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Kommunens revisorer granskar arligen i den omfattning som foljer av god revisionssed 
all verksamhet som bedrivs inom namndernas och styrelsernas verksamhetsomraden. 
Revisorerna provar om verksamheten har skotts pa ett andamalsenligt och fran ekono
misk synpunkt tillfredstallande satt, om rakenskaperna ar rattvisande och om den in
terna kontrollen varit tillracklig. 

Namnderna ska var och en inom sitt omrade se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mal och riktlinjer som fullmaktige bestamt, samt de foreskrifter som galler for 
verksamheten. De ska aven se till att den interna kontrollen ar tillracklig samt att verk
samheten bedrivs pa ett i ovrigt tillfredstallande satt. 

2 SYFTE, REVISIONSFRAGA OCH AVGRANSNING 

Syfte 

Det overgripande syftet med granskningen har varit att ge underlag for att bedoma om 
kultur- och fritidsnamnden ska pat forutsattningar for tillracklig styrning, uppfoljning och 
kontroll av verksamheten. 

Revisionsfragor 

Granskningen har haft foljande revisionsfragor: 

Styrning och uppfoljning 

Har namnden antagit en plan och detaljbudget for sin verksamhet? 
Har namnden tolkat mal och uppdrag fran fullmaktige och brutit ned dessa till 
uppfoljningsbara mal? 
Har namnden en regelbunden uppfoljning och rapportering av ekonomi och verk
samhet? 

Maluppfyllnad 

Nar namnden faststallda mal for ekonomin? 
Nar namnden faststallda mal for verksamheten? 
Fattas beslut om atgarder vid avvikelser i verksamhet och ekonomi? 

Intern kontroll 

Bedriver namnden ett systematiskt arbete med den interna kontrollen avseende 
bade verksamhet som ekonomi? 
Genomfor namnden riskanalyser av uppdrag och verksamhet? 
Far namnden aterrapportering av beslut som fattas pa delegation? 
Foljer protokollen kommunallagen? 

Avgransning 

Den grundlaggande granskningen omfattar aven granskning av delarsrapport och arsredo
visning. Granskning av delarsrapporter och arsredovisning sker enligt separat projektplan. 
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Grund for bedomning har framst utgjorts av relevant lagstiftning samt interna styrdoku
ment som: 

Fullmaktigebesl u t 
Kultur- och fritidsnamndens reglemente 
Budget 2019 

Delega tionsbestammelser 
Kommunallagen (2017:725) 

4 METOD 

Granskningen har utforts genom inhamtning och granskning av styrande dokument, he
aring, dialog, intervjuer, inhamtning av skriftliga svar pa fragor. Substansgranskning har 
utforts for att i erforderlig omfattning verifiera gjorda utsagor samt att system och ruti
ner fungerar pa avsett satt. 

5 RESULTAT AV GRANSKNINGEN 

Enligt namndens reglemente ansvarar kultur- och fritidsnamnden for: 

Fritidsgardsverksamhet inklusive fritidsverksamheter for barn och unga, 
Kulturskola, folkbibliotek och allmankultur, 
Utsmyckning av kommunala byggnader, innefattande konstnarlig gestaltning vid 
ny- och ombyggnationer. 
Forvaltning, inkop och upplatelse av kommunal konst, 
Bidrag till foreningar och andra organisationer inom namndens verksamhetsom
rade, 
Utveckling av kommunens idrotts- och fritidsverksamhet samt badanlaggningar, 
med undantag av campinganlaggningar, 
Att i samverkan med idrottsrorelsen, samverkansrad idrott, kulturforeningar och 
ovrigt foreningsliv utveckla nya samarbetsformer mellan den ideella sektorn, na
ringsliv och kommun for tillvaxt och delaktighet, 
Framtagande av forslag till planer och yttrande over planer, utredningar och re
misser som ror namndens verksamhetsomrade. 
Framtagande av rutiner for dokumentation av uppfoljning av ramavtal och ovriga 
avtal samt uppfoljning gentemot upphandlande verksamheter inom namndens 
verksamhetsomrade, 
Medelsforvaltning avseende namndens verksamhet, 
Utveckling av e-forvaltning och e-tjanster inom namndens ansvarsomrade. 
Fragor som ror Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen 
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5.1.1 Har namnden antagit en plan och detaljbudget for sin verksamhet? 

Budget och verksamhetsplan for 2019 antogs av kultur- och fritidsnamnden ijuni 20181 

Fullmaktige hade faststallt kultur- och fritidsnamndens budgetram till 165,0 mkr. I kultur
och fritidsnamndens beslut framgar att "kultur- och fritidsnamnden begar en overforing 
av 18,2 mkr till budget ar 2019 och flerarsplan 2020-2021 avseende bl.a. arrangemang och 
fritidsgardsverksamhet ''Vidare begar namnden en utokad budgetram motsvarande 13,9 

mkr dar storsta posten avser utokad hyra av Storsjoteatern. Totalt sett innebar detta en 
hojning av budgetramen med 32,1 mkr. 
Efter hastens val togs ett nytt forslag till budget fram av den nya majoriteten som faststall
des av fullmaktige i november 2018 2 • Med anledning av flytt av verksamheten fritidsgar
dar foreslas en overforing av 13,9 mkr fran barn- och utbildningsnamnden till kultur- och 
fritidsnamnden. Med anledning av flytt av verksamheten evenemang/ arrangemang fran 
foreslas overforing av 3,6 mkr fran kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnamnden. 
Kultur- och fritidsnamnden faststallde i december 20183 detaljbudget for ar 2019. Namn
dens budgetram uppgar till 197,2 mkr. Detta innebar att samtliga overforingar och utok
ningar av budgetram som begardes av kultur- och fritidsnamnden ijuni 2019 beviljades av 
fullmaktige. 

Beslut om budget har anmalts till kommunstyrelsen, enligt notering i protokoll. 

5.1.2 Har namnden tolkat m~I och uppdrag fr~n fullmaktige och brutit ned 
dessa till uppfoljningsbara m~I? 

Kommunfullmaktige har beslutat om 22 kommunovergripande mal inom fyra kategorier; 
demokratisk, social, ekologisk och ekonomisk hallbarhet. 

Namnden har 11 mal i sin budget och har brutit ned tva mal avseende demokratisk hall
barhet, tre mal inom social hallbarhet, tre mal inom ekologisk hallbarhet samt tre mal 
inom ekonomisk hallbarhet. For ett av malen inom ekologisk hallbarhet har namnden inte 
brutit ned fullmaktiges mal till ett namndmal utan anvander bara fullmaktigemalet. 

Vissa av de overgripande malen har fokus pa ar 2020-2022 medan namndmalen avser 
2019. Malen ar matbara da det till malen har kopplats indikatorer. Vissa av malen mats 
endast en gang arligen i samband med arsbokslutet. 

Darutover har namnden i sin budget/verksamhetsplan atta kvalitetsindikatorer som ar 
faststallda av fullmaktige, 17 namndspecifika kvalitetsindikatorer saint uppdrag enligt 
budgetdirektiv 2019. Vissa kvalitetsindikatorer ar samma som verksamhetsmalen. 

5.1.3 Har namnden en regelbunden uppfoljning och rapportering av ekonomi 
och verksamhet? 

Kultur- och fritidsnamnden har foljt upp verksamhet och ekonomi via delarsrapport per 
april med arsprognos och delarsrapport per augusti samt arsbokslut. Delarsrapporter och 
arsbokslut aterrapporteras till fullmaktige i enlighet med namndens reglemente4 

1 Kultur- och fritidsnamnden 2018-06-20 § 65 Budget 2019 med fler~rsplan 2020-2021, Dnr 831-2018 
2 Kommunfullmaktige 2018-11-22 § 205 diarienr 941-2018 
3 Kultur- och fritidsnamnden 2018-12-05 § 114 diarienr 831-2018 
4 Kommunfullmaktige 2018-12-17 § 215 
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Namndens mal och kvalitetsindikatorer har foljts upp vid tertialbokslut per april och au
gusti. Nagra av malen foljs dock endast upp arsvis. Namndens samtliga mal har foljts upp 
och rapporterats i arsbokslutet. 

Namnden har inte foljt upp ekonomi och verksamhet utover tertialrapporter, varken som 
informationsarenden eller protokollfort arende. Forvaltningen lamnar manadsvis en eko
nomisk uppfoljning till kommunledningsforvaltningen som sammanstaller en manadsrap
port for hela kommunen. 

Namnden har inte gjort nagon speciell uppfoljning av uppdrag enligt budgetdirektiv 2019. 

Det finns avsnitt som har viss koppling till uppdragen; namnden har exempelvis begart 
och fatt utokad budget for att utveckla Gustav III torg, medan <let saknas kommentarer 
gallande bl.a. kulturgarantin. 

Bedomning 

• Namnden har antagit en plan och detaljbudget for sin verksamhet och brutit ned 
fullmaktiges mal till namndmal. 

• Ekonomi och verksamhet har foljts upp i samband med delarsbokslut och arsbok
slut. Namndens mal och kvalitetsindikatorer har foljts upp vid delars- och arsbok
slut. 

• Namnden foljer endast upp ekonomi och verksamhet tre ganger arligen. Vi har inte 
kunnat aterfinna nagot styrdokument som staller krav pa en ta.tare uppfoljning 
men samtidigt vill vi poangtera att <let ar viktigt att namnden sakerstaller att <let 
lopande under aret finns en god kunskap och kontroll angaende utvecklingen av 
verksamhet och ekonomi. Vi anser att namnden bor overvaga en mer frelcvent upp
foljning. 

5.2 MALUPPFYLLNAD 

5.2.1 N~r namnden faststallda m~I for ekonomin? 

Av namndens reglemente framgar att namnden ska folja <let fullmaktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat sarskilt beslut - har bestamt att namnden ska fullgora, 
saint verka for att faststallda mal uppnas och i ovrigt folja givna uppdrag och angivna rikt
linjer. 

Vid forsta tertialuppfoljningen redovisade namnden en prognos i niva med budget och vid 
andra tertialuppfoljningen prognostiserades ett positivt utfall med 2,7 mkr. Det slutliga 
utfallet for 2019 uppgick +2,3 mkr. 

5.2.2 N~r namndens faststallda m~I for verksamheten? 

Av namndens 11 mal har 10 redovisats som uppfyllda. Malet avseende "Ostersunds place
ring i Naturvardsverkets ranking Sveriges friluftskommun ska forbattras i forhallande till 
foregaende ar" har inte matts da kommunen pa grund av tekniska problem inte deltog i 
undersokningen 2019. 
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5.2.3 Fattas beslut om ~tgarder vid avvikelser i verksamhet och ekonomi? 

Verksamhet 

Kommentarer till maluppfyllelse finns for samtliga mal. Namnden har vid varje uppfolj
ning bedomt att 10 av de 11 malen kommer att uppnas. 

Namnden har i skriftliga svar angivit att namnden ger i uppdrag till forvaltningen att in
komma med atgardsplan vid storre avvikelser. 

Ekonomi 

Vid behandlingen av tertialrapporten for april 20195 beslutade namnden att godkanna 
rapporten samt att begara tillaggsanslag med 0,49 mkr for Litsbackens okade driftskost
nader. 

Vid delarsbokslutet per augusti 20196 beslutade namnden att begara att fa aterlamna bud
getram med 1,1 mkr fran och med 2019 avseende biblioteket. 

Vid behandling av arsredovisningen for 2019 beslutade namnden att faststalla arsredovis
ningen for 20197• 

Bedomning 

Namnden nar en ekonomi i balans for 2019. 

Namnden uppnar samtliga verksamhetsmal som har matts. Det ar dock viktigt att 
namnden fortsattningsvis sakerstaller att faststallda mal kan matas. 

5.3 INTERNA KONTROLLEN 

5.3.1 Bedriver namnden ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avse
ende s~val verksamhet som ekonomi? 

I kultur- och fritidsnamndens reglemente framgar att namnden arligen ska faststalla och 
folj a upp en plan for den interna kontrollen. 
Kultur- och fritidsnamnden har beslutat om en internkontrollplan for 20198• Internkon
trollplanen ar uppdelad i fyra omraden; ekonomi, verksamhet, personal och ekonomi. 
Totalt omfattar internkontrollplanen 19 kontrollmoment. 
Arbetet med riskinventering och internkontrollplan har for 2019 dokumenterats i Stratsys. 
Riskerna rangordnas utifran sannolikhet och konsekvens och de hogst rankade (8-16) ris
kerna har tagits med i internkontrollplanen. Undantaget ar inom omradet inkop/attest 
dar risken beslutsattestanten saknar kompetens inom attestratt och utanordningsregle
mentet har fatt riskvardet 6 men anda finns med i internkontrollplanen. Riskinvente
ringen har genomforts av forvaltningen och namnden har tagit stallningen till ett furdigt 
forslag till internkontrollplan. 

I januari 2020 har en uppfoljning for 2019 gjorts9 • Tre risker har inte hanterats och tva 
risker har delvis hanterats. Namnden beslutade att godkanna uppfoljningen utan kom
mentar till avvikelserna. 

5 Kultur- och fritidsnamnden 2019-05-29 § 34, diarienr 00067-2019 
6Kultur- och fritidsnamnden 2019-09-30 § 61, diarienr 00067-2019 
7 Kultur- och fritidsnamnden 2020-01-29 § 9 diarienr 000184-2019 
8 Kultur- och fritidsnamnden 2018-12-05 § 115, diarienr 1881-2018 
9 Kultur- och fritidsnamnden 2020-01-20 § 10, diarienr 1881-2018 
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Uppfoljning av ekonomi och verksamhet har, som tidigare namnts, skett vid tre tillfallen 
under 2019. 

5.3.2 Genomfor namnden riskanalyser av uppdrag och verksamhet? 

Genomford riskinventering finns dokumenterad i Stratsys enligt avsnitt 5.3.1 ovan. 

Vidare har forvaltningen svarat att det gors risk- och konsekvensanalyser samt handlings
planer vid vaije storre verksamhetsforandring som behandlas i forvaltningens samver
kansgrupp och namnd. 

5.3.3 F~r namnden ~terrapportering av beslut som fattas p~ delegation? 

Enligt den nya kommunallagen far namnden sjalv besluta i vilken utstrackning beslut som 
fattats pa delegation ska anmalas till dem. Lagen styr inte hur protokollen ska utformas 
avseende detta mer an att beslutet ska protokollforas och tillkannages vilket innebar att 
det racker att det dokumenteras att ett beslut fattats och att detta tillkannages pa anslags
tavlan. 

I delegationsbestammelser for kultur- och fritidsnamnden framgar att delegationsbeslut 
skall anmalas till namnden vid pafoljande sammantrade. 

Aterrapportering av delegationsbeslut har gjorts vid samtliga ordinarie sammantraden 
2019 med undantag av sammantradet i januari 2019. Beslutet hanvisar till en daterad lista 
som finns med som underlag for beslut. Vi noterar att rubriken ansvarig avser ansvarig 
handlaggare och inte vem som har beslutat/delegat. Aktuell delegat framgar endast av 
sjalva beslutet. Vidare ar det svart att utifran forteckningen harleda de olika delegations
besluten till aktuellt arende i delegationsordningen da det saknas hanvisning. 

Vi har tagit del av delegationslistorna fran tre av arets sammantraden for att verifiera att 
beslut har fattats i enlighet med delegationsbestammelserna. Stickprovsgranskningen har 
visat att delegationsbestammelserna har foljts. 

5.3.4 Foljer protokollen kommunallagen? 

Av vad som framgar av namndens protokoll har dessa justerats och anslagits i enlighet 
med kommunallagen. Av protokollen framgar vilka ledamoter som narvarat och vilka 
arenden som handlagts. 

Bedomning 

Namnden bedriver ett systematiskt arbete med den interna kontrollen avseende 
bade verksamhet och ekonomi. Riskanalyser genomfors men av de beskrivna ruti
nerna framgar att analyserna till star del gors av forvaltningen. 

Fattade delegationsbeslut har anmalts vid namndens sammantraden. Det framgar 
dock inte tydligt av protokollen vad som har beslutats. Namnden kan med fordel 
bifoga en forteckning av delegationsbesluten dar det framgar delegat, vad som be
slutats och diarienummer for att kunna identifiera besluten. 

Namndens beslut har diarieforts och anslagits i tid. 



0Sl(ISUM0i 
ICOILW l.l.!III 

5.4 SAMLAD BEDOMNING 

Revisionsra pport 
2020-04-02 

9 (9) 
REV /00006-2019 

Den grundlaggande granskningen visar att namnden i huvudsak har haft en tillfredsstal
lande styrning, uppfoljning och kontroll av sin verksamhet men med forslag pa vissa for
ba ttringsa tgarder. 

Vi rekommenderar namnden att: 

Sakerstalla att det finns forutsattningar for att kunna mata samtliga faststallda 
mal. 

Namnden kan bli mer aktiv i riskanalyserna inom ramen for den interna kontrol
len. 

Tydligare redogora i protokollen vilka delegationsbeslut som fattats for att saker
stalla medborgarnas insyn. 

6 KVALITETSSAKRING 

Berorda uppgiftslamnare och verksamhetsansvariga har faktagranskat lamnade uppgifter 
som finns med i revisionsrapporten. 

Projektledare svarar for kvalitetssakring gentemot uppgiftslamnare och av de insamlade 
uppgifter som anvands i analysen. Projektledaren har det primara ansvaret for att den 
analys och de bedomningar och forslag som fors fram ar tillrackligt underbyggda. 

Ansvarig for kvalitetssakring har det overgripande ansvaret for att kontrollera om gransk
ningen har en tillracklig yrkesmassig och metodisk kvalitet samt att det finns en overens
stammelse mellan revisionsfragorna/kontrollmalen, metoder, fakta, slutsatser/beclom
ningar och framforcla forslag. 

7 ANSVARIGA FOR GRANSKNINGENS GENOMFORANDE 

Projektledare: 

~ , ~ 

i\Ju . ,..Nyqvist 

K vali tetssakring: 

~!, ~ 4Jmi0f/j// 
f:J~a brielsson 
Revisionsdirektor 




