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Revisionsplan 2014 

1. Uppdrag 
 
Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till 
kommunstyrelsen och nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning av styrelser och 
nämnder. Enligt kommunallagen 9 kap 9 § är revisionens uppgift att ge underlag till 
fullmäktiges prövning av om: 
 
 verksamheten sköts ändamålsenligt 
 verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande 
 räkenskaperna är rättvisande 
 den interna kontrollen är tillräcklig 
 
Revisorerna ska årligen granska verksamheten inom nämndernas verksamhetsområden i 
den omfattning som följer av god revisionssed. Granskning ska ske på samma sätt i 
kommunala bolag, genom de lekmannarevisorer som utsetts i bolagen.  
 
Revisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag och utgör hela fullmäktiges 
verktyg. Kommuninvånarnas perspektiv sätts i förgrunden i revisionens arbete. 
 
Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med kommunallagen och andra författningar om 
revision, reglementet samt god revisionssed1

 

. Vidare kommer de rekommendationer och 
utkast till rekommendationer som SKYREV (Föreningen Sveriges Kommunala 
Yrkesrevisorer) utger att beaktas. 

Granskningen syftar ytterst till att ge kommunens förtroendevalda revisorer underlag för 
bedömning om nämnder, styrelser och enskilda politiker skall beviljas ansvarsfrihet. 
 
 

                                                 
1 Innebörden av god sed i kommuner och landsting är dokumenterad i skriften ”God revisionssed i 
kommunal verksamhet 2010” utgiven av Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
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2.  Förvaltningsrevision 
 
2.1 Fördjupade granskningar 2014 
 
2.1.1 Granskning av kommunens arbete med underhåll 
 
Bakgrund 
Kommunen har enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ansvar för att i vissa 
fall ordna vatten och avlopp för befintlig och blivande bebyggelse. Detta gäller inom 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Kommunens uppdrag är att verka för en god 
försörjning enligt gällande lagar, föreskrifter och direktiv. Det är kommunstyrelsen och 
verksamhet samhällsbyggnad i Öckerö kommun som ansvarar för vatten- och 
avloppsförsörjningen samt underhåll och drift av kommunens VA-nät.   
 
De förtroendevalda revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys av 
kommunens verksamhet bedömt att det finns en väsentlig risk om kommunen på ett 
systematiskt sätt inte säkerställt en god vatten- och avloppsförsörjning. Det bedöms vara 
av vikt att kommunstyrelsen och verksamhet samhällsbyggnad tryggar såväl drift som 
underhåll. Att planera för de insatser och åtgärder som ska vidtas är av stor vikt, då 
akuta åtgärder i många fall är mer kostsamma och leder till större störningar för 
invånarna. För att upprätthålla en hög kvalitet avseende drift och underhåll är det även 
av vikt att det finns mål och riktlinjer som säkerställer detta. 
 
De förtroendevalda revisorerna har mot bakgrund av ovanstående bedömt att det är 
väsentligt att under 2014 genomföra en granskning för att översiktligt bedöma arbetet 
med vatten- och avloppsförsörjning. 
 
Granskningens syfte 
Syftet med granskningen är att ge en översiktlig bild av hur kommunstyrelsen 
säkerställer drift och underhåll av kommunens VA-nät samt en tillfredsställande vatten- 
och avloppsförsörjning.  
 
Projektdeltagare: Cecilia Svensson och ytterligare en junior medarbetare på EY 
Klart: Tidplan och avrapportering bestäms i samråd med revisorerna. 
 
2.1.2 Granskning av strategisk planering av äldreomsorgens verksamhet 
 
Bakgrund 
Den demografiska utvecklingen ställer krav på kommunerna att anpassa verksamheten. 
Statistik över befolkningsutvecklingen i Öckerö kommun visar att andelen äldre ökar, 
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vilket sannolikt också ökar behovet av vård och omsorg. Kommunens geografi med 10 
bebodda öar är ytterligare en viktig faktor att beakta i den strategiska planeringen.  
 
Av socialtjänstlagen (2001:453, SoL) framgår kommunens ansvar gällande boende för 
äldre. Enligt lagen har kommunen ett särskilt ansvar att verka för att äldre människor får 
goda bostäder och ge dem som behöver stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig 
service. Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för 
äldre människor som behöver särskilt stöd enligt 5 kap. 5 § SoL. Kommunen ska också 
inom samhällsplaneringen verka för god samhällsmiljö och boende för grupper som har 
behov av samhällets särskilda stöd (3 kap. 2 § SoL).  
 
De förtroendevalda revisorerna har mot bakgrund av ovanstående bedömt att det är 
väsentligt att under 2014 genomföra en granskning för att bedöma socialnämndens 
arbete med strategisk planering av äldreomsorgens verksamhet. 
 
Granskningens syfte 
Granskningen syftar till att bedöma om socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig 
strategisk planering av äldreomsorgens verksamhet med avseende på behoven i 
kommunen och hur arbetet bedrivs för att möta de krav som regleras i gällande 
lagstiftning. 
 
Projektdeltagare: Cecilia Svensson och ytterligare en junior medarbetare på EY 
Klart: Tidplan och avrapportering bestäms i samråd med revisorerna. 
 
2.2 Årlig grundläggande granskning 
Utgångspunkten för den årliga grundläggande granskningen är de mål och uppdrag som 
fullmäktige givit. Granskningen ska ge svar på hur nämnder och styrelser mottar, 
genomför och återredovisar mål och uppdrag. Den årliga granskningen omfattar flera 
steg och genomförs löpande under revisionsåret bland annat genom följande moment: 

 Att löpande ta del av grundläggande dokument, t ex: 
- Mål- och budgetdokument 
- Ekonomi- och verksamhetsrapporter 
- Delårsrapporter 
- Bokslut 
- Beslutsunderlag 
- Protokoll 

 Att kommunicera med den verksamhet som granskas i samband med 
- granska delårsrapport och årsredovisning  
- särskilda överläggningar i samband med revisionens sammanträden 

 Att bedöma tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner  
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 Att bedöma om ansvarig nämnd/styrelse skapat förutsättningar för tillräcklig  

styrning och uppföljning samt om relevanta interkontrollsystem finns och 
fungerar tillfredsställande (nämndernas ansvarsutövande) 

 Att granska nämnders och styrelsers återrapportering till kommunfullmäktige 
och bedöma om den ger en rättvisande bild av uppnådda resultat i förhållande till 
fastställda mål och beslutade åtaganden. (i samband med delårsrapport och 
årsredovisning) 

2.2.1  Protokollgranskning 

Revisorerna skall fortlöpande ta del av verksamheternas protokoll och beslutsunderlag. 
Protokollgranskningen skall dokumenteras enligt överenskommelse. Iakttagelser skall 
rapporteras löpande på revisionsmöten. 
 
Ansvariga: Kommunrevisionen  
Klart: Löpande under året 

2.2.2 Besök i verksamheten 

Revisionen vill fortsätta att utveckla kontakten och dialogen med nämnderna och dess 
verksamhet. Under året kommer revisorerna att träffa förvaltningscheferna samt 
nämnden eller presidierna i Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Bygg- och 
miljönämnden, Kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige. Dessutom kommer revisionen liksom föregående år att bjuda in 
kommunchefen, ekonomichefen och personalchefen till möte under året.  

Ansvariga: Kommunrevisionen  
Klart: Löpande under året 

2.2.3 Övriga avsnitt i den grundläggande granskningen 

Övriga avsnitt i den grundläggande granskningen genomförs löpande under året i 
samband med granskning av delårsrapport och årsredovisning.  
 
Ansvariga: Ernst & Young AB 
Klart: Löpande under året och sammanställs i samband med revisionsberättelsens 

påtecknande  
 



 
 
Öckerö Kommun   
REVISORERNA  
 
 

2.3 Information och kunskapsutveckling 

2.3.1 Nätverk 

Kommunrevisorerna skall delta vid erfarenhetsdagar som anordnas inom GR mm.  
 
Ansvariga: Kommunrevisorerna 

2.3.2 Kompetensutveckling 

Med den snabba utvecklingstakt som råder både inom kommunens verksamheter och 
inom revisionen behöver de förtroendevalda revisorerna löpande utveckla sin 
kompetens. 
 
Ansvariga: Kommunrevisorerna 
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3.  Redovisningsrevision 
3.1   Väsentlighet och risk 
 
Revisionen inriktas på väsentliga processer, belopp och poster. Så snart som 
nämndernas, styrelsens och bolagens ekonomiska redovisningar för år 2013 är 
fastställda upprättas riskanalyser per nämnd, styrelse samt bolag. För varje nämnd, 
styrelse samt bolag väljs en optimal granskningsansats med inriktning på flöden 
och/eller substansgranskning av enskilda poster.   
 
För bolagen upprättas en separat granskningsplan för granskningen enligt ABL som 
genomförs av bolagets auktoriserade revisor.  Granskningsplanen kommuniceras och 
samordnas med lekmannarevisorerna samt biträdet.  
 
Ansvariga: Ernst & Young AB 
Klart:  April 2014 – dokumenterad riskanalys för kommunens verksamheter. 
 
3.2   Löpande granskning 
 
Utifrån väsentlighets - och riskanalysen kommer redovisningsrevisionen löpande att 
inriktas på att granska den interna kontrollen i identifierade intäkts- och kostnadsflöden.  
De områden som framförallt kommer att beaktas i den löpande granskningen är: 

• Anläggningstillgångar 

• Inköp / utbetalningar  

• Interkommunal ersättning 

• Bokslutsprocessen 

Övriga granskningsinsatser kommer bl.a. att vara: 

• Kontoanalyser känsliga konton 

• Läsning leverantörsfakturor  

• Momsgranskning  

• Källskatt / sociala avgifter 

• Uppföljning av iakttagelser från 2013 
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3.3  Granskning av delårsbokslut  
En delårsrapport skall granskas och rapport skall lämnas inför behandlingen i 
fullmäktige.  Granskningen skall svara på frågan om resultaten i rapporten är förenliga 
med de mål fullmäktige beslutat om i budgeten 
 
Syftet med vår granskning är även att identifiera och kommunicera eventuella risker, 
budgetavvikelser och andra problemområden på ett tidigt stadium.  
 
Utgångspunkten för vår granskning är kommunallagen och de rekommendationer som 
tagits fram av SKYREV och SKL (Sveriges kommuner och landsting)  
 
Vi kommer att lämna en redogörelse i de fall vi identifierar risker och problemområden i 
god tid så att eventuella åtgärder kan vidtas före bokslutsarbetet.  
 
Ansvariga: Ernst & Young AB 
Klart: Tidplanen diskuteras med ekonomiavdelningen 

3.4  Bokslutsgranskning 
Bokslutet kommer att granskas med utgångspunkt från de risker vi bedömer kvarstår i 
verksamheten med beaktande av våra iakttagelser från granskning av intern kontroll och 
delårsbokslut. 
 
Vi kommer att granska kommunkoncernens årsredovisning med däri ingående verksam-
hetsredovisning, balans- och resultaträkningar, finansieringsanalys samt noter. 
 
Ansvariga: Ernst & Young AB 
Klart:  Februari 2015 - rapport 
 
 
Antagen 26 mars 2014 
 
För Kommunrevisionen 
 
 
 
……………………………..          ……………………………..           
Paul Magnusson                               Håkan Beskow                              
Ordförande V.Ordförande   
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