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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 

av kommunstyrelsen och nämnderna i Öckerö kommun. Syftet med granskningen har varit att 

ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet 

i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen har genomförts genom 

dokumentstudier, protokollgranskning och dialoger med styrelsens och nämndernas 

presidium.  

Vår samlade bedömning är att:  

► Kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden följer i 

allt väsentligt de anvisningar som finns i kommunens styrmodell avseende styrning och 

arbete med kommunfullmäktiges mål och direktiv.   

► Kommunstyrelsen och nämnderna har i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning 

och rapportering. Vi bedömer dock att bygg- och miljönämnden inte har följt upp mål 

och ekonomi på ett tillräckligt sätt. 

► Kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden har 

säkerställt ett systematiskt arbete med intern kontroll. Bygg- och miljönämnden har 

däremot, i likhet med föregående år, inte bedrivit något internkontrollarbete.  

Utifrån granskningens iakttagelser har förbättringsområden identifierats. Kommunstyrelsen 

rekommenderas att: 

► Utveckla sin uppsikt över nämnder och bolag så att det framgår vilken information 

kommunstyrelsen tagit del av.  

► Inom ramen för uppsiktsplikten säkerställa att nämnderna följer kommunens 

styrmodell.  

Vi rekommenderar även utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden att:  

► Stärka ekonomistyrningen genom att förtydliga vilka åtgärder som vidtas för en budget 

i balans.  

Vi anser att bygg- och miljönämnden inte har uppfyllt något av de uppställda 

revisionskriterierna för verksamhetsåret 2021. Vi avstår från att rikta några rekommendationer 

eftersom nämnden avvecklats efter 2021. Vi anser dock att miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden bör beakta bristerna i styrning, uppföljning och intern kontroll.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där 

framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Den grundläggande granskningen syftar till att besvara 

följande revisionsfrågor: 

 Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt? 

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven 

i kommunallagen samt kommunens styrmodell. 

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och ekonomisk rapportering? Det vill 

säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell. 

► Har nämnden fattat beslut om åtgärder vid eventuella avvikelser? 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 

grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunallagen 6 kap. 6 § om styrelsen och nämndernas ansvar 

 God revisionssed 2018 

 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

 Kommunspecifika styrdokument såsom policy för styrning och ledning samt 

ekonomiska styrprinciper 

Bakgrunden till granskningen samt metod beskrivs i bilaga 1. Kommunens styrmodell beskrivs 

i bilaga 2. Granskningens källförteckning finns i bilaga 3. 
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3. Granskningens utgångspunkter 
Avsnittet beskriver granskningens utgångspunkter utifrån krav på kommunstyrelse och 

nämnder i kommunens styrmodell och anvisningar. 

Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Öckerö kommuns styrmodell och 

styrprinciper. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning, 

uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs 

för i efterföljande kapitel. 

Utifrån styrmodellen och styrprinciper är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha 

genomfört följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp 

utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 

A. Tillräcklig styrning för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter  

A1. Brutit ned fullmäktiges mål till satsningar, aktiviteter och indikatorer 

A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål  

 

B. Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi  

B1. Följt upp styrelsens/nämndens målarbete efter maj, augusti och december1  

B2. Följt upp styrelsens/nämndens ekonomi efter mars, maj, augusti, oktober och 

december2  

B3. Vid prognostiserat underskott: Styrelsen/nämnden har beslutat om åtgärder och 

följt upp dessa3  

B4. Kommunstyrelsen: Har tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag4  

 

C. Systematiskt arbete med intern kontroll i verksamheten 

C1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys  

C2. Fastställt en internkontrollplan  

C3. Följt upp styrelsens/nämndens arbete med intern kontroll5  

  

 

1 Uppföljning ska enligt styrprinciperna ske genom analys, jämförelse och diskussioner. 

2 Uppföljning ska enligt styrprinciperna ske genom analys, jämförelse och diskussioner. 

3 Vid avvikelse som påverkar budget- och uppdragshandling ska avvikelsen rapporteras till kommunfullmäktige 

4 Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen fortlöpande ska ha uppsikt över verk- 

samheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller  

ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden  

av betydelse för kommunen. 

5 Uppföljning av styrelsens och nämnders internkontrollarbete baseras på kraven i kommunallagen. 
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4. Kommunstyrelsen 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende styrelsens styrning, uppsikt, uppföljning, 

interna kontroll samt styrelsens protokoll. Därefter redogörs för resultat av dialog med 

styrelsens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens 

revisionskriterier. 

4.1. Styrning 

14 av 16 mål som riktas till kommunstyrelsen bedöms uppfyllda efter uppföljning per december 

2021. Resterande två mål bedöms delvis uppfyllda.  

I övrigt har vi inte noterat några avvikelser i vår granskning. 

4.2. Uppföljning 

Kommunstyrelsen har följt upp verksamhet och ekonomi enligt kommunens styrmodell. 

Kommunstyrelsen har vid flera uppföljningar redovisat ekonomiskt överskott jämfört med 

budget. För 2021 redovisar kommunstyrelsen ett positivt resultat om 5 268 tkr jämfört med 

budget. Överskottet är hänförligt till bland annat vakanta tjänster, senarelagda projekt inom 

digitalisering och högre intäkter för båttrafiken.  

I övrigt inga avvikelser.  

4.2.1. Uppsiksplikt över kommunens nämnder 

Kommunstyrelsen har följt upp kommunens verksamhet och ekonomi samlat utifrån styrelsens 

samordningsansvar. Kommunstyrelsen har dock inte följt upp huruvida nämnderna följt upp 

verksamhet och ekonomi enligt kommunfullmäktiges ekonomiska styrprinciper. Bygg- och 

miljönämnden har exempelvis inte antagit en verksamhetsplan, internkontrollplan eller följt upp 

verksamhet och ekonomi i enlighet med kommunens styrmodell. 

Av protokoll framgår att nämnderna löpande informerat kommunstyrelsen. Det framgår dock 

inte vad nämnderna har rapporterat om.  

4.2.2. Uppsiktsplikt över kommunens bolag 

Av protokoll framgår att kommunstyrelsen löpande har informerats om bolag som kommunen 

har ett intresse i. Det framgår dock inte vad kommunstyrelsen har informerats om.  

4.3. Intern kontroll 

Vi har inte noterat några avvikelser kopplat till styrelsens arbete med intern kontroll. 

4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med kommunstyrelsens presidium.  
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 Kommunstyrelsen har arbetat med att förändra ekonomistyrningen i kommunen. En ny 

budgetprocess implementerades inför budget 2021 och presidiet menar att den nya 

processen är tydligare för nämnderna även om det fortsatt återstår visst 

utvecklingsarbete. Den ekonomiska planeringshorisonten har även ändrats från tre till 

fem år för att arbeta mer med en långsiktig ekonomisk stabilitet.  

 Kommunstyrelsen har även arbetat med att utveckla målstyrningen. Från och med 

2021 ska kommunfullmäktiges mål också följas upp samlat i årsredovisningen istället 

för enbart per nämnd. Skälen till utvecklingen av målstyrningen är dels att stärka 

helhetsbilden av måluppfyllelsen, dels att öka likvärdigheten i hur måluppfyllelsen 

bedöms. 

 Kompetensförsörjning lyfts som en utmaning kopplat till kommunens långsiktiga arbete. 

Förmågan att analysera kommunens framtida kompetensbehov behöver stärkas.  

 Projektstyrningen och finansieringsmodell för plan- och exploateringsprojekt inom 

samhällsbyggnad lyfts som en utmaning som behöver utvecklas.   

 Under 2022 kommer delar av samhällsbyggnadsverksamheten att omorganiseras och 

bygg- och miljönämnden ersätts av en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. 

Omorganiseringen väntas leda till att internkontrollarbetet stärks och vissa 

jävssituationer avhjälps, exempelvis där kommunstyrelsens förvaltning svarat för både 

verksamhet och tillsyn av verksamheten.  

4.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Vår bedömning grundar sig på att merparten 

av mandatmålen bedöms uppfyllda för 2021. Vi ser även positivt på att kommunstyrelsen har 

fastställt grunder för bedömning av måluppfyllelsen.  

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering i enlighet med kommunens styrmodell. Vår bedömning grundar sig på att 

kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig uppsikt över nämnder och bolag. Enligt vår 

mening skulle uppsiktsplikten stärkas av att dels inkludera information från nämnder och bolag 

i protokoll, dels säkerställa att nämnderna följer kommunens styrmodell genom att nämnderna 

antar en verksamhetsplan, följer upp verksamhet och ekonomi samt bedriver ett 

ändamålsenligt internkontrollarbete. 

Slutligen bedömer vi att kommunstyrelsen har säkerställt ett tillräckligt arbete med intern 

kontroll. Vår bedömning grundar sig på att styrelsen analyserat risker, antagit en 

internkontrollplan och följt upp internkontrollplanen. 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att 

 Utveckla sin uppsikt över nämnder och bolag så att det framgår vilken information 

kommunstyrelsen tagit del av. 
 Inom ramen för uppsiktsplikten säkerställa att nämnderna följer kommunens 

styrmodell.  
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5. Bygg- och miljönämnden 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende bygg- och miljönämndens styrning, 

uppföljning och interna kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens 

presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

5.1. Styrning 

Bygg- och miljönämnden har inte omhändertagit kommunfullmäktiges budget- och 

uppdragshandling genom att anta en egen verksamhetsplan. Kommunstyrelsen 

verksamhetsplan omfattar, enligt uppgift, konkretisering och omhändertagande av mål till 

bygg- och miljönämnden eftersom nämnden saknar egen förvaltning. 

5.2. Uppföljning 

Enligt uppgift har bygg- och miljönämnden följt upp verksamhet och ekonomi inom ramen för 

enhetschefen informerar, vilket är en stående punkt på dagordningen. Av protokoll framgår att 

nämnden informerats om ekonomin per augusti. Utöver uppföljningen av ekonomi per augusti 

framgår inte om nämnden följt upp ekonomi under 2021 i enlighet med kommunfullmäktiges 

ekonomiska styrprinciper. Nämnden har inte följt upp målarbetet efter maj, augusti eller 

december. Ej heller har nämnden följt upp ekonomin efter mars, maj, och oktober. 

5.3. Intern kontroll 

Av protokoll och handlingar framgår att bygg- och miljönämnden saknar riskanalys och 

internkontrollplan.   

5.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

bygg- och miljönämndens presidium:  

 I likhet med föregående år finns en viss verksamhetsskuld gällande 

tillsynsverksamheten. Under 2021 har det saknats finansiering för att genomföra en 

tillräcklig tillsynsverksamhet. Avsaknaden av finansiering för tillsynsverksamhet gör att 

efterlevnaden av nämndens beslut inte kan kontrolleras. 

 Det finns ett behov av att se över arbetet med detaljplaner. Kommunen är i behov av 

bostäder men saknar tillräckligt med planlagd mark. Bostadsbehovet har medfört att 

nämnden haft visst överseende vad gäller avvikelser mot detaljplan, vilket kan bli 

problematiskt vid eventuella överklaganden. 

5.5. Vår bedömning 

Vi konstaterar att bygg- och miljönämnden saknar omhändertagande av kommunfullmäktiges 

mål i en verksamhetsplan. Vi noterar att kommunstyrelsens verksamhetsplan omfattar 

genomförande av mål som riktats till bygg och miljönämnden. Vi anser att det är otydligt utifrån 
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kommunfullmäktiges styrmodell och ekonomiska styrprinciper huruvida bygg- och 

miljönämnden inte omfattas av samma krav som alla nämnder i kommunen.  

Vidare bedömer vi att nämnden inte har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med kommunens styrmodell. Vår bedömning grundas på att nämnden saknar en 

systematisk uppföljning av såväl mål som ekonomi i enlighet med kommunfullmäktiges 

ekonomiska styrprinciper. Även om nämnden saknar verksamhetsansvar anser vi att nämnden 

bör följa upp de mål som kommunfullmäktige riktat till nämnden.  

Slutligen bedömer vi att nämnden inte har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Vi grundar 

vår bedömning på att nämnden inte har genomfört en riskanalys eller beslutat om 

kontrollåtgärder. I kommunallagen anges att nämnder ansvarar för att den interna kontrollen 

är tillräcklig. Kommunallagen gör ingen skillnad mellan en nämnd med ansvar för verksamhet 

och förvaltning samt nämnd med ansvar för myndighetsutövning. Ej heller gör 

kommunfullmäktiges policy för styrning och ledning skillnad på nämnder.   

Vi anser att nämndens uppföljning och interna kontroll är mycket bristfälliga. I föregående års 

grundläggande granskning identifierades vissa brister i nämndens styrning, uppföljning och 

interna kontroll. Vi konstaterar att våra rekommendationer från 2020 inte hörsammats.  

Eftersom nämnden avvecklats efter 2021 avstår vi från att rikta några rekommendationer. Vi 

anser att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som delvis ersatt bygg- och miljönämnden, 

bör beakta bristerna i styrning, uppföljning och intern kontroll.    
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6. Socialnämnden 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende nämndens styrning, uppföljning och interna 

kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet avslutas 

med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier.  

6.1. Styrning 

Elva av tolv mandatmål som riktas till socialnämnden bedöms uppfyllda och ett bedöms delvis 

uppfyllt. 

I övrigt inga avvikelser att notera utifrån kommunens styrmodell.  

6.2. Uppföljning 

I den ekonomiska uppföljningen per februari 2021 prognostiserade socialnämnden ett 

underskott om 3 827 tkr för 2021.  Av uppföljningen framgår planerade åtgärder för att 

säkerställa en budget i balans.  

I den ekonomiska uppföljningen per mars redovisade nämnden ett underskott om 5 745 tkr 

men prognostiserade en budget i balans. Avvikelsen i budget beskrivs bero på bland annat 

ökade kostnader för placeringar. Det framgår även att åtgärder vidtagits för att minska 

kostnaderna, bland annat att en avdelning på Solhöjden hållits stängd och att 

övertidskostnader hålls nere. 

I den ekonomiska uppföljningen per maj hade underskottet minskat till 2 882 tkr och i 

uppföljningen per augusti minskade underskottet ytterligare till 974 tkr. I uppföljningen per 

oktober redovisades ett positivt utfall om 818 tkr. Resultatet för helåret 2021 uppgick till 1 520 

tkr. 

Socialnämnden har följt upp verksamheten per maj, augusti och december. Av uppföljning per 

maj framgår att arbetet med två av tolv mål inte har påbörjats. I uppföljningen per augusti 

framgår att arbetet med samtliga mål påbörjats.   

I övrigt inga avvikelser.  

6.3. Intern kontroll 

Vi har inte noterat några avvikelser kopplat till nämndens arbete med intern kontroll. 

6.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

socialnämndens presidium:  

 All verksamhet nämnden ansvarar för har påverkats av Covid-19-pandemin. 

Verksamheten har arbetat med att minimera risken för smittspridning genom 

exempelvis användandet av munskydd, erbjuda vaccinering samt möjligheten att testa 

sig för covid-19 på arbetstid. Viss verksamhet har tvingats ställa om för att skydda 
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brukare och personal. De begränsningar och omställningar som pandemin inneburit 

uppges ha medfört en viss organisatorisk trötthet.   

 Det finns indikationer på en viss verksamhetsskuld. Exempelvis visar nämndens 

uppföljning på ökat missbruk och våld i nära relationer under pandemin. Därtill har 

inflödet på särskilt boende varit lägre jämfört med innan pandemin. Nämnden menar 

att en förklaring kan vara att anhöriga väntat med att kontakta biståndshandläggare. 

Kapacitet finns dock för eventuella ökade ärendevolymer.  

 En av nämndens största utmaningar är att säkra den långsiktiga 

kompetensförsörjningen.  

6.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att socialnämnden har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Vår bedömning grundar sig på att 

nämnden har omhändertagit fullmäktiges mål samt att merparten av mandatmålen bedöms 

uppfyllda för 2021. 

Vidare bedömer vi att socialnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering 

i enlighet med kommunens styrmodell. Vår bedömning grundas på att nämnden följt upp 

verksamhet och ekonomi i enlighet med kommunens styrmodell. Därtill har nämnden vidtagit 

åtgärder vid avvikelser.  

Slutligen bedömer vi att nämnden har säkerställt ett tillräckligt arbete med intern kontroll. Vår 

bedömning grundar sig på att nämnden analyserat risker, antagit en internkontrollplan och följt 

upp internkontrollplanen.  
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7. Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende nämndens styrning, uppföljning och interna 

kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet avslutas 

med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier.  

7.1. Styrning 

Sex av åtta mandatmål som riktas till nämnden bedöms som uppfyllda och två bedöms delvis 

uppfyllda. 

I övrigt inga avvikelser att notera utifrån kommunens styrmodell. 

7.2. Uppföljning 

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden redovisade per februari ett underskott om 3 199 tkr 

och prognostiserade 4 454 tkr i underskott för helåret inklusive planerade åtgärder. Nämnden 

beslutade inte om ytterligare åtgärder med anledning av prognostiserat underskott. 

I den ekonomiska uppföljningen för mars redovisar nämnden ett underskott om 2 670 tkr och 

prognostiserar en budget i balans för helåret. Helårsprognosen inkluderar åtgärden 

”verksamheten ser över organisationen och planerar för åtgärder motsvarande 4 400 tkr”. 

Ytterligare beskrivning av vad översynen innebär saknas.    

I uppföljningen per maj redovisas ett underskott om 3 200 tkr jämfört med budget. Nämnden 

prognostiserar fortsatt en budget i balans. I uppföljningen för augusti redovisar nämnden ett 

överskott om 2 700 tkr. För helåret 2021 redovisar nämnden ett underskott om 750 tkr.  

I sin uppföljning beskriver nämnden återkommande att omorganisationen av verksamheten 

påverkat förutsättningarna för en budget i balans. I uppföljningen per december framgår att de 

samlade nettokostnaderna för förskola och grundskola är oförändrade sedan föregående år.6  

I övrigt inga avvikelser att notera.   

7.3. Intern kontroll 

Vi har inte noterat några avvikelser kopplat till nämndens arbete med intern kontroll. 

7.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens presidium:  

 En av nämndens största utmaningar är risk för minskat elevantal. Lägre elevantal leder 

till utmaningar för ekonomi, personal eller elever. Om elevunderlaget minskar 

 

6 Nettokostnaderna för förskola och grundskola, exklusive förskoleklass och fritidshem, var 230 044 tkr 

under 2020 och 230 214 tkr under 2021. 
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ytterligare finns risk att flera skolor kommer att behöva stängas. Pågående exploatering 

på Rörö kan på sikt öka elevantalet.  

 En annan betydande utmaning är kompetensförsörjning. Nämnden uppger att 

kommunen arbetar för att bli en mer attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. I 

nuläget finns även vissa kompletterande tjänster inom utbildningsverksamheten för att 

avlasta lärare.  

7.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden har säkerställt att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vår bedömning 

grundar sig på att nämnden har omhändertagit fullmäktiges mål samt att merparten av 

mandatmålen bedöms uppfyllda för 2021. 

Vidare bedömer vi att nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig och rapportering. Vår 

bedömning grundar sig på att nämnden i stort har följt kommunens styrmodell men kan 

förtydliga vilka åtgärder som vidtas för en budget i balans. Enligt vår mening är det inte tydligt 

vilka åtgärder som vidtagits inom ramen för att ”se över organisationen”. Vi noterar att 

nämnden under 2020 genomförde en motsvarande ”omställning”.7 Vi menar att ökad tydlighet 

i åtgärder är viktigt ur såväl ett ekonomistyrningsperspektiv som ur ett demokratiskt perspektiv. 

Detta eftersom eventuella organisatoriska förändringar kan påverka nämndens förutsättningar 

att genomföra uppdraget från kommunfullmäktige. Vi noterar även att omorganisationen från 

2020 fortsatt men att de samlade nettokostnaderna för förskola och grundskola är oförändrade 

sedan föregående år. Vi noterar slutligen att nämndens utfall och prognos varierat under året. 

Mellan exempelvis uppföljningstillfällena i maj och augusti har utfallet varierat med 5 900 tkr 

jämfört med budget.   

Slutligen bedömer vi att nämnden har säkerställt ett tillräckligt arbete med intern kontroll. Vår 

bedömning grundar sig på att nämnden analyserat risker, antagit en internkontrollplan och följt 

upp internkontrollplanen.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden 

att: 

 Stärka ekonomistyrningen genom att förtydliga vilka åtgärder som vidtas för en budget 

i balans. 

  

 

7 Se även revisionens grundläggande granskning 2020. 
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8. Sammanställd bedömning per nämnd 

Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier.  

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 
Styrning Uppföljning Intern kontroll 

A1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 

KS      R    

BMN          

SN          

UKFN     R     

 

 
Kriteriet uppfyllt 

 

 

 
Delvis uppfyllt 

 

 
Ej uppfyllt 

 

 
Ej tillämpbart 

 

 
Rekommendation 

riktas 

 

Beskrivning av kriterier 

A. Tillräcklig styrning för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter  

A1. Brutit ned fullmäktiges mål till satsningar, aktiviteter och indikatorer 

A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål  

 

B. Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi  

B1. Följt upp styrelsens/nämndens målarbete efter maj, augusti och december 

B2. Följt upp styrelsens/nämndens ekonomi efter mars, maj, augusti, oktober och 

december 

B3. Vid prognostiserat underskott: Styrelsen/nämnden har beslutat om åtgärder och 

följt upp dessa 

B4. Kommunstyrelsen: Har tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag  

 

C. Systematiskt arbete med intern kontroll i verksamheten 

C1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys  

C2. Fastställt en internkontrollplan  

C3. Följt upp styrelsens/nämndens arbete med intern kontroll 

 

  

    
R 
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9. Samlad bedömning 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt följer de 

anvisningar som finns i kommunens styrmodell avseende styrning och arbete med 

kommunfullmäktiges mål och direktiv. Vi ser positivt på att kommunstyrelsen har fastställt 

kriterier för bedömning av måluppfyllelsen, det vill säga på vilka grunder som målen bedöms 

uppfyllda, delvis uppfyllda eller ej uppfyllda. Vi bedömer dock att bygg- och miljönämnden inte 

följt kommunfullmäktiges mål och styrmodell. 

Vår samlade bedömning är därutöver att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak 

säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Vi bedömer dock att bygg- och 

miljönämnden inte har följt upp verksamhet och ekonomi på ett tillräckligt sätt. Vi anser att 

kommunstyrelsen behöver stärka sin uppsiktsplikt för att säkerställa att nämnderna följer 

kommunens styrmodell, det vill säga att nämnderna antar en verksamhetsplan, följer upp 

verksamhet och ekonomi enligt de ekonomiska styrprinciperna samt bedriver ett 

ändamålsenligt internkontrollarbete. 

Slutligen är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt ett 

systematiskt arbete med intern kontroll. Vi ser positivt på hur internkontrollarbetet utvecklats 

under 2021, exempelvis vad gäller riskanalyser och uppföljning. Vi bedömer dock, i likhet med 

föregående år, att bygg- och miljönämnden inte bedriver något internkontrollarbete och 

således inte uppfyller kraven i kommunallagen.  

I granskningen har förbättringsområden identifierat. Utifrån granskningens iakttagelser 

rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Utveckla sin uppsikt över nämnder och bolag så att det framgår vilken information 

kommunstyrelsen tagit del av. 

 Inom ramen för uppsiktsplikten säkerställa att nämnderna följer kommunens 

styrmodell. 

Vi rekommenderar utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden att: 

 Stärka ekonomistyrningen genom att förtydliga vilka åtgärder som vidtas för en budget 

i balans. 

 

 

Göteborg den 18 mars 2022   

 

  

Tyra Andréason  Aron Larsson  

Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor  

Ernst & Young AB  Ernst & Young AB 
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Mikaela Bengtsson    

Certifierad kommunal revisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 

granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

► Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

► Gjort en egen riskanalys 

► Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

► Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

► Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 

► Tydliga beslutsunderlag och protokoll8 

I revisorernas revisionsplan för 2018 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 

granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 

framkommit i revisorernas väsentlighets- och riskanalys. 

 

Ansvariga nämnder 

Granskningen avser samtliga nämnder i Öckerö kommun. 

 

Avgränsning 

Granskningen avser verksamhetsår 2021 och avgränsas i enlighet med revisionsfrågorna. 

Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar 

revisorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen. Nämndernas 

måluppfyllelse har granskats per december 2021. 

I den grundläggande granskningen granskas samtliga nämnder utifrån ovan nämnda 

revisionsfrågor och revisionskriterier.  

 

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling 

sker genom att revisorerna:  

► Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,  

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.  

► Löpande för en dialog med kommunstyrelse, nämnder och tjänstepersoner.  

 

8 De förtroendevalda revisorerna granskar styrelsens och nämndernas protokoll genom sin 

protokollsbevakning. 
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Inom ramen för föreliggande granskning har en uppföljning av kommunfullmäktiges 

kommunövergripande mål till kommunstyrelsen och nämnderna genomförts. Utgångspunkten 

för uppföljningen är kommunstyrelsens respektive nämndernas årsredovisningar för 2018. I 

årsredovisningarna beskrivs bland annat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 

att bidra till kommunfullmäktiges mål under året.  

 

Dialoger  

Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger 

med nedanstående nämnder:  

► Kommunstyrelsen  

► Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden  

► Bygg- och miljönämnden 

► Socialnämnden 

Till dialogerna har respektive presidium i kommunstyrelsen och nämnderna bjudits in. 

Dialogerna har utgått från kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys samt övriga 

iakttagelser som uppmärksammats under året. Vid dialogerna har presidierna även haft 

möjlighet att lyfta väsentliga frågor under året. Dialogerna återges kortfattat under respektive 

nämnd.  
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Bilaga 2. Kommuns styrmodell 

Öckerö kommuns övergripande styrning består av dels policy för styrning och ledning, dels 

ekonomiska styrprinciper. 

Policy för styrning och ledning anger kommunens styrmodell. Policyn anger vilka olika 

dokument som finns och vad de innehåller (se även figuren nedan). Av policyn framgår bland 

annat att: 

► Budget innehåller grunduppdrag, mål och satsningar. 

► Verksamhetsplan innehåller den samlade styrningen för verksamheten. 

► Internkontrollplan ingår i verksamhetsplanen men egen rapport skapas för beslut i 

nämnd. 

 

  

De ekonomiska styrprinciperna revideras årligen av kommunfullmäktige. Av 2021 års 

styrprinciper framgår hur och när nämnderna ska följa upp budget och mål: 

► Ekonomisk uppföljning ska sammanställas till kommunstyrelsen efter mars, maj, 

augusti och oktober. 

► Uppföljning av mål ska meddelas nämnd efter maj, augusti och december. Efter 

december ska dessutom avstämning av mått redovisas. 

► Om budget enligt prognos kommer att överskridas ska nämnden skyndsamt besluta 

om åtgärder och uppföljning sker i kommande rapporten. Det ska även rapporteras till 

kommunfullmäktige. 
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidier 

► Kommunstyrelsen (KS)  2021-05-25, 2021-11-29 

► Utbildning-, kultur- och fritidsnämnden (UKFN) 2021-06-15 

► Bygg- och miljönämnden (BMN)   2021-09-07 

► Socialnämnden (SN)   2021-09-21 

 

Dokumentförteckning  

► Ekonomiska styrprinciper för 2021 

► Policy för styrning och ledning 

► Budget för 2021 

► Samtliga kallelser, inklusive tillhörande handlingar, för KS, UKF, BMN och SN under 

2021 

► Samtliga protokoll för KS, UKFN, BMN och SN under 2021 

► Verksamhetsplan 2021 för KS, UKFN och SN 

► Intern kontrollplan 2021 för KS UKFN och SN 

► Delårsrapport 2021 för KS, UKFN, BMN och SN 

► Reglementen för KS, UKFN, BMN och SN 

► Uppdragshandlingar under 2021 för KS, UKFN, BMN och SN 
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Bilaga 4: Resultat av nämnddialoger 

I avsnittet nedan beskrivs innehållet i de dialoger som revisionen haft under året med styrelse 

och nämnder.  

 

Kommunstyrelsen  

► Långsiktig ekonomisk stabilitet  

► Ny budgetmodell 

► Stärka internkontrollarbetet  

► Förslag på införandet av en miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnd  

► Arbetet med måluppfyllelse  

► Covid-19-pandemins påverkan  

► Bostadsförsörjning 

► Öckerö centrum 

► Rutin och tidplan för 

ramavtalsuppföljning  

► Uppsiktsplikt  

► Medel för digitalisering  

► Utveckla projektstyrning 

► Finansieringsmodell för plan- och 

exploateringsprojekt  

► Långsiktig strategisk 

kompetensförsörjning 

► Jävssituation inom 

kommunstyrelsens förvaltning 

avseende tillsyn och bygglov 
 

Utbildnings-, kultur- och 

fritidsnämnden 

► Effekter av omorganisering inom 

grundskola 

► Minskning av elevantal  

► Exploatering på Rörö  

► Arbete för att minska sjukfrånvaro  

► Arbete med måluppfyllelse 

► Kompetensförsörjning  

► Elevfrånvaro  
 

Bygg- och miljönämnden 

► Planerad omorganisering  

► Covid-19-pandemins påverkan 

► Brister i tillsynsverksamhet 

► Uppdatering av detaljplaner 

► Internkontrollarbete  

► Ekonomistyrning  

► Kompetensförsörjning  

► Personsäkerhet  

► Utformning av mötesprotokoll 

 

Socialnämnden 

► Covid-19-pandemins påverkan 

► Missbruk och våld i nära relationer  

► Medel för digital omställning 

► Utvecklingsarbete mellan 

nämndernas internkontrollarbete  

► Styrning av biståndsbedömning  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


