projektet.

Att säkerställa rätt kompetens i projektorganisationen anges i bolagets interna dokument som
avgörande för att investeringsprojekt ska genomföras med efterfrågat resultat. För
ÖVAR-projektet har erfaren projektledare, biträdande projektledare och investeringscontroller
rekryterats. Vidare framgår av upphandlingsunderlag att kompetens hos nyckelfunktioner hos
partneringentreprenör var ett prioriterat utvärderingskriterium vid upphandling. Det vinnande
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anbudet hade högst poäng avseende kompetens. Vidare har vi kunnat se att det finns en
framtagen tydlig struktur för riskhanteringsarbete hos upphandlad partneringentreprenör.

Revisionsfråga 3: Uppföljning, utvärdering och rapportering
Sker uppföljning, utvärdering och rapportering i tillräcklig omfattning?

Iakttagelser
Bolagsövergripande
Styrgrupp
Enligt dokumentet Rollerna i projektstyrning ska en styrgrupp finnas för projekt som ett led i
bolagets styrning av projekt. Antalet medlemmar i styrgruppen kan enligt dokumentet variera från
två till fem personer. Styrgruppens mandat inkluderar:
● Att verifiera och fastställa direktiv, planer och budget gjorda av projektledaren/projektteamet.
● Godkänner och styr vid eventuella ändringar.
● Ansvarig att kontrollera och styra med avseende på resurser och innehåll
● Bedömer resultat och beslutar om projektet fortsättning

Vi har tagit del av mall för styrgruppmötens agenda och protokoll.

Det framgår emellertid inte tydligt i riktlinjer att uppföljning av riskhantering ska ske vid
styrgruppsmöten. I samband med sakgranskning tydliggörs däremot att det i TG-mallar 1-4 ingår
att arbetet med riskanalyser ska presenteras i samband med TG-möte.

Uppföljning till ledningsgruppen
Ledningsgruppen träffas på veckobasis och i ledningsgruppen ingår:  VD, bolagsjurist, strateg,
ekonomi- och hr- chef, verksamhetsstöd, kundrelationer, chef VA-försörjning, chef VA-utbyggnad
och Avfall. Det finns inte tydligt angivet i riktlinjer hur uppföljning av investeringsprojekt ska göras
till ledningsgruppen. Avseende riskanalyser finns vissa beskrivningar inom ramen för
ledningsgruppens roll i pulsa-arbetet men det är inte tydligt hur eller med vilken frekvens
riskanalyser för enskilda större investeringsprojekt ska behandlas av ledningsgruppen. Det har i
intervju framförts att uppföljning av projektrisker sker på avdelningsnivå inom ramen för pulsa på
veckobasis. Det uppges även att avvikelser och risker från dessa avdelningsvisa
pulsa-uppföljningar kan lyftas upp på ledningsnivå veckovis utifrån bedömt behov.

Rapportering och uppföljning till bolagsstyrelser
Det är inte fastställt i ett årshjul eller dokumenterade riktlinjer/rutin hur uppföljning av arbete med
identifierade risker under kommande år ska göras till styrelsen i Roslagsvatten AB eller
styrelserna i respektive dotterbolag.

I intervju beskrivs att bolagsstyrelsen i Roslagsvatten AB inte har medverkat i framtagande av
den bolags-/koncernövergripande riskanalys som beskrivits under revisionsfråga 1 och 2 ovan. I
intervju beskrivs att resultat av genomförd bolags-/koncernövergripande riskanalys samt de mest
väsentliga aktiviteterna för att åtgärda identifierade risker planeras att presenteras för
bolagsstyrelsen.

Överlag beskrivs i intervju att det är bolagets ledning som är drivande i beslut om vad som ska
rapporteras till Roslagsvatten AB:s och dotterbolagens styrelser. Det beskrivs finnas viss
diskrepans avseende hur mycket återrapportering som efterfrågas mellan styrelser i de olika
dotterbolagen. Kravställande avseende vilken återrapportering som begärs av styrelserna i
Roslagsvatten-koncernen beskrivs delvis vara personberoende. De intervjuade menar emellertid
att den rapportering som lämnas till respektive styrelse i regel är lik i omfattning och innehåll. En
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utmaning härvidlag beskrivs vara att hålla återrapportering på en tillräcklig detaljeringsnivå för att
undvika alltför långa och omfattande styrelsemöten.

Respektive styrelse kan adjungerad en tjänsteperson. Denne kan ha teknisk-, VA- eller någon
annan kompetens. För Roslagsvatten AB är det en tidigare VD för olika bolag inom VA-sektorn. I
respektive dotterbolags styrelse är det i regel samhällsbyggnadschef eller motsvarande från
kommun. Närvaron av dessa adjungerade tjänstepersoner vid styrelsemöten beskrivs dock i
intervju variera.

Protokollgenomgångar avseende år 2020 och år 2021 per oktober har genomförts för
Roslagsvatten ABs-, Österåkervatten ABs- samt Vaxholmsvatten ABs styrelser. Av genomförd
protokollgenomgång avseende Roslagsvatten AB:s, Österåkervatten AB:s samt Vaxholmsvatten
AB:s styrelser framgår att bolagsstyrelserna generellt tar del av liknande uppföljnings- och
informationsärenden. I intervju beskrivs vidare att punkter avseende ekonomi och VD-information
i regel innehåller samma information med undantaget att Roslagsvatten AB:s styrelse hanterar
mer personalrelaterade frågor och gemensamma policys.

Respektive bolagsstyrelse får löpande del av uppföljning avseende ekonomi. I redovisningen
redovisas periodutfall, prognos, budget och avvikelse både för Roslagsvatten AB samlat och
prognos för helårsresultat per dotterbolag. Vidare delges styrelserna uppföljning av bolagets
balansräkning per uppföljningstillfälle  och i jämförelse med tidigare år. Även koncernens och
respektive bolags soliditet redovisas i förhållande till fastställt soliditetsmål och en uppföljning
redovisningavseende koncernens lån. Därtill har vi noterat att Roslagsvatten AB:s styrelse
2020-12-03 § 43 tog del av redovisning över bolagets arbete med frågan om finansiering av stora
projekt. Den ordinarie ekonomiska redovisningen av pågående investeringar till styrelsen är dock
inte redovisad på objektsnivå.

Vi har inte i något protokoll kunnat se att bolagsstyrelserna tar del av särskild återrapportering
avseende risker kopplade till bolagets verksamhet övergripande eller kopplat till ett pågående
investeringsprojekt.

En återkommande punkt vid sammanträden är VD informerar. Under denna punkt delges
styrelserna löpande information om stora projekt som pågår i moderbolaget/dotterbolagen för
utökad kapacitet för avloppsrening i kommunerna. Denna information berör både interna
utvecklingsprojekt inom Roslagsvatten AB:s organisation och pågående investeringsprojekt för
att få tillstånd en ökad avloppsreningskapacitet i de kommuner som Roslagsvatten AB koncernen
är verksam i.

I intervju beskrivs att bolagsstyrelserna överlag upplevs nöjda med den rapportering de får del
av. År 2022 planerar bolagsledningen i Roslagsvatten AB att införa ett “Nöjd Ledamot Index
(NLI)” för respektive bolagsstyelse i koncernen. Index ska mäta om styrelseledamöterna upplever
att de får rätt information och om den presenteras på ett bra sätt. Detta initiativ beskrivs i intervju
ha delgetts Roslagsvatten AB:s styrelse vid styrelsemöte i november 2021 och tagits emot
positivt av styrelsen.

ÖVAR-projektet
Styrgrupper
Två styrgrupper finns avseende ÖVAR-projektet enligt intervju. En styrgrupp avser
planeringsfasen och sammanträder cirka 1 gång i månaden. I denna styrgrupp ingår endast
representanter från Roslagsvatten AB. Denna styrgrupp innehåller både funktioner från
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Roslagsvatten ABs ledningsgrupp och från ÖVAR-projektet. Av erhållna styrgruppsprotokoll
framgår att styrgruppens möten har en fast agenda.

Den andra styrgruppen är en partneringstyrgrupp (PSG) som upprättats efter upphandling av
partnerningentreprenör. Denna styrgrupps första sammanträde hölls 2021-08-25. Styrgrgrupp
inkluderar VD och ekonomi- och HR-chef från Roslagsvatten AB samt Produktionschef
Infrastructure och entreprenörens ombud från partneringentreprenörens organisation.
Styrgruppen träffas cirka 1 gång i månaden. Av erhållna styrgruppsprotokoll framgår att
styrgruppens möten, i likhet med den andra styrgruppen, har en fast agenda.

Vi har i styrgruppsprotokoll inte kunnat se att risker systematiskt behandlats som en punkt under
styrgruppsmöten, varken i den Roslagsvatteninterna styrgruppen eller den gemensamma
styrgruppen med partneringentreprenör.

Uppföljning till ledningsgrupp
Ledningsgruppmöten protokollförs inte och vi har därför inte kunnat verifiera i vilken omfattning
ÖVAR-projektet har behandlats vid dessa möten, varken övergripande eller med särskilt
hänseende till riskanalyser.

Uppföljning till bolagsstyrelser
Vi har kunnat se att information om ÖVAR-projektet delges styrelsen i majoriteten av de
styrelseprotokoll vi har tagit del av. Återrapportering inom ramen för VD:s information under
styrgruppsmöten avser i flertalet fall ÖVAR-projektet. Dock anser vi att en mer tydlig struktur av
redovisningen av projektet inklusive ekonomi och riskanalys saknas.

Bedömning revisionsfråga 3
Sker uppföljning, utvärdering och rapportering i tillräcklig omfattning?

Delvis.

Det saknas tydliga och tillräckliga riktlinjer avseende hur uppföljning av riskhantering och
åtgärder ska ske till styrgrupper, ledningsgrupp och styrelser. Detta avser både hur uppföljningen
ska se ut och med vilken frekvens uppföljningen ska utföras. Vi konstaterar att styrelserna inte
har fastställt ett årshjul eller motsvarande för vilken typ av uppföljning styrelserna ska få till sig
under verksamhetsåret. Uppföljning till styrgrupper, ledningsgrupp och styrelser beskrivs ske
utifrån vilka frågor som är aktuella.

Av genomförd protokollgenomgång framgår att bolagsstyrelser i Vaxholmsvatten AB,
Österåkervatten AB och Roslagsvatten AB tar löpande del av information om pågående större
investeringsprojekt, framförallt ÖVAR-projektet inom ramen för VD-information. Vidare tar
styrelserna löpande del av återrapportering av koncernens och respektive dotterbolags
ekonomiska utfall och prognos. Däremot kan vi inte se att pågående större investeringsprojekt
redovisas på objektnivå till styrelsen inom ramen för den ordinarie ekonomiska uppföljningen.

Ledningsgruppmöten protokollförs inte och vi har därför inte kunnat verifiera i vilken omfattning
ÖVAR-projektet har behandlats vid dessa möten, varken övergripande eller med särskilt
hänseende till riskanalyser.

Det finns upprättade styrgrupper för ÖVAR-projektet i enlighet med fastställd rutin. Ingen separat
återrapportering av arbete med bolagsövergripande risker eller risker kopplade till pågående
investeringsprojekt noteras i styrgruppsprotokoll.

Rutin för hur återrapportering avseende detta ska hanteras framöver är heller inte fastställd vid
tid för granskning.

15



Samlad bedömning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda lekmannarevisorerna i Roslagsvatten AB genomfört
en granskning av bolagets arbete med riskhantering avseende större investeringsprojekt.
Granskningens syfte är att pröva om bolagets arbete med riskhantering avseende större
investeringsprojekt bedrivs med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att bolaget arbete med riskhantering
avseende större investeringsprojekt inte helt bedrivs med tillräcklig intern kontroll.

Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi styrelsen i Roslagsvatten AB att:

● Säkerställa att ett projektstyrningsverktyg upphandlas och implementeras.

● Försäkra sig om att handlingsplaner för att hantera identifierade bolagsövergripande risker
tas fram.

● Tillse att ett årshjul för återrapportering till bolagsstyrelsen tas fram, detta för att säkerställa
att man tar del av ändamålsenlig information. I detta årshjul kan återrapportering av arbete
med bolagsövergripande risker med fördel ingå.

● Tillse att en struktur för löpande återrapportering av status för större investeringsprojekt tas
fram och implementeras. I denna struktur kan återrapportering av risker och hur dessa
planeras att hanteras med fördel ingå.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga Bedömning

1. Arbetar bolaget
systematiskt med
identifiering,
inventering, analys
och bedömning av
olika former av
risker?

Ja
En bolagsövergripande riskanalys har genomförts
under hösten år 2021.
Riskhantering ingår som en del i bolagets
arbetssätt Pulsa. En särskild instruktion finns
avseende hur Pulsa ska hanteras i projektarbete.
Arbetssättet har använts i ÖVAR-projektet.
Riskanalys och dokumentation av risker enligt
konsekvens och sannolikhet ingår i Roslagsvatten
ABs projektstyrningsverktyg. Riskanalyser har
gjorts avseende ÖVAR projektet, både i
förstudiefasen och en uppdaterad analys när
beslut om att gå vidare med upphandling och
förprojektering fattats. Vi noterar att det i
stöddokument avseende riskanalys inte anges
tydligt gränsvärde för när en risk kräver att specifik
åtgärd tas fram.
Ett omfattande förstudiearbete har genomförts
avseende ÖVAR-projektet. Risker var en av
parametrarna som olika lokaliserings- och
teknikval för det nya reningsverket utvärderades
mot.

2. Upprättas och
beslutas om
handlingsplaner och
åtgärder för att om
möjligt reducera eller
eliminera risker?

Ja
Att adressera risker identifierade inom
investeringsprojekt ingår som del i bolagets
projektmodell och framtaget projektverktyg. Vi kan
konstatera att mallar och rutiner som tagits fram för
investeringsprojekt i bolaget har implementerats
och tillämpas för ÖVAR-projektet.
För ÖVAR-projektet har erfaren projektledare,
biträdande projektledare och investeringscontroller
rekryterats. Vidare framgår av
upphandlingsunderlag att kompetens hos
nyckelfunktioner hos partneringentreprenad var ett
prioriterat utvärderingskriterium vid upphandling.
Det vinnande anbudet hade högst poäng
avseende kompetens. Vidare har vi kunnat se att
det finns en framtagen tydlig struktur för
riskhanteringsarbete hos upphandlad
partneringentreprenör.
Vi noterar att bolaget vid tid för granskning saknar
ett externt upphandlade projektstyrningsverktyg.
Upphandling av ett sådant verktyg beskrivs vara
pågående.
Handlingsplaner med åtgärder kopplade till den
bolagsövergripande riskanalysen som
genomfördes under oktober 2021 ännu inte har
hunnit arbetas fram vid tiden för granskningen.
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3. Sker uppföljning,
utvärdering och
rapportering i
tillräcklig omfattning?

Delvis
Det saknas tydliga och tillräckliga riktlinjer
avseende hur uppföljning av riskhantering och
åtgärder ska ske till styrgrupper, ledningsgrupp och
styrelser. Vi konstaterar att styrelserna inte har
fastställt ett årshjul eller motsvarande för vilken typ
av uppföljning styrelserna ska få till sig under
verksamhetsåret. Uppföljning till styrgrupper,
ledningsgrupp och styrelser beskrivs ske utifrån
vilka frågor som är aktuella.
Av genomförd protokollgenomgång framgår att
bolagsstyrelser i Vaxholmsvatten AB,
Österåkervatten AB och Roslagsvatten AB tar
löpande del av information om pågående större
investeringsprojekt, framförallt ÖVAR-projektet
inom ramen för VD-information. Vidare tar
styrelserna löpande del av återrapportering av
koncernens och respektive dotterbolags
ekonomiska utfall och prognos. Däremot kan vi
inte se att pågående större investeringsprojekt
redovisas på objektnivå till styrelsen inom ramen
för den ordinarie ekonomiska uppföljningen.
Ledningsgruppmöten protokollförs inte och vi har
därför inte kunnat verifiera i vilken omfattning
ÖVAR-projektet har behandlats vid dessa möten,
varken övergripande eller med särskilt hänseende
till riskanalyser.
Det finns upprättade styrgrupper för
ÖVAR-projektet i enlighet med fastställd rutin.
Ingen separat återrapportering av arbete med
bolagsövergripande risker eller risker kopplade till
pågående investeringsprojekt noteras i
styrgruppsprotokoll.

18



Bilagor
Bilaga 1 - Styrande och stödjande dokument
Erhållna styrande och stödjande dokument inom ramen för granskningen:

● Roller i projektstyrning, fastställt på tjänstemannanivå
● Rollerna i projektarbetet, fastställt på tjänstemannanivå
● Mall Riskanalys Roslagsvatten, fastställt på tjänstemannanivå
● Projektmodellen, fastställt på tjänstemannanivå
● Instruktion Riskanalys, fastställt på tjänstemannanivå
● Instruktion Lessons Leardned, fastställt på tjänstemannanivå
● Kompetenskrav, fastställt på tjänstemannanivå
● Kompetens utvärdering, fastställt på tjänstemannanivå
● Att Pulsa på Roslagsvatten Ver 0.22, fastställt på tjänstemannanivå
● Mall Agenda TG0 Byggprojekt, fastställt på tjänstemannanivå
● Mall Agenda TG1 Byggprojekt, fastställt på tjänstemannanivå
● Mall Agenda TG2 Byggprojekt, fastställt på tjänstemannanivå
● Mall Agenda TG3 Byggprojekt, fastställt på tjänstemannanivå
● Mall Agenda TG4 Byggprojekt, fastställt på tjänstemannanivå
● Mall Agenda TG5 Byggprojekt, fastställt på tjänstemannanivå
● Mall Agenda TG6 Byggprojekt, fastställt på tjänstemannanivå

Bilaga 2 Ny bolagsstruktur - NYAB/ÖVAR AB
Ett pågående ärende som återrapporteras till respektive bolagsstyrelse under 2020 och 2021 är
skapandet av ett nytt bolag (NYAB) vilket är ett dotterbolag till Österåkervatten AB och
Vaxholmsvatten AB. Det nya bolaget ska förvalta det nya avloppsreningsverket i Margretelund.

Av årsredovisningar för Österåkervatten AB år 2020 framgår att kommunfullmäktige i Österåker
under 2020 fattade beslut att bygga ett nytt reningsverk på befintlig plats i Margretelund. Av
årsredovisning för Vaxholmsvatten AB framgår att Vaxholmsvatten ABs styrelse under året fattat
inriktingsbeslut om sammarbete med Österåkervatten AB avseende det nya reningsverket. Både
kommunfullmäktige i Österåkers- och Vaxholms kommuner samt styrelserna i Österåkervatten
AB och Vaxholmsvatten AB har vidare under april-juni år 2021 beslutat att godkänna föreslagen
ny bolagsstruktur (skapandet av NYAB). Per granskningstillfället, november 2021, är det nya
bolaget som nu heter ÖVAR AB registrerat för moms och F-skatt men har inte haft några
transaktioner ännu.
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2021-12-09

Henrik Fagerlind Jesper Häggman
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av lekmannarevisorerna i Roslagsvatten AB enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 8 september 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del
av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Lekmannarevisorn
i Vaxholmsvatten Aktiebolag

Till kommunfullmäktige i Vaxholm

Till årsstämman i Vaxholmsvatten Aktiebolag,
org nr 556483-2987

Granskningsrapport för år 2021

Jag, av fullmäktige utsedd lekmannarevisor, har granskat
Vaxholmsvatten Aktiebolags verksamhet. Jag har biträtts av PwC i min granskning.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning,
ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att
granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges
uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har jag träffat bolagets verkställande ledning vid två tillfällen för att informera mig om
utvecklingen i verksamheten. Jag har även vid två tillfällen träffat bolagets auktoriserade revisor för
att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Jag har gått igenom
styrelseprotokoll och andra väsentliga styrdokument.

Under året har en fördjupad granskning genomförts av Roslagsvatten AB:s riskhantering med
fokus på större investeringsprojekt och särskilt investeringsprojektet nytt reningsverk i
Margaretelund, det så kallade ÖVAR-projektet. Granskning har visat att bolaget har ett arbetssätt
samt mallar och rutiner där identifiering och hantering av risker ingår. Arbetssättet är anpassat för
projektarbete och har tillämpats för ÖVAR-projektet. Bolaget bedöms ha agerat proaktivt för att
säkerställa nyckelkompetenser inom såväl egen som den upphandlade entreprenörens
organisation avseende projektet. Av granskningen framgår däremot att det saknas tydliga och
tillräckliga riktlinjer avseende hur uppföljning av riskhantering och åtgärder ska ske till styrgrupper,
ledningsgrupp och styrelse. Vidare framgår att styrelsen inte har fastställt ett årshjul eller
motsvarande som reglerar vilken uppföljning styrelserna ska få under verksamhetsåret. Större
pågående investeringsprojekt redovisas inte på objektnivå till styrelsen inom ramen för den
löpande ekonomiska uppföljningen. Ett antal rekommendationer till styrelsen i Roslagsvatten AB
lämnades i samband med granskningen, vilka jag har för avsikt att följa upp kommande år.

Under året har även en grundläggande granskning genomförts för Vaxholmsvatten Aktiebolag.
Granskningen omfattar uppföljning av respektive bolags affärsplan och budget, rapportering till
styrelsen och utvärdering av bolagets resultat i förhållande till mål för verksamhet och ekonomi.
Granskningen visar att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillräckligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll. Ett utvecklingsområde identifieras
avseende bolagets målarbete där jag rekommenderar att bolaget också fastställer årliga målvärden
för de nyckeltal som används för att utvärdera mål för bolaget verksamhet. Jag förutsätter vidare
att bolaget fortsätter utveckla framtagna nyckeltal och jämförelser med andra VA-huvudmän och i
det beaktar och inkluderar nyckeltal avseende kundnöjdhet.
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Under året har jag kommunicerat med styrelsen angående behovet att upprätta en
bolagsstyrningsrapport. En sådan rapportering ser jag som ett viktigt verktyg för en ändamålsenlig
ägarstyrning och som underlag för en god dialog mellan ägare och bolag. Rapporten ger också en
ökad transparens för såväl bolagets kunder som den intresserade allmänheten.
Bolagsstyrningsrapporten är särskilt motiverad i bolag som bedriver samhällsviktig verksamhet,
vilket Roslagsvatten AB och dess dotterbolag gör. Styrelsen har svarat att de inte har för avsikt att
utveckla en sådan rapport på eget initiativ. Jag uppmanar därför ägaren att ställa krav på styrelsen
att årligen överlämna en bolagsstyrningsrapport till ägaren.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll.

Den 4 april 2022

Anders Haglund

Av fullmäktige i Vaxholms stad utsedd lekmannarevisor

Till granskningsrapporten biläggs följande:
Revisionsrapport Grundläggande granskning 2021
Revisionsrapport Granskning av riskhantering med fokus på nytt reningsverk
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Vi bedömer att styrelsen i rimlig grad kan verifiera att dess 
förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021. Vi 
noterar däremot att Roslagsvatten AB koncernens mål för 
verksamheten är formulerat som ett strävansmål som utvärderas 
baserat på nyckeltal med målvärden för år 2024. Utfall för 
målvärden år 2021 är bättre än utfallet år 2020 för majoriteten av 
de 10 nyckeltalen. Att målvärden saknas för år 2021 försvårar 
däremot en fullständig utvärdering av bolagets måluppfyllelse ur 
ett verksamhetsperspektiv.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat efter finansiella poster är -0,6 MSEK, men mot 
resultatbudget är resultatet en positiv avvikelse om 2,6 mnkr. 

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

Grön Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:

● Att säkerställa att målvärden för respektive verksamhetsår fastställs för de nyckeltal mot vilka måluppfyllelse för 
Roslagsvatten ABs övergripande mål för verksamheten utvärderas.
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Bakgrund
Av lagstiftning och god revisionssed följer att kommunens revisorer årligen ska granska alla verkställande organ som 
bedriver kommunal verksamhet. 

Bolagsstyrelsen ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med ägarens uppdrag, lagar och föreskrifter. För att 
fullgöra uppdraget måste styrelsen 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
Lekmannarevisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 12 och aktiebolagslagen kapitel 10. Syftet med den 
översiktliga granskningen är att ge lekmannarevisionen ett underlag till uttalande i årlig granskningsrapport. Följande 
övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har bolagsstyrelsens 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 aktiebolagslagen 8:4 och följsamhet till mål och budget 2021.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I 
övrigt se “syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), 
gult (delvis) och röd (otillräckligt).

3

Inledning
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

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

Grön Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för 
Vaxholmsvatten AB fastställdes av styrelsen 
2020-08-25 § 38. 

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

Grön Se ovan. 

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

Grön Roslagsvatten koncernen fastställd år 2019 ett 
övergripande mål om att bli topp 5 av alla VA och 
avfallsbolag i Sverige om 5 år.   

Varje avdelning inom Roslagsvatten koncernen 
har sina egna mål.   

b) Finns mål formulerade för bolagets ekonomi? Grön Inga mål för bolagets ekonomi noteras i Budget 
och verksamhetsplan 2021-2023 för 
Vaxholmsvatten AB. Budgeterat resultat är att 
betrakta som mål för verksamhetens ekonomi. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Utfall mot budgeterat resultat är mätbart. Målet för 
verksamheten är formulerat som ett strävansmål 
över flera år. Nyckeltal är fastställda mot vilka 
målet utvärderas. Målvärden är dock endast 
fastställda per år 2024 och därmed saknas 
målvärden att utvärdera uppnådda resultat år 
2021 mot.  

Enligt uppgift fastställs avdelningsmål av 
respektive avdelning och uppföljning av målen 
sköts av respektive avdelning genom ett så kallat 
uppföljningsdokument.  



PwC
Vaxholmsvatten AB - Grundläggande granskning Mars 2022

5

Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Grön Rapporteringsrutin finns upprättad för 
Roslagsvatten AB. Denna rapporteringsrutin 
gäller enligt uppgift även för Vaxholmsvatten AB. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för 
verksamhet och ekonomi?

Grön Återrapportering bedöms fokusera på uppnådda 
resultat för verksamhet och ekonomi. 

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

Grön Information om arbete med 
Roslagsvatten-koncernens mål “Topp 5 om 5” 
delges styrelsen under året. Målet är ett 
strävansmål som löper t.o.m. 2024 och är ej 
uppnått år 2021. Däremot framgår inga väsentliga 
avvikelser i bolagets arbete för att uppnå 
koncernens mål och resultat för fastställda 
nyckeltal (totalt 10 stycken) är till övervägande del 
positiva. Särskilda åtgärder för att uppnå 
verksamhetsmål bedöms därmed inte nödvändiga 
för styrelsen att besluta om. Av genomförd 
protokollgenomgång framgår ej att styrelsen 
beslutar om särskilda åtgärder för att nå mål för 
verksamheten.  

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

Grön Bolaget uppvisar ett positivt resultat mot 
budgeterat resultat varför inga särskilda åtgärder 
är nödvändiga. 
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten? Grön Se svar fråga 4c ovan. Utfall för de nyckeltal som 
används för att utvärdera Roslagsvatten- 
koncernens mål “Topp 5 om 5” har en positiv 
utveckling år 2021 jämfört med år 2020 men 
uppnår inte målvärde för år 2024. 

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? Grön Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 
-0,6 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse 
mot budget om 2,6 mnkr. Bolagets underskottet 
bedöms vidare vara marginellt i förhållande till 
bolagets kostnadsram och omsättning. Vidare 
framgår av årsredovisning att bolaget har en 
balanserad avsättning för överavskrivningar 
gjorda tidigare år*. Årets negativa resultat bokas 
mot överavskrivningar från tidigare år. Denna 
hantering accepteras efter avstämning med 
auktoriserad revisor.

* Överavskrivningar från tidigare år avser positiva resultat som bolaget genererat tidigare och vilka använts för att göra ytterligare avskrivningar på bolagets 
anläggningstillgångar än de som ligger i plan. Kommunalt ägda VA-bolag ska leverera tjänster till självkostnadspris och över tid bör därför upparbetade 
överavskrivningar balanseras mot investeringar och eller driftunderskott. 
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom 
dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak 
till år 2021. I övrigt se “syfte och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av 
signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd 
(otillräckligt).

Inledning
Bakgrund

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

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten 
i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra 
uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, 
uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner 
tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att 
verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i 
revisionsberättelse. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har kommunstyrelsen och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar 
underlag för att bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt (3). 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges 
uppdrag i form av mål och budget 2021.
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021

Sammanfattning

Ändamålsenlighet

(Verksamhetsmässiga 
mål)

Ekonomiskt
tillfredsställande
(Ekonomiska mål samt
resultat)

Intern kontroll

(Styrning, kontroll och 
åtgärder)

Kommunstyrelsen GUL GRÖN GRÖN

Socialnämnden GUL GRÖN GRÖN

Barn- och 
utbildningsnämnden

GUL GUL  GRÖN

Nämnden för teknik, fritid 
och kultur

GUL GUL GRÖN

Stadsbyggnadsnämnden GUL GUL GRÖN
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021

Sammanfattning - Kommunstyrelsen

Granskningsområde Revisionell bedömning Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

GUL Kommunstyrelsen kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

GRÖN Kommunstyrelsen  kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt under år 2021. Resultat mot driftbudget: 0,5 mnkr (+0,7%). 

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

GRÖN Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år 
2021.
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021

Revisionsfrågor Revisionell 
bedömning Ev. noteringar

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

Mål och budget 2021 (KS 201029  §144)

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

Detaljbudget och upphandlingsplan 2021 (210204 §19)

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

Ja. Utgår från Agenda 2030, För målområde Kvalitet: 3 mål och 10 indikatorer. För målområde 
Livsmiljö: 4 mål och 7 indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Ja. Målet: Ekonomin är långsiktigt hållbar, med 1 tillhörande indikatorer.. “Resultatavvikelse i 
procent (%) av budget” 

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

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Centralt framtagna anvisningar för tertialrapport 1,tertialrapport 2 (delårsrapport) samt årsbokslut 
används.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Ja. I den uppföljning av måluppfyllelse (ekonomi och verksamhet) som görs under året redovisas 
en analys av aktiviteter och utveckling, däremot följs endast ett fåtal indikatorer upp löpande 
under året.  
I samband med att årsbokslutet för 2020 fanns ingen särskild åtgärdsplan för KS. Det  finns först 
i boklsutet 2021.

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

I boklsutet 2021 redovisar KS en åtgärdsplan som omfattar målet tillgänglighet, bemötande och 
service som följd av bristande måluppfyllelse. Riktlinjer för service respektive medborgardialog 
fastställdes i oktober 2021. Implementering av dessa kommer att fortsätta under 2022. De brister 
som noteras i bolsutet se 5 a..   

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

Ej 
tillämpligt

Kommunstyrelsen har prognostiserat en ekonomi i balans under året. 

Granskningsiakttagelser - Kommunstyrelsen
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Revisionsfrågor Revisionell 
bedömning Ev. noteringar

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

7 mål och 17 mätbara indikatorer har fastställts avseende kvalitet och livsmiljö. För målområde 
Kvalitet: 3 mål och 10 indikatorer. Livsmiljö: 4 mål och 7 indikatorer.

Sammantaget är 6 indikatorer helt uppfyllda medan 9 är delvis uppfyllda och två inte uppfyllda till 
någon del. Fem av indikatorerna visar en nedåtgående trend medan fyra en uppåtgående och 
åtta är oförändrade jämfört med föregående år.

De röda indikatorerna avser upplevd tillgänglighet och insyn, som även visar en nedåtgående 
eller oförändrad trend. Se 4c för vidtagna åtgärder.

Livsmiljö: Fyra (4) mål: 1) Gul 50%/Grön 50% 2) Gul 100% 3) Gul 50%/Grön 50% 4) Gul 
100% 
Kvalitet: Tre (3) mål, 1) Röd 50%/Gul 25%/Grön 25% 2) Gul 50%/Grön 50% 3) Grön 100%

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Ett  mål och en indikator har fastställts inom ekonomi. Indikatorn en resultatavvikelse på 0 % 
uppnås med den positiva resultatavvikelsen om 0,5 mnkr (+0,7%). 
Resultatavvikelsen i den underliggande verksamheten exklusive jämförelsestörande poster som 
består av exploateringsverksamheten 95,2 mnkr) samt utrangering av ett pågående projekt (-2,1) 
är positivt och uppgår till 0,5 mnkr.
Målet en hållbar ekonomi: Grön 100%

Granskningsiakttagelser - Kommunstyrelsen
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021

Sammanfattning - Socialnämnden

Granskningsområde Revisionell bedömning Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

GUL Socialnämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

GRÖN Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt under år 2021. Resultat mot driftbudget: +13,8 mnkr. Indikatorn 
resultatavvikelse budget visar dock en negativ trend. Vi noterar att indikatorerna för 
nettokostnaden för IFO och ÄO uppnås helt, medan samma indikator för 
LSS-verksamheten inte uppnås.

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

GRÖN Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år 
2021.
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021

Revisionsfrågor Revisionell 
bedömning Ev. noteringar

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

Mål och budget 2021 (Yttrande SN 200922 §67) 

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

Detaljbudget och upphandlingsplan 2021 (2021-02-16) § 9

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

Ja. Utgår från Agenda 2030, För målområde Kvalitet: 3 mål och 6 indikatorer. För målområde 
Livsmiljö:1 mål och 3 indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Ja. Målet: Ekonomin är långsiktigt hållbar, med 4 tillhörande indikatorer. 

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

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Centralt framtagna anvisningar för tertialrapport 1, tertialrapport 2 (delårsrapport) samt årsbokslut 
används.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Ja, framgår av den analys som görs av måluppfyllelsen i T1, T2 samt bokslut. Redan i samband 
med att årsbokslutet 2020 behandlas av nämnden finns särskild åtgärdsplan framtagen för de 
mål/indikatorer som inte uppnås. Åtgärdsplanen delges kommunstyrelsen och följs därefter upp i 
samband med tertialrapportering till nämnden under året.

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

Delvis.I åtgärdsplanen som beslutas i samband med boklsutet 2020 beskrivs vilka åtgärder som 
planeras att vidtas. Samtliga verksamhetsmål har inte uppnåtts under året och ytterligare 
åtgärder planeras för 2022. I uppföljning av åtgärdsplanen i boklsutet 2021 redovisas förklaringar 
till den bristande måluppfyllelsen. Åtgärderna har dock inte varit tillräckliga.

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

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

Granskningsiakttagelser - Socialnämnden
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021

Granskningsiakttagelser - Socialnämnden

Revisionsfrågor Revisionell 
bedömning Ev. noteringar

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

Delvis. 4 mål och 9  mätbara indikatorer har fastställts avseende kvalitet och livsmiljö. 
Av indikatorerna (9) är 4 gröna/uppnås, 2 gula/delvis och 3 röda dvs uppnås inte till 
någon del. För 7 av indikatorerna redovisas en oförändrad eller positiv 
trend/utveckling. För 2 indikatorer redovisas en försämring och omfattar aktualiesring 
efter avslutatd utredning eller insats. 

De mål/indikatorer som inte uppnås avser vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd och brukarnöjdheten i äldreomsorgens särskilda boenden samt 
utredningstiden för barn och unga.Nämnden har dock uttryckt att indikatorn 
avseende långvarigt biståndsberoende slår fel. och upplevs som missvisande.
Nämndens åtgärdsplan omfattar aktiviteter för att komma till rätta med detta men har 
inte fått avsedd effekt under året. Arbetet fortgår enligt belsutad åtgärdsplan 2022. 

Livsmiljö: Ett (1) mål. Röd 33%/Gul 33%/Grön 33%
Kvalitet: Tre (3) mål, 1) Röd 67%/Grön 33% 2) Grön 100% 
3) Grön 100%

b) Når nämnden uppsatta mål 
för ekonomin?

1 mål och 4 indikatorer har fastställts inom ekonomi. 
(75% grönt och 25% röd). Nettokostnadsavvikelse uppnås för IFO och  ÄO men inte 
LSS (rött). Indikatorn en resultatavvikelse på 0 % uppnås med den positiva 
budgetavvikelsen om 13,8 mnkr (+7,2 %).

Resultatet förklaras främst av lägre volymer av externa köp av särskilt boende och 
lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och kostnader barn och unga samt 
projektmedel som inte nyttjats..

Målet en hållbar ekonomi: Röd 25% och Grön 75% 
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021

Sammanfattning - Barn- och utbildningsnämnden

Granskningsområde Revisionell bedömning Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

GUL Barn- och utbildningsnämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning 
utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

GUL Nämnden kan delvis verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt under år 2021. Resultat mot driftbudget: +3,9 mnkr exklusive 
volymöverskott främst avseende förskoleverksamheten, är resultatet +0,3 mnkr.

Trots att målet med budgetföljsamhet klaras för året så klarar nämnden inte två av de 
målsättningar som avser nettokostnaden för kärnverksamheten (grundskola och 
förskola). 

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

GRÖN Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år 
2021. har under året fortsatt arbete med åtgärder som framgår av den plan som 
nämnden tog fram som ett särskilt uppdrag från kommunstyrelsen (200402 §48 KS) att 
ta fram åtgärder för att nå en budget i balans. Av årets åtgärdsplan framgår att 
nämnden fortsatt arbetet med åtgärder.

Rekommendation
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● En  tydlig åtgärdsplan tas fram med en konsekvensanalys som omfattar såväl ekonomisk effekt som den verksamhetsmässiga. Åtgärdens 
beslutas av nämnd och följs upp och analyseras under året i syfte att bedöma att tillräcklig åtgärder vidtas så att avsedd effekt uppnås.
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Revisionsfrågor Revisionell 
bedömning Ev. noteringar

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

Mål och budget 2021 (BUN 200928 § 72, 201009 § 82, 201019 §84)

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

Detaljbudget och upphandlingsplan 2021-2022 (210208 §5)

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

Ja. Utgår från Agenda 2030, För målområde Kvalitet: 2 mål och 6 indikatorer. För målområde 
Livsmiljö:2 mål och 4 indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Ja. Målet: Ekonomin är långsiktigt hållbar, med 4 tillhörande indikatorer. 

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

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Centralt framtagna anvisningar för tertialrapport 1,tertialrapport 2 (delårsrapport) samt årsbokslut 
används.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Ja, framgår av den analys som görs av måluppfyllelsen i T1, T2 samt bokslut. I samband med att 
årsbokslutet 2020 behandlas av nämnden finns särskild åtgärdsplan framtagen för de 
mål/indikatorer som inte uppnås. Åtgärdsplanen delges kommunstyrelsen och följs därefter upp i 
samband med tertialrapportering till nämnden under året.

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

Delvis.I åtgärdsplanen som beslutas i samband med boklsutet 2020 beskrivs vilka åtgärder som 
planeras att vidtas. Samtliga verksamhetsmål har inte uppnåtts under året och ytterligare åtgärder 
planeras för 2022.  I uppföljning av åtgärdsplanen i boklsutet 2021 redovisas förklaringar till den 
bristande måluppfyllelsen. Åtgärderna har dock inte varit tillräckliga.

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

Delvis. Resultat mot driftbudget: 0,3 mnkr, efter korrigering för volymförändringar (innan -0,8 mnkr). 
Nämnden har prognostiserat mindre överskott under året 2 mnkr T1 och 1 mnkr T2.mnkr. 
Indikatorerna (nettokostnad) för grundskola och förskola uppnås inte. Arbete har fortgått med att 
vidta åtgärder som bl a omfattar nedläggning av förskolor. Effekt först 2022. Vidtagna åtgärder för 
året har inte varit tillräckliga. 

Granskningsiakttagelser - Barn- och utbildningsnämnden

1§
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021

Granskningsiakttagelser - Barn-och utbildningsnämnden
Revisionsfrågor Revisionell 

bedömning Ev. noteringar

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

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

Nio indikatorer är helt uppfyllda medan en är delvis. Sju av indikatorerna visar på en 
positiv trend medan en är oförändrad och två nedåtgående. Den indikator som delvis 
uppnås avser trygghet i skolan, men redovisar en positiv trend. De två indikatorer 
som uppnås men visar en nedåtgående trend avser kunskapsmål och meritvärde i 
grundskolan. Ingen indikator är röd dvs inte uppfylld till någon del.

Livsmiljö: Två (2) mål,  1) Gul 33%/Grön 67% 2) Grön 100%
Kvalitet: Två (2) mål, 1) Grön 100% 2) Grön 100%

b) Når nämnden uppsatta mål 
för ekonomin?

Ett mål och 4 indikatorer har fastställts inom ekonomi  (50% grönt och 50% rött), 
negativa avvikelse inom förskola och grundskola. 
Arbetet med de åtgärder som nämnden fick i uppdrag av KS att ta fram redan 2020 
har nämnden fortsatt att att arbeta med under året. Se fråga 4c. Indikatorn en 
resultatavvikelse på 0 % uppnås med den positiva budgetavvikelsen om 0,3 mnkr 
(+1,1%).

Fastställd åtgärdsplan omfattar ett antal aktiviteter för att nå en budget  i balans. 
Åtgärder har vidtagits under året i form av Åtgärdsplan 2020, som omfattar ett antal 
aktiviteter för att nå en budget  i balans: bl a organisationsöversyn och översyn av  
lokalbehov. Planen omfattade däremot inte någon beskrivning av vilken effekt dessa 
bedöms få. Åtgärderna har inte varit tillräckliga under 2021, vilket förklaras av att 
åtgärder vidtagits under 2021 men som får effekt först 2022.

Målet en hållbar ekonomi: Röd 50% och Grön 50% 
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021

Sammanfattning - Nämnden för teknik, fritid och kultur

Granskningsområde Revisionell bedömning Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

GUL Nämnden för teknik, fritid och kultur kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning 
utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

GUL Nämnden kan delvis verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt under år 2021. Resultat mot driftbudget: +0,9 mnkr. Överskottet 
förklaras av satsningar som inte genomförts enligt plan som exempelvis ett nytt 
bibliotek. Överskott synes mot den bakgrunden vara rimligt. 

Däremot uppnås inte indikatorerna avseende kvadratmeterkostnad för löpande skötsel 
och felavhjälpande underhåll (fastighet) eller den som avser vakansgrad i lokaler. 
Indikatorn om underhåll visar även en negativ trend.

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

GRÖN Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år 
2021.
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Revisionsfrågor Revisionell 
bedömning Ev. noteringar

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

Mål och budget 2021 (TFK 200924 §53)

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

Detaljbudget och upphandlingsplan 2021-2022 (210218 §4)

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

Ja. Utgår från Agenda 2030, För målområde Kvalitet: 2 mål och 5 indikatorer. För målområde 
Livsmiljö:3 mål och 6 indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Ja. Målet: Ekonomin är långsiktigt hållbar, med 3 tillhörande indikatorer. 

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

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Centralt framtagna anvisningar för tertialrapport 1,tertialrapport 2 (delårsrapport) samt årsbokslut 
används.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Ja, framgår av den analys som görs av måluppfyllelsen i T1, T2 samt bokslut. Vi noterar att det 
för året (2021) finns åtgärdsplaner framtagna i T1 resp T2 men ingen omfattar TFK.

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

Ja. I den uppföljning av måluppfyllelse (ekonomi och verksamhet) som görs under året redovisas 
en analys av aktiviteter och utveckling, däremot följs endast ett fåtal indikatorer upp löpande 
under året. I samband med att årsbokslutet för 2020 fanns ingen särskild åtgärdsplan för 
nämnden.. 

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

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

Granskningsiakttagelser - Nämnden för teknik, fritid och 
kultur
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Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021

Granskningsiakttagelser - Nämnden för teknik, fritid och 
kultur
Revisionsfrågor Revisionell 

bedömning Ev. noteringar

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

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

Sju indikatorer är helt uppfyllda med en positiv trend för två och oförändrad för fem. För 
de fyra indikatorerna delvis uppnås/gula visar två en uppåtgående trend och två en 
oförändrad. Ingen indikator är röd dvs inte uppfylld till någon del.

Livsmiljö:Tre (3) mål, 1) Grön 100% 2) Grön 100% 3) Grön 100%
Kvalitet: Två (2) mål, 1) Gul 75%/Grön 25% 2) 100% Gul

b) Når nämnden uppsatta mål 
för ekonomin?

Ett  mål och tre indikator har fastställts inom ekonomi.
 
Indikatorn en resultatavvikelse på 0 % uppnås med den positiva budgetavvikelsen om 0,9 
mnkr (+1,7 %). Överskottet förklaras av satsningar som inte genomförts enligt plan som 
exempelvis ett nytt bibliotek. Överskott synes mot den bakgrunden vara rimligt. 

Indikatorerna avseende underhåll respektive vakansgrad i lokaler uppnås delvis. .

Målet en hållbar ekonomi: Gul 67% och Grön 33% 
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Sammanfattning - Stadsbyggnadsnämnden

Granskningsområde Revisionell bedömning Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

GUL Stadsbyggnadsnämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

GUL Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt under år 2021. Resultat mot driftbudget: -0,8 mnkr (-11%). 
Underskottet förklaras i huvudsak på att bygglovsavgifter reducerats till följd av långa 
handläggningstider, samtidigt har nämnde fått tilläggsbudget för ytterligare 
tjänster/lönekostnader. Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten uppnås i 
år.

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

GRÖN Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år 
2020. Vi noterar dock att åtgärder vidtas men dessa har inte gett avsedd effekt under 
året. Nämnden fick ett  särskilt uppdrag från kommunstyrelsen (200402 §48 KS) att ta 
fram åtgärder för att nå en budget i balans. Åtgärds fastställdes i SBN (200429 §27). 
Vidare har SBN tagits åtgärdsplan i samband med bokslut 2021. Vi ser dock att dessa 
åtgärdsplaner kan utvecklas, se rekommendation nedan.

Rekommendation
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Vid prognostiserade underskott bör en tydlig åtgärdsplan tas fram med en konsekvensanalys som omfattar såväl ekonomisk effekt  som den 
verksamhetsmässiga. Åtgärdens beslutas av nämnd och följs upp och analyseras under året  i syfte att bedöma att tillräcklig åtgärder vidtas så 
att avsedd effekt uppnås.
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Revisionsfrågor Revisionell 
bedömning Ev. noteringar

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

Mål och budget 2021 (SBN 200923 § 72) Tillägg i beslut/mål och budget att nämnden inte kan 
utföra myndighetsutövning på tillfredsställande sätt med tilldelad budget och önskar e tillfällig 
resursförstärkning för att nå en lägre ärendebalans.Vidare menar nämnden att det osäkra läget 
kring intäkter för tillsynsverksamheten understryker behovet av en resursförstärkning. Nämnden 
föreslår KS att tillstyrka KF att besluta om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10 
% förändring, delegeras till SBN. Budget utökad med 1,5 mnkr netto (från 5,9 mnkr till 7,4 mnkr).

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

Detaljbudget och upphandlingsplan 2021-2022 (SBN 210217 §12)

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

Ja. Utgår från Agenda 2030, För målområde Kvalitet: 2 mål och 4 indikatorer. För målområde 
Livsmiljö:1 mål och 1 indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Ja. Målet: Ekonomin är långsiktigt hållbar, med 2 tillhörande indikatorer. 

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

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Centralt framtagna anvisningar för tertialrapport 1,tertialrapport 2 (delårsrapport) samt årsbokslut 
används.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse 
och resultat?

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

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

Ja, åtgärdsplan T1, T2 samt bokslut. Åtgärder avseende bygglovsprocessen samt för att få 
ekonomin i balans finns i den åtgärdsplan nämnden tagit fram. I uppföljning av åtgärdsplanen i 
boklsutet 2021 redovisas förklaringar till den bristande måluppfyllelsen. Åtgärderna har dock inte 
varit tillräckliga.

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

Nämnden har prognostiserat negativ budgetavvikelser under året. Vidtagna åtgärder har inte gett 
full effekt. 

Granskningsiakttagelser - Stadsbyggnadsnämnden
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Granskningsiakttagelser - Stadsbyggnadsnämnden

Revisionsfrågor Revisionell 
bedömning Ev. noteringar

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

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

Tre av indikatorerna är gula/uppnås delvis medan en indikator är röd/inte uppnås och 
en är grön/uppnås. De som delvis uppnås redovisar dock en uppåtgående trend. 
Medan de som är röd respektive grön som avser handläggningstiderna redovisar en 
negativ trend.

I den åtgärdsplan som nämnden beslutat ingår aktiviteter avseende de 
verksamhetsmässiga målen som inte bedöms nås bland annat bygglovs- och 
handläggningsprocessen. 
Livsmiljö: Ett  (1) mål, Gul 100%
Kvalitet: Två (2) mål, 1) Gul 100% 2) Röd 50%/Grön 50%  

b) Når nämnden uppsatta mål 
för ekonomin?

Ett mål och 2 indikatorer har fastställts inom ekonomi. En indikator  uppnås. 

Resultatet innebär en negativ budgetavvikelse på -0,8 mnkr (-11%). Underskottet 
förklaras i huvudsak på att bygglovsavgifter reducerats till följd av långa 
handläggningstider, samtidigt har nämnde fått tilläggsbudget för ytterligare 
tjänster/lönekostnader.  

Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten uppnås i år.  
Beräkningsunderlaget för självkostnadstäckningsgraden har förändrats under 2021 
och utfallet är därmed inte jämförbar med utfallen för år 2019 och 2020.

Målet en hållbar ekonomi: Röd 50 % och Grön 50 %
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad enligt de villkor och 
under de förutsättningar som framgår av beslutad projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad granskat
kommunens IT-styrning. Syftet med granskningen är att bedöma om IT-styrningen i
kommunen är ändamålsenlig och om IT-styrningen sker med tillräcklig intern kontroll.

Revisionsobjektet i granskningen har varit kommunstyrelsen men granskningen har
även berört övriga nämnders verksamheter.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte
helt har säkerställt att IT-styrningen är ändamålsenlig. Den interna kontrollen bedöms
inte var helt tillräcklig.

Nedan redovisas en bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar
se respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Finns erforderliga styrande dokument för IT i form av
IT-strategi, handlingsplan, samt IT-policy med tillämpliga
riktlinjer och instruktioner för nyttjande av IT?

Ja

Är IT-styrningen heltäckande såtillvida att den tar hänsyn till
samtliga delar av IT-verksamheten?

Delvis

Finns etablerade beslutsforum med tydliga beslutsprocesser
för IT-styrning inom IT, samt mellan verksamheten och IT.

Delvis

Finns en dokumenterad och kommunicerad struktur och
modell för IT-styrning?

Ja

Sker samverkan och löpande avstämning mellan
verksamheten och IT avseende IT-nära beslut och
prioriteringar?

Delvis

Är processen för framtagande av IT-budget dokumenterad
och strukturerad, samt tar hänsyn till både IT-nära och
verksamhetsnära IT-kostnader?

Delvis

Sker ekonomisk uppföljning av IT på ett sådant sätt att det
tydligt framgår vilka kostnader som är hänförbara till
IT-verksamheten som helhet i kommunen?

Delvis
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Rekommendationer
I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till
kommunstyrelsen:

● Säkerställ att styrande dokument efterlevs, exempelvis avseende att etablera lokala
handlingsplaner för digitalisering inom samtliga förvaltningar.

● Tydliggör beslutsprocesser för större kommungemensamma frågeställningar
relaterat till IT-styrning.

● Etablera och implementera en projektmodell för effektiv hantering av IT-relaterade
projekt.

● Säkerställ att beslut avseende IT som gäller hela kommunen baseras på
verksamheternas behov, exempelvis vid införande av nya gemensamma system.

● Att uppföljning och utvärdering av kostnader relaterat till kommunens IT utvecklas,
exempelvis genom aktivitetskoder.
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Inledning
Bakgrund
IT-styrning handlar om att styra och leda IT-verksamheten så att den tillför så stort värde
som möjligt för verksamheten. Detta innebär bland annat att skapa en organisations-
och leveransmodell som stödjer verksamhetens övergripande mål, att definiera
processer för hantering av IT-frågor på kort och lång sikt samt att kontinuerligt följa upp
att IT-organisationen levererar i tid med rätt kvalitet och till rätt kostnad.

Processer och kunskaper behövs för att hantera IT-ledningsfrågor, strategisk
IT-utveckling eller att hantera affärsplanen i en organisation. En bristfällig IT-styrning
riskerar att försämra verksamhetens effektivitet samt vara kostnadsineffektiv,
tidskrävande och säkerhetsmässigt undermålig. Utan en god IT-styrning finns risk för en
ineffektiv relation med verksamheten.

Revisorerna har i sin riskanalys för 2021 bedömt att det finns en risk att
kommunstyrelsen inte har säkerställt att IT-verksamheten bedrivs på ett för kommunen
ändamålsenligt sätt och har därför gett PwC uppdrag att granska IT-styrningen.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om IT-styrningen i kommunen är ändamålsenlig
och om IT-styrningen sker med tillräcklig intern kontroll.

Granskningen avser att besvara nedanstående revisionsfrågor:

Styrning
● Finns erforderliga styrande dokument för IT i form av IT-strategi, handlingsplan, samt

IT-policy med tillämpliga riktlinjer och instruktioner för nyttjande av IT?
● Är IT-styrningen heltäckande såtillvida att den tar hänsyn till samtliga delar av

IT-verksamheten, dvs system, infrastruktur, processer, projekt, förvaltning och
styrande principer för de olika delarna som IT-verksamheten omfattar.

Organisation
● Finns etablerade beslutsforum med tydliga beslutsprocesser för IT-styrning inom IT,

samt mellan verksamheten och IT.
● Finns en dokumenterad och kommunicerad struktur och modell för IT-styrning; Finns

en tydlig organisation, med etablerade roller och ansvarsfördelning som hanterar
styrning och ledning av IT?

● Sker samverkan och löpande avstämning mellan verksamheten och IT avseende
IT-nära beslut och prioriteringar? Fokus om beslut tas  baserat på verksamhetens
behov och önskemål.

Ekonomi
● Är processen för framtagande av IT-budget dokumenterad och strukturerad, samt tar

hänsyn till både IT-nära och verksamhetsnära IT-kostnader?
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● Sker ekonomisk uppföljning av IT på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka
kostnader som är hänförbara till IT-verksamheten som helhet i kommunen?

Revisionskriterier
● Kommunallagen kap 6 § 6
● Relevanta styrdokument avseende styrning och ledning av IT

Avgränsning och metod
I tid avgränsas granskningen till år 2021 samt till granskningens revisionsfrågor.

Granskningen har genomförts enligt PwC:s metodik för IT mognadsanalys (ITM):

● Genomgång av tillgänglig dokumentation, policys och riktlinjer, däribland IT-policy
och Handlingsplan för digitalisering.

● Intervjuer/avstämningar har skett med IT-chef (både tidigare och nytillträdd),
ekonomichef, samt företrädare för socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen som representerar förvaltningarna i kommunens
IT-forum.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat

Styrning
I följande avsnitt redovisas iakttagelser och bedömningar kopplat till följande
revisionsfrågor:

● Finns erforderliga styrande dokument för IT i form av IT-strategi, handlingsplan, samt
IT-policy med tillämpliga riktlinjer och instruktioner för nyttjande av IT?

● Är IT-styrningen heltäckande såtillvida att den tar hänsyn till samtliga delar av
IT-verksamheten, dvs system, infrastruktur, processer, projekt, förvaltning och
styrande principer för de olika delarna som IT-verksamheten omfattar.

Iakttagelser - styrande dokument
Kommunens IT-policy, fastställd av kommunfullmäktige 2016-04-14, beskriver
övergripande mål för kommunens IT-utveckling. Av IT-policyn framgår att följande
styrdokument för IT ska finnas upprättade:

Styrdokument Beskrivning Finns dokument upprättade för
aktuellt år?

Handlingsplan för
digitalisering
(benämnd Rutiner för
IT i IT-policyn)

Fastställs av kommunchef och
ska upprättas årligen.

Handlingsplan för digitalisering
beskriver stadens mål för
användningen av den digitala
miljön, ansvar och roller utifrån
de övergripande mål som
kommunstyrelsen beslutat.

Handlingsplanen omfattar bl.a.
vilka aktiviteter som ska
genomföras under kommande år
för att uppnå mål i
handlingsplanen. Dessa mål har
koppling till kommunstyrelsens
fastställda mål.

Ja

Lokal handlingsplan
för digitalisering
(benämnd Lokala
rutiner för IT i
IT-policyn)

Fastställs inom respektive
förvaltning och ska upprättas
årligen.

Den lokala handlingsplanen
kompletterar ”Handlingsplan för
digitalisering” med
verksamhetens behov som krävs
för att nå uppsatta mål.
Dokumentet revideras årligen
och har inte behandlat eller
fastställts av kommunstyrelsen.

I granskningen konstateras att lokala
handlingsplaner för digitalisering finns
upprättade inom Socialförvaltningen och
Stadsbyggnadsförvaltningen.

Det saknas dock lokala handlingsplaner
inom Kommunledningskontoret och
Utbildningsförvaltningen.

Granskningen visar att
handlingsplanerna inte har fastställts av
respektive nämnd.
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Utöver dokumenten i ovan tabell konstateras det i granskningen att kommunen har
upprättat styrande dokument relaterat till följande områden:

Informationssäkerhet. Inom kommunen finns informationssäkerhetspolicy samt
riktlinjer för informationssäkerhet upprättat. Informationssäkerhetspolicyn redovisar
målen för kommunens informationssäkerhetsarbete och konkretiseras i riktlinjer och
rutiner. Dokumentet “Riktlinjer för informationssäkerhet” konkretiserar vilka åtgärder som
ska göras för att nå målen. Exempelvis beskrivs hur livscykelhantering av IT-stöd ska
hanteras, ansvarsfördelning för systemförvaltning samt hantering av IT-relaterade
incidenter.

Inköp av IT-stöd: Inom kommunen finns en kravkatalog vid upphandling av IT-stöd
upprättad som anger övergripande process för upphandling, samt vilka tekniska krav
som ska beaktas vid upphandling av funktion eller tjänst som kräver ett IT-stöd, eller ett
rent IT-stöd i sig.

Mål och aktiviteter: Mål och aktiviteter relaterat till IT och digitalisering finns i
kommunens övergripande Handlingsplan för digitalisering samt i förvaltningarnas Lokala
Handlingsplaner för digitalisering (finns inom vissa förvaltningar), se mer i tabellen ovan.

I kommunledningskontorets verksamhetsplan som fastställts av kommunstyrelsen för
2021 utgår målen från tre olika målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Under
intervju beskrivs även att kommunens andra förvaltningar upprättar mål och aktiviteter
relaterat till IT och digitalisering utifrån dessa tre målområden i respektive förvaltnings
verksamhetsplan.

Vid granskning av Kommunledningskontorets verksamhetsplan för 2021 bekräftas att
det finns ett flertal aktiviteter relaterat till IT och digitalisering upprättade som kopplar till
de tre målområdena.

Användning av IT: Under intervju beskrivs att alla medarbetare skriver under regler för
användning av IT i samband med upprättande av anställningsavtal. Någon verifiering i
vilken utsträckning detta tillämpas har inte skett inom ramen för denna granskning.

Bedömning
Finns erforderliga styrande dokument för IT i form av IT-strategi, handlingsplan,
samt IT-policy med tillämpliga riktlinjer och instruktioner för nyttjande av IT?

Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld. Bedömningen baseras på följande:

● IT-policy, övergripande handlingsplan för digitalisering, styrande dokument för
upphandling av IT-stöd, IT-säkerhetspolicy, riktlinje för informationssäkerhet samt
regler för användning av IT finns upprättade.

● Verksamhetsplaner där mål och aktiviteter relaterat till IT och digitalisering ingår
finns upprättade inom de olika förvaltningarna.
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Iakttagelse - Heltäckande styrning
Under granskningen noteras att det finns en etablerad styrning samt ansvarsfördelning
som täcker ett flertal olika områden.

Avseende infrastruktur och drift beskrivs det exempelvis i dokumentet Handlingsplanen
för digitalisering att IT-enheten ska, bland annat, förse staden med system för att
hantera följande funktioner:

● Snabba och stabila lokala datanätverk samt kopplingar mot externa nätverk.
● Tillhandahålla plattform för identitetshantering.
● Infrastruktur för att hantera lagring och servrar.
● Plattform för automatisering och integrationer mellan system.
● Modern mjuk- och hårdvaruplattform.
● E-tjänsteplattform.

Avseende inköp och upphandling av IT-stöd finns det en etablerad process samt
styrande dokument upprättade inom kommunen.

Det framgår även i granskningen att det finns en etablerad struktur för hur arbetet med
systemförvaltning ska genomföras. Roller och ansvar avseende systemförvaltning finns
beskrivet i kommunens riktlinje för informationssäkerhet. I denna riktlinje finns det även
beskrivet hur livscykelhantering ska hanteras. I detta ingår styrande principer för
behovs- och kravanalys, utformning av krav, inköp och utveckling, drift, kontinuerliga
förbättringar och förvaltning samt avveckling av IT-stöd.

I riktlinjen för informationssäkerhet anges styrande principer för behörighetshantering
(både för system och nätverk) samt avtalshantering.

Av intervju med företrädare för IT-enheten framgår att det finns en god överblick över
vilka it-stöd som används i kommunens olika verksamheter. Även företrädare från
respektive förvaltning upplever att kontrollen över vilka IT-stöd som används är god.
Exempelvis har stadsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen dokumentation
över vilka system som används. Inom socialförvaltningen har klassificering av system
enligt SKR:s modell - KLASSA använts. Det pågår även ett arbete med att införa en
kommungemensam tjänst, DIGframe, som bl.a. möjliggör överblick av kommunens
förvaltade system.

Vidare framgår att inköp och upphandling av IT-stöd diskuteras i IT-forumet. Detta gör
att anskaffning av verksamhetssystem kan samordnas och därmed undvika onödiga
kostnader.

Det framkommer under intervju att det inte finns en etablerad projektmodell för
genomförande av större IT-relaterade projekt inom kommunen. Däremot beskrivs att det
finns arbetsformer som ofta används, även om det inte är formaliserat och
dokumenterat.
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Bedömning

Revisionsfråga: Är IT-styrningen heltäckande såtillvida att den tar hänsyn till
samtliga delar av IT-verksamheten, dvs system, infrastruktur, processer, projekt,
förvaltning och styrande principer för de olika delarna som IT-verksamheten
omfattar.

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på
följande:

● Det finns etablerad styrning avseende infrastruktur, inköp och upphandling av
IT-stöd, systemförvaltning och livscykelhantering. I detta ingår styrande principer för
större övergripande IT-processer såsom förändringshantering, drift,
behörighetshantering och avtalshantering.

● Lokala handlingsplaner saknas inom Kommunledningskontoret och
Utbildningsförvaltningen.

● Det saknas en etablerad modell för genomförande av större IT-relaterade projekt.

Organisation
I följande avsnitt kommer vi att redogöra iakttagelser och bedömningar kopplat till
följande revisionsfrågor:

● Finns etablerade beslutsforum med tydliga beslutsprocesser för IT-styrning inom IT,
samt mellan verksamheten och IT.

● Finns en dokumenterad och kommunicerad struktur och modell för IT-styrning; Finns
en tydlig organisation, med etablerade roller och ansvarsfördelning som hanterar
styrning och ledning av IT?

● Sker samverkan och löpande avstämning mellan verksamheten och IT avseende
IT-nära beslut och prioriteringar; Tas beslut baserat på verksamhetens behov och
önskemål?

Iakttagelser - Beslutsforum
I kommunens IT-policy (som fastställts av Kommunfullmäktige 2016-04-14) beskrivs
övergripande roll- och ansvarsfördelningen avseende IT inom kommunen mellan
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt förvaltningen.

På politisk nivå beslutar kommunstyrelsen om inköp och upphandling av
kommungemensamma IT-stöd. På förvaltningsnivå hanteras strategiska IT-beslut som
berör hela eller större delar av kommunen i kommunens ledningsgrupp som leds av
kommunchefen. Respektive förvaltnings ledningsgrupp fattar större IT-relaterade beslut
som endast berör den egna förvaltningen. Granskningen visar dock att det saknas en
dedikerad IT-grupp på förvaltningsnivå med ett tydligt beslutsmandat som kan besluta i
kommunövergripande frågor som rör IT.

Vid granskning av Handlingsplanen för digitalisering framgår att det finns ett IT-forum
(som även benämns Centralt strategiskt forum) upprättat på verksamhetsnivå inom
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kommunen. Under intervju beskrivs det att IT-forumet inte har ett definierat
beslutsmandat utan fungerar primärt som beredande organ inför
kommunledningsgruppen. Det beskrivs även att IT-forumets syfte tidigare har varit
otydligt för flera deltagare, men att det med tiden har blivit bättre. Vidare framgår att det
upplevs som otydligt hur kommungemensamma insatser ska finansieras samt vem som
ska hantera och ansvara för initiativet.

Av intervjuer med företrädare för de olika förvaltningarna som ingår i kommunens
IT-forum kan vi konstatera att det inte är tydligt hur beslut kring kommungemensamma
IT-frågor/initiativ, exempelvis införande av gemensamma system, beslutas. Intervjuade
upplever att gemensamma IT-frågor inte hanteras på ett tydligt sätt, exempelvis genom
att beredas i kommunens IT-forum.

Bedömning
Revisionsfråga: Finns etablerade beslutsforum med tydliga beslutsprocesser för
IT-styrning inom IT, samt mellan verksamheten och IT.

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på
följande:

● Den övergripande beslutsorganisationen avseende IT finns reglerad i kommunens
IT-policy.

● Beslutsprocesser relaterat till större IT-relaterade beslut upplevs inte som tydliga.

Iakttagelser - Struktur och organisation
Utöver kommunens IT-policy finns roller och ansvar avseende IT beskrivet i kommunens
handlingsplan för digitalisering (som fastställts av Kommunchef). I detta styrande
dokument beskrivs roll- och ansvarsfördelningen mer ingående och inkluderar då även
ansvarsfördelning mellan Förvaltningschef, Chefen för IT-enheten,
Samordningsansvarig, Medarbetare, Säkerhetschef, Kommunarkivarie, GIS-samordnare
samt IT-enheten.

Ytterligare roll- och ansvarsbeskrivning finns även i Riktlinjen för informationssäkerhet
där exempelvis systemägares och systemförvaltares ansvar anges.

Av intervjuer framgår dock att det inte upplevs vara helt tydligt hur ansvarsfördelningen
skiljer sig i vissa frågor mellan IT-enheten respektive förvaltningarna. Konkreta exempel
som lyfts fram avser vem som ansvarar för inköp av hårdvara samt hur mandat för inköp
av moduler till system är fördelat.
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Bedömning
Revisionsfråga: Finns en dokumenterad och kommunicerad struktur och modell
för IT-styrning; Finns en tydlig organisation, med etablerade roller och
ansvarsfördelning som hanterar styrning och ledning av IT?

Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld. Bedömningen baseras på följande:

● Fördelning av roller och ansvar finns beskrivet i ett flertal styrande dokument
relaterat till IT. Ansvarsfördelningen finns fastställd både i politiskt beslutat dokument
(IT-policyn) samt i styrande dokument som beslutats på tjänstemannanivå
(Handlingsplan för digitalisering och riktlinje för informationssäkerhet).

● Vi noterar att det finns utvecklingsområden avseende att tydliggöra
ansvarsfördelningen inom vissa områden.

Iakttagelser - Samverkan kring IT
I kommunens IT-policy anges att kommunen har som målsättning att IT-miljön ska vara
konstruerad efter verksamheternas behov. Det fastställs även att kommunstyrelsen
ansvarar för att säkerställa att IT-stödet effektivt tillgodoser stadens gemensamma
behov.

Vidare anges det i IT-policyn att Samarbete över verksamhetsgränserna ska ske i syfte
att uppnå enhetlighet och effektivitet i digitala system. Som tidigare beskrivits finns ett
IT-forum på verksamhetsnivå inom kommunen, med representanter från de olika
förvaltningarna. I Handlingsplanen för digitalisering anges att IT-forumet utgör ett
kommunövergripande nätverk vars uppdrag är att säkerställa att digitalt relaterade
verksamhetsbehov tas om hand och hanteras effektivt för stadens verksamheter och
övriga intressenter. IT-forumets uppgift är exempelvis att identifiera nya behov i
verksamheten, identifiera behov av samordning mellan förvaltningar samt identifiera
behov av centrala kommungemensamma insatser. Som beskrevs i tidigare avsnitt har
dock syftet med IT-forumet upplevts som otydligt.

Vad gäller samverkan generellt mellan IT och verksamhet framgår det i Handlingsplanen
för digitalisering att IT-enheten ska:

● Vara en drivkraft bakom digitaliseringsutvecklingen.
● Stödja förvaltningarna i arbete med verksamhetsutveckling.
● Bidra med beställarkompetens och rådgivning.

Av intervju beskrivs att IT-enheten har regelbunden samverkan med kommunens olika
förvaltningar utifrån aktuella behov och initiativ (exempelvis i samband med inköp och
upphandling av IT-stöd). I intervjuer med företrädare för förvaltningarna framgår dock att
förvaltningarnas behov inte beaktas i tillräcklig grad. Bland annat beskrivs att
förvaltningarna involveras sent i processen vid inköp av kommungemensamma IT-stöd,
vilket medför att deras behov inte beaktas i önskad utsträckning och att möjligheten att
påverka beslut är begränsade.
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Bedömning
Revisionsfråga: Sker samverkan och löpande avstämning mellan verksamheten
och IT avseende IT-nära beslut och prioriteringar? Tas beslut baserat på
verksamhetens behov och önskemål?
Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på
följande:

● Kommunen har ett IT-forum upprättat vars uppdrag är att säkerställa att digitalt
relaterade verksamhetsbehov tas om hand och hanteras effektivt för stadens
verksamheter och övriga intressenter.

● Granskningen indikerar att beslut inte fattas fullt ut baserat på förvaltningarnas
behov och önskemål. Inom kommunens IT-policy finns det styrande principer som
anger att beslut ska tas baserat på verksamhetens behov och önskemål.

Ekonomi
I följande avsnitt redovisas iakttagelser och bedömningar kopplat till följande
revisionsfrågor:

● Är processen för framtagande av IT-budget dokumenterad och strukturerad, samt tar
hänsyn till både IT-nära och verksamhetsnära IT-kostnader?

● Sker ekonomisk uppföljning av IT på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka
kostnader som är hänförbara till IT-verksamheten som helhet i kommunen?

Iakttagelser - Budgetprocess för IT
Inom denna revisionsfråga har det undersökts om kommunen har en övergripande
IT-budget upprättad som specificerar hur IT-resurser är fördelade inom kommunens
verksamhet. Denna process ska vara dokumenterad och strukturerad samt beakta
verksamheternas behov inom granskningsområdet.

Kommunens övergripande budgetprocess finns dokumenterad, beskriven och
publicerad på kommunens interna webb som samtliga medarbetare har tillgång till.
Under intervju beskrivs att budget för IT-kostnader ingår i den årliga övergripande
budgetprocessen och att ingen särskild driftbudget upprättas för kommunens IT.

Av de underlag som vi har tagit del av i granskningen kan vi konstatera att kostnader för
IT utgör 10 % av kommunstyrelsens detaljbudget år 2021, dvs 6,3 mnkr. Av driftbudget
där bland annat IT, ekonomi och personal ingår är kostnaderna för IT exempelvis
baserat på vilka system som finns i kommunen, licenser samt kostnader för
konsultinköp. Av intervju med ekonomichef framgår att budgetprocessen är utformad på
ett sådant sätt att IT-nära och verksamhetsnära kostnader tas i beaktande när
budgetering för IT sker. Detta har bland annat kommit till uttryck genom att det finns
utrymme för konsultköp och indexuppräkningar för avtal.

Granskningen visar att det i dagsläget inte går att få en sammanställning över
kommunens budgeterade IT-kostnader utan att manuellt sammanställa dessa utifrån
verksamheternas driftbudgetar.
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Varje förvaltning bär sina egna IT-kostnader samt betalar även för de användarlicenser
de nyttjar i de system eller applikationer som har upphandlats av en annan förvaltning.
Vid intervju med företrädare som representerar förvaltningarna i kommunens IT-forum
framgår det att inte är tydligt vilka resurser som finns tillgängliga för verksamheternas IT.
Det framgår dock av intervju med ekonomichef att samtliga förvaltningar har
driftbudgetar där IT ingår.

Bedömning
Revisionsfråga: Är processen för framtagande av IT-budget dokumenterad och
strukturerad, samt tar hänsyn till både IT-nära och verksamhetsnära IT-kostnader?

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på
följande:

● Budget för kommunens IT upprättas inom ramen för kommunens ordinarie
budgetprocess. IT-kostnader ingår i kommunstyrelsens och nämndernas
driftbudgetar.

● Budgetprocessen är dokumenterad och tar hänsyn till IT-nära och verksamhetsnära
kostnader.

● Att skapa en samlad bild av kommunens IT-kostnader kräver i dagsläget manuell
sammanställning.

● Det finns indikationer på att det inte är tydligt vilka resurser för IT som finns
tillgängliga.

Iakttagelser - Uppföljning av ekonomi avseende IT-kostnader
Uppföljning av ekonomi sker 7 gånger per år till kommunstyrelse och nämnder och finns
dokumenterad i en processbeskrivning. Granskningen av den ekonomiska uppföljningen
till kommunstyrelsen och nämnder kan inte styrka att uppföljningen innehåller
information om kommunstyrelsens och nämndernas IT-kostnader. Av intervjuer framgår
att rapporteringen till kommunstyrelsen främst har fokus på avvikelser mot kommunens
budget. Vidare framgår det av intervjuer att det inte sker uppföljningar specifikt
avseende IT-kostnaderna till kommunstyrelsen och nämnder, men att möjlighet finns om
kommunstyrelsen eller nämnd skulle begära detta. Däremot sker löpande uppföljning av
driftbudget på förvaltningsnivå, där kostnader för bland annat IT ingår.

Vaxholms stad använder QlickView för ekonomiuppföljningar och prognoser, vilket ger
möjligheter att både följa upp kostnader på övergripande nivå samt på detaljnivå. Av det
material som vi tagit del av inom ramen för vår granskning kan vi konstatera att
IT-relaterade kostnader finns inom olika kontogrupper samt att IT-enheten är upplagd
som ett eget kostnadsställe. Av underlaget framgår vidare vilka kostnader, för
exempelvis konsulter, som förbrukats i förhållande till budget för detta område.

Vid intervju med medarbetare från de olika förvaltningarna som deltar i kommunens
IT-forum framgår att de inte upplever att det är tydligt vad de samlade IT-kostnaderna är
för de olika förvaltningarna och enheterna. En deltagare i IT-forumet beskriver även att
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de inom dennes förvaltning har svårt att få en överblick över de totala kostnaderna för
specifika system samt de totala IT-kostnaderna utifrån olika områden/kostnadsslag
(utveckling, drift, licenser etc.).

Bedömning
Revisionsfråga: Sker ekonomisk uppföljning av IT på ett sådant sätt att det tydligt
framgår vilka kostnader som är hänförbara till IT-verksamheten som helhet i
kommunen?

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på
följande:

● Ekonomisk uppföljning av IT har främst skett på förvaltningsnivå.

● Den ekonomiska rapporteringen kan inte styrka att IT-kostnader följts upp och
rapporterats till kommunstyrelsen eller nämnder på ett tydligt sätt.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad granskat
kommunens IT-styrning. Syftet med granskningen är att bedöma om IT-styrningen i
kommunen är ändamålsenlig och om IT-styrningen sker med tillräcklig intern kontroll.

Revisionsobjektet i granskningen har varit kommunstyrelsen men granskningen har
även berört övriga nämnders verksamheter.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte
helt har säkerställt att IT-styrningen är ändamålsenlig. Den interna kontrollen bedöms
inte var helt tillräcklig.

Rekommendationer
I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till
kommunstyrelsen:

● Säkerställ att styrande dokument efterlevs, exempelvis avseende att etablera lokala
handlingsplaner för digitalisering inom samtliga förvaltningar.

● Tydliggör beslutsprocesser för större kommungemensamma frågeställningar
relaterat till IT-styrning.

● Etablera och implementera en projektmodell för effektiv hantering av IT-relaterade
projekt.

● Säkerställ att beslut avseende IT som gäller hela kommunen baseras på
verksamheternas behov, exempelvis vid införande av nya gemensamma system.

● Att uppföljning och utvärdering av kostnader relaterat till kommunens IT utvecklas,
exempelvis genom aktivitetskoder.

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga Bedömning

Finns erforderliga
styrande dokument
för IT i form av
IT-strategi,
handlingsplan, samt
IT-policy med
tillämpliga riktlinjer
och instruktioner för
nyttjande av IT?

Ja
IT-policy, övergripande
handlingsplan för digitalisering,
styrande dokument för upphandling
av IT-stöd, IT-säkerhetspolicy,
riktlinje för informationssäkerhet
samt regler för användning av IT
finns upprättade.

Verksamhetsplaner där mål och
aktiviteter relaterat till IT och
digitalisering ingår finns upprättade
inom de olika förvaltningarna.
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Är IT-styrningen
heltäckande
såtillvida att den tar
hänsyn till samtliga
delar av
IT-verksamheten?

Delvis
Det finns etablerad styrning
avseende infrastruktur, inköp och
upphandling av IT-stöd,
systemförvaltning och
livscykelhantering. I detta ingår
styrande principer för större
övergripande IT-processer såsom
förändringshantering, drift,
behörighetshantering och
avtalshantering.

Lokala handlingsplaner saknas inom
Kommunledningskontoret och
Utbildningsförvaltningen.
Det saknas en etablerad modell för
genomförande av större
IT-relaterade projekt.

Finns etablerade
beslutsforum med
tydliga
beslutsprocesser för
IT-styrning inom IT,
samt mellan
verksamheten och
IT.

Delvis
Den övergripande
beslutsorganisationen avseende IT
finns reglerad i kommunens
IT-policy.

Beslutsprocesser relaterat till större
IT-relaterade beslut upplevs inte
som tydliga.

Finns en
dokumenterad och
kommunicerad
struktur och modell
för IT-styrning?

Ja
Fördelning av roller och ansvar finns
beskrivet i ett flertal styrande
dokument relaterat till IT.

Ansvarsfördelningen finns fastställd
både i politiskt beslutat dokument
(IT-policyn) samt i styrande
dokument som beslutats på
tjänstemannanivå (Handlingsplan för
digitalisering och riktlinje för
informationssäkerhet).

Det finns utvecklingsområden
avseende att tydliggöra
ansvarsfördelningen inom vissa
områden.
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Sker samverkan och
löpande avstämning
mellan
verksamheten och
IT avseende IT-nära
beslut och
prioriteringar?

Delvis
Kommunen har ett IT-forum
upprättat vars uppdrag är att
säkerställa att digitalt relaterade
verksamhetsbehov tas om hand och
hanteras effektivt för stadens
verksamheter och övriga
intressenter.

Granskningen indikerar att beslut
inte fattas fullt ut baserat på
förvaltningarnas behov och
önskemål. IT-policy anger att beslut
ska tas baserat på verksamhetens
behov och önskemål.

Är processen för
framtagande av
IT-budget
dokumenterad och
strukturerad, samt
tar hänsyn till både
IT-nära och
verksamhetsnära
IT-kostnader?

Delvis
Budget för kommunens IT upprättas
inom ramen för kommunens
ordinarie budgetprocess.

Budgetprocessen är dokumenterad
och tar hänsyn till IT-nära och
verksamhetsnära kostnader.

Att skapa en samlad bild av
kommunens IT-kostnader kräver i
dagsläget manuell sammanställning.
Det finns indikationer på att det inte
är tydligt vilka resurser för IT som
finns tillgängliga.

Sker ekonomisk
uppföljning av IT på
ett sådant sätt att
det tydligt framgår
vilka kostnader som
är hänförbara till
IT-verksamheten
som helhet i
kommunen?

Delvis
Ekonomisk rapportering kan inte
styrka att kostnader hänförliga till
IT-verksamheten som helhet följs
upp och rapporteras på ett
regelbundet sätt.

Uppföljning av IT-kostnader sker
främst på förvaltningsnivå.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en
granskning av stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet.

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att
kommunstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet. Den samlade revisionella bedömningen baseras på de
bedömningar som gjorts för granskningens revisionsfrågor och utgår ifrån en tregradig
skala: i allt väsentligt, inte helt och ej säkerställt.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Revisionsfråga 1: Sker inköp i enlighet med
lagstiftning och kommunens regler?

Delvis

Revisionsfråga 2: Finns ramavtal som täcker
verksamhetens behov?

Ja

Revisionsfråga 3: Är efterlevnaden och uppföljningen
av avtal tillfyllest?

Ja

Rekommendationer

Mot bakgrund av granskningsresultaten rekommenderas kommunstyrelsen att:

● Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar
● Säkerställa att konkurrensen tillvaratas
● Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
För all offentlig upphandling gäller att vissa grundläggande unionsrättsliga principer
måste iakttas, vilka är reglerade i upphandlingslagarna (LOU et al). Lagarna utgår från
principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och
ömsesidigt erkännande.

Stora inköp görs årligen i staden och bedöms ha stor betydelse både ur ekonomiskt och
kvalitetsmässigt perspektiv.

Revisorerna har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra en
fördjupad granskning av upphandlingsverksamheten fokuserad på direktupphandlingar.
Direktupphandlingar är tillåtna under vissa förutsättningar, men då de saknar formkrav
är styrningen av dem viktig. Dålig kontroll och svag styrning av direktupphandlingar
riskerar att resultera i lagbrott. En riklig förekomst av direktupphandlingar tyder också på
att kommunen saknar ändamålsenliga ramavtal vilket har påverkan på både kvalitet och
ekonomi i kommunen.

1.2 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en
ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

1. Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler?
2. Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?
3. Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?

1.3 Revisionskriterier
● Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
● Vaxholms stads Upphandlings- och inköpspolicy (KS-2019/87.059)

1.4 Avgränsning
Granskningen omfattar kommunens upphandlingar och inköp genomförda under år
2020 (revisionsfråga 1) samt avtal giltiga under år 2021 (revisionsfråga 2 och 3).

1.5 Metod
Genom en registeranalys utfördes en kontroll av följsamheten till LOU (ramavtalstrohet,
direktupphandlingsgränser och dokumentationskrav). Vidare gjordes via stickprov en
kontroll av kommunens följsamhet till avtal gällande köp från tre befintliga avtal, samt via
stickprov av tre genomförda upphandlingar kontroll av följsamhet av lagar och policy.
Slutligen hölls en intervju med upphandlingschefen.

De intervjuade har sakgranskat rapporten.
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2. Lagstiftning
Upphandlingar gjorda av staden regleras av Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
(LOU).1

Lagen reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor,
tjänster och entreprenader. För all offentlig upphandling gäller fem grundprinciper mot
vilka alla regler, oavsett upphandlingsform, skall tolkas; icke-diskriminering,
likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.2

För att välja upphandlingsform har staden att förhålla sig till tröskelvärden som,
beroende på belopp, medger olika former av upphandlingar. Dessa beskrivs förenklat3

nedan.

2.1 Upphandling över tröskelvärdena
För upphandlingar över tröskelvärdet, för kommuner gäller för närvarande 2 197 5454

kronor, kan den upphandlande myndigheten välja mellan de förfaranden som följer av
EU-direktiven, vanligen öppet förfarande .5

Upphandling över tröskelvärdet är, generellt sett, mer reglerat än upphandling under
tröskelvärdet. Bland reglerna kan nämnas att upphandlingen enligt LOU-direktivet inte
får publiceras nationellt innan den offentliggjorts i EU:s publikationsbyrå (TED). Vidare
är tidsfristen för att lämna anbud reglerad till 30 dagar för elektroniska anbud.6

Anbudsöppning ska ske med minst två personer som utsetts av den upphandlande
myndigheten. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som
deltar i förrättningen. Vidare ska myndigheten i något av upphandlingsdokumenten7

ange den grund för utvärdering av anbud som den avser att använda.8

2.2 Upphandling under tröskelvärdena
De regler som föreskrivs för inköp under tröskelvärdet regleras av de nationella
direktiven som finns i LOU. Möjliga upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena är9

förenklat förfarande och urvalsförfarande. Precis som i upphandling över tröskelvärdet10

ska minst två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten delta i
anbudsöppningen. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem
som deltar i förrättningen.11

11 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 17

10 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7
9 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 1
8 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 16 § 1
7 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 12 § 10
6 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 11 § 6

5 Vid upphandling över tröskelvärdena kan myndigheten välja mellan öppet och selektivt förfarande. I vissa fall får
myndigheten också använda förhandlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och
förhandlat förfarande utan föregående annonsering samt inrätta ett innovationspartnerskap. (6 kap. 1 § LOU). I praktiken
är öppet förfarande den vanligaste upphandlingsformen för summor överstigande tröskelvärdet.
(Upphandlingsmyndigheten).

4 För sociala och andra särskilda tjänster är tröskelvärdet 7 113 450 kr och för byggentreprenader 52 620 561 kr.

3 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 1 § 4

2 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 4 §§ 1-2
1 Ytterligare lagar finns för offentlig upphandling men dessa är inte tillämpliga i denna granskning.
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2.2.1 Direktupphandling
I LOU kap.19 återfinns regler kring när direktupphandling får användas som
upphandlingsform. Där fastslås att direktupphandling får användas om värdet på
upphandlingen är högst 28% av tröskelvärdet i 5 kap. 1 § , den så kallade12

direktupphandlingsgränsen som under 2020 uppgick till 615 312 kronor.

Lagen beskriver begreppet direktupphandling som en upphandling utan krav på anbud i
viss form. Dock gäller de fem grundprinciperna även för direktupphandlingar.13 14

Direktupphandling får också användas i de fall förutsättningarna för förhandlat
förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12-19 §§ är uppfyllda eller om det
finns synnerliga skäl. Bristande framförhållning är dock inte en giltig orsak till15

dir ekt upphandling. Den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för16

användning av direktupphandling.17

Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i
upphandlingen. En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna
och vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de
utnyttjats. Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta
direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.18

En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling om
värdet överstiger 100 000 kronor. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera
myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.19

2.3 Ändring av kontrakt
Huvudregeln är att upphandlande kontrakt, ramavtal och koncessioner inte får ändras20

utan att det genomförs en ny upphandling. Det finns dock särskilda bestämmelser om
ändringar av avtal under avtalstiden som klargör i vilka fall en upphandlande
organisation kan ändra i ett upphandlat avtal utan att behöva göra en ny upphandling.

Enligt reglerna kan en ändring i avtalet exempelvis vara tillåten om det är fråga om
ändringar av mindre värde (10%) eller som genomförs i enlighet med tydliga ändrings-
eller optionsklausuler i avtalet. Kompletterande beställningar som av tekniska eller
ekonomiska skäl inte kan upphandlas av annan leverantör under 50% av
kontraktsvärdet är också tillåtna.

2.4 Nämnder som egna myndigheter
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att en kommunal nämnd i vissa fall kan vara21

en egen upphandlande myndighet. Vid bedömningen redogör domstolen för vad som
står i LOU och i lagens förarbeten om begreppen upphandlande myndighet och

21 Högsta förvaltningsdomstolens dom, mål 122-18
20 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 17
19 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 30
18 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 8
17 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7
16 Prop. 2001/02:142 s. 99
15 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7 st 3
14 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 4 §§ 1-2
13 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 4
12 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7
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kommunal myndighet. Domstolen tar också upp förhållandet att kommunala nämnder i
svensk rätt normalt anses utgöra egna förvaltningsmyndigheter.

Det bör kunna accepteras att en kommun betraktar varje nämnd som en egen
upphandlande myndighet så länge detta inte sker på ett sätt som strider mot direktivets
syfte. Domstolen gör bedömningen att detta innebär att ett villkor för att en nämnd ska
anses utgöra en egen upphandlande myndighet är att nämnden agerar tillräckligt
självständigt i förhållande till kommunen.
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3. Granskningsresultat

3.1 Upphandlingsprocessen
Revisionsfråga 1: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler?

3.1.1 Iakttagelser

Enligt stadens upphandlings- och inköpspolicy är det kommunstyrelsen som ansvarar22

för kommungemensamma upphandlingar, medan förvaltningarna ansvarar för övriga
inköp och upphandlingar, med stöd av ekonomi- och upphandlingsenheten.
Kommunstyrelsen är också ansvarig för att tillräckliga resurser finns för att genomföra
upphandlingar.

Enligt stadens upphandlingsprocess är stadens riktlinje att tillfråga minst tre23

leverantörer i syfte att göra en så bra affär som möjligt och att främja konkurrensen. I ett
senare avsnitt tilläggs att för inköp under 100 000 kronor bör konkurrens nyttjas i
förekommande fall.

Upphandlingsfunktionen i staden är organiserade i ekonomi- och upphandlingsenheten
och är underställd ekonomichefen. Upphandlingsenheten består av fyra heltidsanställda
personer varav tre upphandlare och en upphandlingschef. Enligt upphandlingschefen är
enhetens ansvar att vara en rådgivande och stödjande funktion i staden som kan föreslå
lösningar, men inte fatta några beslut.

Staden har samlat alla dokument, processer och rutiner på stadens intranät Stimmet.
Här finns omfattande beskrivningar av hur exempelvis en direktupphandling ska gå till,
riktlinjer, checklistor och mallar. All dokumentation kopplat till direktupphandlingarna ska
diarieföras och det är chefens ansvar att detta görs.

Resultat analys upphandlingar
Inom ramen för revisionsfrågan har tre publicerade upphandlingar granskats.

1. Driftteknisk fastighetsförvaltning - Öppet förfarande

Omsättningen på kontraktet beräknas till totalt 30 miljoner kronor över kontraktstiden på
totalt sex år och staden är ensam avropsberättigad. Utvärderingen är totalt pris minus
mervärde. Mervärdet utgörs av arbetsprover, energibesparingsåtgärder och procentuellt
utnyttjande av elbil i utförandet av tjänsten.

Förfrågningsunderlaget är relativt lättfattligt och okomplicerat. Kraven på anbudsgivaren
är ett medelvärde i kreditvärdighet och ett omsättningskrav på minst 10 miljoner kronor
avseende fastighetsdrift samt krav på referenser omfattande uppdrag inom kommunal
fastighetsdrift. Kraven på tjänsten är tydligt och konkret, prisfrågan förståelig och
utvärderingsmodellen fattbar och saklig.

23 Processkarta Upphandling i Vaxholms stad
22 KS 2019/87.059 antagen den 17 juni 2019 av Kommunstyrelsen
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Upphandlingsverktyget används för att inge anbud, men pris ska utöver i verktygets
formulär även inges i ett excelformulär utanför verktyget som sedan bifogas i verktyget.
Öppningsprotokollet är noterat med en persons namn.

Sju anbudsgivare inkom med anbud varav fem klarade kvalificeringskraven . De med24

lägst utvärderingspris antogs sedan enligt förfrågningsunderlaget. Upphandlingen
överprövades av en anbudsgivarna, men förvaltningsrätten dömde till stadens fördel och
avslog ansökan om överprövning. Ett avtal är tecknat utan avvikelser från
förfrågningsunderlaget med en anbudsvinnare efter iakttagen avtalsspärr.

2. Tvätteritjänster - Öppet förfarande
Upphandling är reserverad för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta25

syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller
av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Omsättningen är beräknad baserad på tidigare avtalsperiod och avtalsperioden är satt
till totalt fyra år. Utvärderingen är pris minus mervärde. Mervärdesmodellen i
upphandlingen utgörs av referenstagning där goda omdömen resulterar i ett stort
mervärde.

Förfrågningsunderlaget är relativt lättfattligt och okomplicerat. Kraven på anbudsgivaren
är ett medelvärde i kreditvärdighet, men saknar omsättningskrav. Vidare ställs krav på
referenser omfattande uppdrag inom efterfrågade varor och tjänster som omfattas av
denna upphandling. Kraven på tjänsten är tydligt och konkret och prisfrågan förståelig
och utvärderingsmodellen fattbar och saklig.

Upphandlingsverktyget används för att inge anbud och pris ska anges i verktygets
formulär. Referenserna ska dock inte anges direkt i verktyget utan i en bilagd
dokumentmall. Öppningsprotokollet är noterat med en persons namn.

Blott en anbudsgivare inkom med anbud vilket kontrollerades och antogs.
Anbudsgivaren är korrekt kvalificerad. Upphandlingen överprövades inte och ett avtal
utan avvikelser från förfrågningsunderlaget är tecknat med en anbudsvinnare efter
iakttagen avtalsspärr.

3. Lärplattform Förskola - Öppet förfarande
Omsättningen på kontraktet är beräknad till 1,8 miljoner kronor och avtalsperioden är
maximalt tio år. Utvärderingen är pris minus mervärde. Utvärderingsmetoden i
upphandlingen bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet där lägsta
jämförelsetal tilldelas avtal. Kvalitet definieras i upphandlingen av hög funktionalitet och
användarvänlighet.

Förfrågningsunderlaget är relativt lättfattligt och okomplicerat. Kraven på anbudsgivaren
är ett medelvärde i kreditvärdighet, men saknar omsättningskrav. Vidare ställs krav på
tre referenser som ska avse utformning av uppdrag och omfattning motsvarande denna

25 LOU 4 kap. 18 §
24 Två av anbuden saknade obligatoriska bilagor

8



upphandling. Kraven på tjänsten är tydligt och konkret och prisfrågan förståelig och
utvärderingsmodellen fattbar och saklig.

Upphandlingsverktyget används för att inge anbud och pris ska anges i verktygets
formulär. Redovisningen av den avgörande utvärderingen ska göras i bilagda dokument.
Öppningsprotokollet är noterat med en persons namn.

Två anbudsgivare inkom med anbud av vilket det med lägst jämförelsetal antogs.
Anbudsgivarna är korrekt kvalificerade och bedömda enligt förfrågningsunderlaget.
Upphandlingen överprövades inte och ett avtal utan avvikelser från
förfrågningsunderlaget är tecknat med en anbudsvinnare efter iakttagen avtalsspärr. En
notering i sammanhanget är att anbudsgivaren med det högre priset, men via bedömd
högre kvalitet, tilldelades avtalet.

Resultat registeranalys
Som en del i granskningen har en registeranalys genomförts, där en jämförelse gjorts
mellan stadens leverantörsreskontra för 2020 och avtalskatalogen i staden. Syftet med
genomförandet av en registeranalys är att erhålla en översiktlig bild kring vilka
leverantörer som har avtal/är upphandlade och vilka leverantörer som är
direktupphandlade.

För de leverantörer som enligt registeranalysen saknas i avtalsdatabasen har en
bedömning gjorts huruvida de är upphandlingspliktiga eller inte. Inköp som är
undantagna eller inte omfattas av upphandlingslagarna är, bland annat, interna köp26

samt, under vissa förutsättningar, köp från andra myndigheter .27

Resultat analys av direktupphandlingar

För att kontrollera följsamheten till lagar och regler har tio stickprov av
direktupphandlade köp över 100 000 kronor analyserats med resultatet som visas i
tabell 1.

Tabell 1: Resultat analys av direktupphandlingar. Kontrollpunkterna redovisas och antal ja samt andel ja.

Kontrollpunkter Antal JA Andel JA (%)

Har 3 leverantörer tillfrågats? 5 50%

Har kontroll av skatter/avgifter gjorts? 10 100%

Är direktupphandlingen tillräckligt
dokumenterad?

6 60%

Är fakturan tillräckligt specificerad? 10 100%

Är beslutattest utförd av korrekt person? 10 100%

27 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 3 §§ 17-18
26 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 3 §§ 11-16
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Finns bilagor eller beställning som
underlag för inköpen?

7 70%

Samtliga kontrollpunkter 48 80%

3.1.2 Bedömning

Revisionsfråga: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler?

Bedömning: Delvis

Publicerade upphandlingar
De tre publicerade upphandlingarna bedöms i stor utsträckning vara utförda i enlighet
med lagstiftning och kommunens regler. En notering kan göras att
upphandlingsverktyget används för de tre upphandlingarna men används inte fullt ut,
vilket ökar risken för både anbudsgivare vid anbudsgivning och för staden vid
utvärdering. Vidare kan en viss brist vad gäller konkurrens i upphandlingarna noteras.
Slutligen ska två personer enligt lag delta i anbudsöppningen, vilket inte framgår av
underlagen revisionen tagit del av.28

Direktupphandlingar
Som nämnts ska den upphandlande myndigheten vid beräkning av direktupphandlingar
beakta alla varor och tjänster som myndigheten gjort under ett räkenskapsår. Överstiger
en upphandling direktupphandlingsgränsen om 615 312 kronor kan detta innebära att
det rör sig om en otillåten direktupphandling. Otillåtna direktupphandlingar är ett
tillsynsområde för Konkurrensverket och ses som en “särskilt allvarlig överträdelse” och
kan resultera i upphandlingsskadeavgift.29

Stickprovet visar att det lagstadgade dokumentationskravet för direktupphandlingarna i
intervallet 100 000-615 312 kronor följs för sex av tio upphandlingar. Det innebär att trots
att det finns ett gediget material att ta del av på intranätet saknas tillräcklig
dokumentation för fyra av tio upphandlingar. Vidare noteras att konkurrensen enbart
tillvaratas i hälften av de tio stickproven.

3.2 Ändamålsenliga ramavtal

Revisionsfråga 2: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?

3.2.1 Iakttagelser

Varje nämnd ansvarar för sitt inköpsbehov. Vidare ska upphandlingsenheten löpande ta
fram uppgifter gällande leverantörstrohet för respektive nämnd, vilket sker varje år i
samband med årsbokslutet. Målet är minst 80% och de två senaste åren har
leverantörstroheten legat runt 82-83%.

29 Konkurrensverket
28 Upphandlingsenheten uppger dock att de ska se över processen så att det skriftliga protokollet innehåller två namn.
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Resultat registeranalys

I registeranalysen framkommer att inköpen inom kommunen fördelar sig enligt tabell 2
vad gäller omsättning per leverantör.

Tabell 2: Inköpsvolym uppdelat i sex olika intervaller och hur många leverantörer respektive värdet i SEK.

Inköpsvolym Leverantörer Andel
leverantörer %

SEK Andel SEK %

> 5 000 000 18 1,9% 170 820 399 47,7%

1 000 001-5 000 000 50 5,2% 99 211 916 27,7%

500 001-1 000 000 46 4,8% 33 163 573 9,3%

100 001-500 000 180 18,9% 40 943 422 11,4%

50 001-100 000 90 9,4% 6 525 828 1,8%

< 50 000 570 59,7% 7 511 014 2,1%

Summa 954 100,0% 358 176 152 100 %

3.2.2 Bedömning

Revisionsfråga: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?

Bedömning: Ja

Registeranalysen ger ett resultat där över 75% av totala inköp görs i de två översta
intervallen vilket tyder på att ramavtal som täcker verksamhetens behov till stor del
finns.

Det är viktigt att komma ihåg att det är verksamheten som har ett behov och som enligt
stadens regler ska ta upp upphandlingsbehov till nämnd för beslut. Nämnden och
fullmäktige beslutar om upphandlingen ska genomföras. Om en upphandling berör flera
förvaltningar ska beslutet tas av kommunstyrelsen. En parallell kan här göras till
diskussionen om nämnder som egna myndigheter.

Det är centralt i hela upphandlingsprocessen att verksamheten anmäler ett
upphandlingsbehov i god tid. Varje nämnd upprättar en upphandlingsplan för de
kommande tre åren som beslutas av politiken varje år. Det har blivit bättre med tiden i
staden att upphandlingsbehov anmäls i ett tidigt stadie och de flesta chefer kontaktar
upphandlingsenheten i god tid före hjälp önskas. Det ges även en signal i
avtalskatalogen när ett nytt ramavtal ska handlas upp, men det finns andra former av
behov som kan vara svåra för enheten att förutspå. Det finns en risk att upphandlingen
inte blir klar i tid vilket kan resultera i otillåten direktupphandling. Som påpekats tidigare
är bristande framförhållning inget giltigt skäl till dir ekt upphandling. En annan risk är att
upphandlingen av tidsbrist inte genomförs tillräckligt nogsamt vilket riskerar att avtalet
sedan inte motsvarar verksamhetens behov.
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3.3 Avtalsefterlevnad

Revisionsfråga 3: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?

3.3.1 Iakttagelser

I stadens upphandlings- och inköpspolicy framgår att kommunens anställda ska följa de
avtal som staden ingått med leverantörer så att staden betraktas som en seriös
avtalspartner. Varje chef ansvarar för att ingångna avtal följs och att inköp görs enligt
kommunens inköpsprocess. Upphandlingsenheten finns som ett stöd, de får bland annat
notis om när ett avtal håller på att gå ut.

Upphandlingsenheten är ansvariga för löpande kontroller av att leverantörer exempelvis
betalar skatt. Kontroller som exempelvis att fakturering sker enligt avtal och att tjänster
och varor som levereras är enligt avtal är beställarens ansvar.

Resultat ramavtalsanalys
För att kontrollera följsamheten till lagar och regler har ett stickprov av nio köp från tre
olika upphandlade ramavtalsleverantörer analyserats med resultatet som redovisas i
tabell 3.

Tabell 3: Resultat ramavtalsanalys. Kontrollpunkterna redovisas och antal ja samt andel ja.

Kontrollpunkter Antal JA Andel JA (%)

Omfattas köpet av avtal? 9 100%

Har avrop skett på rätt sätt i förhållande till avtal? Ej tillämpligt -

Är fakturerade priser i enlighet med avtal? 6 100%

Är fakturan tillräckligt specificerad? 9 100%

Har kontroll av skatter och avgifter gjorts? 9 100%

Är beslutsattest utförd av korrekt person? 9 100%

Samtliga kontrollpunkter 42 100%

I analysen av stickprov framkommer att nio av nio inköp omfattas av aktuellt ramavtal.
Av de nio stickproven är det dock bara sex fakturor där vi kunnat kontrollera att det
fakturerade priserna är i enlighet med det aktuella avtalet. Detta då det inte går att
utläsa på fakturorna eller fakturaspecifikationerna att fakturerade priser är i enlighet med
avtal. Enligt verksamheten görs stora mängder inköp varje månad på ramavtalet, allt
från större reparationer till exempelvis byte av en lampa. Det är beställarens och
attestanternas ansvar att kontrollera att de fakturerade priserna är i enlighet med
ramavtalet. I ramavtalet framgår att är beräknade kostnader för att åtgärda fel upp till
och med 5 000 kr behöver inte kommunens godkännande inhämtas.
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Kontrollpunkt Har avrop skett på rätt sätt i förhållande till avtal är ej tillämplig i detta fall.
Hur avrop sker regleras inte i ramavtalen. Det ena ramavtalet är ett entreprenadavtal
och där sker inga avrop. Det andra är ett ramavtal för tvätteritjänster där tvätt hämtas
enligt ett schema och där sker därför inte heller några avrop. Det tredje ramavtalet rör
driftteknisk förvaltning. För det ramavtalet hålls månatliga möten där det bestäms vad
som behöver beställas, avrop sker därför inte heller på detta ramavtal.

3.3.2 Bedömning

Revisionsfråga: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?

Bedömning: Ja

Avvikelser finns på en av kontrollpunkterna, Är fakturerade priser i enlighet med avtal.
Enligt verksamheten är det beställarens och attestanternas ansvar att kontrollera detta.
Vi har inte kunnat kontrollera det på ett av ramavtalen och därför blir det en avvikelse.
Utöver denna kontrollpunkt har inga avvikelser påvisats i stickprovet.
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4. Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en
granskning av stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet.

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att
kommunstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet.

4.1 Rekommendationer

Mot bakgrund av granskningsresultaten rekommenderas kommunstyrelsen att:

● Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar
● Säkerställa att konkurrensen tillvaratas
● Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs

4.2 Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Sker inköp i enlighet
med lagstiftning och
kommunens regler?

Delvis
Dokumentationsplikten för
direktupphandlingar följs inte i
tillräcklig utsträckning och
konkurrens tillvaratas inte.

2. Finns ramavtal som
täcker verksamhetens
behov?

Ja
Inköp görs i stor utsträckning
från leverantörer vars
omsättning hos kommunen
överstiger en miljon kronor
vilket tyder på att ramavtal
som täcker verksamhetens
behov till stor del finns.

3. Är efterlevnaden och
uppföljningen av avtal
tillfyllest?

Ja
Det är ett konstaterande i
analysen av stickproven att
följsamheten till avtal är
tillräcklig.
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Carin Hultgren Fredrik Flodin
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 25 februari 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Syftet med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande 
av föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns 
förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av 
bidrag till föreningar. 

Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om 
dessa omfattar uppföljning och kontroll av beviljade/utbetalda 
bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet. 

Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella 
bedömningen att de rutiner och tillämpningen av dessa inte är helt 
ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till  
föreningar inte är tillräcklig.

Bedömningen är en sammanfattning av de för granskningen 
uppställda revisionsfrågor som redovisas på följande sidor. 

Sammanfattning
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

3

1. Finns dokumenterade riktlinjer 
och rutiner som ligger till grund för 
beslut och utbetalning av 
föreningsbidrag?

Delvis
Bedömningen baseras på att det finns riktlinjer för föreningsstöd, men att det saknas riktlinjer för 
fördelning av övriga bidrag. Vi noterar att regler för bidrag för nämnden för teknik, kultur och fritid är 
daterade 1998. Det finns, utöver styrande dokument, ansökningsblanketter för samtliga föreningsbidrag 
och kulturbidrag. Riktlinjerna för utdelning av kulturstipendium kan dock förtydligas. Av socialnämndens 
riktlinjer framgår krav samt urvalskriterier tydligare. Barn- och utbildningsnämnden saknar riktlinjer för 
utbetalning av ersättning till föreningar, vidare föregås inte ersättningen av en ansökan utan betalas ut 
som en kompensation till föreningen. 

2. Finns kontroller som säkerställer 
att utbetalningar sker till rätt 
förening och i enlighet nämndens 
beslut?

Delvis
Bedömningen baseras på att det saknas nedtecknade rutiner för hur kontroller för utbetalning av 
föreningsstöd ska ske. Dock sker utbetalning av respektive ekonomifunktion, där kontrollmoment för bl.a. 
attestregler följs upp för både nämnden för teknik, kultur och fritid och socialnämnden. Det saknas dock 
en enhetlig hantering för hur förvaltningen samverkar med ekonomifunktionen för att säkerställa att 
utbetalning sker till rätt förening, där vissa uppger att det finns en löpande dialog medan andra inte har 
den kontrollen. 

3.  Omfattar kontrollerna uppföljning 
av att utbetalda föreningsbidrag 
används till det ändamål som de 
beviljats för?

Delvis
Bedömningen baseras på att det i varierad utsträckning finns nedtecknade rutiner för kontroll av 
föreningsbidrag och exempelvis vilka krav som finns på återrapportering. Vissa bidragstyper inom 
nämnden för teknik, kultur och fritid saknar krav på återrapportering och redovisning, och för 
socialnämnden saknas krav på återrapportering för de föreningar som inte återkommande ansöker om 
bidrag, vilket gör det svårt att följa upp att bidraget använts till avsett ändamål. Det uppges av samtliga 
intervjuer att kontroller till viss del sker genom dialog med berörda föreningar, men att detta inte är 
systematiserat eller dokumenterat.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

4

4. Redovisas uppföljning och 
återrapportering av bidrag till 
nämnden?

Nej
Bedömningen baseras på att återrapportering och uppföljning av bidrag inte redovisas till någon av 
nämnderna. Viss information nås socialnämnden då dessa beslutar om själva fördelningen, dock inte 
rörande uppföljning av bidragen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat någon redovisning.

5. Finns regler kring jämställdhet vid 
utbetalning av föreningsbidrag? 
Görs någon uppföljning av detta 
perspektiv?

Nej
Bedömningen baseras på att det, förutom för kulturbidrag, saknas regler kring jämställdhet vid 
utbetalning av föreningsbidrag. Viss uppföljning sker av könsuppdelad statistik, men inte kopplat till 
specifika krav.

6. Finns särskilda regler, 
målsättningar etc avseende 
jämställdhetsfrågor kopplade till 
bidragsgivningen?

Nej
Bedömningen baseras på att det saknas regler, målsättningar och liknande för jämställdhetsfrågor. I viss 
utsträckning är det något som beaktas i fördelning av bidrag, men detta är inte reglerat eller 
systematiserat. Det finns en viss uppföljning för barn- och utbildningsnämnden kopplat till jämställdhet 
inom ramen för arbete med Agenda 2030, men det är inte specifikt kopplat till föreningsbidrag. Vi noterar 
att det pågår ett arbete med en kommunövergripande strategi för Agenda 2030, vilket inkluderar bl.a. 
jämställdhet. 



PwC
Vaxholms stad - Övergripande granskning av föreningsbidrag 2021 Maj -2021

Bedömningen baserar sig framförallt på följande iakttagelser:

● Det finns flera nämnder som administrerar föreningsbidrag/-stöd, och dessa har i olika utsträckning riktlinjer och rutiner kring villkor för  
ansökan om bidrag.

● Vem som får besluta om fördelning av bidrag skiljer sig åt mellan nämnderna, där vissa nämnder fattar beslut om fördelning medan andra 
hanterar dessa som verkställighet eller på delegation.

● Det finns i varierad utsträckning krav på återrapportering för utbetalda bidrag, där vissa former av stöd helt saknar krav på 
återrapportering.

● Nämnderna får i olika utsträckning information om utbetalda bidrag. Vissa nämnder får sammanställningarna i sin helhet, medan andra får  
information muntligt eller indirekt via t.ex. verksamhetsberättelsen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat rapportering av 
bidrag/-stöd. 

● Det saknas mål kring jämställdhet för föreningsbidragen. Den uppföljning som i viss mån görs av t.ex. könsuppdelad statistik är inte 
systematiserad, och bygger inte på några mål eller regler kring föreningsstöd. 

Sammanfattning, forts.
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För att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande rekommendationer:

● Att se över riktlinjer och rutiner för föreningsbidrag/-ersättning för att säkerställa att dessa är ändamålsenliga och aktuella.
● Att säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag används för avsett ändamål.
● Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av samtliga typer av bidrag/-stöd.
● Att säkerställa att återrapportering av beslutade bidrag sker enligt riktlinjer till respektive ansvarig nämnd.
● Att pröva behovet av mål kopplat till jämställdhet gällande bidragsgivningen, samt lämplig uppföljning av dessa.

 

Rekommendationer
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Inledning

Bakgrund
Inom kultur- och fritidsområdet hanteras stora utbetalningar i form av bidrag till föreningar. Nivåerna skiljer sig åt i Sveriges kommuner och bygger på lokalt 
antagna riktlinjer. Ur ett styrningsperspektiv såväl som ur ett medborgarperspektiv är det av stor vikt att bidragsgivningen styrs av tydliga och ändamålsenliga 
riktlinjer och policys. Av dessa bör det framgå hur beslut om bidrag ska fattas samt villkor för uppföljning och kontroll av att lämnade bidrag brukas i enlighet med 
beviljad ansökan.

En tillförlitlig och säker hantering av dessa bidrag är viktig ur flera aspekter. En bristande intern kontroll på området medför ökad risk för
oegentligheter och i förlängningen förtroendeskadliga konsekvenser för kommunen.

Revisorerna har utifrån väsentlighet och risk beslutat att genomföra en granskning i form av en kartläggning av stadens hantering av föreningsstöd och 
genomgång av styrande dokument.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande av föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern 
kontroll i hanteringen av bidrag till föreningar. 

Följande revisionsfrågor ska besvaras i granskningen:

• Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av föreningsbidrag?
• Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och i enlighet nämndens beslut?
• Omfattar kontrollerna uppföljning av att utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för?
• Redovisas uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?
• Finns regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag? Görs någon uppföljning av detta perspektiv?
• Finns särskilda regler, målsättningar etc avseende jämställdhetsfrågor kopplade till bidragsgivningen?
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Inledning

Revisionskriterier
Kommunens riktlinjer och regler inom området.
Kommunen mål avseende jämställdhetsperspektivet.

Avgränsning
Granskningen omfattar revisionsfrågorna på föregående sida. Granskningen omfattar inte någon fördjupad granskning/verifiering av efterlevanden till 
riktlinjer och rutiner i specifika bidrag.

Metod
Förstudien har genomförts genom insamlande av styrande och stödjande dokument, samt insamling av uppgifter kring ekonomi och statistik. En 
sammanställning av underlag återfinns i bilagan.

Intervjuer har skett med följande funktioner: 

- Fritidschef
- Gatu- och parkchef
- Kulturansvarig
- Bibliotekschef
- Administratör
- Ungdomssamordnare
- Tf enhetschef utveckling och stöd
- Utförarchef

Samtliga intervjuade har haft möjlighet att faktakontrollera rapportens innehåll.
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Granskningsresultat

Vaxholms stads bidragsorganisation 
Vaxholm stad har ett antal olika bidrag och stöd till föreningar. Dessa hanteras av flera olika nämnder, där teknik-, fritid- och kulturnämnden (TKFN) hanterar 
merparten av bidragen. Dock finns även viss bidragshantering på socialnämnden och även i mindre omfattning på barn- och utbildningsnämnden. 

Av Reglemente för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2019-02-18, framgår att nämnden ansvarar för bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur, fritids- 
och idrottssektorn. Det finns även ett kulturstipendium som fördelas ut en gång per år. Av Sammanställning bidrag 2021 framgår exempelvis att bidrag betalats ut 
till Vaxholm Roddförening och Vaxholm scoutkår. För kulturbidrag framgår av Sammanfattning kulturbidrag 2020 att tex Fästningsmuseet och Kulturum beviljats 
medel. 

I Reglemente för socialnämnden, 2019-02-18, framgår att nämndens ansvar utifrån tex socialtjänstlagen. Av intervjuer framgår att nämnden förvaltar 
föreningsbidrag för organisationer som har bärighet på nämndens uppdrag. I tjänsteutlåtandet Föreningsbidrag 2021, 20201-02-25, framgår bland annat att 
föreningar såsom BRIS, Brottsofferjouren och SPF seniorerna i Vaxholm tar del av bidrag från socialnämnden. 

I Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, 2019-02-18, framgår att ansvar för bla aktivitetsansvar och fritidsverksamhet. Av intervjuer framgår att 
nämndens förvaltning administrerar ersättningar till föreningar som genomför lovaktiviteter. Vi noterar att ersättning till dessa föreningar inte är sökbara 
föreningsbidrag, utan enligt intervjuer ges som en arvodeskompensation till de föreningar som genomför aktiviteter. Av underlaget Poster lovaktiviteter 2020-2021 
framgår att ersättning bla betalats ut för sommarlovsaktiviteter i vattenskidor, golf och kanot. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av föreningsbidrag?

Iakttagelser

Nämnden för teknik, fritid och kultur
I Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, framgår bestämmelser för kommunala bidrag som fördelas till ideella idrotts- och friluftsföreningar. Av regeln framgår bla att bidragen 
syftar till att skapar förutsättningar för ett rikt och varierat fritidsutbud. Enligt regeln får endast ideella föreningar som är registrerade hos Vaxholm stad ansöka om bidrag. Utöver 
det finns krav på bla minst antal medlemmar, och att de medlemmar som bor i kommunen utgör grund för att beräkna bidraget. Det finns primärt tre typer av bidrag och 
specifika ansökningsblanketter som ställer upp krav för respektive bidragstyp.  

Aktivitetesbidrag kan betalas ut till förening/organisation för aktiviteter som genomförs enligt de regler som gäller för statsbidragsberättigad lokal verksamhet. Det betyder en 
ledarledd sammankomst med minst fem deltagare i åldern 7 - 20 år, under minst en timme. Föreningen ska enligt kraven föra närvaro på särskilda närvarokort, vilka ska 
arkiveras i minst fyra år. Ansökan kan göras två gånger per år, inför kommande termin. Bidragssumman består av en fast summa på 25 kr/verksamhetstillfälle. 
Ansökningsblanketten ska bla innehålla information om antal sammankomster, antal deltagare och tidsperiod. Det finns också ett vänortsbidrag som riktar sig till 
föreningsmedlemmar som genomför utbyte med stadens två vänorter. Ansökan ska bla innehålla information om vänorganisation samt plats, tid och anledning till utbytet. 
Ansökan kan göras löpande under året. Av intervjuer framgår att samtliga föreningar som söker om föreningsbidrag också blir beviljade stöd. Det har därför inte funnits behov 
av tex riktlinjer för prioritering. De regler för bidrag som finns uppges utgöra ett tillräckligt stöd för beslut om fördelning, även om det tex först diskussioner om ev justering av de 
fasta summorna.  

Utöver ovan nämnda bidrag kan föreningar också ansöka om “övriga bidrag”, exempelvis start av förening. Det framgår vidare av intervjuer att övriga bidrag kan sökas för 
diverse ändamål, och att fördelningen av dessa sker efter att övriga bidrag fördelats. Den kvarvarande summan för de föreningar som sökt övriga bidrag fördelas då utifrån hur 
förvaltningen bedömer behovet, enligt intervjuer, tex utifrån hur många övriga föreningar som ansökt och om de beviljats stöd tidigare. Det saknas nedtecknade riktlinjer som 
beskriver hur fördelning av övriga bidrag ska ske. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av 
föreningsbidrag?

Iakttagelser

Teknik, fritid och kulturnämnden, forts.
Lokalbidrag ger en förening möjlighet att hyra en egen lokal om kommunala lokaler och anläggningar inte finns, eller om det finns särskilda skäl. Lokalbidrag kan också 
betalas ut om föreningen har en egen lokal när kommunala lokaler inte finns att tillgå. Några av kraven för att få lokalbidrag är att att anläggningen/lokalen används för 
föreningsverksamhet och att eventuella hyresintäkter frånräknas utgående bidrag i samband med årsredovisningen. Ansökningsblanketten ska bla innehålla information om 
lokalen, tex storlek, nyttjandegrad och specifikation av bidragsgrundande kostnader såsom hyra och vatten. Enligt intervjuer kan föreningar få ut maximalt 30% av ansökt 
summa för lokalbidrag. Ansökan görs en gång per år. 

Vaxholm delar även ut kulturbidrag för att främja kulturaktiviteter. Av underlaget Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09, framkommer dels en beskrivning av 
att tex samverkan mellan kulturarrangörer stimuleras. Av bidragsbestämmelserna framgår att kulturstöd särskilt ska riktas till aktiviteter/verksamheter som dels är i enlighet 
med Vaxholms stads kulturprogram, och dels de som riktar sig till barn och ungdomar eller äldre. Av ansökningsblanketten ska bland annat konstform, målgrupp och 
beskrivning av projektet fyllas i. Ansökan om kulturbidrag görs en gång per år. Det finns även ett kulturstipendium som delas ut årligen, där det av information på hemsidan 
Stöd, bidrag och stipendier framgår att bidraget bla syftar till att stödja/uppmuntra personer eller grupper med konstnärlig begåvning som är födda, uppvuxna eller bosatta i 
Vaxholm stad. Ansökan om stipendium görs en gång per år. 

Av intervjuer framgår att riktlinjerna är ett tydligt stöd för att tex göra prioriteringar av bidragsansökningar. Ett urval görs av kulturansvarig, tillsammans med 
stadsbyggnadschef samt administratör, utifrån bestämmelserna. Samråd sker även med Vaxholms kulturråd, som består av representanter från kulturföreningar och 
kommunen, för både bedömning av kulturbidrag och stipendiefördelning. För kulturstipendium framgår att personer som precis påbörjat högre kulturella utbildningar är  
prioriterade, men att detta inte är en nedskriven rutin.  
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av 
föreningsbidrag?

Iakttagelser

Socialnämnden
Av Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår att nämndens föreningsbidragen bland annat syftar till att främja 
föreningarnas förutsättningar att erbjuda aktiviteter/verksamheter som komplement till socialtjänstens verksamhet. Av riktlinjen framgår villkor för bidragen, bland annat att 
föreningen ska ha verksamhet som riktar sig till en grupp som är relevant för socialnämndens ansvarsområde. Ansökan ska innehålla bla organisationsnummer, en 
beskrivning av föreningens mål/inriktningar, information om antal medlemmar, verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning.

För bedömning vid fördelning av medel finns en beskrivning av vilka faktorer som beaktas, bland annat antal medlemmar. Enligt intervjuer gör förvaltningen ett förslag 
utifrån riktlinjerna, i dialog med socialnämndens presidium, inför att förslaget går till nämnden för beslut. Vidare framkommer av intervjuer att det är samma föreningar som 
årligen ansöker om bidrag och att samtliga som söker också får bidrag. Det har därför inte funnits behov av tydligare riktlinjer för exempelvis urval. 

Barn- och utbildningsnämnden
Av Ungdomsverksamheten i Vaxholm, verksamhetsplan 2020/2021, framgår att utbildningsförvaltningens enhet för samverkan och stöd ansvarar för att erbjuda 
hälsofrämjande och socialt stödjande aktiviteter, vilket inbegriper exempelvis lovaktiviteter. Enligt intervjuer sker kontakt med föreningar, samt vissa privata utförare, för att 
anordna aktiviteter under loven. 

Enligt intervjuer går kommunen för planering av sommarlovsaktiviteter ut till samtliga föreningar i kommunen, och ett antal privata utförare, för att se intresset av att anordna 
aktiviteter. De föreningar som ordnar aktiviteter har möjlighet att få arvode för utförd aktivitetet. Fördelningen av arvode sker, enligt intervjuer, utifrån bla antal som deltar på 
aktiviteten och antal tillfällen. Dock finns inga nedtecknade riktlinjer eller rutiner för hur arvoden ska beräknas eller betalas ut. Vi noterar också att det inte är föreningar som 
ansöker om bidrag, utan att de arvoden som betalas ut enligt intervjuer är i form av en kompensation till föreningen. För de privata utförarna sker betalning utifrån de antal 
platser kommunen har bokat, och hanteras som en direktupphandling. Det ligger utanför denna gransknings område att granska förfarandet för direktupphandlingar av 
lovaktiviteter.
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av 
föreningsbidrag?

Bedömning
Revisionsfråga 1: Delvis. 

Bedömningen baseras på att det finns riktlinjer för föreningsstöd, men att det saknas riktlinjer för fördelning av övriga bidrag. Vi noterar att regler för bidrag för TKF 
nämnden är daterade 1998. Det finns, utöver styrande dokument, ansökningsblanketter för samtliga föreningsbidrag och kulturbidrag som ställer upp riktlinjer och rutiner. 
Riktlinjerna för utdelning av kulturstipendium kan förtydligas. Av socialnämndens riktlinjer framgår krav samt urvalskriterier tydligare. Barn- och utbildningsnämnden saknar 
riktlinjer för utbetalning av ersättning till föreningar, dock föregås inte ersättningen av en ansökan utan betalas ut som kompensation till föreningen. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 2: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och i enlighet med nämndens 
beslut?

Iakttagelser

Nämnden för teknik-, fritid- och kultur
Av Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, framgår att de föreningar som tagit del av bidrag ska lämna en redovisning av bidraget. Det saknas riktlinjer för kontroller av 
utbetalning av bidrag. Av TFK nämndens Internkontrollplan 20201, 2020-09-30, framgår ingen kontroll som är specifikt kopplad till utbetalning av föreningsbidrag. Dock är 
en identifierad risk “Attestreglerna efterlevs inte”, som har ett tillhörande kontrollmoment om att kontering och attest ska stämma överens med kontoplan och attestordning, 
samt att utbildning ska genomföras med bla nya chefer. Det är ekonomicontrollern som ansvarar för kontrollen. Enligt intervjuer sker kontroller av på samma sätt som 
övriga utbetalningar, och hanteras av ekonomicontroller. 

Av Delegeringsordning för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2020-04-06, framgår att tex gatu- och parkchef har delegation att besluta om samtliga frågor som hanteras 
av tekniska enheten med undantag som uppges i en förbehållslista. Det framgår vidare att stadsbyggnadschef får besluta i ärenden som avser kultur och biblioteksfrågor. I 
Vidaredelegering inom ansvarsområdet för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2020-11-25, framgår exempelvis att bidrag till föreningar är delegerat till handläggande 
tjänsteperson. Enligt intervjuer delges inte utbetalning av bidrag nämnden, tex genom de Sammanställning bidrag, som vi tagit del av. Nämnden uppges få information om 
utbetalning utifrån den ekonomirapportering som görs i exempelvis delårsrapporter och årsredovisning. 

Gällande utbetalning av kulturbidrag framgår det av Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09, att redovisning av projekt ska göras senast två månader efter 
att projektet avslutats. Det saknas riktlinjer för kontroller av utbetalt bidrag. Enligt intervjuer görs en utanordning av administratör inför utbetalning av kulturstöd, som sedan 
hanteras av stadsbyggnadschef och ekonomicontroller. Det sker ingen ytterligare kontroll för utbetalning av  föreningsbidrag. Enligt intervjuer delges inte utbetalningar av 
kulturbidrag till nämnden, tex genom den Sammanfattning kulturbidrag 2020, som vi har tagit del av. Av riktlinjerna framgår att stödet omedelbart ska återbetalas om 
verksamheten som beviljats stöd skjuts upp eller förändras avsevärt. Enligt intervjuer har det inte skett att kommunen återkrävt medel. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 2: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och i enlighet med nämndens 
beslut?

Iakttagelser

Socialnämnden
Av Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår att föreningar i sin ansökan ska lämna in bla årsmötesprotokoll, 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget samt resultat-och balansräkning. Det framgår inte några riktlinjer för kontroll av utbetalning av bidrag.

Av intervjuer framgår att kontroller för utbetalning sker av ekonomienheten. Av socialnämndens Internkontrollplan 2021 framgår dock samma identifierade risk som för TFK 
“Attestreglerna efterlevs inte”, som har ett tillhörande kontrollmoment om att kontering och attest ska stämma överens med kontoplan och attestordning. Det finns dock inga 
specifika kontrollmoment för utbetalning av föreningsbidrag. 

Enligt Delegeringsordning för socialnämnden, 2019-09-17, saknas information om bidrag till förening och hur detta ska återrapporteras. Enligt intervjuer fattar dock nämnden 
beslut om fördelning av bidrag, och får då information om föreslagen fördelning och tänkt utbetalning, exempelvis genom tjänsteutlåtandet Föreningsbidrag 2021, 
20201-02-25. Av tjänsteutlåtande Bevilja föreningsbidrag utan årsmötesprotokoll, 20201-04-13, framgår att nämnden i år tagit beslut om att frångå principen om att årsmöte 
ska ha hållits inför utbetalning av bidrag. Detta beror på att pandemin gjort det svårt för flera föreningar att hålla årsmöte enligt plan. Beslutet inkluderar att även om 
föreningsbidrag betalas ut ska föreningen inkomma med handlingar från årsmötet snarast, då föreningen annars blir återbetalningsskyldig. Enligt intervjuer har nämnden inte 
hittills gjort något krav på återbetalning av bidrag. 

Barn- och utbildningsnämnden
Enligt Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden, 2020-04-27, saknas information om ersättning till föreningar och hur detta ska återrapporteras. Av 
Ungdomsverksamheten i Vaxholm, verksamhetsplan 2020/2021 framgår ett mål om budget i balans, men i övrigt saknas information om kontroll av utbetalningar till 
föreningar. Enligt intervjuer sker själva utbetalningen av ekonomiavdelningen på förvaltningen. Dock sker alltid en dialog mellan förvaltningen som beslutar om fördelning av 
medel och ekonomiansvarig, för att säkerställa att pengarna betalas ut till rätt förening. En gång per termin sker även en avstämning med ekonomiansvarig, där 
utbetalningar gås igenom i detalj och stäms av mot budget. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 2: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och i enlighet med nämndens 
beslut?

Bedömning
Revisionsfråga 2: Delvis.

Bedömningen baseras på att det saknas nedtecknade rutiner för hur kontroller för utbetalning av föreningsstöd ska ske. Dock sker utbetalning av respektive ekonomifunktion, 
där kontrollmoment för bla attestregler även följs upp för både TFK-nämnden och socialnämnden. Det saknas en enhetlig hantering för hur förvaltningen samverkar med 
ekonomifunktionen för att säkerställa att utbetalning sker till rätt förening, där vissa uppger att det finns en löpande dialog medan andra inte har den kontrollen. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 3: Omfattar kontrollerna uppföljning av att utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de 
beviljats för?

Iakttagelser

Nämnden för teknik-, fritid- och kultur
Av Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, framgår att de föreningar som tagit del av bidrag ska lämna in en redovisning. För samtliga bidrag gäller att föreningen ska lämna 
in verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, firmatecknare samt verksamhetsplan till tekniska avdelningen omedelbart efter varje årsmöte. Vi har också 
tagit del av blanketten Lokalbidrag redovisningsblankett, där föreningen ska fylla i tidsperiod samt specifikation av de bidragsgrundande kostnaderna tex hyra, arrende och 
el- och uppvärmningskostnader. Av underlaget framgår inte när redovisning av lokalbidrag ska göras. Av intervjuer framgår att det inte finns något krav på redovisning av 
aktivitetsbidrag eller vänortsbidrag. Det framgår att kontrollerna inte är nedtecknade, men att en löpande dialog sker med föreningarna. Redovisning av lokalbidrag 
diarieförs. Ett nytt system för bla lokalbokning och bidragsansökningar ska dock startas upp till augusti, där det blir möjligt att begära in ytterligare underlag från 
föreningarna. 

I blanketten Redovisning av kulturbidrag ska en beskrivning göras av om projektet/verksamheten har genomförts som planerat, och om inte efterfrågas en beskrivning av 
varför. Redovisningen ska också innehålla en sammanfattande redovisning, information om geografisk spridning, information om publik/deltagare, typ av konstform och hur 
projektägaren arbetat för att nå den planerade målgruppen. Enligt intervjuer följer förvaltningen upp att återrapporteringen kommer in, och att det ibland kan krävas 
påminnelser till projektägaren för att få in underlaget. Samtliga inkomna redovisningar diarieförs. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 3: Omfattar kontrollerna uppföljning av att utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats 
för?

Iakttagelser

Socialnämnden
Av Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår att föreningar i sin ansökan ska lämna uppgifter om bla 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget samt resultat-och balansräkning. Det framgår inte några riktlinjer för hur redovisning av tex lämnat bidrag ska göras om 
föreningen inte ansöker om bidrag nästkommande år. Enligt intervjuer sker dialoger med ca 5-6 föreningar återkommande, ca fyra gånger per år, där det finns möjlighet att 
prata med föreningarna om deras verksamhet. I övrigt sker kontroller, som beskrivet i Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 
2016-05-17, utifrån föregående års verksamhetsberättelse och övrigt underlag som lämnas in i samband med ansökan. Där kontrolleras, enligt intervjuer, bland annat antal 
möten, antal medlemmar och att samtliga underlag som krävs är inskickade.

Barn- och utbildningsnämnden
Enligt intervjuer sker en muntlig uppföljning med de föreningar som genomför lovaktiviteter. Detta är inte systematiserat och och dokumenteras inte. Dock gör förvaltningen 
en egen utvärdering utifrån dialogerna, tex Utvärdering sommarlovsaktiviteter 2020. Inga kontroller eller krav på tex rapportering kommuniceras ut till föreningarna, dock ska 
föreningarna rapportera hur många som deltagit på aktivitetet då betalning till föreningen sker först efter genomförd aktivitet. Vi noterar att det av intervjuer framgår att ett 
nytt system som möjliggör enkäter ska börja användas, och att det finns planer på att skicka ut enkäter till både föreningar och ungdomar/barn som tar del av aktiviteterna 
för att bättre följa upp arbetet. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 3: Omfattar kontrollerna uppföljning av att utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de 
beviljats för?

Bedömning
Revisionsfråga 3: Delvis.

Bedömningen baseras på att det i varierad utsträckning finns nedtecknade rutiner för kontroll av föreningsbidrag och tex krav på återrapportering. Vissa bidragstyper inom 
TFK saknar krav på redovisning, och för socialnämnden saknas krav på återrapportering för de föreningar som inte återkommande ansöker om bidrag, vilket gör det svårt 
att följa upp att bidraget använts till avsett ändamål. Det uppges av samtliga intervjuer att kontroller till viss del sker genom dialog med berörda föreningar, men att detta inte 
är systematiserat eller dokumenterat.
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 4: Redovisas uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?
Iakttagelser

Nämnden för teknik-, fritid- och kultur
Av de riktlinjer vi har tagit del av, tex Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, samt Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09, framgår inte att föreningsbidrag eller 
kulturbidrag ska följas upp av nämnden. Av intervjuer framgår att förslag till stipendieutdelning presenteras till, och beslutas av, nämnden. Ordförande i nämnden får, enligt 
intervjuer, ta del av förslag till utdelning av kulturbidrag, men att besluten därefter sker på delegation. När besluten är fattade får nämnden ta del av Sammanställning 
kulturbidrag 2020 i efterhand, enligt intervjuer. Vi har också tagit del av Sammanställning bidrag för åren 2019-2021. Där framgår typ av bidrag, förening, aktnummer, beviljad 
summa, utbetald summa, antal verksamhetstillfällen för aktivitetsbidrag samt noteringar om vad bidraget avser för vissa “övriga bidrag”. Av intervjuer framgår att detta inte 
rapporteras till nämnden som helhet, men att det indirekt följs upp genom tex årsredovisning och ekonomiuppföljning. Det framgår också att förslag om utbetalning av “övrigt 
bidrag” går till nämnden för beslut, om någon förening ansökt om en större summa. I övrigt uppges inte nämnden ha efterfrågat någon uppföljning av bidragen.

Socialnämnden
I Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår att nämnden fattar beslut om tilldelning av bidrag. Dock framgår inte av 
riktlinjerna hur uppföljning och återrapportering av tex genomförd verksamhet ska rapporteras till nämnden. Enligt intervjuer sker en dialog med nämndens presidium utifrån 
förvaltningens förslag om bidragsfördelning för kommande år, inför att nämnden fattar beslut om fördelning. Dialogen inkluderar, enligt intervjuer, bla genomgång av 
föreningarnas verksamhetsberättelse från föregående år. 

Barn- och utbildningsnämnden
Det saknas riktlinjer som beskriver hur nämndens stöd i form av ersättning för lovaktiviteter till föreningar ska följas upp och redovisas. Av intervjuer framgår att det inte sker 
någon sammanställd rapportering till nämnden av den uppföljning som görs av lovaktiviteterna, men att detta ingår i den återrapporering som görs i samband med 
verksamhetsberättelse i årsredovisning. Nämnden uppges inte heller ha efterfrågat någon återrapportering av ersättning till föreningar och uppföljning av lovaktiviteterna. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 4: Redovisas uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?

Bedömning
Revisionsfråga 4: Nej.

Bedömningen baseras på att återrapportering och uppföljning av bidrag inte redovisas till någon nämnd. Viss information nås socialnämnden då dessa beslutar om själva 
fördelningen, dock inte rörande uppföljning av bidragen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat någon redovisning. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 5:  Finns regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag? Görs någon uppföljning av detta 
perspektiv?
Revisionsfråga 6:  Finns särskilda regler, målsättningar etc avseende jämställdhetsfrågor kopplade till bidragsgivningen?

Iakttagelser

Av artikeln Vaxholm satsar på jämställdhet, 2020-11-19, framgår att vaxholm ingår i ett projekt (Modellkommuner för jämställdhetsintegrering)  tillsammans med andra 
kommuner/regioner och SKR för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det innebär att kommunerna i projektet  systematiskt ska jämföra arbetssätt, sk benchmarking, för att 
stärka förutsättningarna att erbjuda kvinnor och män en jämställd service och en jämn fördelning av resurser. Det framgår vidare av artikeln att Vaxholm arbetar med 
hållbarhet inom Agenda 2030 vilket bland annat inkluderar mål 5 om jämställdhet mellan kvinnor och män. Enligt information från intervjuer med kommunen är en 
övergripande strategi under framtagande som ska utgå från de globala målen i Agenda 2030, vilket inkluderar jämställdhetsmålet. Det har, enligt kommunen, funnits en 
policy för social hållbarhet som inte längre är aktuell. I dagsläget saknas det riktlinjer kring jämställdhet för utbetalning av föreningsbidrag. 

Nämnden för teknik-, fritid- och kultur
I Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, framgår inte några riktlinjer för jämställdhet kopplat till bidragen. Enligt intervjuer saknas det riktlinjer för detta perspektiv som berör 
föreningsbidrag/kulturbidrag som administreras av TFK nämnden. Viss uppföljning görs dock av andelen utövare inom föreningarna uppdelat på män/kvinnor och 
flickor/pojkar, och i fördelning av övrigt bidrag uppges jämställdhet beaktas i fördelningen. I Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09, framgår att “en jämn 
fördelning mellan män och kvinnor bör eftersträvas bland såväl utövare som publik”. Av intervjuer framkommer att detta är något som tas hänsyn till vid fördelning av bidrag 
och stipendium, men att det saknas en dokumenterad uppföljning.

Socialnämnden
I Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår inte några regler kring jämställdhet kopplat till föreningsbidragen. Av 
intervjuer framgår att det inte är något som särskilt tas hänsyn till vid bidragsgivning.
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 5:  Finns regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag? Görs någon uppföljning av detta 
perspektiv?
Revisionsfråga 6:  Finns särskilda regler, målsättningar etc avseende jämställdhetsfrågor kopplade till bidragsgivningen?

Iakttagelser

Barn- och utbildningsnämnden 
Av intervjuer framgår att det saknas riktlinjer för fördelning av ersättning utifrån jämställdhetsperspektivet. Det framgår av intervjuer att det finns planer på att, genom det nya 
enkätverktyg som nämnts tidigare,  även fånga upp könsuppdelad statistik för tex lovaktiviteter. Enligt intervjuer finns en koppling mellan indikatorerna i verksamhetsplanen 
till mål inom Agenda 2030, som följs upp i systemet Stratsys. Dock finns det för år 2020 endast för verksamhetsplanen för fritidsgården. Detta kommer dock, enligt intervjuer, 
att tydliggöras i verksamhetsplanen för år 2021 där tex målet om att anordna lovaktiviteter tex ska kopplas till Agenda 2030 målen om jämställdhet samt hälsa och 
välbefinnande. 

Bedömning
Revisionsfråga 5: Nej.

Bedömningen baseras på att det, förutom för kulturbidrag, saknas regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag. Viss uppföljning sker av könsuppdelad 
statistik, men inte kopplat till specifika krav.

Revisionsfråga 6: Nej.

Bedömningen baseras på att det saknas regler, målsättningar och liknande för jämställdhetsfrågor. I viss utsträckning är det något som beaktas i fördelning av bidrag, men 
detta är inte reglerat eller systematiserat. Det finns en viss uppföljning för barn- och utbildningsnämnden kopplat till jämställdhet inom Agenda 2030, men det är inte specifikt 
kopplat till föreningsbidrag. Vi noterar att det pågår ett arbete med en kommunövergripande strategi för Agenda 2030, vilket inkluderar bla jämställdhet. 
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Granskningsresultat - fördjupning

Iakttagelser

Vaxholms hembygdsförening: Föreningen har ett nyttjanderättsavtal med kommunen. Avtalet administreras av fastighetsavdelningen. Avtalsperioden gäller fn från 1 
februari 2008 tom 31 januari 2033. Det nu gällande avtalet ersätter tidigare upplåtelseavtal daterat 5 oktober 1970. Ersättning för nyttjanderätten utgår inte, enligt avtalet. 
Föreningen får inte överlåta nyttjanderätten, utan skriftligt medgivande från Vaxholm stad. Dock får föreningen hyra ut samkvämsutrymmen och kök i huvudbyggnaden samt 
bostadshuset. Avtalet är undertecknat av kommunchef samt föreningens ordförande. 

Lions Club Vaxholm: Föreningen har ett hyreskontrakt för lokal med kommunen. Avtalet administreras av fastighetsavdelningen. Avtalsperioden är från 1 januari 2011 tom 
31 december 2015, dock förlängs avtalet med 1 år om det ej sägs upp. Av hyresavtalet framgår bla hyra samt vilka kostnader, tex för uppvärmning och el, som hyresvärd 
respektive hyresgäst står för. Hyresgästen har rätt att, efter skriftligt godkännande av hyresvärden, upplåta delar av Kruthuset för möten etc. Det framgår inte att avtalet är 
undertecknat. 

Blynäsvikens båtklubb:Föreningen har två avtal med kommunen, ett avtal om nyttjanderätt för båtuppläggning vintertid och ett avtal om lägenhetsarrende för användning 
som småbåtshamn samt båtuppläggning. Avtalsperioden för nyttjanderätt gäller för perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022. Om avtalet inte sägs upp inom 36 
månader före nyttjanderättstidens utgång förlängs avtalet med tre år, med samma uppsägningstid. Avtalsperioden för lägenhetsarrende är 1 januari 2019 tom 31 december 
2033, med tre års uppsägningstid där avtalet förlängs med 5 år i taget om det inte sägs upp. Av avtalen framgår tex kostnader, ansvarsfördelning för underhåll. Avtalet är 
undertecknat av kommunens markförvaltare och tf ordförande i Blynäsvikens båtklubb. 

Det framgår att nyttjanderättshavaren inte för överlåta avtalet, eller helt- eller delvis upplåta området i andra hand. Dock framgår i avtal om lägenhetsarrende att upplåtelse i 
andra hand är tillåtet för båtplatsupplåtelser.   

Waxholms Golf AB: Avtal om anläggningsarrende finns med kommunen. Avtalet administreras av tekniska avdelningen. Avtalsperioden är 14 februari 2014 tom 31 
december 2034. Det nu gällande avtalet ersätter tidigare avtal med Waxholms Golfklubb.Det framgår att arrendatorn inte är berättigad lokal- eller driftsbidrag från kommunen 
för verksamhet inom området. Avtalet reglerar bland annat arrendeavgift samt vilken verksamhet som får bedrivas på området. Arrendatorn får, vid skriftlig godkännande av 
fastighetsägaren, överlåta utförande av verksamhet som faller inom ramen för ändamålet med arrendet, samt hyra ut lokaler och tillhörande mark. Avtalet är undertecknad av 
chef för tekniska enheten samt representant från Waxholms Golf AB, titel framgår ej. 
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Samlad bedömning

Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning och kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om 
hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet. 
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de rutiner och tillämpningen av dessa inte är helt 
ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till  föreningar inte är tillräcklig.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

30

1. Finns dokumenterade riktlinjer 
och rutiner som ligger till grund för 
beslut och utbetalning av 
föreningsbidrag?

Delvis
Bedömningen baseras på att det finns riktlinjer för föreningsstöd, men att det saknas riktlinjer för 
fördelning av övriga bidrag. Vi noterar att regler för bidrag för nämnden för teknik, kultur och fritid är 
daterade 1998. Det finns, utöver styrande dokument, ansökningsblanketter för samtliga föreningsbidrag 
och kulturbidrag. Riktlinjerna för utdelning av kulturstipendium kan dock förtydligas. Av socialnämndens 
riktlinjer framgår krav samt urvalskriterier tydligare. Barn- och utbildningsnämnden saknar riktlinjer för 
utbetalning av ersättning till föreningar, vidare föregås inte ersättningen av en ansökan utan betalas ut 
som en kompensation till föreningen. 

2. Finns kontroller som säkerställer 
att utbetalningar sker till rätt 
förening och i enlighet nämndens 
beslut?

Delvis
Bedömningen baseras på att det saknas nedtecknade rutiner för hur kontroller för utbetalning av 
föreningsstöd ska ske. Dock sker utbetalning av respektive ekonomifunktion, där kontrollmoment för bl.a. 
attestregler följs upp för både nämnden för teknik, kultur och fritid och socialnämnden. Det saknas dock 
en enhetlig hantering för hur förvaltningen samverkar med ekonomifunktionen för att säkerställa att 
utbetalning sker till rätt förening, där vissa uppger att det finns en löpande dialog medan andra inte har 
den kontrollen. 

3.  Omfattar kontrollerna uppföljning 
av att utbetalda föreningsbidrag 
används till det ändamål som de 
beviljats för?

Delvis
Bedömningen baseras på att det i varierad utsträckning finns nedtecknade rutiner för kontroll av 
föreningsbidrag och exempelvis vilka krav som finns på återrapportering. Vissa bidragstyper inom 
nämnden för teknik, kultur och fritid saknar krav på återrapportering och redovisning, och för 
socialnämnden saknas krav på återrapportering för de föreningar som inte återkommande ansöker om 
bidrag, vilket gör det svårt att följa upp att bidraget använts till avsett ändamål. Det uppges av samtliga 
intervjuer att kontroller till viss del sker genom dialog med berörda föreningar, men att detta inte är 
systematiserat eller dokumenterat.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor
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4. Redovisas uppföljning och 
återrapportering av bidrag till 
nämnden?

Nej
Bedömningen baseras på att återrapportering och uppföljning av bidrag inte redovisas till någon av 
nämnderna. Viss information nås socialnämnden då dessa beslutar om själva fördelningen, dock inte 
rörande uppföljning av bidragen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat någon redovisning.

5. Finns regler kring jämställdhet vid 
utbetalning av föreningsbidrag? 
Görs någon uppföljning av detta 
perspektiv?

Nej
Bedömningen baseras på att det, förutom för kulturbidrag, saknas regler kring jämställdhet vid 
utbetalning av föreningsbidrag. Viss uppföljning sker av könsuppdelad statistik, men inte kopplat till 
specifika krav.

6. Finns särskilda regler, 
målsättningar etc avseende 
jämställdhetsfrågor kopplade till 
bidragsgivningen?

Nej
Bedömningen baseras på att det saknas regler, målsättningar och liknande för jämställdhetsfrågor. I viss 
utsträckning är det något som beaktas i fördelning av bidrag, men detta är inte reglerat eller 
systematiserat. Det finns en viss uppföljning för barn- och utbildningsnämnden kopplat till jämställdhet 
inom ramen för arbete med Agenda 2030, men det är inte specifikt kopplat till föreningsbidrag. Vi noterar 
att det pågår ett arbete med en kommunövergripande strategi för Agenda 2030, vilket inkluderar bl.a. 
jämställdhet. 
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Bedömningen baserar sig framförallt på följande iakttagelser:

● Det finns flera nämnder som administrerar föreningsbidrag/-stöd, och dessa har i olika utsträckning riktlinjer och rutiner kring villkor för  
ansökan om bidrag.

● Vem som får besluta om fördelning av bidrag skiljer sig åt mellan nämnderna, där vissa nämnder fattar beslut om fördelning medan andra 
hanterar dessa som verkställighet eller på delegation.

● Det finns i varierad utsträckning krav på återrapportering för utbetalda bidrag, där vissa former av stöd helt saknar krav på 
återrapportering.

● Nämnderna får i olika utsträckning information om utbetalda bidrag. Vissa nämnder får sammanställningarna i sin helhet, medan andra får  
information muntligt eller indirekt via t.ex. verksamhetsberättelsen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat rapportering av 
bidrag/-stöd. 

● Det saknas mål kring jämställdhet för föreningsbidragen. Den uppföljning som i viss mån görs av t.ex. könsuppdelad statistik är inte 
systematiserad, och bygger inte på några mål eller regler kring föreningsstöd. 

Sammanfattning, forts.
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För att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande rekommendationer:

● Att se över riktlinjer och rutiner för föreningsbidrag/-ersättning för att säkerställa att dessa är ändamålsenliga och aktuella.
● Att säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag används för avsett ändamål.
● Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av samtliga typer av bidrag/-stöd.
● Att säkerställa att återrapportering av beslutade bidrag sker enligt riktlinjer till respektive ansvarig nämnd.
● Att pröva behovet av mål kopplat till jämställdhet gällande bidragsgivningen, samt lämplig uppföljning av dessa.

 

Rekommendationer
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Kommungemensamma underlag

• Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholm stad, 
2019-02-18

• Riktlinjer för internkontroll Vaxholmd stad, 2019-02-07
• Vaxholm satsar på jämställdhet, 2020-11-19 (artikel)

Teknik, fritid och kulturnämnden

• Protokoll för år 2021
• Reglemente för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2019-02-18
• Delegeringsordning för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2020-04-06
• Vidaredelegering inom ansvarsområdet för nämnden för teknik, fritid och 

kultur, 2020-11-25
• Regel för bidragsgivning, 1998-01-01
• nternkontrollplan 2021, 2020-09-30
• Sammanställning bidrag för åren 2019-2021
• Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09
• Kulturstipendium 2020, 2020-08-27 (Tjänsteutlåtande)
• Sammanfattning kulturbidrag 2020
• En presentation av Kulturrådet i Vaxholmd stad, 2018-08
• Utdrag av information från hemsidan: Stöd, bidrag och stipendier samt Bidrag 

och stöd till föreningar

Bilagor
Referenslista
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Teknik, fritid och kulturnämnden, forts.

Blanketter:
• Ansökan om lokalbidrag
• Ansökan om aktivitetsbidrag
• Ansökan om vänortsbidrag
• Ansökan om kulturbidrag
• Redovisning kulturstöd
• Redovisning lokalbidrag

Socialnämnden

• Protokoll för år 2021
• Reglemente för socialnämnden, 2019-02-18
• Delegeringsordning för socialnämnden, 2019-09-17 
• Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 

2016-05-17
• Föreningsbidrag 2021, 20201-02-25 (Tjänsteutlåtande)
• Bevilja föreningsbidrag utan årsmötesprotokoll, 20201-04-13
• Internkontrollplan 2021

Bilagor
Referenslista
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Barn- och utbildningsnämnden

• Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, 2019-02-18
• Ungdomsverksamheten i Vaxholm, verksamhetsplan 2020/2021
• Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden, 2020-04-27
• Verksamhetsbeskrivning ungdomsverksamheten i Vaxholm, 2020-09-14
• Poster lovaktiviteter 2020-2021
• Utvärdering sommarlovsaktiviteter 2020

Särskild fördjupning, avtal:

• Avtal om anläggningsarrende, Golfbanan
• Hyreskontrakt för lokal, Lions Club Vaxholm
• Nyttjanderättsavtal, Vaxholms Hembygdsförening
• Avtal om lägenhetsarrende, Blynäsvikens båtklubb
• Avtal om nyttjanderätt, Blynäsvikens båtklubb

Bilagor
Referenslista
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Uppföljande granskning

Vaxholms stad

Januari 2021

Carin Hultgren

Revisionsrapport



Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en
uppföljande granskning av vilka åtgärder som kommunstyrelsen och berörda nämnder
vidtagits med anledning av de tidigare granskningarnas resultat och lämnade
rekommendationer. Uppföljningen omfattar följande granskningar som ursprungligen
genomfördes 2019:

- Nämndernas kontroll av privata utförare
- Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
- Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

Utifrån genomförd uppföljning är vår samlade bedömning att de granskade nämnderna
vidtagit relevanta åtgärder som omfattar framtagande av styrande och stödjande
dokument samt tydliggörande av rutiner för uppföljning och kontroll. Vidtagna åtgärder
bedöms i allt väsentligt vara tillräckliga avseende nämndernas kontroll av privata
utförare och förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter. Åtgärderna avseende
underhåll bedöms vara relevanta, men att det fortfarande kvarstår ett arbete med att ta
fram underhållsplaner samt underlag för att bedöma den ekonomiska omfattning av
stadens underhållsbehov.

I rapporten redovisas vidtagna åtgärder och en bedömning av om dessa kan anses vara
tillräckliga.
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Inledning
Bakgrund
Revisorerna i Vaxholm stad granskar årligen delårsbokslut och årsredovisning, samt
genomför fördjupade granskningar utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. De
granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag på åtgärder som bör
genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid för
genomförande. En viktig del av revisionens arbete är därför att följa upp tidigare
genomförda granskningar för att se om åtgärder vidtagits med anledning av dessa och
om den granskade organisationen beaktat noterade brister, synpunkter och förslag.

Enligt SKR:s styrdokument God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 påtalas
även vikten av att följa upp de granskningar revisorerna gjort under året. Genom att
regelbundet följa upp genomförda granskningar ges svar på om åtgärder med anledning
av revisorernas kritik och rekommendationer har tagits i beaktande. SKR skriver vidare
att uppföljningen kan genomföras som en särskild granskningsinsats med skriftlig
rapport. Uppföljningen ger också underlag för att bedöma om det finns anledning till
förnyad granskning, och blir därmed en grund för riskanalysen inför kommande års
revisionsplanering.

Mot bakgrund av detta och med utgångspunkt i den risk- och väsentlighetsanalys som
upprättats har kommunens revisorer beslutat att genomföra en samlad uppföljning av
följande granskningar som genomfördes 2019:

- Nämndernas kontroll av privata utförare
- Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
- Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om berörda nämnder vidtagit tillräckliga
åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer.
Revisionsfrågan formuleras enligt följande:

Har kommunstyrelsen respektive granskad nämnd vidtagit tillräckliga åtgärder med
anledning av revisionens synpunkter och lämnade rekommendationer?

Revisionskriterier
Revisionens lämnade rekommendationer och nämndernas svar på granskningarna.

Avgränsning
Granskningen avgränsas till att följa upp effekten av revisorernas bedömning av de
fördjupade granskningar revisionen genomfört under 2019:

● Nämndernas kontroll av privata utförare. Inom ramen för denna uppföljning ska även
frågan kring på vilket sätt nämnderna säkerställer att anlitade företag är seriösa i sin
utövning.
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● Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
● Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

Metod
Granskning har genomförts genom att revisorernas synpunkter och rekommendationer
samt nämndernas yttranden och åtaganden sammanställts. Skriftliga frågor har därefter
skickats ut till  berörda förvaltningar och därefter har svare gåtts igenom.

Vidare har granskningen omfattat genomgång av för granskningen relevanta dokument
samt en genomgång av relevanta protokoll, beslut och handlingar. Kompletterande
astämning har gjorts med tjänstepersoner för att säkerställa att vi fått del av all relevant
information och underlag.

De personer som fått dessa frågeställningar har även beretts möjlighet att sakgranska
rapporten.
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Granskningsresultat

Underhåll av fastigheter, gator och vägar samt kajer

Revisionell bedömning i granskningen var att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte
har ett ändamålsenligt underhåll vad gäller gator och vägar samt fastigheter och kajer.
Underhållet av gator/vägar bedömer vi dock i vissa delar ändamålsenligt.

Granskningen indikerar att det finns ett eftersatt underhåll, det vill säga en
underhållsskuld, beträffande gator och vägar som inte minskar med nuvarande takt på
underhållsinsatser och reinvesteringar.

Granskningen visar 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 underhållsplanering.

I revisorernas missiv till granskningen lämnades sju (7) rekommendationer som framgår1

av sammanställningen nedan. När svar inkom skickade revisionen ytterligare en
skrivelse med begäran om ytterligare förtydliganden i form av två (2) frågeställningar2

om förtydliganden om tidsplan för åtgärder som pekas ut i nämndens svar. Även dessa
framgår i sammanställningen nedan.

Nedan redovisas en sammanställning av lämnade rekommendationer, vidtagna åtgärder
och en bedömning av om dessa åtgärder kan anses vara tillräckliga utifrån lämnade
rekommendationer.

Lämnade rekommendationer Vidtagna åtgärder och
bedömning

1. Upprättar rutiner och processer som
beskriver hur underhållsarbetet ska
prioriteras vad gäller fastigheter och
kajer.

Rutiner för underhållsarbete
framtagna för fastigheter, kajer
ingår i tekniska enhetens
underhållsplan.

Ja

2. 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.

Inventering av stadens
anläggningar framgår av
underhållsplanen som
uppdateras årligen.

Ja

3. Intensifierar arbetet med att upprätta
rutiner för att planera och prioritera
underhåll avseende fastigheter.

Rutiner för prioriteringar av
underhållsåtgärder är framtagna

Ja

2 Skrivelse daterad 2020-04-03 ställd till Nämnden för teknik, fritid och kultur.

1 Missiv daterat 2019-12-10 ställt till Nämnden för teknik, fritid och kultur.
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och underhållsbehovet är
inventerat.

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

Fortsatt svårt att precisera en mer
exakt underhållsskuld, se svar
under p.1 förtydligande frågor.

Arbete pågår. Uppdaterad
underhållsplan har beslutats av
nämnden för år 2022 .3

Planen är nämndens andra i
ordningen och är inte komplett. För
år 2022 har följande
anläggningstyper tillkommit; parker.
strandskoningar och bredband. En
fullständig plan som omfattar
stadens samtliga anläggningar
beräknas kunna presenteras
2023-2024.

Delvis

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

Fastighetsenheten har tagit in ett
verktyg för att ta fram
objektspecifika underhållsplaner.

Inget lämpligt stöd har identifierats
för gator/vägar och kajer.

Delvis

6. Upprättar rutinbeskrivningar för hur
genomförda underhållsprojekt ska
följas upp och analyseras.

Projekt följs upp enligt ekonomi och
investeringsprocessen, ett förslag
till nämndspecifika riktlinjer finns
men är ej ännu beslutade.

Delvis

7. Efter inventering av fastigheter
jämför dessa uppgifter mot de uppgifter
som finns hos Lantmäteriet och
Skatteverket.

Inventering och jämförelser utfört,
viss diskrepans finns.

Ja

Kompletterande frågeställningar Vidtagna åtgärder och
bedömning

När kan en inventering och
dokumentering av stadens kajer,
strandskoningar, bryggor m.m. vara
klar och när kan en bedömning av
underhållsskulden presenteras?

Underhållsplanen är uppdaterad
och majoriteten av anläggningarna
är inventerade. Det är dock svårt
att ta fram en summa då man kan

Delvis

3 Nämnden teknik, fritid och kultur 2021-12-09 § 98 belsutade nämnden att anta underhållsplan
för 2022.
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lösa renoveringen på olika sätt.4

Ytterligare uppdateringar av
underhållsplanen kommer att ske
under 2022 med besiktningar och
kontroller.

Går det att precisera
underhållsskulden på gator och vägar
ytterligare i syfte att minska osäkerhet.

Prioritet för verksamheten har varit
att inventera och bedöma skicket
på staden anläggningar och först
när detta arbete är klart kan en mer
exakt uppskattad kostnad
beräknas.

Arbete med att uppdatera
underhållsplanen utförs löpande
och en ny plan skall tas fram varje
år. (Nämnden teknik, fastighet och
fritid 2021-12-09 § 98 beslutades
om planen för 2022)

Delvis

Bedömning
Vår granskning visar att Nämnden för teknik, fritid och kultur har vidtagit relevanta
åtgärder och att det pågår ett fortsatt arbete med anledning av lämnade
rekommendationer i granskningen. Vi ser det fortsatt angeläget att arbetet med att ta
fram underhållsplaner fortgår enligt plan och att underhållsbehovet tydliggörs ytterligare.

4 Till exempel kan en strandskoning antingen byggas upp igen eller göra ett kontrollerat ras och
säkra upp den på så vis. Dessa två metoder har en stor skillnad i kostnader och att bedöma
denna kostnad kräver omfattande utredningar vilket inte anses vara relevant om rivning är det
önskade tillvägagångssättet
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Uppföljning av privata utförare

Revisionell bedömning i granskningen var att nämndernas interna kontroll vad gäller
privata utförare inte bedöms vara tillräcklig. Med nämnder avsågs här Socialnämnden
och Nämnden för teknik. fritid och kultur.

I granskningen 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.

Revisionens rekommendationer är ställda till nämnderna för teknik, fritid och kultur samt
socialnämnden, men då flera av dessa berör styrformer och rutiner som bör vara
gemensamma i Vaxholms stad svarar kommunstyrelsen på granskningen utifrån sin
ledande och samordnande roll. Nämndernas svar/beslut biläggs ärendet och5

överlämnades till till revisionen.

Av kommunstyrelsens svar framgår att: Kommunstyrelsen har tagit fram ett program för6

mål och uppföljning av privata utförare som kommunfullmäktige kommer att fatta beslut
om under sitt första sammanträde 2020. Programmet ska stärka uppföljning  och insyn
av privata utförare på politisk nivå. Dessutom bidrar programmet med ett gemensamt
ramverk och gemensam struktur för hur kommunen förhåller sig och agerar vid
upphandling av privata utförare av kommunala angelägenheter samt hur avtal följs upp
och rapporteras till nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Programmet har varit på remiss till alla nämnder och kommer att vara utgångspunkt för
hur nämnderna utvecklar sina arbetssätt.

KF beslutar att anta Program för uppföljning av privata utförare 2020.02-17§ 4
Änr 2019/208.055

För att konkretisera programmet i arbetssätt och rutiner bildades en arbetsgrupp med
representanter från ekonomi- och upphandlingsenheten, socialförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgruppens arbete har resulterat i att:

● Upphandlingsprocessen har anpassats och en ny process för uppföljning av privata
utförare har tagits fram.

6 Kommunstyrelsen  2019-11-28 Änr KS 2019/223.007

5 Genom att följa programmet och fastställs arbetsformer och dokumentation som stödjer styrning
och kontroll avseende privata utförare.
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● Rutiner har tydliggjorts som omfattar metod, omfattning av uppföljning inom olika
typer av verksamheter och hur det knyter an till kravställning och avtalsvillkor samt
ansvarsfördelning mellan förvaltningar och stödenheter. Rutiner finns inlagda i
processen som beskrivningar till aktiviteterna.

● Mall för uppföljningsplan och mall för rapportering till nämnd har tagits fram och har
tillgängliggjorts i en processkarta.

Nedan redovisas en sammanställning av lämnade rekommendationer och en
bedömning av om vidtagna åtgärder kan anses vara tillräckliga utifrån lämnade
rekommendationer.

Lämnade rekommendationer Vidtagna åtgärder och bedömning

TFK och SN: 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.

Kommunövergripande program
för uppföljning av privata
utförare har tagits fram och
fastställts av KF.

SN: Kontrollpunkter och krav regleras
redan i upphandlingen
(förfrågningsunderlaget).  I
underlagen framkommer punkter om
t.ex insyn i verksamheten och
klagomålshantering, former för
samverkan och exempel på vilka
dokument/riktlinjer som ska användas
och som nämnden ställer krav på att
verksamheten ska använda.

TFK: Utifrån aktuellt
entreprenadområde kravställs avtalen
utifrån de lagkrav föreskrifter som
gäller samt de behov som
verksamheten har.
Uppföljning av entreprenader styrs i
huvudsak enligt nedanstående
arbetssätt och punkter, beroende på
typ och storlek för entreprenaden.

TFK och SN: 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.

SN: “Uppföljningsplan av privata
utförare 2021”

TFK: ”Uppföljningsplan av privata
utförare TFK 2021”.

TFK och SN: Nämnderna bör i
de fall det bedöms som relevant
säkerställa att avtal är utformade
så att de säkerställer tillräcklig

SN och TFK: Framgår av KF:s
program för uppföljning av privata
utförare.
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insyn i upphandlade
verksamheter.

Upphandlingsprocessen har
reviderats och frågan kring insyn har
tydliggjorts i avtal men även metoder
för hur uppföljning ska genomföras
har tydliggjorts.

TFK 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.

Vid granskningstillfället saknades
såväl program för uppföljning av
privata utförare såväl som en
nämndsspecifik (TFK) plan för
uppföljning.

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

Plan för uppföljning har tagits fram
och belsutats av nämnd. Av planen
framgår bl a att avtalsuppföljningar
ska årligen redovisas i sammanfattad
form till nämnden för teknik, fritid och
kultur.

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

Se plan för uppföljning och
beskrivning nedan av hur
entreprenadavtal följs löpande.

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

Ja, framgår av ”Riktlinje för
kontaktpolitiker Socialnämnden” samt
”kontaktpolitiker 2021”.

Hur säkerställer nämnderna att
de gör affärer med seriösa
företag (privata utförare)?

Framgår av nämndernas
uppföljningsplan att uppföljning görs
av ekonomisk status enligt följande:
Inför avtalstecknande kontrolleras
ekonomisk status som gällande
kreditvärdighet, betalning av skatter
och avgifter, moms mm. Inför
betalning av fakturor görs kontroll av
leverantör och transaktion via extern
tjänst för säkra betalningar.
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Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen samt Socialnämnden och Nämnden för teknik, fritid
och kultur vidtagit relevanta åtgärder som syftar till att stärka den interna kontrollen med
anledning av granskningens resultat och lämnade rekommendationer.

Det har dock inte varit möjligt att på ett enkelt och tydligt sätt  besvara respektive
lämnad rekommendation i denna uppföljning och i tabellen ovan då de sammanfaller i
många delar. Vidare har ett kommunövergripande program för uppföljning tagits fram,
vilket är positiv, men inte fanns på plats när den ursprungliga granskningen
genomfördes.

I vår uppföljande granskning noterar vi att ett kommungemensamt styrande dokument
form av plan för uppföljning av privata utförare har tagits fram och fastställts av
kommunfullmäktige. Anpassning av upphandlingsprocessen har gjorts genom att bl a
rätten till insyn tydliggjorts. Vidare har de granskade nämnderna tagit fram
nämndspecifika uppföljningsplaner som beslutats av respektive nämnd. Av planerna
framgår vilka utförare som ska följas upp och på vilket sätt (exempelvis löpande,
regelbundna, händelsestyrda) samt vad  som ska följas upp.
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Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter

Den sammanfattande revisionella bedömningen var att Kommunstyrelsens och
nämndernas interna kontroll inte var tillräcklig för att förebygga fusk och oegentligheter. I
granskningen noterades att det fanns behov av att uppdatera policys, processer och
rutiner för att ge tillräckliga förutsättningar för en god intern kontroll.

I granskningen beskrivs att det saknades en 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.

Nedan redovisas vidtagna åtgärder sedan granskningen genomfördes.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har i oktober respektive november 2020.
antagit Policy med tillhörande riktlinjer mot oegentligheter. I tidigare granskning7 8

noterades att reglerna för representation inte uppdaterats utifrån gällande lagstiftning,
vilket gjort i dessa riktlinjer. I samband med med att Kommunfullmäktige fattade bslut om
policy fastställdes en uppförandekod .9

De styrande dokumenten som beskrivs ovan finns alla tillgängliga på stadens hemsida
och det interna intranätet. Inom ramen för stadens obligatoriska chefsutbildning
informeras om vad som gäller muta och oegentligheter samt var information finns.
Denna information lämnar även ekonomifunktionen i samband med introduktion i hur
fakturahanteringen fungerar med attester och regler osv. I de dokument som beskrivs
ovan beskrivs olika exempel för att tydliggöra informationen kring vad som avses med
muta och oegentligheter. De scenarier som beskrivs omfattar bland annat olika typer av
oegentligheter, interna respektive externa eller i samverkan.

Staden har upphandlat en tjänst av extern leverantör i form av en visselblåsarfunktion
som kommer att finnas tillgänglig från våren 2022 .10

I kommunens internkontrollplan görs en koppling mellan process och risk som
processen är kopplade till. Av kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten framgår att
det är chefer och medarbetare som har ansvaret för och arbetar i processerna som även

10 Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”) träder
i kraft den 17 december 2021. Den 17 juli 2022 ska samtliga offentliga arbetsgivare som har 50 –
249 arbetstagare samt alla (såväl privata som offentliga) arbetsgivare som har minst 250
arbetstagare vara skyldiga att ha en visselblåsarfunktion på plats.

9 Uppförandekod för leverantörer 2020-2022

8 Riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation - antagen av kommunstyrelsen
2020-10-29 § 139

7 Policy mot oegentligheter - antagen av kommunfullmäktige 2020-12-14 § 93
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identifierar eventuella risker i dessa processer.

Detta görs enligt det systematiska arbetssätt staden har beslutad ska gälla för riskanalys
och internkontroll. Det revisionsrapporten beskriver som typiska risker kommer därför
inte att finnas i processerna från start, men däremot kommer exempel på risker att
finnas i anvisningar till nämnderna. Samverkan mellan förvaltningar och gemensamma
processer för exempelvis att upphandla och köpa in och hantera fakturor ger också en
garanti och säkerhet att nämnderna identifierar och förebygger de största riskerna inom
dessa processer.

Nedan redovisas en sammanställning av lämnade rekommendationer och en
bedömning av om vidtagna åtgärder kan anses vara tillräckliga utifrån lämnade
rekommendationer.

Lämnade rekommendationer Vidtagna åtgärder
och bedömning

Ta fram en vägledande övergripande policy med
tillhörande riktlinjer för hantering av oegentligheter.

Ja

Uppdatera reglerna för representation från 2013
då lagstiftningen har ändrats.

Ja

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.

Ja

Exponera styrande dokument, processer och
rutiner samt utbildnings- och informationsinsatser
vad gäller förtroendeskadliga ageranden på
intranätet samt vilka rapporteringskanaler som
finns.

Ja

Förändra internkontrollplanerans innehåll så att
benämningar och innehåll överensstämmer med
processbeskrivningarna, som in sin tur bör
innehålla påverkande regelsystem och typiska
risker.

Ja

Genomföra 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.

Ja

Bedömning

Vi bedömer att Kommunstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av
granskningens resultat och lämnade rekommendationer.
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18 januari 2022

Carin Hultgren
___________________________
Uppdragsledare/projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vaxholms stad  enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 25 februari
2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar
av denna rapport.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

Grundat på vår översiktliga granskning
har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss anledning
att anse att delårsrapporten för Vaxholm
stad inte, i allt väsentligt, är upprättad i
enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2021.

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Ja

Grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapportens återrapportering har
det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss anledning
att anse att det prognostiserade
resultatet inte skulle vara förenligt med
de finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2021.

Grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapportens återrapportering
har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle
vara förenligt med de verksamhetsmål
som fullmäktige fastställt i budget
2021.
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Inledning
Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.
Vårt ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten fastställs av kommunstyrelsen 2021-10-28 och
fullmäktige behandlar delårsrapporten 2021-11-15.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom.
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Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 135,7 mnkr. Kommunstyrelsen kommer att ha överlämnat rapporten
inom lagstadgad tid till fullmäktige.

Vi noterar att ca 6,2 mnkr har bokförts som verksamhetens intäkter, men som avser
generella statsbidrag. Det innebär ett klassificeringsfel om ca 6,2 mnkr för höga
verksamhetens intäkter med motsvarande för låga generella statsbidrag. Felet har ingen
resultatpåverkan.

Vi noterar också att ca 23,5 mnkr som avser handpenning i exploateringsprojekt har
felklassificerats som långfristig skuld, borde ha klassificerats som kortfristig skuld. Felet
har ingen resultatpåverkan.

Vidare konstaterar vi att kommunen inte helt efterlever god redovisningssed avseende
redovisning av exploateringsprojekt. Kommunen har ett pågående exploateringsprojekt
där det per delåret 2021 har gjorts en delförsäljning. Av genomförda förfrågningar
framkommer att kommunen har kostnadsfört samtliga upparbetade kostnader (ca 17,5
mnkr) per tidpunkten för delåret trots att delar av dessa (2,1 mnkr) avsåg utgifter
hänförliga till etapp 2 som ännu inte sålts. Följaktligen är resultatet för perioden också
2,1 mnkr för lågt.

Kommunens resultaträkning och balanskravsutredning följer inte uppställningen enligt
god redovisningssed. I resultaträkningen ska årsprognos lämnas, vilket också görs,
dock har kommunen i årsprognosen felaktigt exkluderat exploateringsintäkter och
-kostnader.

Felen ovan är inte så väsentliga att det påverkar vår bedömning om räkenskaperna är
rättvisande.

Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för Vaxholm stad inte, i allt
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.
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God ekonomisk hushållning

Iakttagelser
Mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021.

Av redovisningen framgår att samtliga av de tre finansiella målen prognostiseras att
uppfyllas för helåret 2021.

Av redovisningen framgår att samtliga av verksamhetsmålen prognostiseras att
uppfyllas för helåret 2021. Prognosen visar enligt delårsrapporten att mer än 50 procent
av den aggregerade måluppfyllelsen kommer att vara uppfylld (grönt) eller på väg att
uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena (kvalitet, livsmiljö och ekonomi), vilket är det
uppsatta kriteriet som kommunen har för god ekonomisk hushållning.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

2021-10-26

Carin Hultgren Richard Moëll Vahul
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vaxholm stads förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av årlig
revisionsplan samt projektplan daterad 21-05-24. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som
tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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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 2021.  
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 2021 har kommunfullmäktige fastställt två mål. 
Resultatet är att målen 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. 
 
För år 2021 redovisar nämnden en negativ avvikelse med 0,4 mnkr vilket motsvarar 
6 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på lägre intäkter och kostnader 
främst på grund av färre antal tillsynsinsatser än budgeterat. 
 
Vår granskning har inte gett upphov till några anmärkningar mot Södra Roslagens 
Miljö- och hälsoskyddsnämnd eller nämndens ledamöter.  
 
 
Täby 2022-03-16 
KPMG AB 
 

 
 
Micaela Hedin  
Certifierad kommunal revisor  
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning 
utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Gul Nämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett 
på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 
2021. Resultat mot driftbudget: - 0,5 MSEK

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

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i 
rimlig grad varit tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Säkerställa att åtgärder vidtas för ökad måluppfyllelse.
● Säkerställa att åtgärder vidtas för att uppnås budget i balans.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

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

Grön Verksamhetsplan “mål och budget” antagen 
genom ordförandebeslut.

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

Grön Detaljbudget framgår av “mål och budget 2021” 
antagen genom ordförandebeslut.

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

Grön Nämnden har fyra antagna verksamhetsmål med 
tillhörande indikatorer. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Antagen budget är att anse som mål för ekonomi.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Verksamhetsmålen har tillhörande mätbara 
indikatorer som möjliggör uppföljning.

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Grön Vi noterar att beslut i fullmäktige 2021-06-23 § 
125 undantar överförmyndarnämnden från att 
följa målstyrningsmodellen i Värmdö kommun. Av 
verksamhetsplan framgår att Nacka kommuns 
årscykel för framtagande av mål, inriktning och 
budget tillämpas för nämnden. Verksamhetsplan 
inkluderar uppföljningsplan.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Tertialrapport per april samt augusti redovisar 
ekonomiskt resultat och kommenterar 
måluppfyllelse.

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

Grön Vid tertialrapporteringar redovisas övervägande 
god måluppfyllelse. Rapportering föranleder inte 
behov av ytterligare åtgärder.

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

Grön Under året rapporterar nämnden budget i balans 
samt mindre överskott på totalen i jämförelse med 
budget. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Verksamhetsberättelse gör gällande att två av 
fyra verksamhetsmål uppfylls delvis vid helår 
2021. Två verksamhetsmål uppfylls inte, varav ett 
är hänförligt till pandemi-effekter. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Gul Nämnden redovisar ett sammantaget resultat för 
verksamhetsåret 2021 motsvarande en negativ 
budgetavvikelse på 0,5 mnkr.

Samverkanskommunernas separerade resultat är 
följande:

● Värmdö kommun; negativ 
budgetavvikelse om 0,6 mnkr.

● Vaxholms kommun; positiv 
budgetavvikelse om 0,1 mnkr.
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2885947/0d415708473c881e8b8c2834087a47928df8c467/?asset=verification.pdf
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                    Richard Moëll Vahul på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet.
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                    Richard Moëll Vahul på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.
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                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Anders Haglund (6545506):
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Revisionsberättelse 


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


Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Roslagsvatten AB för år 2021. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 36-58 i detta dokument. 


Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 


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


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


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


Övrig upplysning 
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 9 april 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 


Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns 
på sidorna 2-35. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 


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


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


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


Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 
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Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 


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


En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 


Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Roslagsvatten AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 


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


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


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


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


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


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


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


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


En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 


Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur 


Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 


Ola Salemyr 
Auktoriserad revisor 
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        Audit trail


        

        
            
            
                
                    2022-04-0116:33:11
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB created the contract and invited Annette Ramsell.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0319:29:53
                    Annette Ramsell opened for the first time.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0319:30:51
                    Annette Ramsell signed.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0319:30:51
                    Annette Ramsell has signed.


                

                
                

            

            
        

    






    
        Audit trail


        

        
            
            
                
                    2022-04-0415:37:19
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB created the contract and invited Anders Haglund.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0416:17:55
                    Anders Haglund opened for the first time.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0416:18:53
                    Anders Haglund signed.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0416:18:53
                    Anders Haglund has signed.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2838541/779be125bf05e7ceaea9d9703c8d204b9855508a/?asset=verification.pdf



