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DSTERSUND 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmaktige i Ostersunds kommun 

Revisorernas redogorelse for 2019 

Revisionens inriktning och genomforande 

I enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens 
revisionsreglemente lamnar vi foljande redogorelse for var granskning. 

Vi har granskat den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och namndernas verksamhets
omraden i den omfattning som foljer av god revisionssed i kommunal verksamhet. Vi har 
provat om verksamheten skots pa ett andamalsenligt och fran ekonomisk synpunkt 
tillfredsstallande satt, om rakenskaperna ar rattvisande och om den kontroll som gors inom 
styrelsen och namnderna ar tillracklig. 

Granskningen har baserats pa en bedomning av risk och vasentlighet omsatt i en faststalld 
revisionsplan. De granskningar som genomforts bar sammanstallts i sarskilda revisionsrapporter 
som lopande har lamnats till berorda. Rapporterna finns i sin helhet pa Ostersunds kommuns 
hemsida, www.ostersund.se 

Sammanfattande resultat fran revisionsrapporter 

Sammanfattande resultat fran foljande revisionsrapporter redovisas nedan: 

Avsnitt Rapport 

1 Gnmdliiggande granslcning av styrelse och niimnder 

2 Delarsbolcslut och arsredovisning 
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4 Forstudier 
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4.2 Likvardig vard 
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1 Grundlaggande granskning av styrelse och namnder 
Den grundlaggande granskningen ar inriktad pa att oversiktligt bedoma maluppfyllelsen samt 
om styrelse eller namnd har en tillracklig styrning och kontroll for att leva upp till mal, beslut 
och foreskrifter. 

1.1 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen bedoms ha tolkat fullmaktiges mal och uppdrag sa att de fungerar som 
tydliga styrsignaler mot verksamheten aven om nagra av malen inte ar matbara. Vidare 
bedoms styrelsen ha en tillfredsstallande och uppfoljning av bade sina egna som ovriga 
namnders verksamhet, mal och ekonomi. 

Utifran granskningen anser vi att <let finns ett systematiskt arbetssatt med den interna 
kontrollen hos kommunstyrelsen. Dock bor kommunstyrelsens uppsikt over 
namndernas internkontroll forbattras vilket ar pa gang i och med att reglemente 
och riktlinjer for den interna kontrollen planeras under 2020. 

Kommunstyrelsen har i huvudsak fungerande rutiner och organisation for sin uppsiktsplikt, 
dock rekommenderar vi att infora som rutin att utvardera uppsiktsplikten. 

Kommunstyrelsen har foljt sitt ansvar for beslut om agardirektiv av hel och delagda bolag halls 
uppdaterad. 

Enligt protokoll, framgar <let att styrelsen tagit beslut att verksamhet ar 2018 har varit forenlig 
med <let kommunala andamalet och utforts inom ramen for de kommunala befogenheterna for 
Jamtkraft AB, enligt noteringar saknas <let for konununens andra bolag vilket ska goras enligt 
konununallagen. 

Rapportering/information till styrelsen angaende de kommunala bolagen har 
inte varit tillfredsstallande da bolagsrapportering endast skett vid tva sammantraden via 
muntlig information. Vi rekommenderar att rutinerna ses over for att ha en mer kontinuerlig 
rapportering fran samtliga bolag och att det framgar i protokollet vad som har rapp01terats. 

I granskningen framgar att protokollen for kommunstyrelsen i huvudsak har hanterats och 
justerats i enlighet med kommunallagen och reglementet for kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har till overvagande del tillfredsstallande rutiner for delegationsbeslut. Av 
den substansgranskning som genomforts framgar att det finns en viss otydlighet gallande 
tjanstetitel pa delegat samt oklarheter kring beslut som forutsatter beloppsgranser. 

Beredning av arenden till kommunfullmaktige ar genomford i enlighet med styrelsens ansvar 
och regelverk. 

Instruktion for konunundirektoren har beslutats under 2019. 

Risk- och sarbarhetsanalys har gjorts dar man analyserat vilka extraordinara handelser 
som kan intraffa under fredstid. Styrdokument for Ostersunds kommuns arbete med 
krisberedskap for mandatperioden 2019-2022 ar framtagen och beslutad. 
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1.2 Barn- och utbildningsnamnden 

Den grundlaggande granskningen visar att namnden I huvudsak har haft en tillfredstallande 
styrning, uppfoljning och kontroll av sin verksamhet men med vissa forbattringsomraden. 
Foljande bedomningar har gjorts i granskningen: 

• Namnden har antagit en plan och detaljbudget for sin verksamhet och brutit ner 
fullmaktiges ma.I till tva namndsmal. 

• Ekonomi har lopande foljts upp i samband med manadsrapporter, delarsbokslut och 
arsbokslut. Namndens mal och kvalitetsindikatorer har foljts upp vid delars- och 
arsbokslut 

• Namnden nar inte sitt ekonomiska ma.I utan redovisar, trots tillaggsanslag 
pa 5,6 mkr, ett underskott pa - 5,9 mkr. 

• Namnden nar verksamhetsmal om att oka andelen behoriga till yrkesprogram pa 
gymnasiet, men inte ma.let om behorig personal i forskola och skola. Namnden har 
fattat beslut om ekonomiska atgarder under aret. Nar det galler utmaningen om att oka 
andelen behoriga la.rare redogors i delarsrapporterna och arsredovisningen vilka 
insatser som genomfort under aret. 

• Det finns en systematisk i internkontrollarbetet nar galler den arliga riskinventeringen 
som dokumenteras i Stratsys och utmynnar i namndens internkontrollplan. 
Internkontrollplanen har ocksa foljts upp av namnden. 

• De ekonomiska felaktigheter som framkommit och avsaknad av rutiner for reglering till 
fristaende skolor pavisar att namndens interna kontroll av ekonomin inte varit 
tillfredstallande. Atgarder har vidtagits under aret men namnden behover 
fortsatt bevaka att det finns andamalsenliga rutiner for budgetarbetet och 
ekonomistyrningen for att sakerstalla den interna kontrollen. 

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

• Namndens protokoll har justerats och anslagits i tid. 

1.3 Kultur- och fritidsnamnden 

Den grundlaggande granskningen visar att namnden i huvudsak har haft en tillfredsstallande 
styrning, uppfoljning och kontroll av sin verksamhet men med forslag pa vissa 
forbattringsatgarder. Bedomningen grundar sig pa foljande: 

• 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 arsbokslut. 
Namndens mal och kvalitetsindikatorer har foljts upp vid delars- och arsbokslut. 
Namnden foljer endast upp ekonomi och verksamhet tre ganger arligen och vi anser att 
namnden bor overvaga en mer frekvent uppfoljning. 
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• Namnden nar en ekonomi i balans for 2019 och aven samtliga verksamhetsmal uppnas. 

• Namnden bedriver ett systematiskt arbete med den interna kontrollen avseende bade 
verksamhet och ekonomi. Riskanalyser genomfors men av de beskrivna 
rutinerna framgar att analyserna till stor 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 
beslutats och diarienummer for att kunna identifiera besluten. 

• Namndens beslut har diarieforts och anslagits i tid. 

1.4 Miljo- och samhallsnamnden 

Den grundlaggande granskningen visar att namnden i huvudsak har haft en tillfredsstallande 
styrning, uppfoljning och kontroll av sin verksamhet men med vissa forbattringsatgarder. 
Bedomningen grundar sig pa foljande: 

• Namnden har antagit en plan och detaljbudget for sin verksamhet och brutit ned 
fullmaktiges mal till namndmal. Namnden har dock inte faststallt nagon detaljbudget 
efter :fullmaktiges beslut om budget i likhet med ovriga namnder. Fullmaktiges beslut 
gallande tillaggsbudget, justeringar och forandring av mal har inte foljts upp i 
namndens protokoll. 

• Ekonomi och verksamhet har foljts upp i samband med manadsrapporter, delars
bokslut och arsbokslut. Namndens mal och kvalitetsindikatorer har foljts upp vid 
delars- och arsbokslut. 

• Namnden nar en ekonomi i balans for 2019. Namnden uppnar samtliga 
verksamhetsmal som har matts. Detar dock viktigt att namnden fortsattningsvis 
sakerstaller att faststallda mal kan matas. 

• Namnden redovisade en negativ prognos efter forsta delarsbokslutet och begarde och 
fick utokat anslag fran fullmaktige. 

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

• Fattade delegationsbeslut har anmalts vid namndens sammantraden. Det framgar dock 
inte t:ydligt av protokollen vad som har beslutats. Namnden kan med fordel bifoga en 
forteckning av delegationsbesluten dar <let framgar delegat, vad som beslutats och 
diarienummer for att kunna identifiera besluten. 

• Namndens beslut har diarieforts och anslagits i tid. 

1.5 Social- och arbetsmarknadsnamnden 
Var sammanfattande bedomning ar att social- och arbetsmarknadsnamnden i huvudsak har 
ska pat forutsattningar for tillracklig styrning, uppfoljning och kontroll av verksamheten. Den 
sammanfattande bedomningen grundar sig pa bedomningen av de underliggande 
revisionsfragorna enligt foljande: 
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• Namnden har antagit en plan och detaljbudget for sin verksamhet. 

• Namnden har tolkat ma.I och uppdrag fran fullmaktige och brutit ned dessa till 
uppfoljningsbara ma.I. 

• Namnden har en regelbunden uppfoljning och rapportering av ekonomi och 
verksamhet da namnden har behandlat manadsuppfoljning, dar ekonomi och olika 
nyckeltal ingar, vid varje sammantrade. 

• Namnden nar inte fullt ut faststallda ma.I for ekonomin da namnden redovisar en 
budgetavvikelse motsvarande -2,6 mkr for 2019. 

• Namnden nar inte fullt ut faststallda ma.I for verksamheten. Av 14 namndspecifika ma.I 
har 10 ma.I uppnatts. 

• Namnden har fattat beslut om atgarder vid avvikelser gallande ekonomin. En atgards
plan antogs ijuni och en uppfoljning av att vidtagna atgarder har genomforts aterfinns 
i namndens arsredovisning. Nar det galler verksamheten anger namnden 
sjalva att de fattar beslut om atgarder vid avvikelser men vi har inte kunnat 
aterfinna beslut eller uppdrag till f'orvaltningen som styrker detta. 

• Namnden bedriver ett systematiskt arbete med den interna kontrollen avseende bade 
verksamhet och ekonomi. Riskanalyser genomfors men av rutiner och svar fran 
namnden framgar att analyserna till stor del gors av forvaltningen. 

• Namnden far aterrapportering av beslut som fattas pa delegation vid va1je samman
trade. Protokollet bestar dock endast av hanvisning till en daterad lista. 

• Protokollen foljer kommunallagen. 

1.6 Tekniska namnden 
Utifran den grundlaggande granskningen bedomer vi att namnden kan utveckla sin 
styrning, uppfoljning och kontroll av sin verksamhet. Bedomningen grundar sig pa 
foljande: 

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

• Ekonomin har foljts upp i samband med manadsrapporter, delars- och arsbokslut. 
Manadsrapporterna har behandlats som informationsarenden. Namndens mal och 
kvalitetsindikatorer har rapporterats vid delars- och arsbokslut. 

• Namnden nar inte sitt ekonomiska mal utan redovisar ett underskott pa 
- 5,3 mkr, vilket ar en avvikelse pa 9,6 nikr. Namnden nar ca 2/3 av sina 
verksamhetsmfil. 

• Utifran protokoll kan vi inte utlasa att namnden fattat nagra beslut om 
atgarder som de sjalva kan paverka. De beslut som fattats avser begaran 
om tillaggsanslag och kompensation fran fullmaktige samtjustering av 
mal. Nagon uppfoljning av dessa beslut kan inte utlasas av na1nndens 
protokoll. 
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• Det finns en systematik i internkontrollarbetet nar galler den arliga riskinventeringen 
som dokumenteras i Stratsys och utmynnar i namndens internkontrollplan. 
Internkontrollplanen har ocksa foljts upp av namnden. 

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

• Namndens protokoll har justerats och anslagits i tid. 

1.7 Valnamnden 
• Namnden har haft en tillfredsstallande uppfoljning och rappo1tering av verksamhet 

under aret aven fast verksamhetsplan saknas. 

• Namndens ekonomiska styrning har inte varit helt tillfredsstallande och 
namnden hade ett ekonomiskt underskott pa 0,5 mkr. 

• Namnden har under aret haft ett tillfredsstallande administrativt stod fran 
kommunledningsforvaltningen. 

• Anmalan av delegationsbeslut till namnden har fungerat tillfredsstallande under aret. 

• Namnden har inte vid nagot tillfiille under aret redovisat sin verksamhet 
till fullmaktige enligt reglemente. 

• Maluppfyllelsen vad galler valdeltagandet i EU-valet naddes delvis da valdeltagandet 
okade men inte tillrackligt mycket for att tillhora ovre skiktet i kommungruppen. 

1.8 Vard- och omsorgsnamnden 
Den grundlaggande granskningen visar att av den vard- och omsorgsnamndens styrning, 
uppfoljning och kontroll, sakerhet i redovisningssystem och rutiner saint maluppfyllelse, i 
huvudsak varit tillracklig. Bedomningen grundar sig pa foljande: 

• Namnden har en tillfredsstallande uppfoljning av ekonomi. 

• Namnden har i huvudsak en tillfredsstallande uppfoljning av verksamheten. Dock 
foreslar vi att namnden ser over sin styrstruktur med anledning av att namnden i vissa 
fall har samma namndspecifika indikatorer som fullmaktige redan har beslutat. Detta 
forfarande medfor ett dubbelarbete och riskerar en forsamrad overskadlighet. 

• Namnden har i huvudsak haft en tillfredsstallande intern kontroll. For ett fa ett mer 
systematiskt arbete med den interna kontrollen bor internkontrollplanen ocksa foljas 
upp under innevarande verksamhetsar och inte enbart efter arets slut. Vi 
rekommenderar ocksa att involvera namnden i riskanalysen da denna del 
ar en vasentlig del i internkontrollarbetet och interna kontrollen i 
huvudsak ar namndens ansvar. 

• Protokollen foljer kommunallagens krav pa protokollforing. 



fj 
iiSTERSUND 

Kommunrevisionen 

• Delegationsbesluten har inte anmalts pa ett tillfredsstallande satt. 

• Namnden har vidtagit atgarder som framkom vid foregaende a.rs granskning. 

1.9 Gemensamma overformyndarnamnden 
Den grundlaggande granskningen visar att av den Gemensamma overformyndarnamndens 
styrning, uppfoljning och kontroll, sakerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
maluppfyllelse, i huvudsak varit tillracklig. Bedomningen grundar sig pa foljande: 

• De av fullmaktige givna malen bedoms i huvudsak ha uppfyllts, dar sa varit mojligt. 

• Namndens verksamhet forefaller, utifran vad som redovisats, i flera avseenden ha 
forbattrats. 

• Namnden har foljt upp och rappmterat ekonomi och verksamhet. 

• Vardet av internkontrollplanen for verksamheten 2019 torde vara mycket begransat 
mot bakgrund av att den antogs sa sent pa aret. Viser dock positivt pa att namnden tog 
fram en internkontrollplan och framfor allt att namnden nu aven beslutat om en 
internkontrollplan for 2020 redan i borjan av aret. 

• Anmalan av delegationsbeslut har skett pa ett korrekt satt. 

• Utifran den granskning som gjorts bedomer vi att protokollen foljer foreskrifter i lag. 

1.10 Gemensamma namnden for upphandlingssamverkan 
Den grundlaggande granskningen visar att av den Gemensamma namndens for 
upphandlingssamverkans styrning, uppfoljning och kontroll, sakerhet i redovisningssystem 
och rutiner samt maluppfyllelse, i huvudsak varit tillracklig. Bedomningen grundar sig pa 
foljande: 

• Verksamhetsplan for 2019 har ej tagits fram. 

• Namnden bar haft en tillfredsstallande uppfoljning och rapportering av ekonomi under 
aret. 

• Uppfoljning och utvardering av internkontrollplanen bar utforts enligt plan. 

• Anmalan av delegationsbeslut till namnden bar fungerat tillfredsstallande under aret. 

• Upphandlingskontoret bar trots ett turbulent 2019 med bland annat byte av 
upphandlingschef och svarigheter med kompetensforsorjning utfort sitt uppdrag under 
aret. 

1.11 Arvodesnamnden 
Vid den hearing som genomfordes under hasten 2019 framkom foljande iakttagelser: 

• Fullmaktige bar faststallt arvodesregler. 

• En kommunovergripande rutin for vilka attestmoment som ska utforas avseende 
arvoden saknas. 

• Systematiska kontroller av att uppgifter fran fortroendemannaregistret Troman 
overfors korrekt till lonesystemet Heroma saknas. 
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2 Delarsbokslut och arsredovisning 
I granskningen av delarsrapport och arsredovisning ingar att prova om rakenskaperna ar 
rattvisande och att bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal som 
fullmaktige beslutat om. 

2.1 Delarsbokslut 

Resultatet i delarsrapporten bedoms i allt vasentligt vara forenligt med de mal fullmaktige 
beslutat om, med foljande undantag: Revisorerna bedomer att fullmaktiges verksamhetsmal 
om valdeltagandet i EU-valet samt ekonomimal om kostnader for fastighetsunderhallet inte 
naddes/kommer att nas. 

Samma redovisningsprinciper som anvands i arsredovisningen tillampas i delarsrapporten. 
Byte av redovisningsprincip redovisas med omrakning av jamforelseuppgifter i 
overensstammelse med radets rekommendationer. Resultat- och balansrakning inklusive 
notupplysningar bedoms vara upprattade i enlighet med gallande bestammelser. 

2.2 Arsredovisning 

Granskningen visar pa att rakenskaperna i allt vasentligt ar rattvisande. 

Resultat- och balansrakningen inklusive noter och tillaggsupplysningar ar uppstallda i enlighet 
med LKBR. Vi har noterat avvikelser nar <let galler redovisningen av intakter som inte 
paverkat var bedomning. Vi har noterat avsteg i balansrakningen nar det galler redovisningen 
av pensioner, leasing och kortfristiga skulder som inte paverkat var bedomning. Kommunen 
har lanmat upplysningar om gjorda avsteg. Redovisat resultat i resultat- och balansrakning 
nar av fullmaktige budgeterat resultat for en god ekonomisk hushallning. 

Resultatet i arsredovisningen bedoms i allt vasentligt vara forenligt med de mal fullmaktige 
beslutat om, med foljande undantag: Revisorerna bedomer att fullmaktiges verksamhetsmal 
om valdeltagandet i EU-valet samt ekonomimal om kostnader for fastighetsunderhallet inte 
uppnatts. Matten avseende nettokostnadsavvikelse och KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 
ar inte heller uppnadda. 
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3 Fordjupade granskningar 
Fordjupade granskningar genomfors dar riskanalysen visar pa stora risker och dar revisionen 
bedomer att den grundlaggande granskningen inte ar tillracklig. Foljande granskningar har 
genomforts under 2019. 

3.1 Fastighetsunderhall av skolor och forskolor 

Det overgripande syftet med granskningen var att svara pa om kommunstyrelsen och tekniska 
namnden har en tillfredstallande och andamalsenlig styrning, uppfoljning och kontroll av 
underhallet av lokaler och fastigheter. Foljande bedomningar har gjo1ts: 

• Processerna for att inventera underhallsbehov ar andamalsenliga. 

• Identifierat underhallsbehov finns registrerat i <let system dar underhallsplanering 
sker, men samtliga komponenter och nya fastigheter ar inte registrerade vilket innebar 
att underlag for en langsiktig underhallsplanering inte finns. Den kanda kostnaden 
for eftersatt underhall konstaterades 2014 uppga till 243 mkr, till detta 
finns en strukturell skuld som i dagslaget ar okand. Den totala skulden uppges 
vara avsevard mycket hogre an <let som finns registrerat. 

• Det eftersatta underhallsbehovet innebar att kostnaderna for akuta atgarder tranger ut 
<let planerade underhallet. 

• Dokumenterade rutiner och riktlinjer finns men <let ar oklart i vilken omfattning dessa 
ar kanda eftersom sektor fastighet de senaste aren genomgatt flera omorganisationer 
och haft omsattning av personal, daribland fastighetschefer. 

• Fran 2020 ska underhallsplaner och atgarder rapporteras till finans- och 
ledningsutskottet, men sektor fastighet ska organisatoriskt finnas under tekniska 
namnden. 

• Tekniska namnden bar fortsatt uppmarksamma styrelsen och fullmaktige om 
svarigheterna att tillgodose underhallsbehov inom budget. 

3.2 Forskolelararnas arbetssituation 
Granskningens syfte var att svara pa om barn- och utbildningsnamnden har sakerstallt att det 
bedrivs ett andamalsenligt arbetsmiljoarbete inom forskolan. 

• Granskningen har visat att <let finns dokumenterade rutiner och riktlinjer for hur 
arbetsmiljoarbetet ska genomforas. Det har ocksa framkommit att undersokningar av 
personalens arbetsmiljo gors. 

• Exempel pa atgarder som vidtas for att minska stress och arbetsbelastning ar att ta in 
vikarier och erbjuda stod fran foretagshalsovarden. En vikariepool har inforts vilket 
uppges ha bidragit till att minska stress hos personalen vid sjukskrivningar. Bristen 
pa behorig personal, Iokaler och resurser innebar dock att effekterna av 
vidtagna atgarder kan bli kortsiktiga och begransade. 
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• Namnden behover sakerstalla att rektorerna har de forutsattningar som 
kravs for att forbattra arbetsmiljon vid forskolorna. Namnden bor ocksa se 
till att verksamheten kan bedrivas i lokaler som ger mojlighet att anpassa 
barngrupperna till Skolverkets riktlinjer. 

• Foljsamheten till den rutin namnden beslutat om avseende fordelning av arbetsmiljo
uppgifter har inte fungerat tillfredstallande. For att namnden ska kunna sakerstalla att 
<let bedrivs ett systematiskt arbetsmiljoarbete pa alla plan kravs att uppfoljningar och 
kontroller sker. Vid tidpunkten for granskningens genomforande pagick 
implementeringen av arbetsmiljomodulen i Stratsys vilket forvantas forbattra 
forutsattningarna for uppfoljning och kontroll. 

3.3 Nyttjandet av kommunens leasingbilar - uppfoljande granskning 
Syftet med granskningen har varit att folja upp om brister i tidigare granskning inom omradet 
har blivit atgardade. I den tidigare granskningen aterfanns sex rekommendationer for att 
atgarda bristerna och totalt sett bedoms tre av dessa vara atgardade. Fordonsenhetens ansvar 
och befogenheter har tydliggjorts och formaliserats, beslutsratt kring forandring av bilarnas 
utrustning har fortydligats samt att elektroniska ko1journaler har inforts i alla bilar. 

De brister som granskningen i huvudsak pavisade var: 

• Brister gallande information till anvandarna av bilarna om vikten av att snarast 
rapportera uppkomna skador. Atgarder behover vidtas. 

• Rutiner for uppfoljning av drivmedelskort finns men de har inte dokumenterats. 

• I samband med att elektroniska koi:journaler infordes har en brist uppstatt vad avser 
den interna kontrollen av att bilarna endast anvands i tjansten. 

• Regler och rutiner for anvandningen av kommunens bilar och drivmedelskort fanns 
bade generellt och forvaltningsvis med omotiverat olika innehall. Detta kan med 
fordel dokumenteras och tillgangliggoras pa ett mer samlat satt pa kommunens 
intranat, vilket vid granskningens genomforande var under uppstart. 

3.4 Samverkan avseende halso- och sjukvard och sociala insatser for 
psykiskt funktionshindrade 

Det overgripande syftet med granskningen har varit att svara pa om det finns en 
tillfredsstallande styrning, uppfoljning och kontroll av samverkan mellan Region Jamtland 
Haijedalen och la.nets kommuner for personer med psykisk funktionsnedsattning. 
Granskningen visar bl.a. pa: 

• Det saknas tillfredsstallande rutiner for att kunna identifiera och fanga upp personer 
med psykisk funktionsnedsattning. Den senaste uppfoljningen gjordes 2019. 

• Det saknas en fullt ut tillfredsstallande samverkan och ansvarsfordelning mellan 
regionen och kommunerna nar det galler insatser for psykiskt funktionshindrade. Den 
overenskommelse som regionen och la.nets konununer har ingatt har begransad 
betydelse for det praktiska arbetet. 

• Psykisk funktionsnedsattning omfattas inte av hemsjukvardsavtalet. 
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• Samordnad individuell vardplan (SIP) tillampas inte i enlighet med lagens intentioner 
och regionala overenskommelser. 

• Kommunernas socialtjanster bor utveckla sin samverkan med brukarorganisationer. 

• Det finns en forbattringspotential nar det galler kompetensutveckling. 

3.5 Systematiska brandskyddsarbetet 
Syftet med granskningen var att bedoma om Kommunstyrelsen, Va.rd- och omsorgsnamnden 
saint Barn- och utbildningsnamnden har haft en tillracklig styrning, uppfoljning och kontroll 
over det systematiska brandskyddsarbetet samt om det har sakerstallts att verksamheternas 
systematiska brandskyddsarbete ar andamalsenligt och lever upp till stallda krnv. 

Granskningen visar pa foljande brister: 

• Systematiska uppfoljningar av foljsamheten till rutinerna for det systematiska 
brandskyddsarbetet har inte gjo1ts pa overgripande niva. 

• Kontroller av att brandskyddsansvariga genomgar utbildningar i enlighet med 
beslutade utbildningsplaner saknas fran overgripande nivaer. 

• Systemstod for planering och genomforande av brandskyddskontroller har saknats 
under flera ar. Ett inforande av ledningssystemet Statsys och ett nytt system for 
utbildning Saba Cloud har startats upp, vilket ar positivt. 

• Rutin for att registrera tillbud finns. 

• Kommunen som fastighetsagare uppfyller inte fullt ut aktuella krav och regler gallande 
brandskydd. Stora brister finns vad galler LSS-boenden, men dialog har forts med 
Raddningstjansten och atgarder ar planerade. 

3.6 Ostersunds kommuns skogsforvaltning- uppfoljande granskning 
Syftet med granskningen har varit att svara pa om de brister som framkom i tidigare 
granskningar har atgardats pa ett tillfredsstallande satt, om skogsforvaltningen uppfyller den 
inriktning och de mal som kommuner har saint om den interna kontrollen ar tillracklig. 

Sammanfattnings bedoms atgarder i allt vasentligt ha vidtagits, men att det finns nagra nya 
iakttagelser: 

• Med tanke pa omorganisation och pa risken for malkonflikter finns det anledning att se 
over hur samverkan ska ske sa att alla berorda forvaltningar involveras i 
planeringsprocessen. 

• Den komplettering av Planen for naturvard och park som skulle goras med ett 
"Program for stadsnara skog" har annu inte kommit till stand. Det behovs ett 
klargorande om vem som ansvarar for framtagandet och nar det kommer att vara klart. 

• De rapporter som certifieringskontrollanterna lamnar bor diarieforas. 
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4 Forstudier 
4.1 Bidrag till foreningar 
Revisorerna har under aret la tit genomfora en forstudie av eventuella risker som kan finnas 
vid bidragsgivning till foreningar. Forstudien visar bl.a. pa foljande risker: 

• Det fauns en situation med oerfaren personal som skulle handlagga 
bidragsansokningar vilket skulle kunna medfora viss risk for att brister i 
handlaggningen skulle kunna uppsta. 

• Avsaknaden av slcriftliga regler for vad som galler ur javssynpunkt, vad avser 
handlaggning av bidrag till foreningar, utgor en risk for olika tolkningar. 

• I gallande tilldelningslcriterier finns i vissa delar en bristande insyn i hur beslut fattas 
vilket oppnar for en rad risker som till exempel korruption, ej likvardig behandling, 
otillborligt gynnande etc. 

4.2 Likvardig vard 
Forstudien har syftat till att undersoka om det kan finnas brister i Va.rd- och omsorgs
namndens interna kontroll over att en likvardig vard tillhandahalls inom hela kommunens 
geografiska omrade, oberoende om <let ar ta.tort och landsbygd. I granskningen har foljande 
bedomningar gjorts: 

• Det finns inte nagra indikatorer som tyder pa brister i den interna kontrollen over att 
en likvardig vard tillhandahalls. 

• Namnden star infor stora utmaningar nar det galler att rekrytera ny personal, men 
aven nar det galler fortbildning av befintlig personal. 

• Lakemedelshanteringen ar fortfarande ett riskomrade. 

• Brister inom ldagomalshantering och avvikelsehantering indikerar att <let kan finnas 
risker inom <let systematiska patientsakerhetsarbetet. 
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5 Hearings 
Under 2019 har hearings hallits inomfoljande omraden: 

• Fossilbranslefria transporter 
• Genomforande och uppfoljning av politiska beslut 
• Trygghetsteamet 
• Ny styrmodell 
• Trafikmiljo 
• Vald i nara relationer 
• Arvodesnamnden 
• Barn- och utbildningsnamnden 
• Gemensamma namnden for Upphandlingsamverkan 
• Gemensamma overformyndarnamnden 
• Kommunstyrelsen 
• Kultur och fritidsnamnden 
• Miljo-och samhallsnamnden 
• Social- och arbetsmarknadsnamnden 
• Tekniska namnden 
• Valnamnden 
• Va.rd- och omsorgsnamnden 

Utifran genomforda hearings och ovriga synpunkter som framkommit under 
2019 vill vi sarskilt lyfta foljande iakttagelser: 

Arvodesnanmden, tva av kommunens ordforande arvoderas for narvarande utifran en 
uppdragsomfattning som blev historisk i och med kommunens nya 
namndsorganisation. Da arvoderingarnas ersattningsgrunder darmed inte kan sagas 
overensstamma med nu gallande omfattningar av respektive nanmds verksamhets- och 
ansvarsomraden, bor arvodena justeras med ledning av uppdragens ansvar och 
arbetsbelastning och tidsatgang. 

Valniinmden, har uppgivit att namnden bade for fa personella resurser for att 
genomfora EU-valet 2019 och tvingades anlita narstaende saint slaktingar, vilket inte 
kan anses acceptabelt ur ett verksamhets- samt sakerhetsperspektiv. Arbetssattet kan 
sagas vara i hog grad sarbart och ge upphov till brister och otydligheter nar det galler 
att uppriitthalla och sakerstalla namndens interna kontroll samt ekonomistyrning. 
Namnden rekonunendera att infor kommande allmanna val i god tid sakerstalla det 
egna personella behovet. 

Miljo- och samhiills11amnde11, namndens uppdrag upplevs som otydligt da 
fordelningen av bygg -och planarenden mellan namnden och kommunstyrelsen inte iir 
definierat, da begreppet "av storre vikt" iir inte klargjort. Detta ger upphov till en 
besviirlig grazon med risk for bristfullig bantering och lagre politisk delaktighet. 
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Namnden menar att de darmed saknar majligheter att ta del av och paverka 
kommunens samhallsbyggnad i ett starre sammanhang. Vidare framkommer att 
arende- och arbetsfordelningen gentemot tekniska namnden ar oklar, att omfattningen 
av ordforandens delegationsratt behaver fo1tydligas samt bristande information 
gallande planer av starre vikt. 

Fastighetsunderhall, har vill vi uppmarksamma att <let ar viktigt att tillse att <let finns 
klara rutiner vad galler fastighetsunderhallet med anledning av att ansvaret for den 
ekonomiska delen Jigger pa Finans- och ledningsutskottet och sjalva det praktiska 
genomforandet ligger pa Tekniska namnden. Revisorerna avser att undersaka hur 
dessa rutiner har tagits fram och hur de ska fungera. 

Leasingbilar, revisorerna har for avsikt att gara ytterligare granskning inom omradet. 

Psykisktfimktionshindrade, under 2021 planeras en uppfoljande granskning att 
genomforas kring hur arbetet gar med de forbattringar kommunen har for avsikt att 
genomfora. 

Brandskydd, brister har konstaterats gallande det systematiska brandskyddsarbetet 
och revisionen planerar att aterkomma med en uppfoljande granskning under 2021. 

Bokshitsprocessen, vi har uppmarksammat att all kompetens och ansvar for 
sammanstallning av uppgifter och rakenskaper for den kommunala koncernen finns 
hos och genomfors i all vasentligt manuellt av en enda nyckelperson, vilket inte ar 
tillfredstallande och innebar en risk for verksamhetens genomforande. Kommun
styrelsen behaver sakerstalla att bokslutsprocessen inte ar personberoende. 
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